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V Demokratické republice Kongo se ozývá
první střelba - země se přibližuje krizi
V hlavním městě D. R. Kongo Kinshasa a i v
dalších částech země propukají potyčky
opozičních podporovatelů s bezpečnostními
složkami. Agentura Reuters přinesla svědectví
obyvatel Kinshasy, kteří tvrdí, že ve městě vzrůstá
napětí a lidé se bojí ulehnout k spánku. Jen hlavní
město D. R. Kongo má 10 milionů obyvatel. První
konžské volby od konce občanské války z let 1998
- 2003, která připravila o život více než 5 milionů
lidí, tak začínají vypadat velmi špatně. Protesty
proti situaci v D. R. Kongo propukly také v Belgii,
bývalé koloniální mocnosti v Kongu.

Situace v Sýrii se vyhrocuje - USA, Velká
Británie a Francie varují syrskou vládu před
útokem na povstalecké město 
Francie se dnes připojila k Velké Británii a USA a
vyzvala k "zachránění syrského lidu". Podle tvrzení
těchto zemí syrská vláda připravuje vojenský útok
na město Homs, které se stalo centrem odporu
proti Damašku. Mluvčí francouzského
ministerstva Bernard Valero prohlásil, že se
připravuje masivní operace syrských
bezpečnostních složek na obsazení města Homs.
Rusko a Čína naopak tvrdě vystoupili proti
vyzbrojování rebelů a ujistili Sýrii, že se postaví
proti jakémukoliv pokusu o zasahování do jejích
vnitřních záležitostí.

Boje v Jemenu pokračují i přes novou vládu
národní jednoty
Boj zastínil první zasedání nové vlády národní
jednoty pod vedením jemenského viceprezidenta
Abd-Rabbu Mansour Hadiho, a to i přes plnění
dohod o předávání a přerozdělování moci. Nová
jemenská vláda tak stále čelí nepokojům, které
hraničí s občanskou válkou. Nejintenzivnější boje
probíhají tradičně v hlavním městě Sanaa a dále
ve městě Abyan.

 

Chorvatsko bude do úplného přijetí do EU
"aktivním pozorovatelem"
Chorvatsko včera podepsalo dohodu o vstupu do
Evropské unie v roce 2013. Stane se tak druhým
členským státem regionu bývalé Jugoslávie. Přijetí
přitom mohly zabránit územní spory se
Slovinskem, což byl jeden z důvodů, proč
vyjednávání o vstupu trvalo více jak sedm let.
Předseda Evropské rady Van Rompuy oznámil, že
Chorvatsko zaujme statut "aktivního pozorovatele"
na všech unijních forech, do doby, než se stane
platným členem.

Maroko bude mít prvního islamistického
premiéra - ten ale slibuje umírněnost
Abdelilah Benkirane, který se stane prvním
premiérem z islámské strany v Maroku, povede
koaliční vládu pod hlavičkou své Strany
spravedlnosti a rozvoje (PJD). Vítězství této strany
vzbuzuje velké emoce u sekulární opozice a
zahraničních investorů, ovšem budoucí premiér
Benkirane přislíbil, že se jeho strana nebude snažit
zavést islámské právo ani jiná opatření, která by
zasahovala do soukromí lidí.

 

OSN se obává dalších střetů mezi Súdánem a
Jižním Súdánem
OSN uvedlo, že dalších 20 000 uprchlíků se dává
do pohybu na hranicích mezi Jižním Súdánem a
Súdánem, přičemž podél hranic narůstá nejistota.
Obě země se vzájemně obviňují z podpory

vnitřních povstalců a vedou ozbrojené střety,
stejně jako podávají stížnosti k OSN. Vzhledem k
posledním událostem, kdy bylo ze strany Súdánu
do bojů nasazeno i vojenské letectvo, je situace
vážné, tvrdí OSN. Melissa Fleming, mluvčí
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)
pak uvádí, že stále větší přesuny uprchlíků mohou
brzy narušit jednotu obou států. Vážnost situace
pak dotvrzuje i angažmá Číny, která se snaží spory
uklidnit v zájmu zabezpečení svých zdrojů surovin.

 

S&P varuje evropské pojišťovací společnosti
před snížením ratingu
Důvodem je podle vyjádření vedení ratingové
agentury současná finanční situace v eurozóně.
Mezi patnácti nejohroženějšími společnostmi jsou
například Allianz, Aviva, Axa, Generali a Mapfre.
Varování ze strany Standard & Poors přichází po
již dříve avizovaném možném snížení ratingu 15
ze 17 členských zemí eurozóny.

