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Aktivisté za lidská práva překročili
guatemalsko-mexické hranice
Pochod aktivistů za lidská práva začal v
Guatemale. Ti překročili guatemalsko-mexické
hranice a nyní se nacházejí na území mexického
státu Oaxaca. Pochodem chtějí aktivisté docílit
prosazení zákona proti obchodu s dětmi a
vykořisťování imigrantů. Právě ve státě Oaxaca je
známo několik případů, kdy byli imigranti ze
Střední Ameriky využíváni v sexuálním průmyslu
nebo byli nuceni k těžkým pracem.

Ekonom William Grisby: "Prezident Ortega
položil solidní základy nikaragujské
ekonomiky."
Tak se vyjádřil známý ekonom William Grisby.
Podle něj má země potenciál k tomu, aby její
ekonomika rostla o 4% za rok. Největší zásluhy na
tom má prezident Ortega a jeho vláda. Během
pětiletého volebního období společně dokázali
položit základy solidní ekonomiky Nikaraguy. To
hlavně díky spojenectví pěstitelů, odborů a vlády.
Prezident Ortega navíc uvedl i sérii sociálních
programů.

Kuba: kojenecká úmrtost klesla pod 5%.
Kojenecká úmrtnost na Kubě ke konci roku 2011
klesla až na 4,9% z tisíce narozených dětí. Některé
provincie hlásí dokonce ještě nižší čísla, než je
národní průměr. Stejné procento úmrtnosti má z
amerických zemí např. Kanada. Důvodem jsou
očkovací programy a vysoká vzdělanost lékařů.
Zdravotní služby jsou navíc přístupné a bezplatné
pro všechny občany země.

Lesní požáry v Chile
Stovky hasičů od 1. ledna bojují s více než 20
lesními požáry v jižním a středním Chile. Ze
založení požárů je obviněn izraelský turista. Ten
údajně založil požár kvůli nedbalosti. On i jeho
rodina obvinění odmítá. Pokud se podezření
potvrdí, turistu čeká 60 dnů vězení a pokuta ve
výši 300 dolarů. Prezident Pi

Manželka zastřeleného argentinského
guvernéra je jedinou podezřelou
Susana Freydoz, manželka guvernéra
argentinského regionu Rio Negro, je jedinou
podezřelou v případu vraždy jejího manžela. Ten
byl zastřelen střelou do oka na svém ranči. Susana
Freydoz byla jedinou osobou, která byla v době
guvernérova úmrtí s ním v místnosti. Soudce nyní
čeká, až bude paní Freydoz schopna výslechu.
Momentálně je v rukou zdravotníků.

Německý prezident by měl vysvětlit
kontroverzní úvěr na bydlení
Německý prezident Christian Wulff je pod silným
tlakem médií, aby vysvětlit své chování ohledně
kontroverzního úvěru na bydlení, který uzavřel a
který nepřiznal před uvedením do prezidentské
funkce v roce 2010. V roce 2008 měl dle
německých médií prezident přijmout úvěr na 500
tisíc eur, údajně od manželky bohatého
obchodníka Egona Geerkense. V této době
zastával funkci předsedy vlády spolkové země
Dolní Sasko. Úvodník německého Financial Times
vyzval prezidenta k rezignaci. Dle listu je jeho
chování neslučitelné s funkcí prezidenta.

Německo: Nezaměstnanost klesla nejníže od
roku 1991
V prosinci klesla německá nezaměstnanost na
6,8% z listopadových 6,9%. Čísla tak spadla na
rekordní minimum od doby, kdy byly zveřejněné
první statistiky jednotného Německa. Celkově tak
bylo v prosinci loňského roku v Německu

nezaměstnaných 2,88 milionu ekonomicky
aktivních obyvatel. Nová čísla přispěla k nárůstu
německé burzy DAX téměř o 1% v úterní poledne.
Za dobrými výsledky
stojí přizpůsobivost německých exportérů. Zdejší
automobilky kompenzují ztráty v Evropě prodejem
výrobků na rozvojových trzích.

