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V Egyptě propukly otevřené boje mezi
demonstranty a armádou
Násilí v Káhiře, hlavním městě Egypta, vypuklo již
předchozí noci, kdy se vojenská policie pokusila
odstranit demonstranty, kteří byli před vládními
budovami v centru. To podnítilo srážky, které se
nyní změnily v ulicích v okolí egyptského
parlamentu na otevřenou bitvu - střety probíhají a
to i přes noc, kdy demonstranti házejí benzínové
bomby a kameny na vládní budovy a bezpečnostní
složky. Armáda proti davu nasadila střelbu, podle
agentury Reuters ale není jisté, zda jde o gumové
projektily či o ostrou munici. Podle egyptského
ministerstva zdravotnictví byli již 2 lidé zabiti a 222
lidí těžce zraněno.

 

Podle generálního prokurátora Mezinárodního
trestního tribunálu v Dárfúru stále probíhá
genocida
Generální prokurátor Mezinárodního trestního
tribunálu (ICC) Luis Moreno-Ocampo prohlásil, že
v Dárfúru je pod vedením nejvyšších státních
úředníků Súdánu nadále vedena genocida, ze
které je obviněn současný súdánský prezident
Omar al-Bashir. Žalobce ICC dále upozornil i na to,
že již dříve požádal ICC o vydání zatykače na
súdánského ministra obrany Mohameda Husseina
Abdelrahima v souvislosti s Dárfúrem.

Koalice současného prezidenta Pobřeží
slonoviny ve volbách drtivě zvítězila 
Již podle předběžných volebních výsledků strana
prezidenta Allasane Ouattary RDR získala 127
křesel v Národním shromáždění Pobřeží slonoviny.
Koaliční partnes, PDCI, pak vyhrála 77 míst.
Vládní koalice tak obsadí 4/5 parlamentu.
Prezident Ouattara bude muset nyní po krizové
stabilizaci země soustředit své síly ke sjednocení
muslimského severu s křesťanským jihem, neboť
propast mezi jimi se po poslední občanské válce
prohloubila. Stejně tak se bude muset vláda
soustředit na rozvoj rozvrácené ekonomiky Pobřeží
slonoviny.

V Sýrii se rozhořela nová vlna silných protestů
po jednání v Radě bezpečnosti OSN, Rusko
překvapilo
Po projednávání návrhu rezoluce Rady
bezpečnosti OSN předloženou Ruskem se v Sýrii
spustila nová intenzivní vlna protestů. Důvodem je
naděje demonstrantů na novou podporu, neboť
Rusové v rezoluci překvapivě přiznali, že situace
se zhoršuje. Ve městě Homs, kde bylo dnes zabito
nejméně 13 lidí, vyšlo podle britsko-syrských
pozorovatelů přes 200 000 lidí do ulic.

 

Japonsko- situace v jaderné elektrárně
Fukushima Daiichi stabilizována
Ve svém oficiálním prohlášení to dnes uvedl
japonský premiér Yoshihiko Noda. Všech šest
jaderných reaktorů v elektrárně bylo prý již úplně
odstaveno. Tzv. studené odstavení znamená
faktickou stabilizaci celé situace vzniklé po
zemětřesení a následné vlně tsunami v březnu
tohoto roku. Podle slov předsedy vlády však potrvá
ještě desítky let, než se okolí elektrárny zbaví
všech následků katastrofy.

Papua Nová Guinea- premiérský kandidát
O´Neill si zajišťuje moc v zemi
Desítky policistů loajálních Peteru O´Neillovi se
stáhly do hlavního města, aby bránily vládní
budovy. Peter O´Neill se prohlašuje za

současného premiéra v zemi po posledních
předčasných volbách. Po nedávném hlasování
nastal v Papui Nové Guinei politický pat, když
nejvyšší soud odmítl uznat volební výsledky a
nařídil, aby se do funkce vrátil dosavadní premiér
sir Michael Somare.