Volební nepokoje v Demokratické republice
Kongo pokračují - opoziční kandidát se
prohlásil prezidentem
Hlavní vyzyvatel současného prezidenta D. R.
Kongo, Etienne Tshisekedi, poté, co opozice
zpochybnila volební výsledky, sám sebe prohlásil
novým prezidentem. Podle výsledků volební
komise současný prezident D.R. Kongo Joseph
Kabila získal 49% hlasů, zatímco druhý Etienne
Tshisekedi pouze 32%. V hlavním městě propukají
srážky mezi demonstranty a bezpečnostními
silami, zatímco v ulicích dav pálí pneumatiky.
Prezident Kabila již oznámil, že bude-li současný
stav pokračovat, bude nucen nasadit do hlavního
města Kinshasy armádu. Analytici se již shodují, že
volební spor pravděpodobně povede k další
občanské válce, potvrzují se tak předpovědí
organizace International Crisis Group.

 

Čína, Barma a Laos zavádějí hlídky podél toku
řeky Mekong
Ke trojici států se později podle očekávání přidá i
Thajsko. Frekventované hlídky jsou odpovědí na
sérii útoků které v poslední době byly vedeny proti
civilním plavidlům ze strany pašeráků drog. Oblast
tzv. zlatého trojúhelníku je výrobou a pašováním
drog proslulá, nicméně nyní se zde začínají
rozvíjet i obchodní plavební trasy, které je nutné
tímto opatřením zabezpečit.

Albánie podporuje přijetí Kosova do NATO
Albánský prezident Bamira Topi na zasedání států
Jaderské charty v Durres vyjádřil závazek
k začlenění všech zemí západního Balkánu do
NATO. V souvislosti s tím albánský prezident řekl,
že Albánie plně podporuje vstup Kosova do NATO.
Podle slov albánské hlavy státu by členství Kosova
bylo dalším krokem k záruce míru a stability v
regionu. Jadranská charta je sdružení Albánie,
USA, Chorvatska, Makedonie, Bosny a
Hercegoviny a Černé Hory založené v roce 2003,
které vedlo k přijetí Albánie a Chorvatska do NATO
v roce 2009 a nyní pracuje na dialogu ostatních
členských zemí s NATO. Srbsko má v Jadranské
chartě statut pozorovatele.

Američtí republikáni vítají rozhodnutí EU o
neudělení kandidátského statusu Srbsku
Republikánský poslanec amerického Kongresu
Eliot Engel, který je členem Výboru sněmovny
reprezentantů pro Evropu, se pochvalně vyjádřil ke
krokům EU na Balkáně. Poslanec Engel přivítal

přijetí Chorvatska za budoucí 28. stát EU a
zároveň ocenil rozhodnutí Evropské rady, že
Srbsko prozatím nedostane titul kandidáta EU.
Podle něho jde o jasný signál Bělehradu, že nelze
trpět obstrukce vůči Kosovu. Republikánský
poslanec již dříve prohlásil, že by se Srbsko
nemělo stát členem EU dříve, než Kosovo.

Moskva se připravuje na největší demonstrace
za posledních 20 let
Zatímco dnešní demonstrace by se mělo účastnit
na 35 tisíc lidí, ruské státní orgány by měly do akce
nasadit kolem 50 tisíc policistů. Demonstranti chtějí
vyjádřit svou nespokojenost nad průběhem
parlamentních voleb z minulého týdne, při kterých
prý docházelo k manipulaci s hlasy. Podle
očekávání obhájila svou pozici strana Jednotné
Rusko. Vítězství bylo navíc potvrzeno ruskou
Ústřední volební komisí. Během menších
demonstrací v průběhu týdne bylo zatčeno několik
stovek nespokojených občanů. Protestní akce
začne ve 14 hodin místního času na náměstí
Bolotnaja.

Americký generál předpokládá nepokoje v
Evropě
Generál Martin Dempsey, šéf sboru náčelníků
štábů americké armády, projevil své znepokojení
nad možnými nepokoji v Evropě. Ty by mohly být
zapříčiněny krizi eurozóny. Generál se domnívá,
že opatření přijatá na pátečním sumitu Evropské
unie nemusí stačit ke stabilizaci situace. Dále se
obává financování společných vojenských projektů
v rámci NATO, které by mohly být zastavené,
budou-li evropské vlády seškrtávat své náklady na
obranu v rámci úsporných opatření.

Německo se podruhé pokouší zakázat krajně
pravicovou stranu
Německé ministerstvo vnitra se rozhodlo pro druhý
pokus zákazu krajně pravicové Národní strany
Německa. Tento tah vyplývá ze zpráv o vraždách
10 lidí z let 2000-2007, z čehož převážnou část
tvořili etničtí Turci. Za vraždami pravděpodobně
stojí neonacistické buňky. První pokus o zákaz
strany byl v roce 2003 odmítnut Spolkovým
ústavním soudem z právních důvodů.

