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Izrael chce postavit dalších více než 1000 bytů
na okupovaném území Západního břehu
Jordánu
Izrael vyhlásil tendr na výstavbu dalších 1000 bytů
na okupovaném území Západního břehu. Izraelský
premiér Benjamin Netanjahu dále vyzval k
urychlené výstavbě asi 2 000 bytových jednotek v
osadách, které Izrael hodlá udržet v rámci jakékoli
možné mírové smlouvy s Palestinci v budoucnosti.
Výstavba se týká osad Har Homa, Betar Illit a
Givat Zeev. Většina zemí výstavbu v této oblasti
považuje za nelegální.

Kubánci v Brazílii a Rusku požadují po USA
propuštění pěti protiteroristických bojovníků
Pět kubánských protiteroristických bojovníků je již
od roku 1998 nespravedlivě drženo v amerických
věznicích. Za jejich propuštění bojují Kubánci po
celém světě. Vyzývají prezidenta Obamu, aby
těmto 5 vězňům udělil prezidentskou milost. Nyní
protestující požadují i upuštění od kubánského
embarga. Asociace kubánských rezidentů v Brazílii
(Ancreb-JM) má za nejvyšší cíl pro rok 2012 právě
propuštění těchto 5 osob. To uvedla předsedkyně
organizace Sol Elena.

Právníci požadují soud s bývalým diktátorem
Haiti
Několik mezinárodních právnických skupin
požaduje po haitském ministerstvu spravedlnosti,
aby začalo proces s bývalým diktátorem
Jean-Claudem Duvalierem. Ten se podle nich
provinil porušováním lidských práv. Právník J-C.
Duvaliera ale namítá, že proces s jeho klientem
nemůže být otevřen. To díky zákonu o milosti
přijatému v roce 1986. Ve stejném roce byl diktátor
svržen a uprchl do Francie, odkud se po 25 letech
vrátil. Od svého návratu nečelil žádnému obvinění.
To by se teď ale mohlo změnit. Občanské
organizace obhajují názor, že zákon o milosti
neplatí v případě takových zločinů, jakých se
dopustil právě diktátor Duvalier během let 1971-
1986. Podle nich by tento případ mohl vést k
celkové restrukturalizaci soudního systému na
Haiti.

 

Brazílie hodlá navázat užší vztahy s africkými
státy
Oznámila to prezidentka země Dilma Rousseff.
Podle ní se Brazílie musí koukat na zahraniční
politiku z několika úhlů pohledu. Proto si země
musí udržet dobré vztahy s dalšími členy BRIC.
Vztahy mezi ostatními latinskoamerickými státy
považuje za velmi vřelé, a to hlavně díky integraci
kontinentu (MERCOSUR, CARICOM). Postěžovala
si ale na nedostatečné vztahy s africkými státy. A
to hlavně se severní Afrikou. Tu považuje za
důležitého spojence. Jak sama uvedla, do
letošního roku mohla navštívit pouze
subsaharskou Afriku. Právě to chce příští rok
změnit.

Uruguay hostí summit organizace MERCOSUR
Dnes začal v Montevideu další summit
MERCOSUR. Reprezentanti všech členských zemí
budou diskutovat o sociálních problémech Latinské
Ameriky. Na programu jsou i workshopy na témata,
jakými jsou např. lidská práva, afroameričané,
genderové vztahy a komunikace. Hlavním
tématem ale bude státní terorismus, jakým byla
např. Operace Kondor v 70. letech. Dále se pak
bude projednávat justice a proces vyšetřování v
jihoamerických zemích.

Americký ministr obrany: "Libyi čeká ještě
dlouhá a trnitá cesta."
Americký ministr obrany Leon Panetta na své
návštěvě v Libyi přislíbil vládě pomoc, ovšem
nespecifikoval ji. Ministr Panetta pak varoval
libyjské vedení, že stojí před náročným úkolem
sjednocení ozbrojených skupin, které po občanské
válce v zemi zůstaly, a upozornil na nutnost
vybudování pevné armády a policie, stejně jako
demokratických institucí.

Boje mezi demonstranty a armádou v Egyptě
pokračují již třetím dnem
Střety mezi protestujícími a vojáky pokračovaly
přes noc a dochází k nim i nadále - dnes již bylo
zabito 10 lidí. Demonstranti požadují, aby se
vojenská vláda ihned vzdala moci a předala zemi
do rukou civilní správy. Egyptská armáda zřídila
kolem náměstí Tahrir, již tradičního centra
povstání, bariéry a zátarasy.

