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Barmská vláda nařídila zastavení operací proti
rebelům na severu země
Barmský prezident Thein Sein podle vyjádření
vlády nařídil zastavení akcí proti rebelům kmene
Kachin na severu země. Vojáci mají nyní povolení
střílet pouze v případě vlastní obrany. Boje, které
znovu vypukly v červnu tohoto roku, se odehrávají
poblíž strategické oblasti u hranic s Čínou. Situace
již přinutila uprchnout tisíce místních obyvatel.

Politický pat na Papui Nové Guinei
Tamní nejvyšší soud nedávno rozhodl o tom, že si
papuánský parlament počínal v rozporu se
zákonem při posledních volbách, ve kterých
premiérské křeslo vyhrál Peter O'Neill. Dosavadní
premiér Sir Michael Somare opustil zemi na jaře
kvůli léčbě svých srdečních potíží. Do médií
následně proniklo oznámení o tom, že se vzdává
všech politických funkcí, což ale vzápětí bylo ze
strany premiéra popřeno. I přesto však bylo
spuštěno nové hlasování. Rozsudek nejvyššího
soudu však hovoří o tom, že by měl být  Sir
Michael Somare znovu uveden do své funkce. Na
složení přísahy však nyní čeká i Peter O'Neill.
Znepokojení nad politickým napětím v zemi již
vyjádřila i Austrálie.

Human Rights Watch: "Západ přehlíží
porušování lidských práv v Uzbekistánu"
Důvodem je prý snaha o navázání bližšího
strategického partnerství s touto zemí. Aktivisté pro
lidská práva například namítají, že má Uzbekistán
stále uzákoněné mučení ve svém právním
systému. Zpráva této organizace navíc
dokumentuje případy zadržených, kteří byli
vystaveni psychickému i fyzickému mučení.
Human Rights Watch proto vyzývá ostatní státy k
zavedení represivních opatření vůči uzbeckým
státním představitelům a státu jako takovému.

Skandál kolem praním peněz americkou DEA
pokračuje
Poté, co list New York Times odtajnil spolupráci
americké protidrogové služby DEA a mexických
drogových kartelů, vycházejí najevo nové
skutečnosti. Podle bývalých agentů DEA s
narkomafií dlouhodobě spolupracovala. Tajné
spolupráce trvaly několik měsíců, někdy i let. Až
poté byla činnost gangu zastavena. O skandál se
nyní zajímá i Senát a Poslanecká sněmovna
Mexika. Ti chtějí být informováni o dalších akcí
DEA na území Mexika. Zároveň ale žádají o
diskrétnost novinářů.

Brazílie bude investovat do honduraské
energetiky
Brazílie hodlá investovat do honduraského
energetického průmyslu, na čemž se dohodli
prezidenti obou zemí. Projekt bude probíhat díky
financování brazilské centrální banky a bude se
týkat hydroenergetiky. Honduras využívá převážně
termální energii. Do Hondurasu byly již pozvány
brazilské firmy, aby zdokonalily nejen honduraský
energetický sektor, ale také program, který se
zabývá energií z nevyčerpatelných zdrojů.

Hugo Chávez provedl změny ve vládnoucí
straně PSUV
Prezident Venezuely oznámil změny, které se
týkají vysokých postů vládnoucí politické strany
PSUV (Spojená socialistická strana Venezuely).
Na post viceprezidenta byl dosazen Diosdado
Cabello. Tento politik se s nynějším prezidentem
Chávezem účastnil puče v roce 1992, díky kterému
Hugo Chávez získal moc. Diosdado Cabello již
vystřídal několik ministerských funkcí. Podle
prezidenta Cháveze je restrukturalizace strany

nutná, aby byla silná před prezidentskými volbami.
Ty se budou konat v říjnu příštího roku.

