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Britské společenství Commonwealth řeší svou
reformu - problémy dělají lidská práva
V australském městě Perth zasedají vůdci 54
zemí, které jsou členy britského společenství
národů Commonwealth. Řeší se především otázka
lidských práv a návrh na zřízení společného úřadu
komisaře pro lidská práva, proti kterému se
výrazně postavila především Jihoafrická republika,
Indie a Srí Lanka. Ačkoliv australský premiér Julia
Gillard tvrdí, že u významných reforem se členové
společenství shodli, ve skutečnosti získala podporu
pouze necelá polovina doporučovaných reforem.
Žhavým tématem je i to, že příští summit
společenství Commonwealth v roce 2013 by se
měl konat na Srí Lance, která odmítá reformy v
oblasti lidských práv. Zástupce Amnesty
International, Claire Mallinson, to považuje za
"absolutní ostudu" a Kanada již pohrozila bojkotem
summitu.

Keňské letectvo bombardovalo jih Somálska
Dva bombardéry Keni napadly cíle v oblasti města
Jilib na jihu Somálska v rámci ofenzivy proti
islámským rebelům ze skupiny al Shabaab, která
dlouhodobě bojuje proti somálské vládě a napadá i
území Keni. Od poloviny října postupuje keňská
armáda na somálském území, a to i proti
nedávnému nesouhlasu somálské vlády, která
nepovažuje vojenské angažmá Keni za oprávněné
a vyzdvihuje důležitost somálské suverenity.
Keňská armáda se přesto setkává s kladným
postojem místních obyvatel.

V Izraeli opět panuje nejistota ohledně příměří
Izraelské letadlo napadlo území v pásmu Gazy
poté, co byly vypáleny tři rakety na území Izraele,
přičemž dvě byly zneškodněny izraleským
protiraketovým deštníkem Iron Dome. Bylo tak
opět porušeno příměří mezi oběma stranami.
V sobotu totiž izraelská armáda napadla základnu
Islámského džihádu v pásmu Gazy a porušila tak
nepsané příměří panující od srpna tohoto roku. V
brzkých ranních hodinách dnes pak bylo
dojednáno příměří v Egyptě, které bylo následně
opět porušeno.

 

Velká Británie chce ozbrojené stráže na
palubách svých obchodních lodí
Britský premiér David Cameron představil nový
plán, podle kterého by britské ministerstvo vnitra
poskytovalo svým obchodním lodím povolení
zaměstnat ozbrojené stráže, přestože je to
přítomnost zbraní na takových lodí zakázána.
Mezinárodní námořní organizace (IMO)
nasazování ozbrojenců na paluby nedoporučuje a
stejně tak se proti staví i některé státy. Jihoafrická
republika se např. obává nelegálního importu
zbraní. Velká Británie se však brání tím, že
opatření by se týkalo jen nejproblematičtějších
oblastí jako je třeba somálské pobřeží. Británie se
tak snaží řešit nedostatek vojenských kapacit,
který brání nasazení vojenských lodí v
nebezpečných zónách podobně, jako to udělala
Francie, Španělsko či Itálie. Podle odhadů
Mezinárodní komory lodních přepravců je ovšem
již dnes pětina lodí vyzbrojena, a to často navzdory
zákonům své země.

Zpravodaj Evropského parlamentu pro Kosovo
vidí úspěchy v cestě za integrací země do EU
Zpravodajka Evropského parlamentu,Ulrike
Lunacek, se pro EU vyjádřila velmi kladně o
odhodlání a prozatím dosažených výsledcích
kosovských institucí při cestě za evropskou
integrací. Stejně tak vyzývá Kosovo k dalšímu úsilí

ve stejné míře.

Francouzského přepravce Air France čeká kvůli
stávce zrušení pětiny letů
Letecká společnost Air France je nucena zrušit
zhruba pětinu veškerých svých letů kvůli pětidenní
stávce, která začala v sobotu. V prohlášení na
svých internetových stránkách společnost uvádí,
že bylo mimo jiné zrušeno i 10 dálkových letů např.
do New Yorku, Tokya, Montrealu a Abu Dhabi
stejně tak jako do západní Afriky.
France zrušila zhruba pětinu svých letů kvůli pětide
nní stávka palubního personálu, která začala v
sobotu. V prohlášení zveřejněné na svých
internetových stránkách dopravce, řekl,
že zrušil 10 dálkových letů do destinací, jako
je New York, Tokyo, Montreal a Abu Dhabi, stejně
jako města v západní Africe. Ve stávce je dále i
australská společnost Qantas Airways, která kvůli
tomu byla nucena zastavit svůj veškerý letecký
provoz.