Parlamentní volby v Gabonu bojkotuje opozice
Důvodem bojkotu voleb opozičními stranami je
negativní stanovisko vlády k vytvoření
biometrických volebních materiálů tak, aby se
zabránilo podvodům s hlasy. Gabonská vláda
oznámila, že bojkot považuje za "podvratný a
nezodpovědný postoj k občanské společnosti",
přičemž prý zakročí proti osobám, které budou
bránit řádnému průběhu voleb. Podle analytiků
Standard Bank je ale nyní pravděpodobnost
násilných nepokojů minimální, neboť volební
kampaň proběhla bezproblémově.

Agentura Fitch: "Komplexní řešení pro
eurozónu je mimo dosah."
Ratingová agentura Fitch uvedla, že komplexní
řešení pro eurozónu už je "technicky i politicky
mimo dosah". Agentura Fitch nyní podle svého
prohlášení pozorně sleduje šest zemí eurozóny -
Belgii, Španělsko, Slovinsko, Itálii, Irsko a Kypr.
Francie kromě toho získala negativní ekonomický
výhled.

Britský vicepremiér varuje před xenofobií a
šovinismem v Evropě
Britský vicepremiér Nick Clegg, předseda
liberálních demokratů, vyzval kritiky eurozóny, aby
se vyvarovali xenofobie, šovinismu a zbytečné
polarizace názorů. Podle britského konzervativce,
bývalého britského premiéra lorda Lamonta pak
čas pro dostatečně silná opatření pro eurozónu
vypršel.

Zemřel ex-prezident České Republiky Václav
Havel
Dnes v ranních hodinách zemřel bývalý prezident
České republiky Václav Havel. Ten výrazně přispěl
k pádu totalitního režimu v roce 1989 a stal se
posledním prezidentem Československa
(1989–1992) a prvním prezidentem České
republiky (1993–2003).

Kazachstán – nepokoje se šíří dále z města
Zhanaozen
Při posledních střetech demonstrantů s policisty již
byly pořádkové síly nuceny zahájit palbu proti
demonstrantům blokujícím železnici. Lidé ve
vesnici Shetpe dokonce podpálili nákladní vlak,
přičemž odůvodňují tamní nepokoje jako snahu o
vyjádření podpory stávkujícím zaměstnancům
petrochemické továrny ve městě Zhanaozen. Ti
podle dostupných zdrojů iniciovali celé současné
nepokoje na západě Kazachstánu. Násilné
protesty, které si dnes vyžádaly další mrtvé a
několik desítek zraněných jsou nejhorší za
posledních 20 let samostatné existence země. Ve

městě Zhanaozen, kde byl v sobotu vyhlášen
výjimečný stav, navíc byli zatčeni tři ruští novináři,
kteří měli za úkol dění monitorovat.

Americká armáda dokončila odchod z Iráku
Irák k dnešnímu dni opustili poslední američtí
vojáci. Konvoj se prozatím přesunul do sousedního
Kuvajtu. Stalo se tak po téměř devíti letech války,
která byla oficiálně ukončená ve čtvrtek. Ačkoliv
dle amerického prezidenta Baracka Obamy můžou
vojáci opustit zemi se vztyčenou hlavou, dle
místních politiků zde Američané zanechali chaos.
Část Iráčanů se bojí o bezpečnost země, hlavním
problémem však zůstává minimální přístup
běžných občanů k elektřině a nedostatek nových
pracovních míst.

EU omezila pohyb rybářů na moři, ti se bouří
Ministři zemědělství a rybolovu Evropské unie se
včera dohodli na omezení doby, kterou mohou
trávit rybářské lodě na moři. Tento krok by měl
chránit rybí populace před další devastací. Rybáři i
ekologové jsou však rozhořčení. Zatímco
některé kvóty byly sníženy o 20-30%, jiné ministři
navýšili o 200% oproti minulému roku. Ekologové
se tak bojí dalšího nadměrného rybolovu a
upozorňují, že schválené kvóty jsou vyšší než ty,
které doporučila Evropská komise. Rybářům byla
zkrácena povolená doba na moři asi o 10%. Ti se
tak teď bojí o svou životaschopnost v tomto
odvětví.

Politická strana Jednotné Rusko navrhla
nového šéfa Poslanecké sněmovny
Ten nahradí Borise Gryzlova, který se vzdal své
funkce za účelem uklidnění situace po
demonstracích vzniklých z nařčení z volebních
podvodů. Strana tak v sobotu podpořila
dosavadního šéfa prezidentské kanceláře Sergeje
Naryškina, aby se stal předsedou nově
uspořádané Státní dumy.

Další demonstrace v Rusku
Asi dva tisíce lidí se dnes sešly v Moskvě na
náměstí Bolotnaja za účelem dalších protestů proti
zmanipulovaným volbám. K menším demonstracím
došlo také v dalších ruských městech. Stalo se tak
na žádost demokratické strany Jobloko, která se
tento rok nedostala do Dumy. Demonstranti
požadují vypsání nových parlamentních voleb a
demisi šéfa Centrální volební komise Vladimíra
Čurova. Ten totiž označil uběhlé volby z 4. 12. za
právoplatné.

