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Vladimir Putin: Pokud nebudeme financovat
Kavkaz, začne válka
Ruský premiér Vladimir Putin vyjádřil výslovný
nesouhlas s odpůrci masivního financování
severního Kavkazu federální vládou, kteří
požadují zastavení nekontrolovaného nakládání s
finančními prostředky přidělovanými na rozvoj
tohoto regionu. Omezení investic do rozvoje
regionu a vytváření nových pracovních míst
způsobí podle premiéra stěhování mladých lidí do
jiných, především větších měst, což povede ke
vzniku hlubokých ekonomických a sociálních
problémů a posílení extremismu. Odmítl rovněž
návrhy na oddělení severního Kavkazu od Ruska -
to by podle jeho názoru podpořilo separační snahy
dalších regionů a vedlo k celkovému rozpadu
země.

Ukrajina jedná s Ruskem o ceně plynu
V Moskvě probíhají jednání ukrajinského premiéra
Mykoly Azarova a ruského premiéra Vladimira
Putina o ceně zemního plynu pro Ukrajinu na příští
rok. Ukrajina požaduje slevu ze současné ceny cca
400 dolarů za tisíc metrů krychlových. Několik
hodin před tímto setkáním proběhlo jednání
Gazpromu s ukrajinskou stranou, jehož výsledky
prozatím nejsou známy.

Vláda České republiky vyhlásila 3 dny státního
smutku kvůli smrti Václava Havla
Oznámil to již v pondělí český premiér Petr Nečas
po výjimečném zasedání vlády, která jednala o
oficiální reakci státu. Státní smutek byl v České
republice naposledy vyhlášen v roce 2001 na
jeden den, kdy Češi stejně jako jiné země vyjádřili
svou solidaritu s USA po útocích na Světové
obchodní centrum v New Yorku. Ostatky
zesnulého bývalého prezidenta Václava Havla
budou dnes dovezeny na Pražský hrad a
vystaveny pro veřejnost do 22. prosince, 23.
prosince se uskuteční pohřeb za přítomnosti
státníků z celého světa.

Chilští studenti vyšli do ulic za bezplatné
školství
Studenti obsadili přes 70 škol a hodlají pokračovat
i přes vánoce. Situaci jim ale znepříjemňuje
odříznutí od pitné vody a elektřiny. Hrozí jim i
vyloučení ze škol. Ve 30 školách jsou studenti i
ochotni bojovat při hájení svých názorů. Bojují tak
za bezplatný školský systém v Chile. Jedním z
jejich přívrženců je i Hugo Gutierrez z organizace
House Human Rights Commission.

Podle Jižní Koreje je členství Ekvádoru v
MERCOSUR velice důležité
A to hlavně kvůli geografické poloze Ekvádoru.
Korea doufá, že po přijetí Ekvádoru jako stálého
člena by země mohla být dopravním mostem mezi
Koreou a Jižní Amerikou. Zatím je ale situace
taková, že Ekvádor je pouze přidružená země
organizace. To z toho důvodu, že země oficiálně
nepožádala o členství. Vše se nyní řeší na 42.
summitu MERCOSUR, který se koná v
uruguayském Montevideu.

Kubánské banky zavádějí půjčky i pro
soukromé osoby
Dnes vchází v platnost zákon, který povoluje
soukromým osobám a nestátním pracovníkům
půjčit si od banky. Banka Banco Metropolitano
oznámila, že je připravena půjčovat i zemědělcům
a těm, kteří potřebují opravit bydlení. Pro obě
skupiny má připravenu řadyu výhod. Minimální
půjčka dosahuje výšky 120 dolarů. Ty mohou být
použity na nákup surovin, opravu staveb nebo
zařízení interiérů.

El Salvador děkuje Kubě za zmenšení procenta
negramotnosti
To proto, že El Salvador je jednou mnoha zemí,
kde byl aplikován kubánský učební program Yes, I
can. O ten mají nyní zájem např. v Egyptě. Teto
program byl vyvinut kubánským profesorem. I díky
tomuto programu se Kuba stala první zemí bez
negramotných obyvatel v Latinské Americe. Stalo
se tak před 50 lety. Díky Yes, I can se za 2 roky
naučilo číst a psát okolo 100 000 obyvatel El
Salvadoru.

Čína- obyvatelé vesnice Wukan plánují
protestní pochod
Násilné protesty v čínské provincii Guangdong
vypukly před třemi měsíci poté, co tamní autority
začaly se zabíráním půdy místním rolníkům. Celou
situaci již začala prošetřovat i čínská vláda,
přičemž zkoumá, zda tamní samospráva nejedná
při konfiskacích půdy v rozporu se zákony.

