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Guvernér amerického státu Colorado John
Hickenlooper v Davosu: "privatizace vody
nepřipadá v úvahu"
Americký guvernér za stát Colorado John
Hickenlooper v Davosu jednoznačně odmítl, že by
někdy mohlo dojít k "vodní privatizaci" a voda
puštěna do soukromých rukou, neboť "jde o
primární strategický zájem". "Je nepředstavitelné,
že by soukromý sektor zajistil bezpečnou sociální
distribuci vody," uvedl guvernér. Jihoafrická
ministryně pro vodu a životní prostředí Edna
Molewa pak prohlásila, že je třeba u vody vytvořit
zcela novou progresivní cenovou strategii, v reakci
na prohlášení Jima Leape, generálního ředitele
WWF International, který řekl, že distribuce vody
musí být zajištěna sociálním a demokratickým
modelem.

Davos 2012: "kolik vody je základním lidským
právem?"
Na panelu Open Forum Davos 2012 v rámci
diskuse "Water: Scarcity and Stress" o
nejstrategičtější surovině lidstva, vodě, došlo na
otevření citlivé otázky nedávno vyhlášeného
základního lidského práva na přístup k čerstvé
vodě, které stanovila OSN. Ředitel kuvajtské
potravinářské společnosti Kuwaity Danish Dairy
Company Mohammad Jaafar prohlásil, že základní
otázkou pro další vývoj je, "kolik vody vlastně je
základní lidské právo?" Podle jeho názoru je nyní
úkolem vlád identifikovat, kde se s vodou plýtvá a
pomocí "relativně malých investic do infrastruktury"
tomu zabránit. "V indických státních obilných
zásobnicích leží obří vodní investice v podobě
zavlažování obilí, které díky nedostatečnému
zabezpečení pravidelně z velké části sežerou
krysy," uvedl Mohammad Jaafar příklad plýtvání,
jemuž lze zabránit.

Pro-vládní milice hodlá opět dobýt libyjské
město Bani Walid
Imbarak al-Futmani, velitel milice, jejíž vojáci byli
vyhnáni z libyjské města Bani Walid, agentuře
Reuters sdělil, že se jeho síly chystají město opět
dobýt. V Bani Walid před 5 dny povstali příznivci
bývalé libyjské vlády a Muammara Kaddafi, poté
co některé z nich začala zatýkat místní milice, a
město obsadili. Nyní se podle velitele milicionářů v
pouštním táboře Sadada asi 50 km od Bani Walid
připravuje protiofenziva, přičemž velitel Imbarak
al-Futmani vyzval všechny "podporovatele
revoluce", aby přišli na pomoc.

Syrskou ambasádu v Egyptě napadl dav
egyptských Syřanů
Desítky Syřanů se dostaly na nádvoří syrského
velvyslanectví v Káhiře, odkud naručily vstupní
bránu do velvyslanectví a dostaly se do kanceláří v
1. a 2. poschodí budovy. Důvodem byl protest proti
jednání syrské vlády proti opozici. Syrská
ambasáda již vyzvala egyptské bezpečnostní
složky, aby zpřísnily bezpečnostní opatření v
oblasti a zajistily ochranu zaměstnanců
velvyslanectví.

Do Íránu míří inspektoři MAAE
Inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou
energii (MAAE) mají v Teheránu jednat s íránskými
představiteli o podezření, které vznáší západní
země, že Írán pracuje na výrobě atomové bomby.
MAAE ve své zprávě minulý rok pak uvedla, že
Írán vytváří aktivity, které "by mohli být činěny i za
účelem výroby atomové bomby." Írán obvinění
dloihodobě popírá a brání se tím, že jde pouze o
proces s civilními účely. Jednat o tomto tématu
přímo s Íránem bude MAAE poprvé od roku 2008,
poté, co íránský prezident Mahmoud

Ahmadinejad k otevřenému jednání vyzval. 

Boko Haram: "Budeme pokračovat v útocích,
dokud v Nigérii nenastolíme právo šaría"
Mluvčí této islámské sekty Abu Qaqa jako
odpověď na nedávnou výzvu k dialogu řekl
britskému deníku Guardian, že Boko Haram bude
zvažovat jednání pouze v případě, že dostane
současnou nigerijskou vládu "na kolena". Další
podmínkou pro klid zbraní by mělo být propuštění
všech uvězněných členů tohoto hnutí. Boko Haram
nese odpovědnost například za bombové útoky ve
městě Kano na konci minulého týdne.