Makedonská vicepremiérka na návštěvě USA
Vicepremiérka Teuta Arifi se na svojí návštěvě v
USA setkala s tamní ministryní zahraničí Hillary
Clinton, aby ji informovala o politicko-bezpečnostní
situaci v regionu v souvislosti s plánovaným
rozšířením partnerství obou zemí. Vicepremiérka
Arifi se zde zároveň setkala s bývalou americkou
ministryní zahraničí Madeleine Albright a
ex-velvyslancem Spojených států v Makedonii,
kterým byl Philip Reeker.

Uruguay nepustí do svých vod lodě s
falklandskou vlajkou
To uvedl ministr zahraničních věcí Uruguaye Luis
Almagro. Dodal ale, že co nejdříve bude
kontaktovat britského ambasadora v zemi, aby si
určili podmínky. Lodě, které poplují pod britskou
vlajkou budou mít jistý přístup do přístavů. Ty s
falklandskou ale ne. To proto, že se Uruguay
(stejně jako většina Latinské Ameriky) staví na
stranu Argentiny. Falklandské ostrovy jsou
sporným územím Argentiny a Spojeného království
již od roku 1833. V 90. letech minulého století kvůli
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tomuto území země dokonce bojovaly. Podle OSN
jsou ostrovy koloniální enklávou Spojeného
království na území Argentiny.

Venezuela hodlá zvýšit produkci léků
Zástupce ministra zdravotnictví José Espa

El Salvador – summit o rekonstrukci střední
Ameriky
Konzultativní skupina pro rekonstrukci a rozvoj ve
střední Americe bude řešit obnovu postižených
oblastí střední Ameriky. Celého summitu se ale
zúčastní na 50 delegací. V říjnu letošního roku
region postihly silné deště. Ty způsobily škody za 2
miliardy dolarů. Při té příležitosti prezident El
Salvadoru Mauricio Funes poprosil mezinárodní
organizace, aby se připojily k SICA a zodpovědně
čelily problému změn klimatu. Prezident také
apeloval na rozvinuté země, aby podporovaly boj
proti tomuto přírodnímu fenoménu.

Kuba zaznamenala rekordní počet návštěvníků
Ten byl v letošním roce více jak 2,5 milionu. Podle
průzkumů je země oblíbenou destinací mladých lidí
a rodin s dětmi. Nejvíce na Kubu cestují Kanaďané
a Britové. Ihned za nimi se umístili Argentinci a
Rusové. Čísla poukazují na zvýšení kvality služeb,
které jsou pro turisty poskytovány. Kuba je nyní
bezpečnější, pohostinnější a stabilnější. Díky
výjimečnosti přírodního a kulturního dědictví se
předpokládá, že kubánský turismus bude
zaznamenávat vyšší a vyšší čísla.

NATO ukončilo tréninkovou misi v Iráku
Vedení Severoatlantické aliance oznámilo tento
krok poté, co se nedohodlo s iráckými představiteli
na prodloužení celé iniciativy. Generál Robert
Caslen, velitel tréninkové mise, komentoval při
závěrečném ceremoniálu situaci tak, že Irák je
svobodnou a za svá rozhodnutí plně odpovědnou
zemí, tudíž je nutné respektovat přání její vlády.
Příslušníci tréninkové mise vycvičili za dobu svého
působení od roku 2004 více než 5 tisíc vojáků
irácké armády a 10 tisíc iráckých policistů.

OSN: "V Jižnímu Súdánu bude potřebovat
potravinovou pomoc 2,7 milionu lidí."
Podle Světového potravinového programu (WFP) a
Organizace OSN pro výživu a zemědělství bude
mít Jižní Súdán v roce 2012 minimální potravinový
schodek 400 000 tun jídla. Jižní Súdán má v
současnosti okolo 8,3 milionu lidí, přičemž okolo
2,7 milionu lidí bude potřebovat potravinovou
pomoc. Zemi poškozuje rozsáhlé násilí, inflace,
která se vyšplhala až na 78,8%, uprchlíci ze
Súdánu a nepravidelné deště, které způsobily, že
cena potravin se téměř ztrojnásobila. OSN dále
upozorňuje na to, že se zde nachází statisíce
podvyživených dětí.

Ruská raketa Soyuz vynesla na oběžnou dráhu
dalších šest satelitů
Jedním z nich je i francouzský satelit Pleiades-1,
který je určený pro pořizování snímků ve vysokém
rozlišení. Ten by měl být schopen rozpoznat
detaily zemského povrchu od velikosti 50 cm.
Poptávku po snímcích zemského povrchu ve
vysokém rozlišení zaznamenávají především
americké firmy GeoEye a DigitalGlobe. Satelit
Pleiades-1 bude v příštím roce následován dalším
satelitem Pleiades-2. Raketa Soyuz odstartovala
ze základny ve Francouzské Guyaně.