Írán vyzval OSN k vyslání inspektorů MAAE na
kontrolu svého jaderného programu
Írán vyzval OSN k vyslání inspektorů Mezinárodní
agentury pro atomovou energii (MAAE), aby
navštívili a zkontrolovali íránská jaderná zařízení.
Írán je prý připraven k diskusi ohledně svých
sporných jaderných ambic. Pro agenturu Reuters o
tom informoval íránský diplomat. Podle západních
diplomatů se ale jedná pouze o zdržovací manévr
Íránu s cílem získat čas a uvolnit alespoň částečně
mezinárodní tlak.

MMF doporučuje rozvojovým zemím navýšení
devizových rezerv kvůli blížící se evropské
recesi
Šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF)
Christine Lagarde při jednání o budoucnosti Afriky
v Nigérii vyzvala rozvojové země aby zlepšily
obranu svých ekonomik a navýšily  své devizové
rezervy, prý zejména kvůli očekávané evropské
recesi. Christine Lagarde prohlásila: "Dejte si
pozor na to, co se děje ve vyspělých ekonomikách
v tomto okamžiku. Dejte si pozor na mraky, které
se stahují nad evropské nebe." Podle šéfky MMF
je ovšem celá globální ekonomika v "havarijním
stavu".

HTC prohrálo soudní spor s Apple na americké
půdě
Taiwanský výrobce mobilních technologií HTC
prohrál patentový spor se společností Apple u
amerického soudu. Jeho rozhodnutím tak bude v
USA od 19. dubna 2012 zakázán prodej veškerých
přístrojů HTC obsahujících prvky patentované
Applem. Apple se s HTC soudí ještě v několika
celosvětových soudních sporech, přičemž obviňuje
taiwanskou společnost z ignorování celkem 10
technologických patentů.

Rozkol v marockém opozičním hnutí - islamisté
se již necítí být dostatečně saturováni
Člen vedoucí rady islamistického hnutí Al-ADL wal
Ihsane (Spravedlnost a víra) Fathallah Arsalane
oznámil pozastavení členství islamistů v opozičním
Hnutí 20. února, které dovedlo monarchii s nejdéle
vládnoucí arabskou dynastií na světě k novým
volbám a ústavním změnám. Podle slov jednoho z
vedoucích představitelů Al-ADL wal Ihsane jsou v
Hnutí 20. února nedostatečně respektovány
politické a ideologické cíle islamistů a je proto
třeba se sekularisty vyjednat nové dohody,
případně ukončit spolupráci.

Prezident Jižního Súdánu na první návštěvě
Izraele
Do Izraele dorazil jihosúdánský prezident Salva

Kiir, který se zde setkal s izraelským
prezidentem Shimonem Peresem. Izrael odmítl
informovat o předmětu jednání, ovšem dá se
předpokládat, že Izrael považuje Jižní Súdán za
svého nejčerstvějšího spojence v regionu. Se
Súdánem, od kterého se Jižní Súdán odtrhl, totiž
Izrael neudržuje diplomatické styky.

Britský premiér David Cameron na návštěvě
vojáků v Afghánistánu
V současnosti se v zemi nachází 9 500 příslušníků
britských armádních jednotek. Návštěva premiéra
Camerona probíhá v souvislosti s plánovaným
vytvořením speciální britské vládní komise starající
se o průběh armádních operací v Afghánistánu,
jejímuž prvnímu zasedání bude britský premiér
předsedat na začátku příštího roku.

Dobrá zpráva pro Afriku - rýsuje se nová plně
úspěšná vakcína proti malárii
Britští vědci vyvinuli experimentální vakcínu proti
malárii, která podle prvních výsledků může mít
potenciál na zneutralizování všech kmenů malárie.
Kvůli malárii každý rok po celém světě zahyne 650
000 lidí. Vakcínu vyvinul stejný tým vědců, který již
dříve ozančil protein Rh5, který je rozhodující pro
proniknutí malárie do krve.

Keňská vláda se neúspěšně odvolala proti
rozhodnutí soudu, kvůli kterému jsou ohroženy
vztahy se Súdánem
Keňský odvolací soud zamítl opravný prostředek
proti rozhodnutí soudu první instance, podle
kterého je Keňa povinna zatknout súdánského
prezidenta Omara al-Bashira. Podle soudu to
vyplývá z Římského statutu, kterého je Keňa
signatářem jako člen Mezinárodního trestního
tribunálu (ICC). Podle keňské diplomacie může
rozhodnutí fatálně narušit vztahy mezi oběma
zeměmi, jak se již stalo na začátku prosince 2011.