Bývalý diktátor Noriega již dorazil do Panamy
V neděli odpoledne přistálo v Panama City letadlo
s bývalým prezidentem Noriegou. Ten se tak po 20
letech v amerických věznicích vrátil do vlasti.
Přiletěl v doprovodu vrchního advokáta a osobního
lékaře z Francie. Tu Panama minulý měsíc
požádala o vydání Noriegy do vlasti, kde bude
stíhán za své činy, které spáchal v době své vlády
v 80. letech.

Srbský ministr vnitra: "Je čas vzdát se iluzí,
Kosovo musíme uznat."
Srbský místopředseda vlády a ministr vnitra Ivica
Dacic prohlásil, že Srbsko nedosáhne žádného
pokroku ve snaze získat kandidátský status EU,
dokud neuzná nezávislost Kosova. Srbský ministr
vnitra pak otevřeně prohlásil, že Srbsko by se již
mělo vzdát "iluze o Kosovu jako součásti Srbska",
neboť to je podmínkou srbské budoucnosti v
Evropě. Dále ale ministr Dacic vyjádřil srbské
zklamání způsobené mezinárodním
společenstvím, které v roce 2000 při tlaku na
Slobodana Miloševiće, aby odstoupil a odvolal
srbské síly, o samostatném Kosovu vůbec
nemluvilo.

Lichtenštejnsko vstoupilo do shengenského
prostoru
Evropští ministři vnitra se rozhodli přijmout
Lichtenštejnsko za 26. člena Shengenu, přičemž
hranice mají zcela být otevřeny již 19. prosince
2011. Jednání o Bulharsku a Rumunsku zatím
stále pokračuje, neboť Nizozemí obě země nadále
blokuje a trvá na větších úspěších v oblasti boje
proti korupci v těchto dvou státech.

Ruský miliardář kandiduje na prezidenta 
Mikhail Prokhorov by tak mohl být alternativou
současného ruského premiéra Vladimíra Putina
v nadcházejících prezidentských volbách. Miliardář
naznačil, že svou kampaň nezaloží na kritice
Putinových způsobů vlády. Premiérova strana
Jednotné Rusko ztratila na oblíbenosti po
nařčeních ze zmanipulovaných parlamentních
voleb, které vyústily v masovou demonstraci.

Švýcarská prognóza ekonomického růstu se
snižuje 
Švýcarská vláda snížila odhad růstu  své
ekonomiky v roce 2012 z 0.9% na 0.5%. Hlavním
důvodem je velký vliv krize eurozóny. Hospodářství
by však nemělo procházet recesí, pokud se bude
situace v Evropské unii vyvíjet pozitivně. Vláda se
však obává deflace, proto již v létě podnikla
Švýcarská centrální banka kroky k
oslabení zdejší měny, švýcarského franku.

Hlava Evropské komise považuje britské
požadavky za riskantní
Jose Manuel Barosso prohlásil před Evropským
parlamentem, že požadavky Velké Británie na
zvláštní ohledy v oblasti finančních služeb jsou
riskantní pro jednotu trhu. Zatímco 23 států se již
rozhodlo vyjádřit podporu nově připravované
mezivládní smlouvě, Velká Británie od svého
rozhodnutí návrh vetovat couvat nehodlá. Vyjít
vstříc britským požadavkům považuje Barosso za
nepřijatelné. K větší integraci tak dojde bez účasti
ostrovního státu.

Demonstranti z Occupy Wallstreet zahájili
tažení s cílem blokovat přístavy západní
Ameriky
Anti-Wall Street demonstranti se pokusili blokovat

hlavní přístavy západního pobřeží USA od
Kalifornie po Aljašku s cílem dále upozorňovat na
americkou ekonomickou nerovnost, vysokou
nezaměstnanost a současný finanční systém, který
je podle hnutí nespravedlivě vychýlen ve prospěch
bohatých. Protestujícím se podařilo narušit provoz
například v přístavu Portland, Oregon či Seattle,
ovšem uzavření přístavů se jim nepodařilo udržet
až do konce dne. Několik demonstrantů bylo
zatčeno v San Diegu, na Long Beach, v Oaklandu,
Calif a Seattlu. Nové tažení je způsobeno tím, že
většina stanových protestních táborů ve velkých
městech USA již byla rozehnána a zrušena policií.