Ruská federace vstoupila do WTO
Po osmnácti letech, kdy zástupci Ruska
vyjednávali o vstupu země do Světové obchodní
organizace, byla Ruská federace přijata mezi členy
tohoto společenství při slavnostním ceremoniálu ve
Švýcarsku. Vstupu Ruska bránily především jeho
vztahy s Gruzií. Poslední zemí, která se začlenila
do WTO byla v roce 2001 Čína.

Změna ekonomického systému Dominikánské
republiky
Dominikánský ministr financí Temistocles Montas
uvedl, že ekonomický systém Dominikánské
republiky potřebuje změnu. Podle něj ekonomika
země v roce 2011 vzrostla o předpokládaných 4-
5%. Veřejnost prý ale potřebuje víc, než statistiky.
National development strategy se snaží vytvořit
takové podmínky, které by zemi umožnily skok k
dlouhodobě udržitelnému ekonomickému rozvoji.
Ekonomiku Dominikánské republiky tvoří
především cestovní ruch, pěstování cukrové třtiny
a těžba nerostných surovin.

CARICOM vytváří zdravotní program pro Haiti
Reaguje tak na epidemie cholery, které jsou na
Haiti časté. Program finančně podporuje australská
Agentura pro mezinárodní rozvoj a organizace
OSN pro mezinárodní migraci ( IOM). Projekt
dostal jméno WASH a má se zaměřit na osobní
hygienu a na hygienickou přípravu jídla. Dalším
cílem je zlepšit zdravotní infrastrukturu v zemi a
dát Haiťanům lepší informace o zdraví a prevenci.

Kongres zamítl další dodatky k zákonu o
kubánském embargu
Americký Kongres nepřijal dodatek zákona, který
by povoloval Kubě, aby nakupovala americké
zboží. Reagovali tak na návrh dodatku
republikánského poslance Jo Ann Emersona. Ten
se týkal povolení nákupu a jeho placení. Kubánci
by mohli platit pouze v hotovosti a s předstihem.
Poslední dodatek o kubánském embargu byl přijat
roku 2001. Tehdy Kongres schválil prodej
amerických surovin poté, co Kubu postihly
hurikány.

Šéf Mezinárodního měnového fondu: "Žádná
země není vůči krizi imunní"
Christine Legarde uvedl, že žádná země není
imunní vůči krizi eurozóny a každá zvlášť musí
jednat, aby bylo odvráceno riziko globální
krize. Dále výkonný ředitel MMF naznačil, že
výhled pro světovou ekonomiku je
"celkem skličující" a pokud nedojde k reformám,
mohla by stávající situace vést ke protekcionismu
a izolací národních ekonomik. MMF dále varoval,
že je pravděpodobné, že sníží své odhady růstu v
roce 2012, neboť ekonomika již dva roky čelí
státním dluhům v eurozóně a růst americké
ekonomiky se značně zpomalil.

Šéf ECB: "Eurozóna je na správné cestě k
obnovení důvěry" 
Evropský centrální bankéř Mario Draghi ve čtvrtek
řekl, že vlády zemí eurozóny jsou na správné
cestě k obnovení důvěry na trhu. Zároveň však
připomněl, že nouzový program, koupě dluhopisů
zadlužených států není dlouhodobým řešením.
Bankéř takto situaci komentoval poté,
co bezproblémová aukce španělských

dluhopisů zmírnila obavy z dojmu, že evropský
summit minulý týden nedokázal uklidnit investory
na evropských trzích.

