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Paraguayská politika se zaměří na lidská práva
Zprávu o chtěných změnách sepsala Human
Rights network ve spolupráci s ministrem
spravedlnosti Humbertem Blascem. Nikdy předtím
Paraguay podobný krok ke změně politiky
nepodnikla. Tento návrh vyhodnotil situaci ohledně
lidských práv v zemi, aby se díky jeho výsledkům
mohly vytvořit odpovídající programy, které by
situaci zlepšily.

Kuba propustí na 2900 vězňů
Mezi nimi bude i 86 vězňů jiné národnosti.
Prezident Raúl Castro tak reaguje na desítky
požadavků od veřejnosti a náboženských institucí.
Dalším důvodem je i plánovaná návštěva papeže
na Kubě. Kdo se na listu propuštěných neobjeví
bude američan Alan Gross. Ten byl odsouzen na
15 let odnětí svobody za zločiny proti státu. V roce
2009 totiž na ostrov přivezl příslušenství k
internetu.

Demonstrace v Moskvě skončily výzvou k
uspořádání nových voleb
Sobotní demonstrace na Sacharovově náměstí
v Moskvě skončily. Účastníci, jejichž počet dosáhl
podle neoficiálních odhadů 120 tisíc, schválili
rezoluci s požadavkem konání nových
parlamentních voleb a demise předsedy Ústřední
volební komise Vladimira Čurova. Vznesli rovněž
požadavek na registraci opozičních stran
nejpozději do února 2012 a na přijetí demokratické
legislativy o stranách a volbách. Další
demonstrace "Za čestné volby" je opozicí
naplánována na únor 2012.

Ukrajina stále doufá ve vytvoření plynového
konsorcia s EU a Ruskem
Ukrajina je i nadále pro založení třístranného
konsorcia společně s Evropskou unií a Ruskem za
účelem řízení ukrajinského plynovodního systému.
Oznámil o tom ve středu ukrajinský prezident
Viktor Janukovych. Dle současné smlouvy musí
Ukrajina dovážet z Ruska ne méně než 33 miliard
metrů krychlových zemního plynu ročně. Kyjev trvá
na snížení jak ceny, tak i objemu dovozu plynu. V
srpnu letošního roku ruský prezident
Dmitrij Medveděv uvedl, že by Ukrajina
mohla získat slevy z ceny zemního plynu, pokud
by předložila atraktivní nabídku týkající se přepravy
plynu. Kyjev nabídl Moskvě právě vytvoření
třístranného konsorcia společně s EU, o nějž však
Moskva v té době neprojevila zájem. Minulý týden
ruský deník Kommersant uvedl, že by ruská
plynárenská společnost Gazprom mohla
snížit cenu plynu pro Ukrajinu na 210 -
220 USD za tisíc metrů krychlových v případě, že
by Kyjev prodal Rusku část svého plynovodního
systému.

V Maďarsku vypukla protivládní demonstrace
kvůli nově přijatým zákonům
Asi 5,000 demonstrantů se
zúčastnilo protivládní demonstrace, kterou
pořádala opozice LMP u maďarského
parlamentu v Budapešti v pátek. Protestům
následovaly dramatické scény, kdy policie zatkla
několik demonstrantů, včetně bývalého premiéra
Ference Gyurcsányho a Mesterhazy Attila, vůdce
největší opoziční strany- socialistů. Oba však byli
později propuštěni. Demonstranti protestovali proti
spoustě kontroverzních zákonů, včetně toho o
volebním systému a ekonomické stabilitě. Tyto
zákony byly v pátek schváleny maďarským
parlamentem , jemuž dominuje konzervativní
strana Fidesz. Opozice označila nově přijaté
zákony za nedemokratické.

Mezinárodní měnový fond udržuje 0%
úrokovou sazbu pro nejchudší země světa
Situace tak zůstane beze změny i během příštího
roku. Proti obnovení nulové úvěrové sazby, která
byla poprvé zavedená v roce 2009, nepadly žádné
námitky. Přibližně 80 z 187 členských
zemí Mezinárodního měnového fondu by v
budoucnu mohlo těžit z této nízké sazby. V
současné době byly poskytnuty úroky s touto
sazbou již 25 zemím světa,  většina z nich se
nachází v Africe.