Teroristický útok narušil průběh voleb v
indickém státě Manipur
Manipur je prvním z pěti indických států ve kterých
v následujících týdnech budou probíhat volby do
místní samosprávy. Tyto volby mají být klíčovou
zkouškou pro Indický národní kongres- prozatímní
indickou vládnoucí stranu. Ta by podle
předpokladů měla v tomto státě znovu zvítězit. K
útoku se přihlásily rebelové ze separatistické
skupiny Národní socialistická rada Nagalandu. Stát
Manipur leží u hranic s Barmou, kde se vyskytuje
vyšší počet separatistických skupin.

Afghánský prezident na návštěvě Velké
Británie
Prezident Hamid Karzai projednává s britským
premiérem Davidem Cameronem plánované
stažení britských bojových jednotek z Afghánistánu
v roce 2014. Toto jednání následuje poté, co
Francie oznámila výrazné urychlení postupu
stahování svých vojáků. Při těchto rozhovorech by
navíc mělo dojít k podpisu dohody o založení
britské vojenské akademie v Afghánistánu a
mnoha dalších smluv definujících vzájemnou
spolupráci obou států po plánovaném stažení
britských vojáků ze země.

Evropská unie vyjádřila obavu týkající se stále
vyššího počtu vykonávaných trestů smrti v
Iráku
Podle vrchní představitelky EU Catherine Ashton
tím jde irácká vláda proti světovému trendu
snažícímu se tento druh trestu spíše vymýtit.
Catherine Ashton ve svém prohlášení zároveň
uvedla, že by irácká vláda měla zavést nové
moratorium o používání trestu smrti s ohledem
na jeho budoucí zrušení. EU dále vyzvala iráckou
vládu, aby využívala nejvyššího trestu pouze v
případě nejzávažnějších trestných činů, které byly
jednoznačně prokázány. Trest smrti by dále neměl
být používán v případech, kdy byli obvinění
odsouzeni na základě přiznání, které často může
být vynucené. Obviněným v Iráku by mělo také být
zaručeno jasné právo na odvolání se.

Niger- malá úroda ohrožuje hladomorem
údajně až 6 milionů obyvatel
Organizace Save the Children již vyzvala ke
shromáždění 30 milionů USD na pomoc těmto
obyvatelům. Malá úroda, která způsobila prudký
nárůst cen základních komodit, prý může v zemi
zapříčinit stejně vážnou situaci, jaká je nyní ve
východní Africe. Nestabilita v sousedních zemích
navíc poškozuje zahraniční obchod a znemožňuje
dovoz potravin ze zahraničí, který by byl v tuto
dobu pro Niger částečným řešením. Niger má v
současnosti jednu z nejhorších statistik v žebříčku
dětské úmrtnosti.

Africká unie otevře v Etiopii svoje nové sídlo
Výstavba hlavního sídla Africké unie, které se
bude nyní nacházet v etiopském hlavním městě
Addis Abeba, stála 200 milionů dolarů. Celý projekt

byl financován čínskou stranou jako dar právě
Africké unii. Čína tak i nadále zvyšuje svoji
angažovanost na africké půdě. Výstavba začala v
lednu roku 2009 a podílely se na ní jak africké, tak
čínské společnosti. První summit za účasti
čínských zástupců se v novém sídle bude konat
zítra.

Senegal zachvátily násilné nepokoje
Ty v zemi odstartovaly poté, co tamní nejvyšší
soud rozhodl, že dosavadní prezident Abdoulaye
Wade bude moci obhajovat třetí funkční období v
nadcházejících prezidentských volbách. Nejvyšší
soud navíc zakázal hlavnímu rivalovi současného
prezidenta Youssou N'Dourovi podat svoji
kandidaturu. Prezidentské volby budou v Senegalu
zahájeny příští měsíc. V ulicích hlavního města
Dakar byly postaveny barikády a při násilných
protestech byl dle úřadů zabit jeden policista.
Nepokoje se šíří i mimo hlavní město. Prezident
Wade již vyzval obyvatele ke klidu.

Súdán údajně propustí tři zadržované tankery
surové ropy patřící Jižnímu Súdánu
Tato tři plavidla nesoucí celkem 2,2 milionu tun
surové ropy jsou prozatím zadržována v
přístvu Port Sudan. Súdánská vláda je dle svého
vyjádření ochotna je propustit, aby zmírnila napětí,
které v současné době panuje okolo ropné
produkce Jižního Súdánu. Jižní Súdán před
týdnem obvinil Súdán z nelegálního odklonu ropy
za 815 milionů USD, přičemž další spory byly
vedeny ohledně poplatků za přepravu surové ropy
skrze súdánskou ropnou infrastrukturu. Tento krok
je výsledkem jednání mezi prezidenty obou zemí
probíhajícím v hlavním městě Etiopie.