Rusko překvapilo, když vyzvalo Sýrii k
zastavení násilností
Ačkoliv Rada bezpečnosti OSN již několik měsíců
žádá o řešení krize v Sýrii, Rusko a Čína dosud
návrh vetovaly. Ve čtvrtek však ke všeobecnému
překvapení podali Rusové vlastní návrh rezoluce,
který kritizoval sýrskou vládu i opozici. Rezoluce
dále vyzývá k zastavení násilnosti a respektování
svobody slova a shromažďování. OSN věří, že v
posledních devítí měsících státních nepokojů se
stalo obětí protestů více jak 5 tisíc lidí. Vláda
prezidenta Bašára al-Assada však ze situace viní
ozbrojené skupiny teroristů. Prezident nedávno
zdůraznil, že nenařídil žádné násilí proti
demonstrantům.

Irská ekonomika stále klesá
Ekonomický růst Irska klesl o téměř 2% ve třetím
čtvrtletí roku 2011, ve srovnání s růstem o 1,4% v
předchozím čtvrtletí. Tyto údaje zdůrazňují
přetrvávající slabost domácí ekonomiky.
Irský vývoz celkově vzrostl o 21,8%  ve srovnání
se stejným čtvrtletím loňského roku. Mezinárodní
měnový fond však varoval, že oslabení činnosti
mezinárodních obchodních partnerů Irska
pravděpodobně zpomalí vývoz a ponechá růst
reálného HDP na přibližně 1% v příštím roce.

Velká Británie se zúčastní rozhovorů o
konkrétní podobě mezivládní smlouvy států
Evropské unie
Britové se tak připojí k rozhovorům o konečné
podobě fiskálních paktů jako pozorovatelé. Ačkoliv
byli zástupci ostrovního státu na schůzky pozvání
Evropskou komisí, která nadále zdůrazňuje
možnost Velké Británie připojit se ke
státům eurozóny a zbývajícím 9 členům EU
zvažujících podporu návrhu, Británie dala jasně
najevo, že svůj odmítavý postoj nezmění. Britský
premiér David Cameron následně popřel, že by
došlo k napětí vztahu  mezi jeho zemí a Francii.
Učinil tak poté, co francouzský ministr financí
Francois Baroin označil britskou ekonomiku za
velmi znepokojující.

Italský premiér: "Plán na ekonomický růst bude
následovat po úsporných opatřeních"
Italský premiér Mario Monti snadno vyhrál
parlamentní hlasování o důvěře v balíček
úsporných opatření navrhovaných jeho vládou.
Poslanecká sněmovna tak vyslovila souhlas ke
státním škrtům ve výši 33 miliard eur. Stejné
rozhodnutí teď musí učinit Senát. Dalšími kroky
premiérová plánu je návrh zvýšení daní a
nová penzijní reforma. Tyto ambiciozní  změny by
měly vyrovnat italský rozpočet k roku 2013. Po
úsporných opatřeních by měly následovat reformy
podporující ekonomický růst země.

Ratingová agentura Fitch snížila hodnocení
sedmi globálních bank
Dokonce o 2 stupně snížila agentura rating britské
bance Barclays Plc a švýcarské Credit Suisse AG,
 ze stupně AA- na stupeň A. O jeden stupeň pak
snížila hodnocení  francouzské BNP Paribas a
německé Deutsche Bank. Stejnou změnou
byly postiženy i některé americké banky-
konkrétně Citigroup, Goldman Sachs Group a
Bank of America. Agentura tak přistoupila ke
stejnému kroku jako již v minulosti Standard &
Poor's.
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Zástupci MMF a EU se neshodli s maďarskou
vládou
Dnešní přípravná jednání mezi Mezinárodním
měnovým fondem, Evropskou unii a Maďarskem,
které v minulosti požádalo fond o půjčku, byla
nečekaně pozastavená. Podle oficiálního
prohlášení maďarského rozhlasu, zástupci
mezinárodních věřitelů již opustili Budapešť.
Evropská komise prý nedostala žádné konkrétní
záruky maďarské vlády o svých budoucích krocích.
Zdejší kabinet chce přitom prosadit zákon, jenž by
podkopával nezávislost centrální banky.