Izrael provedl nálet na Gazu kvůli údajnému
přeskupování bojovníků hnutí Hamas
Izraelské letectvo provedlo ve čtvrtek nálet na
území Gazy, kde letadlo zničilo automobil s
palestinskými bojovníky. V reakci na nálet zahájilo
hnutí Hamas raketovou palbu na území Izraele.
Izrael obviňuje Hamas z přesouvání bojovníků na
egyptský Sinaj, kde se mají připravovat k útoku na
Izrael, Hamas naopak hovoří o masakru z
izraelské strany.

Generální tajemník OSN je poprvé od roku 1993
v Somálsku
Generální tajemník OSN Ban Ki-moon dorazil do
Somálska, kde přislíbil jmenování vyslance OSN
pro Somálsko. Dále generální tajemník OSN
prohlásil, že dorazil, aby vyjádřil solidaritu s lidmi
Somálska a zajistil mezinárodní podporu vlády a
pomoc Africké unie v boji s islámskými rebely.
Důvodem návštěvy je ale nepochybně i to, že v
Somálsku se mají příští rok konat volby. Zemi
doposud řídila prozápadní prozatímní vláda,
respektive oblasti, které jsou v její moci.

Prezidentské volby v Demokratické republice
Kongo vyhrál současný prezident, opozice se
bouří
Dosavadní prezident Joseph Kabila podle
oznámení výsledků volební komise vyhrál
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prezidentské volby, opozice ale již prohlásila, že
tento výsledek je nepřijatelný. V hlavním městě
Kinshasa pak podle Reuters lze vidět sloupy
černého dýmu a v ulicích je nasazena pořádková
policie. Ve většině ostatních oblastí D.R. Konga
zatím propukají oslavy. Podle šéfa volební komise
Daniela Ngoy Mulundy není důvod ke
zpochybňování výsledků, ale opozice v čele s
druhým nejúspěšnějším kandidátem Etiennem
Tshisekedi s výsledky nesouhlasí.

 

Srbsko neobdrželo status kandidáta EU
Evropská rada dnes ráno rozhodla o neudělení
statusu kandidátské země EU Srbsku s tím, že
status pravděpodobně získá až v březnu 2012.
Důvodem je podle Evropské rady především
očekávání dosažení výsledku jednání Srbska s
Kosovem. Jednání o statusu pro Srbsko trvalo v
kuse 10 hodin.

Předseda Evropské komise volá po silných
institucích EU
Předseda evropské komise José Manuel Barroso
opětovně prohlásil, že EU se musí otevřít k revizím
smluv o EU a nové změny by členské státy měly
co nejdříve ratifikovat. Dále vyzval k posílení
evropských institucí - Evropské komise (EK),
Evropské centrální banky (ECB), Evropského
parlamentu (EP) a Evropského soudního dvora.
"Silnější Evropa je Evropa, která potřebuje
silnější instituce," prohlásil Barroso.

Polsko a Rumunsko se postavily proti
"mnoharychlostní Evropě", kterou považují za
dělení EU
Polsko a Rumunsko trvají na tom, že EU by měla
fungovat stejně pro všech 27 členů. Podle
polského premiéra Donalda Tuska by cesta
rozdílné EU byla "posledním hřebíčkem do
rakve". Francie a Německo se domnívají,
že dohodu o zpřísnění rozpočtových pravidel
pro řešení přebujelé evropské dluhové krize by
mělo uzavřít jen 17 členů eurozóny, pokud na ně
není připravena celá Evropa, ale Polsko s
podporou Rumunska vystoupilo silně proti s tím, že
EU se nemůže rozdělit.

Rada Evropy: "Svoboda sdělovacích
prostředků je v Evropě ohrožena."
Před Dnem lidských práv (10.
prosince), Thomas Hammarberg, komisař Rady
Evropy pro lidská práva, u příležitosti představení
publikace o lidských právech a měnícím se
mediálním prostředí na tiskové konferenci v
Londýně prohlásil, že obrana lidských práv závisí
na svobodě sdělovacích prostředků a pluralitě.
Ovšem Evropou se dle jeho názoru nebezpečně

"plíží" vládní omezení a monopolistické tendence.
Komisař pro lidská práva mimo jiné prohlásil:
"Novináři jsou vražděni nebo jim je
vyhrožováno násilím, státní orgány se
snaží ovládat vysílací média a brání přístupu k
vládním informacím a stejně tak divoké obchodní
ambice vedou ke kultuře nelegální a neetické
činnosti novinářských redakcí." Komisař
Hammarberg v prezentované publikaci pak
upozornil na problematiku sociálních
médií, ochrany novinářů před násilím,
etické žurnalistiky, přístupu k úředním
dokumentům a veřejných médií.