Arabská liga pozastavuje pozorovatelskou misi
v Sýrii
Generální tajemník Arabské ligy Nabil Elaraby to
odůvodnil rostoucím počtem násilností páchaných
v zemi. Pozorovatelé Ligy arabských států sice i
nadále zůstanou v Damašku, ale zatím nebudou
vykonávat svoji činnost. Tato mise začala v
prosinci minulého roku a měla za cíl ukončit
krveprolití v syrském hlavním městě a dalších
oblastech. Syrská opozice ji však často kritizovala
jako "bezzubou".

Více, jak 2,5 milionu Mexičanů by mohl
postihnout hladomor
To by se mohlo stát, kdyby nebyla přijaty akce pro
potlačení důsledků sucha, které postihlo 19 států,
což je téměř polovina států federace. Statistiky
uvádějí, že letošní počasí bylo tím nejsušším za
posledních 50 let. Důsledkem jsou vysoké
zemědělské ztráty základních surovin, jakými jsou
kukuřice nebo fazole.

Argentinský senát odsoudil výrok britského
premiéra Camerona ohledně Falkland
Výrok britského premiéra Camerona odsoudila
nejen prezidentka Argentiny Cristina Fernández,
ale i argentinský senát. Senátoři řekli, že chtějí jen
pokojné vyřešení situace problematické oblasti.
Buenos Aires obvinilo Spojené království z
porušení rezoluce OSN, která zakazuje
jednostranný vývoj ve sporných vodách. Tu
Spojené království údajně porušilo tím, že začalo s
navrtáváním mořského dna u ostrovů za účelem
nálezu ropy. Senátoři oznámili, že žádají Spojené
království, aby začalo tuto rezoluci akceptovat.
Problém Falkland se ve čtvrtek řešil i v britské
poslanecké sněmovně. Tam předseda obranného
výboru James Arbuthnot oznámil, že se Spojené
království Falkland nevzdá a dodal, že ,, i kdyby
Argentina znovu získala Falklandy,  Spojené
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království by si je vzalo zpět.

Davos 2012: "S ekonomickým růstem se
musíme rozloučit" 
Zatímco jordánský ministr pro plánování a
mezinárodní spolupráci  Jaffar Hassan je
zastáncem myšlenky, že kapitalismus je efektivní a
dynamický model, u něhož je třeba řešit "tu
špatnou část", český ekonom Tomáš Sedláček se
domnívá, že doba kapitalismu, tak jak ho známe, je
pryč. "Musíme se rozloučit s ekonomickým růstem.
Ekonomický růst znamená jen to, že chceme být
stále více bohatší, ale my už to nepotřebujeme.
Evropa již svůj růst zažila a nic dobrého s tím
neudělala," řekl Sedláček. Lídr britských labouristů
Ed Miliband pak zdůrazňuje, že je třeba uvědomit
si a nastavit limity reálného trhu.

V Davosu se diskutovalo o probíhajících
náboženských tenzích v Evropě
Jak zdůraznil účastník diskusního panelu Shadi
Hamid, ředitel výzkumu Brookings Doha Center
(BDC) v Kataru, "Neexistuje jednoduchý recept na
řešení problematiky začleňování muslimů v
Evropě. Takovou záležitost nelze vyřešit přes noc.
Nemůžeme říci, že je všechno v pořádku, musíme
o problémech a rozdílných pohledech obou kultur
hovořit. Nevěříme stejným věcem. Podle názoru
Shadi Hamida existuje problém mezi částí muslimů
žijících v Evropě a nemuslimy - " To je fakt a je zde
tenze. Musíme si sednout a vyřešit tyto tenze v
rámci základních práv a svobod muslimské
minority. Jestliže muslimská žena chce mít
zahalenou tvář, tak právní řád musí toto její
základní právo ochránit," uvádí.

Hnutí Ocuppy vstoupilo razantní
synchronizovanou formou do úvodu debaty na
Open Forum Davos 2012
Na diskusi s názvem "Remodelling Capitalism"
překvapivě mezi aktéry panelu získala místo i
zástupkyně Occupy WEF, která úvodem přečetla
kritické prohlášení Occupy WEF. Debatu poté
přerušila synchronizovaná akce rozptýlených členů
Occupy WEF v konferenčním sále, kteří skandovali
hesla a závěrem vyzvali účastníky debaty, mezi
kterými byl jordánský ministr pro plánování a
mezinárodní spolupráci Jaffar Hassan či vysoká
komisařka OSN pro lidská práva
Navanethem Pillay, aby sestoupili z pódia. Tomáš
Sedláček, člen ekonomické rady české vlády
(NERV), pak opustil své místo a nabídl je
komukoliv z Occupy WEF. Situaci nakonec vyřešil
moderátor z The Guardian Lawrence Elliot, když
nechal v sále hlasovat - "demokracie v přímém
přenosu" tak členy Occupy WEF umírnila a
moderovaná debata pokračovala.