Chorvatský ex-prezident dostal pokutu za
urážku francouzského právníka
Chorvatský soud v pátek rozhodl, že bývalý
prezident Stipe Mesić bude muset zaplatit pokutu v
hodnotě 9.400 eur jako náhradu škody za
urážku francouzského právníka, napsala
agentura Hina. Právník Jurasinovic žaloval
exprezidenta Mesiće po tom, co ten v roce 2006
prohlásil, že advokát byl měl navštívit
psychiatrickou léčebnu v Záhřebu "protože tam
mohou pomoci lidem, jako je on." Právník
argumentoval tím, že prohlášení bývalého vůdce
značně poskvrnilo jeho obraz ve Francii. Díky tomu
získal pověst "šíleného právníka."

EU může odložit podpis dohody o přidružení s
Ukrajinou na rok 2015
Evropská unie může odložit podpis asociační
dohody s Ukrajinou do dalších urajinských
prezidenstkých voleb, které jsou naplánovány na
rok 2015. Píše o tom ukrajinský deník Zrcadlo
týdne s odkazem na své zdroje v řídících
orgánech EU. Pedstavitelé Ukrajiny a EU oznámili
v pondělí na summitu v Kyjevě o dokončení
jednání o asociační dohodě, jejíž
součástí je vytvoření zóny volného obchodu. K
podpisu dohody však nedošlo kvůli případu
ex-premiérky Julie Tymošenko, která byla letos v
říjnu odsouzena k sedmi letům vězení za zneužití
vládních pravomocí, konkrétně za podepsání
smluv o dodávkách plynu s Ruskem v roce
2009. Západ je přesvědčen, že trestní stíhání
Julie Tymošenko je politicky motivované, avšak
ukrajinské úřady to popírají.

Demonstrace v Moskvě se účastní více než 50
tisíc lidí
Další rozsáhlá demonstrace s názvem "Za čestné
volby" probíhá právě teď na náměstí Sacharovo v
Moskvě a účastní se jí více než 50 tisíc lidí. Podle
některých odhadů se jedná až o 100 tisíc
protestujících. Představitelé opozice prohlašují, že
nevěří politickým reformám
avizovaným prezidentem D. Medveděvem. Akce
se mimo jiné zúčastnil i ruský podnikatel a kandidát
do prezidentských voleb 2012 Michail Prokhorov,
který slíbil v případě svého zvolení rozpustit Státní
Dumu.

Americký tým v Libyi údajně již objevil okolo
5000 raket
Američtí experti vyslaní do Libye na pomoc místní
vládě v odzbrojení, demobilizace a reintegrace
milic tvrdí, že nalezly zhruba 5000 raket, mimo jiné
například systému MANDPAS určeného k
protivzdušné obraně. Podle mluvčího amerického
týmu Marka Tonera je ale velmi těžké odhadnout,
kolik celkem takových raket, které by mohly být
hrozbou pro civilní leteckou dopravu v Libyi bylo
před pádem Muammara Kaddafiho a kolik jich zde
ještě je. NATO se totiž obává, že by kvůli
nepřehledné situaci se zbraněmi mohla rakety
získat například teroristická síť Al-Kaida.

Byly prodlouženy programy Úmluvy o
toxických a biologických zbraních
Ministerstvo zahraničí USA oznámilo, že bylo
dosaženo pokroku v oblasti ochrany
proti hrozbě biologických zbraní, po skončení
celosvětového jednání 165 signatářů Úmluvy o
toxických a biologických zbraních, která pochází z
roku 1975 a zakazuje vývoj,
výrobu a skladování biologických zbraní. "Budeme
pokračovat v boji proti novým a vznikajícím
biologickým hrozbám, které vyžadují koordinované
a spojené úsilí,"oznámilo ministerstvo s tím, že byl
prodloužen mezinárodní pracovní program na
příštích 5 let.