Evropská centrální banka - historické snížení
úrokových sazeb
Evropská centrální banka (ECB) snížila úrokové
sazby na nejnižší úroveň v historii - na 1%. Toto
rozhodnutí bylo učiněno již před
summitem EU, který je považován za klíčový pro
eurozónu.

USA spoléhají na summit EU
USA mají velmi silný zájem na úspěchu summitu
EU, oznámil to americký ministr financí Timothy
Geithner při návštěvě Itálie, kde je kvůli jednání s
italským premiérem Mario Montim. Podle jeho slov
se v podstatě jedná o zájem celého světa, neboť
evropská ekonomika je pro tu světovou jednou z
klíčových. Americký ministr financí se již před tím
setkal s francouzskými a německými představiteli,
kdy společně jednali o změně smluv o EU.
Zároveň přislíbil plnou podporu USA Evropě.
Italský premiér pak oznámil plánovanou cestu do
Washingtonu.

V Hondurasu byl prosazen zákaz spolujezdců
na motocyklech
Honduraský Kongres odsouhlasil zákon, který
zakazuje jízdu dvou pasažérů na motorce.
Reaguje tak na 2 vraždy z minulého týdne, které
způsobili útočníci na motorkách. Honduras patří k
zemím s největším podílem vražd. Ročně je zde
zabito okolo 82 lidí na 100 000 obyvatel.
Honduraská vláda nicméně přiznává, že mnoho
policejních důstojníků dobrovolně spolupracuje s
organizovaným zločinem. Honduras je
přechodným bodem při pašování kokainu z Jižní
Ameriky do USA. V zemi je navíc poslední dobou
zaznamenána větší přítomnost mexických
drogových kartelů než v minulých letech.

Mexická vláda má být obviněna ze zločinů proti
lidskosti
Skupina mexických aktivistů oznámila, že hodlá
podat trestní oznámení k Mezinárodnímu trestnímu
soudu na prezidenta Felipe Calderóna a jeho
ministry. Chtějí, aby se zpovídali z válečných
zločinů a zločinů proti lidskosti, kterých se prý

dopustili během svého boje proti narkoprůmyslu.
Od roku 2006 stála „narkoválka“ 50 000 lidských
životů a více jak 10 000 nezvěstných. Už v květnu
2010 skupina právníků podala na prezidenta
trestní oznámení k Nejvyššímu mexickému soudu.
Podle nich by ti, kteří jsou zodpovědní  za „ násilí a
jatka“ během války, měli být osouzeni. Soud ale
nikdy rozsudek nevynesl. Calderón se k tomu
vyjádřil tak, že je to obvinění plné lží, které má za
úkol znemožnit jeho a vládu.

Nové odhady tvrdí, že Velká Británie zůstane v
opozici sama
Během dnešního jednání na bruselském summitu,
jehož stěžejní otázkou je zavedení nových
protikrizových opatření posilujících unijní integraci,
se názory na podporu nového projektu mění z
hodiny na hodinu. Podle nejnovějších informací se
kromě 17 států eurozóny rozhodlo konečný návrh
podpořit dalších 9 států unie. Jako jediná tak zbývá
Velká Británie, která využila práva veta. Britským
stěžejním argumentem zůstává sledování
národních zájmů, které by byly v rámci nové
dohody o zachráně eura potlačeny.

Makedonie zahájila 13. kolo jednání o vstupu
do NATO
Zástupci makedonského ministerstva zahraničí a
obrany se spolu se členy Výboru pro integraci
Makedonie do NATO setkají na každoročním
mítinku s představiteli Severoatlantické aliance. Na
jednání představí makedonská strana svoje
strategické, obranné, ale i politicko-ekonomické
cíle a aktivity. Makedonie se pokoušela vstoupit do
NATO již v roce 2008, ale tehdy byla její snaha
zablokována Řeckem, na které je nyní vyvíjen
mezinárodní tlak.

Papež Benedikt XIV. plánuje v příštím roce
navštívit Kubu
Papež Benedikt XVI. navštíví příští rok Kubu.
Přijede na oslavy 400. výročí zjevení patronky
Kuby. Chce také vyjádřit podporu kubánské
katolické církvi za to, že svým vyjednáváním
pomohla osvobodit desítky politických vězňů, kteří
byli propuštěni minulý rok. Vatikán prohlásil, že se
papež setká i s představiteli Castrovy vlády.
Zdůraznil ale, že cíl jeho cesty je výlučně
náboženský, nikoli politický. První papež, který
Kubu navštívil, byl Jan Pavel II. Ten roku 1998 při
mši v Havaně vyzval, aby „ se Kuba otevřela světu
a svět Kubě“.
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