Rusko a EU jdou vstříc bezvízovému styku
První kroky by měly proběhnout v podobě zrušení
víz mezi Ruskem a Schengenem pro novináře,
obchodníky a státní činitele někdy v roce 2012. Na
summitu EU se tak dohodl prezident Evropské
komise Herman van Rompuy se zástupci Ruska.

Francie upadne podle odhadů do slabé
ekonomické recese
Plánovaného růstu ekonomiky země ve výši 1%
bude podle analýzy statistické agentury INSEE
těžké dosáhnout. Francie by se do mírné recese
měla přehoupnout v posledním čtvrtletí tohoto a
prvním čtvrtletí příštího roku. Aby byl naplněn
předpoklad 1% růstu pro rok 2012, musela by být
zbylá polovina roku pro francouzskou ekonomiku v
oblasti růstu 1,3%. Ekonomika země se dostala z
rok trvající recese na jaře 2009. Analytici INSEE
vidí problém, a zároveň příčinu, především ve
stagnování investic a nezaměstnanosti v
posledních dvou letech.

Evropským "zeleným" cílům stojí v cestě nízká
cena emisních povolenek
Podle zástupců některých energetických a
výrobních společností by měla Evropská komise
navýšit ceny emisních povolenek, které se za
poslední rok propadly o téměř 55%. Experti tvrdí,
že by výraznému nárůstu jejich cen prospěla
především menší produkce těchto povolenek.
Navíc je prý alarmující, že se evropské instituce
ještě nezmohly na řešení celého problému. Na
problém upozornila skupina EUCLG, jejímž
patronem je britský princ Charles, a jejímiž členy
jsou například společnosti Royal Dutch Shell, Enel
a Alstom and Acciona.

Čína- protesty v provincii Guangdong pokračují
Obyvatelé vesnice Wukan uspořádali ještě několik
demonstrací, než místní autority přišli s
prohlášením, že jsou ochotné zastavit konfiskace
půdy, avšak ti, jenž stojí za protesty budou
potrestáni. Celý případ a postup místní
samosprávy hodlá nyní řešit i vrchní správa celého
kraje. Nepokoje vyvolané údajně protiprávním
počínáním si místní samosprávy trvají již od září.

Dnes oficiálně skončila devítiletá mise armády
USA v Iráku
V zemi nyní zůstává jen 4 000 vojáků, kteří by se
měli vrátit do vlasti během následujících dvou
týdnů. Na "vrcholu" průběhu operace bylo v zemi
přítomno 170 tisíc příslušníků armády Spojených
států. Ministr obrany USA Leon Panetta při
slavnostním ceremoniálu vojákům vzkázal, že zemi
mohou opustit s velkou hrdostí. Za dobu trvání
mise zemřelo 4 500 amerických vojáků a 100 tisíc
Iráčanů. Válka v Iráku stála americkou pokladnu 1
trilion dolarů.

Hospodářské odhady japonské centrální banky
jsou i nadále pesimistické
Důvodem je podle posledního čtvrtletního
průzkumu silný yen a zároveň nejistý výhled na
celou ekonomickou situaci v eurozóně. Strategie
velkovýrobců jsou těmito skutečnostmi významně
ovlivněny, což s sebou nese i negativní dopad na
celé japonské hospodářství, které je taženo
převážně výrobou. Situace se prý i nadále bude
vyvíjet hodně v souladu s postupem eurokrize.

USA: "v Kosovu není žádná humanitární
katastrofa"
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton při
setkání s prezidentkou Kosova ve Washingtonu
prohlásila v reakci na ruský humanitární konvoj, že
 USA ověřovaly situaci u OSN a dalších
organizací, přičemž podle všeho neexistuje žádný
důvod k humanitární pomoci. Dále americká
ministryně zahraničí vyzvala všechny kosovské
národnosti ke společné integraci. Prezidentka
Kosova Atifete Jahjaga pak řekla, že ruská
humanitární pomoc musí být v souladu se všemi
mezinárodními dohodami o zahraniční humanitární
pomoci a měla by být pro všechny občany Kosova.
"Rusové také musí  respektovat všechny kosovské
instituce a kosovskou ústavu," řekla dále
prezidentka.