V Nigérii se zdvojnásobila cena paliv, proti
čemuž protestují stovky lidí
Dnes skončily vládní dotace na ceny pohonných
hmot, což vede k zdvojnásobení dosavadních cen.
V obchodním centru Nigérie, ve městě Lagos na
jihu země, proti tomu protestují stovky
demonstrantů, kteří blokují čerpací stanice podél
dálnic a unášejí linkové autobusy. Jedná se o
součást rozsáhlých ekonomických reforem
zaměřených na zlepšení fiskální disciplíny
největšího afrického producenta ropy, experti ale
nyní varují, že v době povstání muslimů na severu
by nový zákon mohl vést k sociálním nepokojům
velké míry. Situace ale ukazuje, že se v listopadu
2011 mýlila Světová banka, když tvrdila, že
odstranění dotací neovlivní ceny pro konečné
spotřebitele.

Rekordní španělská nezaměstnanost v prosinci
2011 - 4,42 milionu lidí
Počet nezaměstnaných, zaregistrovaných na
úřadu práce je tak nejvyšší od doby, kdy se čísla
začala shromažďovat v roce 1996, řekl dle
agentury AFP španělský mluvčí ministerstva práce.
Údaje tak potvrzují zhoršující se ekonomickou
situaci Španělska v druhé polovině loňského roku.

Litevští celníci za rok 2011 překazili pašování
zboží v hodnotě 17 milionů eur
Jednalo se hlavně o nelegální tabákové výrobky v
hodnotě asi 16 milionů eur, které zadrželi celníci v
městě Kybartai. Úřady odebraly přepravcům 10
miliónů kusů cigaret Jin Ling s
ruskými spotřební razítky. Cigarety byly ukryté
v tajném oddělení v nákladních vozech ruské
společnosti. Pokus o dovoz padělaného zboží do
Litvy rapidně narůstá. Jedná se především o
oblečení, boty, doplňky, hračky a léky vyrobené v
Číně, Indii, Singapuru a USA.

NATO se zavázalo zachovat 6000 vojáků v
Kosovu na dobu neurčitou
USA a jejich partneři v NATO se zavázaly držet v
Kosovu kontingent 6000 vojáků na "tak dlouho, jak
bude třeba". NATO se na tom dohodlo již koncem
října 2011 na zasedání ministrů zahraničí a
obrany. Stejně tak bylo dohodnuto, že od smlouvy
s Kosovem nebudou státy moci odstoupit
individuálně, aby jednotky NATO případně
opouštěly Kosovo společně. NATO plánovalo díky
klidné situaci snížení počtu vojáků na 2500, ale
tento plán byl novou dohodou odložen.

Řecko potřebuje odepsat 75% dluhu

Plánovaný 50% škrt řeckého dluhu se zdá
nedostatečným. Země by potřebovala odepsat
alespoň 75% dluhu, píše rakouský deník
Die Presse. Řecká ekonomika
se viditelně zhoršuje. Držitelé řeckých dluhopisů by
se tak měli připravit na větší ztráty. Během
summitu EU 27. října roku 2011 se země dohodly
odepsat 50% zadlužení země. V současné době
probíhají jednání o zvýšení hodnoty na 65% - 75%.

Francie chce sankce EU proti Íránu do konce
ledna
Francie chce přesvědčit své evropské partnery,
aby byly proti Íránu přijaty podobné sankce, jaké
uvalily USA, do konce ledna, uvedl to francouzský
ministr zahraničí Alain Juppé pro televizní kanál
I-Tele. Podle jeho slov Francie navrhuje zmrazení
aktiv íránské centrální banky a uvalení embarga na
dovoz íránské ropy do EU.