Novým žalobcem Mezinárodního trestního
tribunálu byla zvolena Fatou Bensouda 
Členské státy Mezinárodního trestního tribunálu
(ICC) zvolily v sídle OSN v New Yorku kandidátku
z Gambie, kterou je Fatou Bensouda. Pouze se tak
potvrdil již oznámený fakt. Nová prokurátorka ICC
nastoupí do své funkce v červnu 2012, kdy vyprší
mandát současného prokurátora z Argentiny Luie
Moreno-Ocampa, kterého nyní Fatou Bensouda
zastupuje.

Podle OSN přesáhl počet mrtvých v Sýrii 5000,
mrtví na straně vlády se nepočítají
Vysoká představitelka OSN pro lidská práva Navi
Pillay informovala Radu bezpečnosti OSN, že za 9
měsíců nepokojů a nyní již povstání proti
prezidentu Basharu al-Assadovi v Sýrii bylo zabito
přes 5000 lidí. Číslo zahrnuje civilisty, vojenské
povstalce a popravené za odmítání střelby do
civilistů, neobsahuje ovšem počet zabitých
vládních vojáků a mužů bezpečnostních sil.

Američané zmrazili 700 milionů dolarů pro
Pákistán, který tvrdí, že to nic není
Americký kongres zmrazil 700 milionů dolarů své
každoroční pomoci Pákistánu, dokud se Pákistán
nezaručí, že postoupí v boji proti šíření doma
vyráběných bomb v regionu. Dá se ovšem
předpokládat, že jde o tlak USA na Pákistán, který
blokuje zásobování jednotek NATO v Afghánistánu
po útoku na své jednotky. Podle Pákistánu je
rozhodnutí "nemoudré", neboť povede k ještě více
napjatým vztahům. Pákistán, který je jedním z
největších příjemců americké zahraniční pomoci
pak prohlásil, že zmrazených 700 milionů dolarů je
jen malá část z miliard, které každoročně dostává
na civilní i vojenský sektor.

 

Kanada odstoupila od Kjótského protokolu,
dohody z Durbanu prý nemají smysl
Kanada se stala první zemí, která opouští Kjótský
protokol, což je velmi tvrdou symbolickou ránou
pro novou kontroverzní globální dohodu z
Durbanu, která Kjótský protokol prodloužila.
Kanadský ministr životního prostředí Peter Kent
prohlásil, že Kjótský protokol je nefunkční, neboť
neoperuje s mnoha důležitými faktory, a Kanada si
vyhrazuje své právo kdykoliv od smlouvy odstoupit.
Kanada je přitom jeden z nejvýznamnějších
producentů elektrické energie a i přes svou image
se přibližuje k největším znečišťovatelům. Důležité
je i to, že současný kanadský premiér Stephan
Harper má podle Reuters velmi úzké vztahy na
energetický sektor. Kanadě nyní hrozí uvalení
sankcí za nedodržování snižování emisí do roku
2012 ve výši 14 miliard dolarů. Zároveň se tak
naplnily slova Číny, která Kanadu ostře kritizovala
za výroky o Kjótském protokolu a předpověděla, že
Kanada odpadne.
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Čína plánuje vybudovat základnu pro své
loďstvo na Seychelách 
Čínský ministr obrany Liang Guanglie začátkem
prosince navštívil Seychely, aby zde jednal o
možnosti zásobovacího přístavu pro čínské
vojenské lodě, které hlídkují u východní Afriky kvůli
pirátům. Čína stále uklidňuje svět, že nemá zájem
na budování zahraničních vojenských základen a
čínský námořní institut Naval Military Studies
Institute prohlásil, že nelze mluvit o zahraniční
vojenské základně, protože na Seychelách by
nebyla stálá posádka čínských vojáků, která by
chránila dodávky. Podle odborníků ale hrozí
zásadní narušení křehkých vztahů, a to především
s Indií, která informaci o čínském přístavu sleduje s
velkou pozorností.