Byly vybráni 4 zástupci Evropského
parlamentu, kteří budou jednat o změnách
smlouvy o fungování EU s Evropskou Radou
Lídři politických skupin Evropského parlamentu
(EP) se dohodli, že přijmou pozvání předsedy
Evropské rady (EC) Hermana Van Rompuy k
podílení se na tvorbě nové smlouvy o fungování
EU. Delegace 3+1 EP k EC bude složena z Guye
Verhofstadta (ALDE), Elmara Broka (PPE),
Roberta Gualtieri (S & D), kteří jsou budou stálými
řádnými členy, a dále Daniel Cohn-Bendit za
Zelené / EFA, který bude v delegaci do 10. ledna.
Všichni čtyři členové delegace jsou mimo jiné členy
skupiny Spinelli, která prosazuje ideu sjednocené
federalizované Evropy. Nová smlouva o EU má být
podle EP založena na úplném respektování
orgánů EU, a to plně v souladu s Lisabonskou

smlouvou.

Zemědělská produkce Nikaraguy roste
Podle ministra zemědělství Ariela Bucarda vzrostla
až o 14%. A to i přes silné deště, které region
postihly během letošního podzimu. Nikaragua je
výrazným pěstitelem kávy, tabáku nebo cukrové
třtiny. Ministr Bucardo také zmínil zvýšený export
masa a mléčných výrobků. Podle něj za zlepšením
situace v zemědělství stojí dohoda mezi státem,
zaměstnavateli a zaměstnanci. V té jsou zmíněny
zemědělské cíle, podněty ze strany vlády, pracovní
podmínky a mzdy.

Nevládní organizace se bojí pracovat v
Kolumbii
To oznámili zástupci nevládních organizací
prezidentu Kolumbie Juanu Manuelovi Santosovi.
Jako důvod uvedli ztíženou práci nebo úmyslná
nařčení. Prezident byl obeznámen s případy,
jakými byly například masakr v Mapiripamu a Las
Pavas, kde byly zaznamenány falešné oběti a
práce organizací byly úmyslně ztížené. Reagovala
i organizace OSN pro lidská práva. Ta chtěla
údajně odejít ze země. Prezident Santos ji ale
požádal, aby v Kolumbii setrvala.

Venezuelská PSUV se zapojila do pomoci proti
chudobě
PSUV veřejně pochválila prezidenta Cháveze za
pomoc starým a chudým. Reaguje tak na programy
Sons of Venezuela a With Great Love. Podle
strany jsou důkazem boje prezidenta za lepší život
ve Venezuele. Viceprezidentka severozápadu
země Yelitze Santaella připomněla i to, že Národní
shromáždění schválilo státní rozpočet na rok 2012.
Ten činí asi 69 milionů dolarů. Témeř 40%
rozpočtu  je určeno pro potřeby společnosti bez
ohledu na sociální postavení. Viceprezidentka
Santaella zdůraznila i to, že PSUV během jednoho
měsíce nashromáždila až 1,6 milionů dolarů. Ty
půjdou na podporu obou sociálních programů.

Libye a Itálie oživí pozastavenou "smlouvu o
přátelství"
Oznámil to italský premiér Mario Monti po setkání s
členem přechodné národní rady Mustafou Abdul
Jalilem v Římě. Premiér se dále zavázal k uvolnění
zmrazeného libyjského majetku. Libye se zavázala
ke splácení svých dluhů italským společnostem.
Zatím však není známo, zda-li součástí nové
dohody bude dodržení původního italského
závazku zaplatit Libyi 5 miliard dolarů jako náhradu
za svou třicetiletou koloniální vládu.
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