Somálsko může přijít o každoroční americkou
dotaci
Hladomorem zasažení Somálci mohou kvůli
nejasnostem ztratit přístup ke stovkám milionů
USD. V Somálsku je až čtvrt milionu obyvatel
ohroženo hladomorem a zrušení pravidelné roční
americké dotace by mohlo mít katastrofální
následky. Americká Franklin Bank je poslední
státní bankou, která dotace poskytuje, avšak kvůli
státním protiteroristickým opatřením je
pravděpodobné, že banka podporu ke 30. 12.
2011 ukončí. Podle vyjádření několika
představitelů bank jde o obavy, že se poslané
peníze dostanou do špatných rukou, například k
teroristickým organizacím. Dle charitativní
organizace Oxfam America je důležité, aby banky
a somálské hawalas (podniky operující s převodem
peněz) našly s vládou Spojených rychlé a efektivní
řešení.

Kandidát republikánů na prezidenta USA
označil Írán za "vůdce zla"
Republikánský prezidentský kandidát Mitt Romney
v rozhovoru pro The Wall Street Journal označil
íránské vedení  za "zlo" a prohlásil, že pokud bude
zvolen, "zbaví Írán jeho režimu". "Záměrem Íránu
je vytvoření říše zla na základě zdrojů Středního
východu," prohlásil republikán Romney a dále řekl,
že nesouhlasí s prezidentem Barackem Obamou,
který řekl že USA mají společné zájmy se všemi
lidmi na světě - "Existují lidé, kteří jsou zlí. Lidé,
kteří mají jako svůj záměr podrobení a
potlačování jiných lidí, ale Amerika je dobrá,"
reagoval Romney.

Kanada ostře vystoupila proti syrskému režimu
Kanadský ministr zahraničí John Baird odmítl
tvrzení syrské vlády, že za sebevražedné bombové
útoky v Damašku může Al-Kaida. Ministr Braid
dále nechal zmrazit aktiva syrských vládních a
vojenských představitelů, která mají v držení
kanadské banky. Navíc byl zakázán veškerý export
ze Sýrie do Kanady a obráceně přičemž
kanadským firmám nebude dovoleno ani
investovat do této země. John Braid tvrdí, že
Assadův násilný režim musí padnout, což je to prý
jen otázkou času.

Írán zahájil desetidenní námořní cvičení u
nejdůležitějšího ropného tranzitu na světě
Íránské námořnictvo zahájilo cvičení v úžině
Hormuz, která je podle analytiků celého světa
velkou slabinou Západu. Někteří analytici a
diplomaté jsou totiž přesvědčeni o tom, že v
případě vypuknutí konfliktu Západu s Íránem by
mohla íránská armáda obsazením úžiny Hormuz
uzavřít nejdůležitější tranzitní ropnou stanici na
světě. Írán totiž již v minulosti oznámil, že by mimo
jiného tuto úžinu obsadil jako odpověď na
americký či izraelský útok.
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Rada Bezpečnosti OSN řeší návrh rezoluce
proti Sýrii - jde i o zbrojní embargo, proti
kterému překvapivě vystoupili Němci
Rada bezpečnosti v reakci na bombový útok v
Damašku zahájila jednání o nové rezoluci , ve
které chtějí Američané a Evropané uvalit další
sankce proti Sýrii, a to včetně zbrojního embarga.
Rusko již prohlásilo, že odmítá jakékoliv usnesení,
které by bylo nespravedlivé s odvoláním na
násilnou syrskou opozici. Rusové již přišli s vlastní
rezolucí k Sýrii, ovšem ta je podle západních zemí
nedostatečná. Německo se ale postavilo proti
- "Pokud se od nás očekává podpora zbrojního
embarga, nestane se tak. Zbrojní embargo v
současnosti znamená přesně to, čeho jsme byli
svědky v Libyi - nelze dodávat zbraně pro vládu,
ale všichni ostatní mohou dodávat zbraně různým
opozičním skupinám," řekl německý velvyslanec
při Radě bezpečnosti.