Šéfem angolské ropy bude opět Manuel Vicente
Angolská vláda znovu jmenovala do čela státní
ropné společnosti Sonangol jejího dosavadního
šéfa, kterým je Manuel Vicente. Oznámila to státní
tisková agentura Angop. Sonangol kontroluje
angolské zásoby ropy, které jsou dnes 3. největší v
Africe. Angolský tisk ovšem spekuloval o tom, že
by právě Manuel Vicente mohl nahradit
současného prezidenta José Eduarda dos
Santose, který zemi vládne 32 let. Důvodem
spekulací je fakt, že Manuel Vicente byl jmenován
č. 2 ve vládnoucí straně a zároveň s rostoucími
nepokoji se očekává, že současný prezident již
hledá svého nástupce.

Britský premiér vyloučil referendum o členství
v EU a mírnil podporovatele svého veta na
summitu
Britský premiér
David Cameron vyloučil referendum o členství
v Evropské unii, když se snažil bagatelizovat
množící se obavy o vztah Londýna s Bruselem.
Stejně tak premiér Cameron "napomenul" své
skalní konzervativce za to, že "zašli příliš daleko"
při napadání liberálních demokratů kvůli jejich
podpoře evropské dohody. V parlamentu pak
premiér ujistil dolní sněmovnu, že se na členství
Velké Británie v EU nic měnit nebude a opět
zopakoval, že členství je pro Velkou Británii životně
důležité.

Bývalý viceprezident USA kritizuje prezidenta
Obamu: "Letadlo v Íránu mělo být hned
zničeno."
Bývalý americký viceprezident Dick Cheney
kritizuje současného prezidenta USA Baracka
Obamu za to, že nenařídil okamžité zničení
ztraceného bezpilotního letadla v Íránu. Podle jeho
slov se tak mělo stát dříve, než íránská armáda
ukořistí a naklonuje nejnovější technologie
umístěné v tomto letadle, a to například leteckým
útokem.

Kosovo odmítá dále pokračovat v dialogu se
Srbskem, dokud Srbsko nezačne aplikovat
dosažené dohody
Dialog mezi Kosovem a Srbskem bude pokračovat,
jakmile Srbsko prosadí dosažené dohody, uvedla
to šéfka vyjednávacího týmu Kosova Edita Tahiri.
Podle ní doposud nebyly odstraněny všechny
srbské silniční zátarasy v severním Kosovu, což je
základní podmínka pro naplnění dohod o
vzájemných hranicích, stejně tak také stále Srbové
nerozpustili své paralelní instituce fungující
současně s těmi kosovskými. Podle Kosova i EU
dala 5. prosince na radě ministrů jasně najevo, že
Srbsko musí dané dohody začít prosazovat.

Americké akcie klesají spolu s nadšením v
Evropě
Americké akcie po počátečním nadšení z minulého
týdne kvůli chystaným dohodám v EU opět klesají,
informuje o tom agentura
Xinhua. Dow Jones Industrial Average klesl o
1,34%, Standard & Poor o 1,49% a index
technologického trhu Nasdaq ztratil 1,31%. Pokles
zároveň nastal u všech 17 členů eurozóny a dále u
zbylých devíti členů mimo ni, kteří již nepřímo plán
Německa a Francie podpořily. Naplňují se tak
předpovědi ratingových agentur, že trhy brzy
pochopí fakt, že summit nijak nezmírní tlak
evropských státních dluhů.

Cena ropy klesá i přes evropské problémy
Cena ropy překvapivě i přes problémy EU a velký
zájem o ropu klesá. V USA se nyní na New York
Mercantile Exchange prodává barel za 97,77
dolarů, ve Velké Británii pak za 107 dolarů.

