
sobota

19
listopad

2011
Rychlé noviny cena 5 Kč

Srbsko vede seznam v žádostech o azyl v
Německu
Německé ministerstvo vnitra oznámilo, že Srbsko
nyní vede v počtu podaných žádostí o azyl. Pouze
za měsíc říjen jich bylo 620, což znamená že
posledních několik měsíců dochází k trvalému
nárůstu. 137 žádostí v srpnu, 286 v září a nyní
620. Hned po Srbsku je Afghánistán, Irák,
Pákistán, Írán, Sýrie, Rusko, Turecko a Kosovo. Za
nárůstem srbských žádostí pravděpodobně stojí
uvolnění vízových pravidel s EU.

Britský premiér volá po společné obraně
eurozóny
Britský premiér David Cameron vyzval po jednání s
německou kancléřkou Angelou Merkel všechny
instituce eurozóny, aby se spojily na obranu
společné měny. "Přesně tak, jak jsme se již
dohodly na jednání skupiny G20 - všechny
instituce musí udělat vše nezbytné a co je v jejich
silách - to se teď musí stát," řekl britský premiér
médiím.

Libyjské milice varují budoucí vládu: "pokud
nesplníte naše požadavky, svrhneme vás"
Velitel milice v Tripolisu, Abdullah Naker, prohlásil,
že pokud formující se libyjská vláda nebude
splňovat požadavky na reprezentaci milic v rámci
moci v zemi, mohlo by dojít k jejímu svržení. Šéf
několika tisíc ozbrojenců v hlavním městě, kteří
fakticky drží kontrolu nad pořádkem v Tripolisu,
mimo jiné prohlásil: "Jsme stále zde a konečné
rozhodnutí bude naše." Ačkoliv kritici považují
projev Nakera za pouhou pózu, odborníci varují, že
se stále více ukazuje, nakolik je situace v Libyi
nejistá a napjatá. Všichni se pak shodují na tom,
že prozatímní premiér, El-Keib, který vystudoval a
pobýval v USA, bude mít nyní při formování své
vlády velmi těžkou pozici.

Libye při konferenci OSN obvinila Katar z
vměšování se do jejích záležitostí a z
vyzbrojování islamistů
Zástupce Libye při OSN, Mohammed Abdel
Rahman Shalgam, obvinil na konferenci OSN v
marockém Tangeru  Katar z vyzbrojování islamistů
v Libyi. Podle Libye Katar poskytuje zbraně i
finance libyjským islamistům a zároveň se snaží
ovlivňovat a vměšovat. Zároveň Libye vyzvala
Katar k okamžitému zastavení vměšování se do
vnitřních záležitostí země. Katar popírá jakékoliv
vměšování do záležitostí cizích států a prohlašuje,
že veškeré zdroje a vliv používá ve prospěch
všech Arabů. Katar byl jedním z klíčových členů
aliance, která pomohla svrhnout Muammara
Kaddafiho - poskytoval povstalcům zbraně, finance
a mediální podporu skrze svou stanici Al-Džazíra.

 

Rusko nabízí kosovským Srbům, aby odešli na
Sibiř
Zástupce Ruska při NATO, Dimitrij Rogozin, nabídl
více než 20 000 Srbů, kteří požádali již dříve o
ruské občanství, aby se přesunuli na Sibiř.

V Egyptě se odehrávají zatím vůbec největší
protesty od svržení prezidenta Mubaraka
Více než 50 000 lidí protestuje na káhirském
náměstí Tahrir proti vojenské diktatuře. Zatím
vůbec největší protesty od převratu v Egyptě
organizuje Muslimské bratrstvo a hnutí salafistů a
to především prostřednictvím sociálních
sítí. Demonstranti požadují jasný plán předání
moci z rukou Nejvyšší vojenské rady do rukou
civilní vlády a již tradičně kritizují dosavadní kroky
vojenské rady a především žádný zásadní vývoj.