Írán začíná být pod tlakem kvůli novým tvrdým
sankcím
Kvůli novým sankcím, které v USA vstoupily v
platnost 1. ledna 2012, klesla hodnota íránského
rialu vůči americkému dolaru o 40%. Analytici se
shodují, že se vůbec poprvé může jednat o
skutečný tvrdý dopad sankcí na íránskou
ekonomiku. USA totiž sankcemi odřízlo veškeré
finanční instituce, které spolupracují s íránskou
centrální bankou, od amerického finančního
systému, čímž blokují cesty pro platby za íránskou
ropu. U EU se očekává, že podobné sankce
zavede již na konci ledna 2012 a spekuluje se i o
možném zákazu dovozu íránské ropy, což
samotný Írán považuje za nereálné a spekulace
zpochybňuje. Írán se dostává i do tlaku svého
největšího obchodního partnera, Číny, která kvůli
sankcím požaduje slevy na íránskou ropu a snížila
dovoz z Íránu téměř o polovinu, přičemž se import
snaží nahradit z Ruska a Vietnamu, se kterými již
podepisuje pojistné smlouvy.

Francouzští odborníci varují před stavem
jaderných elektráren
Francouzští experti zkoumající stav jaderných
elektráren v zemi pokládají za nutné okamžité
rozsáhlé investice do odvětví jaderné energetiky.
Ve své odborné zprávě reagující na "jadernou
krizi" vzniklou v důsledku havárie
japonské elektrárny Fukušima vyzývají zejména k
zesílení bezpečnosti jaderných elektráren a
vytvoření systému rychlé reakce a likvidace
případných havárií. Zároveň však v dokladu není
zmíněna nutnost odstavení žádného jaderného
reaktoru. Současný francouzský prezident Nicolas
Sarkozy se vyjádřil pro další rozvoj jaderné
energetiky, naproti tomu strana opozice považuje
za nutné celkové snížení závislosti země na
atomové energii.

Obyvatelé Moldavska protestují proti
přítomnosti ruských mírových sil v Podněstří
Stovky lidí protestují proti přítomnosti jednotek
ruských mírových sil na hranicích Moldavska
a Podněstří. Podnětem k demonstracím se
stalo zastřelení 19-letého občana
Moldavska příslušníkem vojenské hlídky, k němuž
došlo v neděli 1. ledna. Protestující požadují
zrušení hlídek do konce tohoto týdne, v opačném
případě slibují zničit stanoviště vlastními silami.
Podněsterské úřady mezitím přijaly rozhodnutí o
posílení některých hlídek.

Noviny největší opoziční strany Súdánu byly
zrušeny - novináři si stěžují na rostoucí tlak
vlády
Súdán nechal uzavřít noviny Al-Rai al-Shaab
nejsilnější islamistické opoziční strany PCP v rámci
rozsáhlého zásahu proti médiím. Byl zabaven
veškerý náklad a majetek deníku zkonfiskován.
Mluvčí strany PCP uvedl, že nebyl udán žádný
důvod zastavení činnosti deníku a prohlásil, že
vláda nezvládá svobodu tisku. Novináři v Súdánu
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si v posledních měsících stěžují na rostoucí tlak a
obtěžování ze strany bezpečnostních sil, pokud
kritizují vládu nebo odkrývají citlivá témata jako
například otázku stavu súdánské ekonomiky po
odtržení Jižního Súdánu.

Na Kypru došlo k protestům proti britské
vojenské přítomnosti
Nejméně pět lidí bylo zraněno a dva zatčeni
během protestu proti přítomnosti britských
vojenských základen na Kypru při bojích, které
vypukly mezi demonstranty a policií u vojenské
základny RAF v Akrotiri. Velká Británie má na
Kypru 2 vojenské základny v Akrotiri a Dhekelia
spolu s hlavním velitelstvím v Episkopi od roku
1960, kdy Kypr získal nezávislost. Ovšem právě
minulý měsíc britský ministr obrany Philip
Hammond potvrdil stálý zájem Británie na
kyperských základnách, které podle jeho slov
potvrdily svou užitečnost při leteckých operacích v
Libyi a válce v Afghánistánu.