Německo odmítlo další navyšování prostředků
v záchranných fondech eurozóny 
Toto oznámení přišlo po schůzi ministrů zahraničí
EU v Bruselu od šéfa německé diplomacie, jímž je
Guido Westerwelle. Německo žádá, aby státy EU
sužované krizí prosazovaly potřebné reformy.
Ministr také odmítl nařčení, že by jeho země
nebyla se zbytkem EU dostatečně solidární. Dle
jeho slov poskytla jeho země již více jak 200
miliard eur.

Česká republika se chce účastnit sumitů zemí
eurozóny 
Česká republika se již dříve zavázala k tomu, že v
budoucnu příjme jednotnou měnu a jako taková se
chce podílet na jednáních 17 států eurozóny. Dnes
o tomto záměru informoval ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg, jenž uvedl, že tento postoj bude
prosazován na pondělním summitu EU. V rámci
tohoto setkání se bude hovořit o finálních úpravách
paktu fiskální zodpovědnosti. Stejný postoj již
zaujalo Polsko. Nečlenským státům zóny jednotné
měny jde především o sledování vývoje situace.

Ratingová agentura Fitch snížila hodnocení 5
zemím eurozóny 
Hodnocení dnes bylo sníženo Itálii, Španělsku,
Belgii, Slovinsku a Kypru. Na tento krok agentura
upozorňovala již dříve. Země také získaly negativní
výhled, což znamená možnost dalšího snížení
hodnocení úvěrové spolehlivosti do dvou let.
Předpokládaná změna hodnocení Irska prozatím
nenastala. Agentura odůvodnila svůj krok
zřetelným zhoršením ekonomického výhledu
Evropy, který by mohl vést ke zranitelnosti těchto
ekonomik finančními otřesy.

Makedonie by mohla být odříznutá od dodávek
ropy kvůli možnému rozhodnutí íránské vlády

Je veliká pravděpodobnost, že Makedonie v neděli
zůstane bez dodávek ropy. Stane se tak, pokud
íránská vláda v neděli rozhodne o zastavení
dodávek ropy do evropských zemí. Dodavatelem
ropy do Makedonie je Řecko. Pokud Írán přistoupí
k tomuto kroku, evropské země budou zasaženy
nedostatkem ropy, dokud nenajdou novou
obchodní alternativu.

Šéf Evropské komise: "Musíme zabránit
platební neschopnosti Řecka za každou cenu."

Šéf výkonného orgánu EU José Manuel Barosso v
pátek uvedl, že eurozóna musí udělat vše pro to,
aby se zabránilo řecké platební

neschopnosti. "Pokud naší řečtí přátele přispějí
svým dílem, musíme jejich snahy podpořit." Pan
Barosso také uvedl, že by vyhlášení platební
neschopnosti bylo signálem "velkých problémů"
nejen pro Řecko, ale i pro eurozónu jako celek.
Funkcionář hovořil po
jednání s belgickým premiérem Elio Di Rupo před
nadcházejícím pondělním sumitem lídrů Evropské
unie v Bruselu, do kterého by mohla být zajištěná
dohoda o seškrtání části řeckého dluhu mezi
řeckou vládou a soukromým sektorem. Pan
Barosso uvedl, že zpětná vazba od mise Evropské
komise (EK), Evropské centrální banky (ECB)
a Mezinárodního měnového fondu (MMF) v
Aténách zavdala důvod k optimismu, že řešení
bude brzy nalezeno.

Evropská komise: "Bulharsko selhává v
zavedení evropských směrnic o železniční
dopravě"
Evropská komise (EK) uvedla,
že upozorní Evropský soudní dvůr na selhání
Bulharska v zajištění řádného provedení
 legislativy "prvního železničního balíčku".
Nesrovnalosti se týkají provádění ustanovení o
poplatcích, které železniční podniky musí zaplatit
za přístup k infrastruktuře, uvedla ve čtvrtečním
prohlášení EK.
Hlavním cílem všech tří
směrnic prvního železničního balíčku je
vytvořit základ pro otevření trhu a hospodářské
soutěže v oblasti železniční dopravy.

Prezident Bulharska jednal s prezidentem EU o
vstupu do schengenského prostoru
Prezident Evropské unie Herman Van Rompuy a
bulharský prezident Rosen Plevneliev slíbili pokusit
zvrátit negativní postoj nizozemské vlády vůči
vstupu Bulharska do schengenského prostoru.
Funkcionáři se setkali ve čtvrtek během první
zahraniční návštěvy prezidenta od nástupu do
úřadu. Prezident EU uvedl, že je potěšen
pokrokem Bulharska ve snaze přistoupit do
schengenského prostoru a zdůraznil, že evropské
instituce podporují bulharskou a rumunskou snahu
o získaní členství v tomto prostoru.
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