Kosovská prezidentka: "celý Balkán si teď
klade za cíl vstoupit do EU a NATO"
Na konferenci Germi Hill v Kosovu, kterou pořádá
kosovské ministerstvo zahraničí a Evropská rada
pro zahraniční záležitosti, kosovská prezidentka
Atifete Jahjaga prohlásila, že všechny země
regionu si nyní kladou za hlavní cíl vstoupit do
NATO a EU. Stejně tak prezidentka Kosova
prohlásila, že její země si přeje posílit a rozvíjet
strategické partnerství s USA a udržovat přátelské
vztahy se všemi zeměmi regionu. Konference se
zúčastnilo přes 100 zástupců jednotlivých států
včetně ministrů zahraničí a zástupců armády.

Do Barmy se po 50 letech chystá zástupce
USA, americká ministryně zahraničí
Americký prezident Barack Obama na summitu
zemí jihovýchodní Asie uvedl, že hodlá do Barmy
vyslat svou ministryni zahraničí Hallary Clinton,
aby během své návštěvy ověřilo demokratické
změny, které by v Barmě (dnes Myanmaru), měly
probíhat - do Barmy tak po 50 letech dorazí
zástupce USA. Prezident USA zároveň na
summitu tyto změny ocenil a pochválil reformy, ke
kterým v poslední době barmská vláda přistupuje.

 

EU varuje před daňovými úniky Řeků - ve
Švýcarsku mají uloženo více než 286 miliard
Euro
Skupina evropských odborníků v čele s Němcem
Horstem Reinchenbachem plánuje pomoci Řecku
s problémem obrovského množství daňových
úniků. Odborníci chtějí Athénám pomoci
dohodnout daňové smlouvy se Švýcarskem v
souladu s normami EU. Zpráva z Bruselu totiž říká,
že Řekové mají uloženy závratné částky ve
švýcarských bankách - zhruba je to přes 350
miliard švýcarských franků - tedy 286 miliard Euro.

Předseda Helsinského výboru vyzývá k
obžalování běloruského prezidenta z
porušování lidských práv
Člen Kongresu USA a předseda Helsinského
výboru, Christopher Smith, prohlásil, že běloruský
prezident Alexander Lukašenko by měl stanout
před Mezinárodním trestním tribunálem (ICC).
Kongresman Smith se zároveň zavázal vyzvat
administrativu prezidenta USA Baracka Obamy,
aby se zasadila o obvinění Lukašenka v Radě
Bezpečnosti OSN z porušování lidských práv
Politik se zavázala vyzvat Obamova
administrativa a Radu bezpečnosti OSN, aby se
zasadila o obvinění prezidenta Lukašenka,
které ICC.Republikánský
kongresman obvinil běloruského
prezidenta porušování lidských práv. Chrostopher
Smith sice přiznal, že je jistý budoucí odpor Ruska
a Číny, přesto prohlásil, že stojí za to pokusit se
bojovat, neboť "tento muž se denně dopouští
zvěrstev proti svým vlastním lidem."

Francie podporuje Turecko ve tvrdém přístupu
k Sýrii
Francouzský ministr zahraničí, Alain Juppé, v
Turecku prohlásil, že je nyní příliš pozdě pro
současnou syrskou vládu na to, aby zůstala u
moci. Francie je podle slov svého ministra
přesvědčena o tom, že Sýrie není ochotna
realizovat reformní program. Francouzský ministr
to řekl při setkání s hlavou tureckého
parlamentního výboru pro zahraniční vztahy,
Volkanem Bozkirem. Zároveň Francie podpořila
turecký přístup k syrské otázce a navrhal, aby
Turecko na své 910 km dlouhé hranici se Sýrií
vytvořilo nárazníkové zóny na ochranu civilistů a

syrské opozice s tím, že by takové opatření
Francie podporovala před mezinárodním
společenstvím. Francie mimo jiné ve středu
odvolala svou diplomatickou misi z Damašku.