Jižní Súdán se stane členem Mezinárodního
měnového fondu na počátku roku 2012
Oznámila to šéfka Mezinárodního měnového fondu
(MMF) Christine Lagarde po jednání s
jihosúdánským prezidentem Salva Kiirou. Jižní
Súdán požádal o členství po vyhlášení nezávislosti
v tomto roce a podle šéfky MMF byla jeho žádost v
pořádku.

Barmská vláda uvěznila vůdce rebelů kmene
Karen
Vůdce asociace Karenská národní unie (KNU)
Mahn Nyein Maung byl deportován do země po
problémech s vízem na cestě mezi Thajskem a
Čínou. Ve své vlasti byl odsouzen k 17 letům
vězení. Barmská vláda považuje KNU za ilegální
organizaci. Toto hnutí bojuje za větší autonomii již
od pozdních čtyřicátých let minulého století.

Hlavní město Egypta se zmítá v násilí a
plamenech
Proti demonstrantům na káhirském náměstí Tahrir
je plně nasazena armáda, která s obušky rozhání
dav. Střety v Egyptě již druhým dnem pokračují  a
podle posledních informací je zraněno přes 300
lidí, 9 protestujících již bylo zabito. Podle reportérů
agentury Reuters vojáci zasahují velmi brutálně a
dochází k ostré střelbě do vzduchu. Dav se brání
zápalnými lahvemi, což způsobilo požár národního
archivu u náměstí Tahrir. Budova i všechny
dokumenty staré až přes dvě století byly
nenávratně zničeny.

 

Kazachstán – ve městě Zhanaozen vyhlášen
výjimečný stav
K tomuto kroku se odhodlala kazašská vláda po
nepokojích, které si již vyžádaly nejméně jedenáct
obětí. Střety mezi dělníky petrochemické továrny
demonstrujícími za zvýšení mezd a mezi
příslušníky pořádkových služeb ve městě za
poslední dva dny nabraly na intenzitě. Vláda v
rámci výjimečného stavu zakázala veškeré
demonstrace a protesty v ulicích, noční vycházení
a omezila i pohyb obyvatel ve městě, to vše na

dobu 20 dnů. Podle statistik se jedná o největší
nepokoje ve střední Asii v novodobé historii.

Filipíny zasáhly rozsáhlé povodně
Blesková povodňová vlna zasáhla jih Filipín.
Rozsáhlé záplavy, které přinesl tajfun Washi,
poničily infrastrukturu v zemi a vyžádaly si přes
440 obětí. Filipíny ročně zasáhne okolo 20
tropických bouří. Tato byla však pro obyvatele o to
více překvapující, jelikož zasáhla severní část
ostrova Mindanao, kterou bouře obvykle míjejí.

Ruský premiér obvinil USA ze sehrání role ve
smrti libyjského diktátora Kaddáfího
Ruský premiér Vladimír Putin obvinil americké
speciální jednotky z podílu na smrti libyjského
diktátora. Americký ministr obrany Leon Panetta již
den po události přiznal, že na vůz, ve kterém
vůdce odjížděl ze Sirty, vystřelil americký
voják spolu s dalšími letouny NATO. Pentagon
však popřel jakoukoliv účast amerických vojáků v
pozemních jednotkách, které nesou podíl na
diktátorově smrti.

Šéf Světové banky: "Výměnou názorů mezi
Francii a Velkou Británii jsem znepokojen."
Robert Zoellick, prezident Světové banky, ve svém
prohlášení v pátek upozornil na některé z
nevhodných komentářů mezi Velkou Británii a
Francii v uplynulém týdnu. Ty přicházejí v době,
kdy je dle pana Zoellicka EU daleko od vyřešení
svých ekonomických problémů. Napětí vzniklo po
rozhodnutí britského premiéra nepodepsat
smlouvu zavazující Británii k užší finanční
spolupráci s ostatními státy EU. Dle prezidenta
Světové banky je důležité klíčové představitele
evropských států motivovat k větší opatrnosti.
Varoval, že populistické napětí často vede k
protekcionismu.

Americký ministr obrany Leon Panetta navštívil
Libyi
Do země přijel den poté, co OSN a Spojené státy
zrušily sankce uvalené na libyjskou centrální
banku. Během své krátké návštěvy země se
ministr obeznámil s bezpečnostními potřebami
nové libyjské vlády. Přitom zdůraznil, že NATO
včele s USA je připraveno pomoci nastolit v zemi
demokracii a pomoc s odzbrojováním místních
civilistů.

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.
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