Ve volbách v Pobřeží slonoviny vede koalice
současného prezidenta
Podle předběžných volebních výsledků zatím
výrazně vede koalice RDR-PDCI, kterou vede
prezident Pobřeží slonoviny Allassane Ouattara.
Ovšem k dispozici nebyly dány údaje o volební
účasti, která je dle odhadů pozorovatelů velmi
malá, zatímco nejsilnější opoziční strany vyzvaly k
bojkotu voleb, kvůli zadržení prezidenta Laurenta
Gbagba, který nyní čelí obvinění u Mezinárodního
trestního tribunálu (ICC).

Tunisko má nového prezidenta
Tuniský prozatímní parlament zvolil nového
prezidenta, kterým je Moncef Marzouki, bývalý
disident za vlády prezidenta Zine al-Abidine Ben
Aliho. Nový prezident by měl být v úřadě jeden rok,
dokud nebude přepsána tuniská ústava, poté
budou vyhlášeny nové volby. Prezident Marzouki
neměl žádného protikandidáta.

Americký prezident poprvé přiznal ztrátu
bezpilotního letounu nad Íránem
Americký prezident Barack Obama poprvé přiznal
ztrátu amerického bezpilotního letadla v Íránu a
vyzval íránskou vládu, aby sofistikované špionážní
letadlo navrátila. Jde tak o první oficiální přiznání
ztráty nejutajovanějších technologií v této oblasti.
Írán zachycení letadla oznámil již dříve a jeho
zprávy USA popíraly, nyní ovšem odmítá návrat
letadla a zároveň oznámil, že již rozpoznal téměř
všechny americké systémy v letounu s tím, že je
využije pro své účely, aniž by je poskytl zahraničí.
Americký prezident odmítl komentovat, jak se
letoun USA dostal do íránského vzdušného
prostoru, zatímco Írán hovoří o jasné intervenci,
kterou hodlá řešit dle mezinárodního práva.
Vojenští experti pak přiznávají, že jde o
významnou ztrátu z hlediska vojenských
technologií a že v Pentagonu existují obavy z
okopírování těchto technologií íránskou armádou.

Irský premiér tvrdí, že změny Smlouvy o EU se
obyvatel budou týkat nejdříve v březnu 2012
Irský premiér Enda Kenny prohlásil, že do března
2012 se nebude rozhodovat o tom, zda se Irsko
skutečně připojí ke změnám ve Smlouvě o EU.
Podle irského premiéra bylo zatím dosaženo
pouze politické rozhodnutí, jehož cílem je záchrana
eura, skutečné změny vedoucí k referendu o
změně ústavy se mohou očekávat nejdříve za tři
měsíce, neboť se musí vytvořit text změn i jejich
skutečná podstata.

Britský premiér David Cameron: "Členství v EU
je pro nás zásadní."
Britský premiér David Cameron při svém projevu
v parlamentu prohlásil, že členství Velké Británie v
EU je zásadní a strategické. Velká Británie dle slov
svého premiéra v EU hodlá zůstat, nicméně
podepsání nové dohody o smlouvě o EU není v
zájmu zemí mimo eurozónu.

Maďarsko překvapivě otáčí - premiér Viktor
Orban chce do fiskální unie a varuje před
dopadem krize v roce 2012
Maďarský premiér Viktor Orban se velmi silně
vyjádřil k probíhající dluhové krizi eurozóny. Podle
maďarského premiéra bude rok 2012 velmi
bouřlivý a dopad krize tvrdý, premiér to prohlásil při
vystoupení v parlamentu, kde mimo jiné informoval
i o snížení předpokládaného ekonomického růstu.
Premiér Orban pak poslance vyzval k urychlené
debatě, aby se Maďarsko co nejdříve mohlo
připojit k bloku tvořící se fiskální unie.
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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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