Americké mírové sbory opouštějí Kazachstán
kvůli náboženskému napětí
USA stahují své zaměstnance mírových sborů z
Kazachstánu kvůli obavám o jejich bezpečnost.
Uvádí to agentura Interfax. Důvodem je vyhrocená
situace s náboženskými extremisty - minulý týden
bylo zabito pět policistů a dva civilisté při ozborjené
loupeži, kterou následovaly přestřelky a exploze.
Zároveň se objevují informace o obětování lidí
hned v několika kazašských regionech v
souvislosti s kazašským hlavním náboženským
svátkem.

Boeing zažívá zlaté období
Poté, co tato americká společnost na výrobu
letadel podepsala kontrakt s Emirate Airlines v
hodnotě 18 miliard dolarů, přichází na řadu další a
ještě větší zakázka. Ta má obsahovat 230 letounů
typu 737 určených pro kratší lety v celkové
hodnotě 21,7 miliardy dolarů. Indonéská
společnost Lion Air navíc ponechává otevřenou
možnost pro přiobjednání dalších 150 letadel v
hodnotě 14 miliard dolarů. Jihoasijské aerolinky
zažívají v poslední době nevídaný rozmach.

Hugo Chávez povolal Národní gardu na boj
proti násilí v ulicích
Prezident Venezuely povolal několik tisíc
příslušníků těchto jednotek, aby pod jménem
"Lidové gardy" bojovali proti stále se stupňující
kriminalitě v ulicích. Jednotky budou operovat v
hlavním městě Caracas a ještě v dalších dvou
sousedících oblastech. Statistiky hovoří o tom, že
je Venezuela jednou z nejnebezpečnějších zemí,
co se týče násilí a zločinů v ulicích.

Mexiko má nového ministra vnitra
Prezident Felipe Calderon jmenoval do této funkce
dosavadního ředitele mexické zpravodajské
služby Alejandra Poireho.  Ten nahradí nedávno
tragicky zesnulého Francisca Blaka Moru, který
zahynul při pádu helikoptéry spolu s dalšími členy
svého úřadu.

Albánii čeká reforma volebního zákona a
ústavy ohledně schvalování zákonů
Albánská vláda a opozice se ve čtvrtek po
dlouhém sporu o volební reformu dohodly na
kompromisu ve snaze vstoupit do EU, neboť kvůli
údajnému podvodu se chystané procesy ke
vstoupení do EU zastavily. Opoziční Socialistická
strana obviňuje premiéra Sali Berishu a jeho
Demokratickou stranu z manipulování hlasů. Po
silném tlaku ze strany EU a USA byla ve
spolupráci s Organizací pro bezpečnost a
spolupráci v Evropě (OBSE) připravena volební
reforma, která obsahuje přes 50 doporučení
OBSE. Současně bude upraveno schvalování
zákonů, doposud byl v Albánii třeba konsensus
napříč celým parlamentem, nyní by měla stačit
pouze třípětinová většina.

Japonsko zakázalo vývoz rýže pěstované v
okolí JE Fukušima Daiichi kvůli kontaminaci
V rýži, která se pěstovala v okolí poblíž areálu
elektrárny byla zjištěna vysoká úroveň
kontaminace radioaktivním cesiem. Testovaný
vzorek přitom pocházel z farmy vzdálené od
komplexu 60 kilometrů. Podle mluvčího japonské
vlády byla kontaminace odhalena v testech po
sklizni, tudíž žádná kontaminovaná potravina
nebyla lidem prodána.
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Suu Kyi bude kandidovat do barmského
parlamentu
S tímto rozhodnutím přišla nejvýznamnější
pro-demokratická aktivistka v zemi jen chvíli poté,
co se její strana Národní liga pro demokracii
rozhodla zúčastnit nadcházejících parlamentních
voleb. Termín hlasování však zatím nebyl uveden.
Národní liga pro demokracii bojkotovala poslední
volby v listopadu 2010, které byly zároveň prvními
volbami v zemi po 20 letech.