Italské dluhopisy se prodávají s rekordním
úrokem
U dluhopisů na deset let byl kvůli menší poptávce
zvýšen úrok na 6,06%, což je zatím rekordní výše
úrokové míry na podobný druh dluhopisu v italské
historii. Italskému ministerstvu financí se nedaří
dosáhnout cíle stanoveného dohodou o zvládnutí
krize v eurozóně, podle kterého by měla vláda na
prodeji těchto dluhopisů vybrat 8,5 miliardy eur. V
současné době se tato částka pohybuje na
necelých 8 miliardách eur. Vyšší úroková sazba
než 6% pro tento typ dluhopisu je však odborníky
považována za nesplnitelnou.

Michael D. Higgins se stal novým prezidentem
Irska
Člen strany labouristů Michael D. Higgins zvítězil
ve volbě s celkovým počtem 1 007 104 hlasů, což
čítá zhruba 40% všech platných volebních lístků.
Na druhém místě skončil Sean Gallagher.

Samsung překonal Apple v počtu prodaných
přístrojů smartphone
Celkově prodala jihokorejská společnost Samsung
Electronics 24% všech prodaných přístrojů typu
smartphone za třetí čtvrtletí. Vzhledem k
probíhajícím soudním sporům se společností
Apple považuje vedení Samsungu tento výsledek
za velké vítězství. Odvětví mobilních technologií v
současnosti drží nad vodou i ostatní spíše
prodělávající části, a to nejen u společnosti
Samsung.

Obyvatelé Kyrgyzstánu volí nového prezidenta
Kandidátka na post hlavy tohoto středoasijského
státu čítá šestnáct jmen. Poslední
prezident Kurmanbek Bakijev byl svržen po
násilném povstání v dubnu roku 2010, při kterém
zemřelo téměř 500 lidí. Favoritem voleb je bývalý
kyrgyzský premiér Almazbek Atambayev, který
zemi slibuje obnovení stability a prosperity.

Tisíce demonstrantů v Egyptě požadují, aby se
armáda vzdala moci - do čela se staví islamisté
Tisíce demonstrantů se shromáždilo na káhirském
náměstí Tahrir, aby opětovně vyjádřily svůj
nesouhlas s vládou armády a aby žádaly o její
vzdání se výkonné moci. Lidé obviňují polního
maršála Mohameda Husseina Tantawi, šéfa
vojenské rady, z toho, že se snaží udržet u moci a
požadují jeho pád. Islamisté, kteří se postavili do
čela protestů vyzývají všechny, aby neopouštěli
Tahrir a argumentují neplánovanými změnami
Vojenské rady, která oznámila, že by u moci mohla
zůstat až do roku 2013 kvůli prodlouženému

časovému harmonogramu plánovaných voleb.
Vůdce salafistů (islámského hnutí), hodlající
kandidovat na egyptského prezidenta, Abu Ismail
Hazem, stojící v čele pak obviňuje armádu z
přehlížení požadavků egyptského lidu.

 

OSN: " v Súdánu roste počet uprchlíků před
novými útoky súdánské armády"
OSN upozornilo, že již přes 2000 uprchlíků opustilo
súdánský stát Modrý Nil a přešlo do Etiopie v
posledních 3 dnech. Úřad vysokého komisaře OSN
pro uprchlíky informuje: "Nově příchozí jsou
většinou ženy, děti a starší osoby, kteří údajně
prchají před bombovými útoky útoky letadel
Antonov." Podle odhadů OSN jen z Modrého Nilu
od června do Etiopie uprchlo 28 700 lidí. Súdánská
vláda se k informaci doposud nevyjádřila, ovšem
nepopírá, že zahájila ofenzivu proti povstalcům v
nejdůležitějším ropném státě Jižní Kardofan, stejně
tak, jako potlačuje separatistické tendence v Abyei
a Modrém Nilu.

EU získala nejvyšší hodnocení své finanční
stability
Evropská finanční stabilita, která by měla být
posílena rozhodnutími vedoucích představitelů
EU, obdržela AAA rating od tří nejvýznamnějších
světových ratingových
agentur. Moody'S, Fitch i Standard & Poor, od
nichž se hodnocení očekávalo s napětím,
podpořily svým ratingem Evropský fond finanční
stability (EFSF), který prodělal změny díky
navýšení finančních garancí i prostředků - finanční
prostředky EFSF budou nyní 440 biliónů euro s
garancí 780 biliónů.

Peru zasáhlo masivní zemětřesení
Zemětřesení o síle 6,9 stupně zasáhlo centrální
pobřeží Peru a hlavní město Limu.
Epicentrum zemětřesení se nachází v
hloubce 23,9 kilometrů, asi 51kilometrů
jihozápadně od města Ica, oznámil to americký
geologický průzkum na místě. Zatím neexistují
žádné oficiální informace o rozsahu škod a ztrát.