Nová libyjská vláda stojí před velkým
problémem požadavků mladých - ptají se, kde
je slíbená práce
U kanceláře libyjského premiéra Abdurrahim
El-Keiba se sešlo shromáždění mladých lidí, kteří
za dobré nálady zpívají: "Pokud nemáte dináry,
dejte nám dolary!" Informaci přinesla agentura
Reuters. Protestující jsou převážně studenti z
Tripolisu, kteří si stěžují, že vyměnili své knihy za
zbraně, aby pomohly svrhnout Muammara Kaddafi
a nyný více než dva měsíce po jeho smrti žádají
odměnu. "Nejde ani tak o peníze, ale chceme
práci," cituje agentura Reuters Anise Bashira, který
se označil za velitele jedné z povstaleckých
jednotek."Ministři říkají jednu věc, jejich zástupci
další a NTC (prozatímní národní rada) něco úplně
jiného. Dejte nám odpověď!", požaduje dav.

Demokratická republika Kongo je v krizi - stojí
proti sobě prezident Joseph Kabila a
samozvaný prezident Etienne Tshisekedi
V hlavním městě Kinshasa jsou v současnosti v
ulicích armáda, policie i elitní prezidentské gardy.
Bezpečnostní složky potlačují odpor příznivců
Etienna Tshisekedi, který je obležen v hlavním
sportovním stadionu, kde podle mluvčího opoziční
UDPS Remy Masamby, jíž je Tshisekedi členem,
složil prezidentskou přísahu. Podle UDPS také
"jejich" prezident v nejbližší době oznámí, jak si
představuje fungování "svých" institucí. Prezident
Demokratické republiky Kongo Joseph Kabila,
který stanul po rozhodnutí Nejvyššího soudu
oficiálně v čele země 20. prosince, označil situaci
za "politickou frašku" a prohlásil, že každý kdo se
postaví proti zákonům bude čelit následkům.

V Egyptě probíhají další tisícové protesty
Tisíce Egypťanů se shromáždily ve městech po
celém Egyptě, včetně hlavního města Káhiry, kde

protestují proti posledním vojenským zásahům
proti demonstrantům, při kterých zahynulo 17 lidí, a
požadují odstoupení vojenské vlády. 

Tuniský parlament vyslovil důvěru nové vládě 
Tuniské Národní shromáždění, které vzešlo z
nedávných voleb, schválilo vládní kabinet, se
kterým již dříve přišel tuniský premiér Hamadi
Jbeli. Cílem nové vlády je podle premiéra obnovení
pořádku a oživení porevoluční ekonomiky.

V Libérii se spustily tisícové protesty, byl
vyhlášen zákaz vycházení
Liberijská vláda uvalila zákaz vycházení od svítání
do soumraku pro hlavní město Monrovia, kde vyšly
do ulic tisíce mladých lidí. Demonstranti proti
vládě, kterým se nelíbí opožděné platby ve státní
správě, ničí automobily v ulicích zatímco jsou proti
nim nasazeny bezpečnostní síly se slzným plynem,
a vodními děly. Hlavní dopravní tepny Monrovie
byly zcela ucpány, a to včetně letiště. Liberijský
ministr informací Cletus Sieh dále oznámil, že
zákaz vycházení bude platit dokud se situace
nezlepší. Dále připustil, že vláda je touto vzpourou
znepokojena a vyzval mladé lidi ke klidu, podle něj
se nyní stát snaží získat peníze na platby.

Eritrea považuje pozorovatele OSN na svém
území za neobjektivní a sankce ze začátku
prosince za cílené
Eritrea vyzvala OSN, aby nahradilo "neobjektivní"
monitorovací skupiny pro Somálsko, které ve své
zprávě vyzvaly Radu bezpečnosti OSN k
prodloužení a prohloubení sankcí, které byly na
Eritreu uvaleny na začátku prosince 2011 za
pomoc somálským povstalcům.