Rusko se vážně zajímá o kosovské Srby,
prohlásil ruský ministr zahraničí
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil,
že Rusko plně chápe požadavky Srbů z Kosova,
kteří chtějí žádat o ruské pasy, a potvrdil, že
Moskva bude o udělení občanství vážně uvažovat.
Ruský zástupce při NATO, Dimitrij Rogozin,
prohlásil,"Je třeba si uvědomit, že tito lidé jsou
připraveni dorazit do Ruska," neboť se jim podle
jeho slov nedostává dostatečné pomoci od jejich
země a Rusko je tak jejich poslední nadějí. Ruské
velvyslanectví v Srbsku již eviduje přes 20 000
žádostí o ruské občanství od kosovských Srbů.

Hnutí Occupy Wall Street slíbilo USA "ukázat
svou sílu"
Aktivisté z hnutí Occupy Wall Street prohlásili, že
se pomstí za své vystěhování ze Zuccotti Park.
Jen dnes se pokusili narušit chod New York Stock
Exchange (Newyorská burza) a poté provedli
několik demonstrací na hlavních mostech a v
metru. Na webových stránkách "occupywalls.org"
byl ohlášen "globální den akcí", který má
kombinovat protesty po celých USA a dalších
státech jako je Španělsko, Německo, Polsko či
Belgie.

Dluh USA dosáhl 15 bilionů dolarů
Národní dluh USA dosáhl 15. listopadu 15 bilionů
dolarů, ve své zprávě to uvedlo americké
ministerstvo financí. To znamená, že za 2 roky
prezidenta Baracka Obamy v úřadu prezidenta
USA vzrostl dluh USA o 5 bilionů dolarů. Pod svém
předchůdci, prezidentu Bushovi, zdědil prezident
Obama dluh 10 bilionů dolarů. V srpnu 2011 byla
americkou vládou ustanovena Komise pro boj s
růstem dluhu, která má příští týden předložit svůj
plán na škrty ve výdajích.

Rada bezpečnosti OSN prodloužila mandát
mise EUFOR pro Bosnu a Hercegovinu
Rada bezpečnosti OSN ve
středu oficiálně prodloužila mandát Evropské
unie (mise EUFOR) v Bosně a Hercegovině o další
rok. Rezoluce o prodloužení mandátu EU byla
jednomyslně přijata všemi 15 členy Rady
bezpečnosti, ačkoliv Rusko mělo dříve jisté
výhrady ke zprávě vysokého představitele OSN

pro Bosnu a Hercegovinu, Valentina Inzko.
Rezoluce jasně deklaruje, že primární
odpovědnost za úspěšnou implementaci mírových
dohod nesou orgány Bosny a Hercegoviny. Síly
EU převzaly mandát od sil NATO v roce 2004 s
úkolem zajištění dodržování Daytonských
mírových dohod.

V Istanbulu zasedá energetické fórum -
Turecko kritizuje svět za lhostejnost k Sýrii
Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan dnes ostře
zkritizoval mezinárodní společenství za velmi
slabou kritiku situace v Sýrii. "Kritiky bychom se
dočkali, kdyby Sýrie měla bohaté zásoby ropy jako
Libye," prohlásil turecký premiér. Podle Turecka
svět Sýrii nevěnuje dostatečnou pozornost a péči,
protože se nejedná o bohatou zemi, turecký
premiér kritiku mezinárodního společenství pronesl
u příležitosti energetického fóra v Istanbulu.
Turecký premiér dále uvedl, že přehlížení masakrů
a lhostejnost zasazuje nenapravitelné rány do
svědomí lidstva, zvláště pak při srovnání s
libyjskou krizí. Turecko bylo dříve velmi blízkým
spojencem Sýrie, ovšem vzhledem k současnému
vývoji a tureckému ekonomickému růstu se Turci
snaží expandovat a stát se vůdčím státem regionu,
přičemž navazují co nejlepší vztahy s novými
revolučními vládami v Egyptě, Tunisku i Libyi.
Evropská unie zatím zakázala dovoz syrské ropy,
což tvořilo 95% syrského exportu a Turecko
pohrozilo zastavením společného průzkumu
syrských ropných ložisek a omezením vývozu
turecké elektřiny.