Írán varuje USA před návratem amerických lodí
do Perského zálivu
Americká 5. flotila, která opustila Perský záliv kvůli
íránskému vojenskému cvičení, disponující dvěma
letadlovými loděmi USS Stennis a USS Nimitz,
přičemž k nim míří i třetí USS Enterprise, byla
varována před návratem letadlových lodí z
Ománského zálivu. Vrchní velitel ozbrojených sil,
generál Ataollah Salehi, oznámil, že Írán v
takovém případě bude jednat. "Nemáme ve zvyku
své varování opakovat," cituje agentura IRNA
vrchního velitele íránské armády.

Bývalý šéf nigerijských povstalců na jihu:
"Válka ještě nezačala jen z úcty k
prezidentovi."
Mujahid Dokubo-Asari, hlava islámských povstalců
na jihu Nigérie v deltě Nigeru, do doby uzavření
příměří s vládou agentuře Reuters řekl, že
křesťané na jihu Nigérie jsou připraveni vytáhnout
proti islamistům ze sekty Boko Haram na severu
se zbraní v ruce a jediné, co nyní brání rozdělení
země občanskou válkou je úcta k současnému
prezidentovi Goodluckovi Jonathanovi, který již
vyhlásil na severu Nigérie výjimečný stav a nechal
uzavřít hranice. "Situace dosáhla extrému a jediné,
co nyní může každý dělat, je chopit se zbraní,
brzdí nás již jen Goodluck (prezident Nigérie),"
řekl Mujahid Dokubo-Asari.

V Egyptě probíhá 3. kolo voleb do dolní komory
parlamentu
Egypťané hlasují ve třetím kole voleb ve třech
zbývajících oblastech - v oblasti venkovského jihu
s největším podílem křesťanů, dále v deltě řeky Nil
na sever od hlavního města Káhira a pouštní
oblasti neklidného Sinajského poloostrova. V

předchozích dvou kolech významně zvítězily
islamistické strany v čele s vedoucím egyptským
Muslimským bratrstvem, které mimo jiné v tisku
prohlásilo, že nehodlá uznávat židovský stát Izrael.

Na jihu Jižního Súdánu probíhají kmenové
nepokoje - 50 000 uprchlíků
Až 50 000 lidí uprchlo před kmenovým násilím v
odlehlé pohraniční oblasti Jižního Súdánu,
informuje o tom OSN. Od vyhlášení nezávislosti se
země potýká se stálými nepokoji mezi kmeny a
povstalci. V oblasti Jonglei zhruba 6000
ozbrojených příslušníků kmene Lou Nuer útočí na
konkurenční kmen Murle, uvádí humanitární
koordinátor OSN Lise Grande, která zároveň
upozorňuje na to, že uprchlíci jsou bez vody i jídla
a pouze se skrývají po okolí.

Vojenský vůdce Fidži přislíbil zrušení stanného
práva a novou ústavu
Komodor Voreqe "Frank" Bainimarama, který se k
moci dostal v roce 2006, kdy svrhl zvoleného
Laisenia Qarase, ve svém novoročním projevu
prohlásil, že 7. ledna bude zrušeno stanné právo,
které platí od dubna 2009 a umožňovalo rozsáhlou
kontrolu médií, zákaz veřejného shromažďování.
Fidži přišlo o svou starou ústavu v témže roce,
když ústavní soud prohlásil vyhlášení stanného
práva za nezákonné a Bainimarama ústavu zrušil,
následně pak bylo pozastaveno členství Fidži v
organizaci Commonwealth, protože nebyly
uspořádány volby. Vojenská hlava Fidži ale
tentokrát přislíbila i uspořádání svobodných voleb v
roce 2014. Austrálie a Nový Zéland, kteří udržují
sankce proti Fidži, tento krok přivítaly s velkou
opatrností.