Makedonie hodlá realizovat doporučení
Evropské komise ohledně svého názvu
Makedonský parlament zveřejnil své závěry k
návrhům Evropské komise (EC) z poslední zprávy
pro Makedonii. Makedonský parlament uznal, že
zpráva odráží skutečnou situaci s ohledem
na dosažené reformy a že státní orgány musí
analyzovat doporučení uvedená ve zprávě. Zpráva
EC obsahuje odkazy na kroky OSN z minulosti,
kdy byla bývalá jugoslávská republika Makedonie
do OSN přijata. EC na doporučení Evropského
parlamentu, který vytýká nedostatečné používání
přídavného jména "makedonský". Nyní se EC a
Makedonie snaží najít řešení, které by bylo
přijatelné pro Řecko, jež dlouhodobě blokuje
jakýkoliv pokrok Makedonie ve spolupráci s EU,
neboť neuznává název země, jež považuje za své
kulturní dědictví.

Srbsko si platí za lobbing v Kongresu USA
V rámci svého diplomatického úsilí kvůli otázce
samostatného Kosova a srbské integrace do EU
se srbská vláda rozhodla financovat zastoupení
svých zájmů v USA. Srbsko se spojuje s
nejsilnějšími společnostmi ve Washingtonu, jako je
Podesta Group, která má lobbovat za srbské
zájmy. Jak se ukázalo, 1. října tohoto roku byla
podepsána smlouva,, podle které Srbové měsíčně
platí 100 000 dolarů, z toho  25 000 dolarů jde do
rukou společnosti ‘Robert White’, která byla pro
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tento účel zřízena.

V Bosně byl proveden útok na americkou
ambasádu, v Srbsku se zatýkají muslimové
V hlavním městě Bosny a Hercegoviny, Sarajevu,
došlo k ostřelování americké ambasády osamělým
střelcem. Útočník byl poté zraněn a zatčen,
přičemž byl zraněn i jeden policista. V reakci na
incident policie v Srbsku zahájila tři útoky na
jihozápadě země ve městech Novi Pazar, Sjenica
a Tutin proti
extremistickému wahhábitskému islámskému
hnutí, oznámil to srbský ministr vnitra Ivica Dacic.

 

Pákistán odmítá nedávné obvinění z podpory
Talibanu
Představitelé USA a Afghánistánu nedávno obvinili
pákistánskou vládu z podpory hnutí Taliban a jeho
akcí na afghánském území. Pákistánská vláda
označila obvinění za nepodložená.

Tuniské jednotky rozehnaly demonstranty ve
městě Sidi Bouzid
Násilné protesty vypukly jako reakce na výsledek
prvních demokratických voleb v zemi po několika
desetiletích. Pořádkové jednotky musely několikrát
vystřelit do vzduchu, aby rozehnaly davy
demonstrujících shromážděné v ulicích. Islámská
strana Ennahda, která ve volbách zvítězila,
mezitím pracuje na uzavírání koaličních smluv.

Favoritem irských prezidentských voleb je
podle neoficiálních odhadů Michael D. Higgins
Politický veterán Michael D. Higgins má v průběhu
sčítání zhruba 40% hlasů. Prezident je v Irsku
volen na sedmileté funkční období, přičemž je
možné pouze jedno jeho znovuzvolení. Současná
prezidentka Mary McAleese, která byla poprvé
zvolena v roce 1997, se tak současných voleb již
nemůže zúčastnit.

Nicolas Sarkozy: "Přijetí Řecka do eurozóny
byla chyba"
Podle francouzského prezidenta nebylo Řecko v
dobu přijetí do eurozóny 1. 1. 2001 na tento akt
zcela připraveno. Nově uzavřený plán na zvládnutí
ekonomické krize by měl ale svízelnou situaci
vyřešit.

Evropská unie přesvědčuje Čínu o investici do
EFFS
Ředitel Evropského fondu finanční stability Klaus
Regling se setkal s vedoucími představiteli Čínské
lidové republiky, aby se je pokusil přesvědčit o
investování 70 miliard eur do rozšířené podoby
fondu. K žádné dohodě ale jednání zatím
nedospěla.

Rusko vyčlení 7 milionů dolarů na pomoc Libyi
Podle mluvčího ruského ministerstva zahraničí
bude tato finanční pomoc přerozdělena
mezinárodním organizacím. Dva miliony dolarů
budou poskytnuty na rozvoj libyjského
zemědělství, čtyři na zdravotní programy a
dodávky humanitárních potřeb do země a poslední
milion bude věnován na speciální účely organizaci
UNICEF.