Firma Lockheed Martin dostala od japonského
ministerstva obrany zakázku v hodnotě 8
miliard dolarů
Americká zbrojovka Lockheed Martin dodá
japonskému letectvu celkem 42 letounů typu
F-35 Joint Strike Fighter. Ve výběrovém řízení
zvítězily stíhačky společnosti Lockheed Martin nad
letouny typu Eurofighter Typhoon a další
americkou firmou, Boeing, vyráběnými F/A-18
Super Hornet. Japonské zbrojení je podle expertů
reakcí na zvyšující se vojenskou aktivitu Čínského
námořnictva v tamních vodách.

Egyptské hlavní město se topí v násilí
Pátým dnem v Káhiře probíhají nelítostné boje
mezi demonstranty a armádou, která nasadila do
ulic vodní děla a slzný plyn. Již několikrát došlo i
na střelbu. Situaci již odsoudily USA i OSN,
přičemž v Egypťanech se stále více zvedá odpor
proti vojenské vládě, která převzala moc po
prezidentovi Mubarakovi. Důvodem jsou hlavně
záběry napadání protestujících žen vojáky. Kvůli
nepokojům v Káhiře již shořel národní archiv.

Tajfun Washi byl filipínským prezidentem
prohlášen za národní pohromu
Za "národní pohromu" označil prezident Benigno
Aquino tajfun Washi, který minulý víkend
zdevastoval sever ostrova Mindanao a připravil o
život okolo 1000 tamních obyvatel. Filipínský
prezident při své návštěvě poničených oblastí ujistil
tamní obyvatele, že vláda udělá vše, aby jim
pomohla k co nejrychlejšímu návratu do
normálního života. Zároveň však přiznal určitá
pochybení, které vedení země údajně učinilo při
příchodu bouře a ničivých povodní. Největším
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problémem při obnovách země je nyní závažně
poničená infrastruktura.

Prezident Demokratické republiky Kongo složil
přísahu ke svému druhému funkčnímu období
Prezident Demokratické republiky Kongo tak
nastupuje do dalšího desetiletého funkčního
období. Přísaha prezidenta Kabily proběhla na
základě rozhodnutí Nejvyššího soudu, který ho
prohlásil za právoplatně zvoleného i přes odpor
opozice a nepokoje v ulicích. Prezident Joseph
Kabila, který je hlavou vlády, slíbil zlepšení
podnikatelského prostředí a obnovu infrastruktury.

 

Irácký viceprezident odmítá obvinění vůči svojí
osobě
Viceprezident Tariq al-Hashemi odmítá jakákoliv
pochybení ve svém jednání a zároveň popírá
veškeré údajné spojitosti s teroristickými útoky
proti vládním a bezpečnostním představitelům v
zemi. Obvinění vznesená proti jeho osobě jsou prý
vykonstruovaná, přičemž z jejich přípravy byl
viceprezidentem Hashemim obviněn současný
irácký premiér Nouri Maliki. Zatykač na
viceprezidenta Hashemiho byl uvalen několik dní
po odchodu amerických jednotek ze země.

Belgie si stěžuje na "sociální podvody"
východních pracovníků
Belgie odmítla otevřít svůj pracovní trh
pracovníkům z Bulharska a Rumunska na základě
toho, že mnoho státních příslušníků těchto zemí již
zneužívá zdejšího systému sociálních dávek.
Jedno z prvních rozhodnutí nově jmenovaného
premiéra, kterým je Elio Di Rupo, bylo prodloužení
omezení pro bulharské a rumunské pracovníky v
Belgii do roku 2013.

Španělský parlament schválil Mariana Rajoye
jako nového premiéra
Tím se od úterý oficiálně stal Mariano Rajoy. Šéf
konzervativní Lidové strany složí přísahu králi
Juanovi Carlosovi ve středu. Premiérova strana
 získala po všeobecných volbách 20. listopadu 186
křesel z celkového počtu 350. Premiér za svou
prioritu označil plnění svých povinností ve
snižování míry státního deficitu.

Polsko se snaží přesvědčit čínské investory,
aby do země investovali
Polský prezident Komorowski podnikl 16. prosince
cestu do Číny. V pondělí zde otevřel Polské
investiční fórum v Šanghaji, po čemž by mělo
následovat otevření Polského hospodářského fóra
v Pekingu. Tyto instituce mají být největší
prezentací polského hospodářství od doby výstavy
Expo 2010 v Šanghaji. Spoluorganizátor

fóra a vedoucí polské agentury pro zahraniční
investice Slawomir Majman uvedl, že Poláci chtějí
získat především čínské investice do polské
infrastruktury, zapojení se do procesu privatizace a
zájem o nákup polských dluhopisů.