Barma vyhlásila vězeňskou amnestii u
příležitosti oslav nezávislosti
Barma u příležitosti oslav nezávislosti 4. ledna
 2012 sníží v rámci neúplné amnestie tresty odnětí
svobody - vězni kteří jsou odsouzeni na více než
30 let budou nyní muset ve vězení strávit pouze 30
let, to se netýká doživotních trestů. Vězňům
odsouzeným k trestu smrti se jejich trest mění na
doživotní odnětí svobody.

Ceny paliv v Barmě se zvýšily o třetinu
Tento předem neoznámený krok podle expertů
výrazně zvýší životní náklady tamních obyvatel,
které již předtím navýšil skokový nárůst cen
elektrické energie. Podobné zvýšení cen v roce
2007 odstartovalo masové protesty po celé zemi.
Galon benzinu se v zemi nyní prodává za cenu
zhruba 4,1 amerického dolaru.

Největší exportní položkou USA v roce 2011
byla paliva
Spojené státy jsou největším světovým

spotřebitelem ropy a v roce 2011 byla paliva jejich
největší exportní položkou. Zisk z prodeje benzínu,
nafty a paliv do letadel stoupl z 53,7 miliard USD
v roce 2010 na 73,4 miliard dolarů v roce 2011.
Hned po palivech následoval export letadel,
motorových vozidel, výbojek a telekomunikačních
zařízení.

Spojené státy zvažují propuštění jednoho z
velitelů Talibanu
Jako součást mírového jednání s tímto hnutím
zvažují USA návrh na propuštění jednoho z jeho
předních velitelů, Mullaha Mohammeda Faziho,
vězněného od roku 2002 v Guantanamu. Fazi byl
obviněn ze sériových vražd šíitských muslimů,
které spáchal ještě před americkou invazí, která v
roce 2001 svrhla vládu Talibanu.

První čtvrtletí roku 2012 rozhodujícím pro
budoucnost Řecka
"Země bude muset buď snížit svou životní úroveň,
nebo čelit opuštění eura," tvrdí Vassilis Rapanos,
předseda Řecké národní banky (NBG)
a Řecké bankovní asociace (EET).
Pan Rapanos řekl, že první čtvrtletí roku
2012 bude pro zemi rozhodující. Návrat k drachmě
by znamenal posun v čase o 20-25 let zpět.
Šéf NBG vyzval vůdce politického světa, aby spojili
síly,vzhledem k zásadní povaze nového roku.

Ve státě Iowa (USA) začaly prezidentské
primárky Republikánské strany
Republikáni tak odstartovali maraton bojů o
nominaci za svoji stranu do nadcházejících
prezidentských voleb. V tuto chvíli nejvíce
republikánských voličů podporuje bývalého
guvernéra státu Massachusetts Mitta Rommeyho
(24 %), texaského kongresmana Rona Paula
(22%) a na třetím místě je s odstupem 7 % bývalý
pensylvánský senátor Rick Santorum.

Bývalý řecký premiér by neměl opustit svůj
post ve straně Pasok, tvrdí jeho bratr
"Bývalý řecký premiér George Papandreou nemá
důvod odejít ze svého postu leadra
sociálně-demokratické strany Pasok," řekl jeho
bratr Nick Papandreou. Reagoval tak na nařčení
na webu iefimerida.gr, který označil postup
bývalého premiéra ve straně za nedemokratický.
Poznamenal také, že bývalý premiér nechal své
ministry vládnout a neuděloval jim rozkazy, jako to
dle něj dělají jiní politici.

Míra nezaměstnanosti v Makedonii dosahuje
32%
Míra nezaměstnanosti v Makedonii je 32,1%,
oznámilo rádio Svobodná Evropa. Podle
údajů statistického úřadu je počet práceschopné
populace v zemi asi 950 tisíc, zatímco asi jen 650
tisíc lidí je zaměstnaných.
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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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