Armáda České republiky skončila svoje
nasazení v Kosovu
Celkem 8 500 vojáků české armády se zúčastnilo
mise trvající od roku 1999 do 27. října 2011. České
jednotky byly součástí operace KFOR probíhající
pod vedením NATO. Jejich úkolem bylo především
dohlížet na dodržování míru mezi etnickými
skupinami a na demokratický vývoj situace v zemi.
Momentálně jsou příslušníci Armády České
republiky nasazeni pouze na misi v Afghánistánu.

Shell zaznamenal zdvojnásobený zisk ve třetím
čtvrtletí
V porovnání se stejným obdobím v minulém roce
se zisk společnosti Royal Dutch Shell více než
zdvojnásobily na celkových 7,2 miliardy dolarů.
Příčinou jsou vysoké ceny paliv po celém světě.
Tento příjem umožňuje podle vedení firmy nové
miliardové investice do těžebních a
zpracovatelských zařízení například na
Shetlandských ostrovech.

USA zasadilo tvrdý úder Talibanu na území
Pákistánu
Pří náletu bezpilotního letounu byl zabit Maulvi
Nazir, bratr současného velitele celé organizace a
zároveň vůdce frakce podnikající útoky na jednotky
NATO v Afghánistánu. Spolu s ním zemřeli ještě tři
další členové hnutí Taliban.

Irové jdou k prezidentským volbám
Do voleb vstupuje celkem sedm kandidátů, kteří
budou voleni ve 43 volebních okruzích po celé
zemi. Výsledek bude zveřejněn na začátku
víkendu, kdy skončí sčítání hlasů. Nová hlava Irska
bude mít jasný úkol, kterým je vyvedení země z
nejhorší ekonomické recese v její novodobé
historii.

Sony získalo plnou kontrolu nad společností
Sony Ericsson
Sony odkoupilo 50% akcií od dosavadního
podílníka společnosti firmy Ericsson za 1,5 miliardy
dolarů. Podle vedení švédské společnosti Ericsson
byla spolupráce obou firem na projektu v poslední
době stále méně efektivní.

Představitelé zemí eurozóny dospěli k dohodě,
která by měla efektivně vyřešit současnou krizi
Výsledkem jednání je plán, jenž by měl zabránit
rozšíření krize do dalších potenciálně ohrožených
zemí eurozóny jako například Itálie. Banky mající
podíl na řeckém státním dluhu přijaly 50% ztrátu a
budou muset mít větší kapitálové rezervy.
Evropskému záchrannému fondu bude poskytnuta
finanční injekce jednoho trilionu eur, což by
společně s nedávným schválením rozšíření jeho
pravomocí mělo přispět k větší efektivitě tohoto
nástroje při případných problémech. Dosažení této
dohody se ihned pozitivně projevilo na ceně akcií v
Evropě.

Afghánistán obvinil pákistánskou vládu z
podpory Talibanu
Pákistán byl obviněn ze hraní dvojí hry, při níž se
údajně tváří jako spojenec USA a západních
demokracií, přičemž se prý tajně podílí na
vyzbrojování Talibanu- úhlavního nepřítele
afghánské vlády. Toto tvrzení vyplývá ze záznamů
afghánské zpravodajské služby, která vyslýchala
jednoho z příslušníků hnutí Taliban ve věznici na
okraji Kábulu. Zadržený muž při výslechu údajně
přiznal, že byl najat pákistánskou tajnou službou
ISI, aby pomohl zintenzivnit útoky ozbrojenců proti
koaličním silám na území Afghánistánu.

Nokia zahájila novou strategii v souboji s
Androidem a iPhony
Nové modely společnosti Nokia sází na operační
systém Windows Phone ve snaze vyrovnat se
stále větší dominanci operačních systémů od
Google a Apple. S touto strategií přišel nový ředitel
společnosti Stephen Elop, který má za úkol vrátit
Nokii na špičku trhu s mobilními technologiemi, ze
které jí sesadily výše jmenované americké
společnosti.

Minimální mzda v Číně vzrostla o 21%
Navzdory zpomalení růstu čínské ekonomiky
vzrostla podle čínského ministerstva sociálních
věcí minimální mzda tamních obyvatel o více jak
pětinu na v průměru 200 dolarů za měsíc.

Valné shromáždění OSN již po dvacáté
odsoudilo americké embargo Kuby
Valné shromáždění OSN hromadně odsouhlasilo
odsouzení obchodního embarga, které USA uvalily
na Kubu. Proti odsouzení hlasovaly pouze dva
státy, USA a Izrael, zatímco pouze tři
malé tichomořské národy Palau, Mikronésie
a Marshallovy ostrovy se hlasování zdržely.
Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez v
OSN prohlásil, že USA sankcemi Kubě způsobily
přímé ekonomické škody ve výši téměř bilionu
amerických dolarů.
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