Francie si je jistá, že Velká Británie podpoří
záchranu eurozóny prostřednictvím MMF 
Francie stále věří, že Británie pomůže
financovat eurozónu navýšením zdrojů
Mezinárodního měnového fondu. Mluvčí Ministra
pro rozpočet Valérie Pécresse oznámila, že jakmile
několik dalších států organizace G20 podpoří
navýšení zdrojů MMF, Velká Británie se určitě
přidá.

USA zabrání Íránu ve vývoji atomové bomby,
uvedl americký ministr obrany
Americký ministr obrany Leon Panetta oznámil, že
pokud Írán zahájí vývoj jaderných zbraní, USA
učiní kroky k zastavení této činnosti. Během
rozhovoru pro CBS uvedl, že Teherán by mohl
postavit bombu za méně než rok. Zdůraznil, že
pokud by země bombu vlastnila, Izrael i USA by se
dostaly do přímého ohrožení. Přesto uvedl, že
dosud nic nenasvědčuje tomu, že by se Írán pro
tento krok rozhodl.

Kosovo zruší daně pro média
Kosovský premiér Hashim Thaci v reakci
na opoziční politickou stranu Vetevendosja
prohlásil, že brzy splní slib týkající se tohoto
tématu a zruší daně pro média.

"Kosovo by mělo uznat paralelní srbské
orgány." říká Oliver Ivanovič
Dle srbského státního tajemníka pro Kosovo,
kterým je Oliver Ivanovič, bude těžké odstranit
srbské orgány v Kosovu. Proto by dle něj bylo
jednodušší, kdyby Priština společně s
mezinárodním společenstvím tyto orgány uznala.
Tajemník obhajuje svůj názor argumentem, že
Srbové, zejména na severu Kosova zde
nemají jinou alternativu pro vlastní samosprávu. Ve
svém projevu pro srbská média zdůraznil, že
Srbsko bude pokračovat dál s i bez kandidatury na
členský stát EU.

USA jsou znepokojeny zatykačem vydaným na
iráckého viceprezidenta
Několik dnů poté co poslední americký konvoj
opustil zemi byl vydán zatykač na sunnitského
viceprezidenta, jímž je Tareq al-Hashemi, na
základně podezření z teroristických aktivit. Zatykač
přišel poté, co blok Al-Irakíja oznámil, že se nadále
nebude účastnit jednání parlamentu, v němž
představuje druhou nejsilnější frakci. Tímto krokem
byly prohloubeny americké obavy o jednotu
zdejšího vládního kabinetu. Američané naléhavě

žádájí všechny strany, aby usilovaly o řešení
rozdílů pokojně prostřednictvím dialogu, v
souladu se zásadami právního státu
a demokratického politického procesu.

"Světová ekonomika je ve velmi špatném
stavu." říká šéfka MMF
Šéfka Mezinárodního měnového fondu
Christine Lagarde uvedla v úterý v
nigerijském městě Lagosu své stanovisko ke
stávající ekonomické situaci. Během své
první návštěvy v Africe jako šéfka fondu tak
odkazovala na možný dopad pro chudší země,
především pak hospodářskou budoucnost Afriky.
Generální ředitelka MMF dále mluvila o krizi
důvěry, vysoké míře nezaměstnanosti a
zpomalení globálního růstu.

V Chorvatsku proběhne referendum o vstupu
do EU
Událost by měla proběhnout 22. ledna 2012,
oznámil prezident země Ivo Josipovic.
Předpokládá se, že návrh vstupu do EU podpři
většina hlasujících. Smlouva mezi Chorvatskem a
EU připravující půdu pro vstup této balkánské
země do bloku byla podepsána 9. prosince.
Právoplatným 28. členem by se tak Chorvatsko
mělo stát již 1. července 2013.

Bývalý starosta města Soluň obviněn z praní
špinavých peněz

Žalobce soluňského soudu prvního stupně v
pondělí obvinil bývalého soluňského starostu
Vassilise Papageorgopoulose z praní špinavých
peněz. Stejná obvinění byla podána proti jeho
komplicům - bývalému městskému generálnímu
tajemníkovi a bývalému náměstkovi primátora.
Žaloby byly založeny na výsledcích šetření
bankovních účtů a prozkoumání majetků
jednotlivců zapletených do této kauzy. Celková
zpronevěřená částka se odhaduje na 8 milion eur.
Obžalovaný starosta bude brzy svědčit před
soudem.

Srbsko je na cestě k získání statusu
kandidátské země EU
Tuto zprávu dnes uvedl evropský komisař pro
rozšíření Štefan Füle. Podmínkou však
zůstává další pokrok v dialogu s Kosovem o
praktických problémech. Stejně tak je třeba upevnit
dohodu o řešení regionální spolupráce s cílem
Srbska dosáhnout statusu kandidátské země.
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