"Reportéři bez hranic" uveřejněnili seznam 10
nejnebezpečnějších států pro novináře
Žebříček zveřejnila organizace Reporteros sin
fronteras (Reportéři bez hranic). Spolu s tímto
mexickým státem se na předních pozicích umístil
Egypt, Libye, Sýrie nebo Pobřeží slonoviny.
Hlavním důvodem je fakt, že Veracruz se v
posledních letech stal epicentrem mexického boje
proti drogovým kartelům. Během roku 2011 zde
byli zabiti 3 novináři. Po celém světě pak kvůli sve
práci zemřelo na 66 osob a více jak 1000 jich bylo
uvězněno.

Brazílie a Peru jednají o vzájemné vojenské
pomoci
Jednání mezi ministry obrany Brazílie a Peru
navazují na podepsání dohody o vzájemné
vojenské pomoci při obraně států. Podle deklarace,
která byla podepsána ve čtvrtek, se oba státy
zavazují k oboustranné vojenské pomoci ve stavu
nouze. Pomoc se má týkat hlavně vzdušných a
mořských operací. Brazílie navíc slíbila Peru

pomoc při vojenském tréninku a technologickém
rozvoji. Podle peruánského ministra obrany Luise
Alberta Otaroly je tato dohoda základnou dalším
smlouvám, které umožní rychlejší rozvoj
peruánských vojenských technologií.

Experti potvrdili narušení nikaragujské řeky
San Juan
Stalo se tak poté, co obyvatelé nikaragujského
pohraničí poukázali na škody způsobené na řece
San Juan. Podle nich je viníkem sousední
Kostarika, která v blízkosti této hraniční řeky
buduje dálnici. Kvůli přehrazení řeky a silným
dešťům je zde vysoké riziko vylití vody z koryta.
Nejvážnější situace je v deltě řeky. Situaci sleduje i
sekretář organizace UNESCO, který má sepsat
zprávu o způsobených škodách.

Argentina: stát přebírá kontrolu nad novinovým
tiskem
Prezidentka Cristina Fernández tak vyhrála nad
jednou z největších mediálních skupin v Argentině.
Podle vlády je totiž distribuce tisku národním
zájmem. Kritici ale tvrdí, že jde o omezování
svobody médií. Nový zákon povoluje jediného
distributora tiskoviny Papel Prensa. A tím je stát.
Do dnešního dne se o distribuci staraly 3 orgány.
Firmy La Nacion, Clarin a argentinský stát.
Největší podíly měly firmy La Nacion a Clarin
(48%). A to už od 70. let 20. století, kdy Argentině
vládla armáda. Prezidentka nařkla obě firmy z
nelegálního získání deníku Papel Prensa. Její
výrok obě firmy označují za nepravdivý.

V Rumunsku vstoupil v platnost zákon, jenž na
rumunském území umožňuje umístění prvků
protiraketové obrany NATO
Toto dnes oznámilo rumunské oddělení zahraniční
politiky. Zpráva uvádí, že dohoda
mezi Rumunskem a Spojenými státy umístit
prvky protiraketové obrany vstoupila v platnost 23.
prosince 2011. Mezivládní dohodu podepsali v
říjnu ministři zahraničí - za USA Hillary Clinton a za
Rumunsko Teodor Baconschi.

Sýrie oznámila, že byla varována před dvěma
dny Libanonem před Al-Kaidou
Mluvčí syrského ministerstva zahraničí Jihad
Makdesi prohlásil, že Damašek obdržel před
dvěma dny varování z Libanonu o přechodu
bojovníků teroristické sítě Al-Kaida přes hranice do
Sýrie z libanonského města Ersal. Sýrie spojuje
tuto informaci s bombovým útokem, ke kterému
došlo v Damašku.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat , tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu
řádně zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč.
DPH z celkové měsíční tržby za tuto tiskovinu na účet vydavatele  vedený u Raiffeisen Bank. IBAN:CZ8055000000000307321060. Variabilní symbol 333. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu uveďte jako variabilní symbol (VS) Vaše
identifikační číslo (IČ), specifický symbol (333) a do pole zpráva pro příjemce uveďte identifikační  údaje pro zaslání daňového dokladu, nebo se dohodněte osobně či telefonicky u vydavatele. Minimální doporučená částka pro vystavení daňového dokladu
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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