Rusko již potřetí slíbilo pomoc eurozóně
Rusko je připraveno pomoci Evropě boji
proti finančním potížím pomocí mechanismů
Mezinárodního měnového fondu (MMF). Prohlásil
to ruský premiér Vladimir Putin. Informaci přinesla
agentura ITAR-TASS. Rusko již takovou pomoc
přislíbilo potřetí - poprvé na summitu G20 a
podruhé spolu se zeměmi skupiny BRIC. Ruský
premiér dále prohlásil, že i když je Rusko finanční
krizí taktéž zasaženo, ekonomická situace je
stabilní.

Nový řecký vládní kabinet prošel úspěšně
hlasováním o důvěře
Hlasování v parlamentu byla zajištěno pohodlnou
většinou a podporou iniciativního premiéra
Papadema. Novou vládu čeká zahájení
dlouhodobých reforem k zajištění a podpoře řecké
bilance zahraničního obchodu stejně jako sanace
bank a záchrana věřitelů. Nového řeckého
premiéra nyní čeká jednání s Mezinárodním
finančním institutem - globální bankovní
organizace, která jedná o dobrovolném snižování
řeckého dluhu.

Írán pracuje na odpůrné reakci na zprávu
MAAE o výrobě jaderných zbraní
Írán oznámil, že připravuje podrobnou reakci
na nedávnou zprávu Mezinárodní agentury pro
atomovou energii (MAAE), ve které se hovoří o
podezření Íránu z výroby jaderné zbraně. Íránský
ministr zahraničí, Ali Akbar Salehi, řekl, že
podrobná technická řeakce bude jasně prokazovat,
že zpráva MAAE nebyla pravdivá. Dále Írán tvrdí,
že různá podezření a nedostatečné důkazy ve
zprávě MAAE vycházejí z informací amerických a
izraelských tajných služeb, nikoliv z nálezů
inspektorů MAAE.

Barma bude v roce 2014 předsedat organizaci
ASEAN
Podle indonéského ministra zahraničí učinila
Barma významný pokrok v cestě za demokracií, a
tudíž může předsedat celé organizaci. Právo na
předsednictví bylo Barmě odpíráno kvůli
porušování lidských práv v zemi. Nyní to však
vypadá, že by se mohla na barmskou politickou
scénu vrátit strana barmské pro-demokratické
aktivistky Suu Kyi.

Německo přiznalo, že EU stále nezná cestu z
krize
Německá kancléřka Angela Merkel ve středu po
jednání s irským premiérem Enda Kennym
připustila, že eurozóna stále nenašla cestu ke
zotavení se z dluhové krize. Zároveň na tiskové
konferenci Angela Merkel označila Irsko za "skvělý
příklad", jak se vymanit z dluhové krize díky
pomoci z EU. Německá kancléřka zároveň opět
prohlásila, že věří, že změna smluv EU, která by
posílila pravomoci EU, by pomohla obnovit důvěru.
Nová smlouva by podle Německa měla zajistit
"rozpočtovou kázeň" společnou kontrolou a
sankcemi, které by měl v pravomoci například
Evropský soudní dvůr. Naopak irský premiér
Kenny se vyjádřil spíše pro vyčerpání všech
možností současných smluv kvůli obavám z
procesu schvalování jakýchkoliv nových smluv, i
kvůli zkušenosti s irským referendem.

Tři dny na zastavení krveprolití v Sýrii
Liga arabských států (LAS) dala režimu prezidenta
Bašára Assada ultimátum. Do tří dnů má zastavit
boj proti odpůrcům a vpustit do země zahraniční
pozorovatele. Sankce plynoucí z neuposlechnutí
však zatím nebyly uvedeny. LAS v sobotu
pozastavila Sýrii členství v organizaci a plánuje na
vládu prezidenta Assada uvalit další politické a
ekonomické sankce. Všechny členské státy LAS
po sobotních jednáních stahují ze Sýrie své
diplomaty.
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činí 200,- CZK. PressEXPRESS, vychází denně v České republice, po vytištění i kdekoliv na světě, vydává Blue Projects Agency, s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00. Číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury ČR: MK ČR E
19790. Kontakt: e-mail: info@bpagency.cz. Odpovědný šéfredaktor: Marek Görges, jr.
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