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"Jižní Súdán se může obejít bez ropy", uvedl
tamní viceprezident
Přestože 98% příjmů do státního rozpočtu Jižního
Súdánu pochází právě z ropy, podle
viceprezidenta Rieka Machara může země
výpadek ustát. „Na třicet měsíců bychom museli
omezit rozvoj, ale dokázali bychom zajistit základní
služby: zdravotnictví, vzdělání a některého projekty
do infrastruktury by pokračovaly,“ uvedl. Jižní
Súdán vlastní ropná naleziště, ale většina přepravy
a zpracovávání ropy se odehrává v sousedním
Súdánu. Výnosy z ropy se staly jablkem sváru
mezi oběma státy. „Chartúm s námi
nespolupracuje, proto musíme najít alternativu
k vývozu ropy.“

Jihoafrickou republikou otřásají protesty za
práva žen
Stovky žen vyšly do ulic v minisukních, aby
upozornily na nedávné napadení dvou žen.
Příčinou útoku podle protestujících byly krátké
sukně napadených. Podle organizátorů je nutné,
aby „v Jihoafrické republice přestaly platit
patriarchální názory, které jsou v její společnosti
hluboce zakořeněné“. Jihoafrická republika se
nelichotivě pyšní nejvyšším procentem znásilnění
žen na světě.

EU kritizuje Demokratickou republiku Kongo za
zrušení pochodu katolické církve
Vláda Demokratické republiky Kongo zakázala
plánovaný páteční protest organizovaný katolickou
církví. Ke kritice se připojilo i Carter Center,
lidsko-právní organizace, která dohlížela na volby
konané v listopadu. Podle organizace byli kněží a
jeptišky zatčeni a média o události nemohly
nezaujatě informovat. Tamní vláda kritiku odmítá.
Organizace Carter Center prohlásila volby, v níž
byl znovu zvolen prezident Joseph Kabila, za
chaotické a výsledky považuje za nedůvěryhodné.

OSN: "Počet uprchlíků z Mali se zvyšuje"
Boje mezi vládou a etnikem Tuaregů na severu
Mali již přinutily k odchodu na 44 000 tisíc
obyvatel. Většina uprchlíků míří do sousední
Mauretánie, Nigérie a Burkina Faso. Podle
Amnesty International se jedná o nejhorší krizi na
severu Mali za posledních dvacet let. OSN
navýšila pomoc pro uprchlíky na hranicích státu.
„Humanitární pomoc je nezbytná. Oblast Sahelu
čelí vážné potravinové krizi, kterou způsobují
extrémní sucha,“ uvedla mluvčí Úřadu nejvyššího
komisaře OSN pro uprchlíky Melissa Fleming.

Japonská vláda se dohodla na navýšení daní
Kabinet se tak dohodl na zdvojnásobení daní v
horizontu následujících tří let. V dubnu 2014 by se
měla stávající 5% daň zvýšit na 8% a v říjnu 2015
na konečných 10%. Návrh však ještě potřebuje
projít japonským parlamentem, kam poputuje v
letošním březnu. Zvýšení státního příjmu z daní je
klíčové pro nastolení nových sociálních opatření.
Ročně by se měly výdaje na sociální zabezpečení
obyvatelstva navýšit o 12,6 miliard USD.

Společnost Anglo American předpovídá
masivní nárůst poptávky
Tu by měla hnát dopředu především železná ruda
a měď. Zisk tohoto těžebního gigantu se za rok
2011 dostal na rekordní hranici 11,1 miliardy USD,
což je o 14% více než v roce předešlém.
Společnost své zisky podpořila také rozsáhlými
prodeji majetku. Anglo American má v současné
době kontrolu i nad společností De Beers
zabývající se těžbou diamantů.

Polský a rumunský europoslanec vyzvali k
bojkotu nizozemských firem kvůli
"anti-imigračnímu" portálu strany PVV
Dva poslanci Evropského parlamentu (EP) z
Rumunska a Polska v pátek v otevřeném dopise
pro obyvatelé střední a východní Evropy vyzvali
občany, aby začali bojkotovat produkty vyrobené v
Nizozemsku. Důvodem je kontroverzní
"anti-imigrační" portál nizozemské politické Strany
za svobodu (PVV). Tito poslanci tak vyzvali k
bojkotu výrobků firem Hell, Heineken, Dove, TNT,
Amstel, Lipton, Rexona, Knorr, Axe, Wolters
Kluwer, a Tom Tom, dokud strana PVV nebude
politicky izolována. Na adresu internetového
portálu se již vyjádřilo několik představitelů
Evropské unie (EU) a bude se jí zabývat EP.

Japonský císař Akihito se podrobil operaci
srdce
Zákrok provedený v Tokyjské univerzitní nemocnici
trval pět hodin. Císař Akihito (78) si na svůj špatný
zdravotní stav v posledních měsících velmi
stěžoval. Pro mnoho Japonců má   císař stále
velký význam, ačkoliv je jeho funkce dnes již
převážně symbolická. Císař Akihito nahradil v roce
1989 ve funkci svého otce Hirohita.

Francouzská policie předvolala bývalého šéfa
MMF Strause-Kahna kvůli nařčení z kuplířství
Bývalý představitel Mezinárodního měnového
fondu (MMF) Dominique Strauss-Kahn byl již v
minulosti vyšetřován ohledně nařčení ze
sexuálního napadení. Nynější kauza se zabývá
přesunem francouzských prostitutek v rámci sítě
Lilliois do New Yorku (USA). Dle francouzské
policie by mohl mít dotyčný z této akce "určitý
prospěch". Vyšetřovatelé se budou nařčením
zabývat již v úterý.

Do ulic vyšly desetitisíce Rusů na podporu
premiéra Putina
Dva týdny před prezidentskými volbami (4.
března), kde se premiér Putin bude ucházet o
celkem 3. prezidentský mandát, vyšly do ulic
desetitisíce jeho přívrženců. Dle agentury AFP se
shromáždění zúčastnilo okolo 50 tisíc obyvatel.
Shromáždění proběhlo jen pár dní před
hlavním meetingem
organizovaným premiérovým volebním
týmem, které je naplánováno na
23. února v Moskvě. Jeho organizátoři doufají až v
200-tisícovou účast. Po této akci by měla
zorganizovat demonstraci i Putinova opozice, ta je
plánována na 26. února.

Stávka zaměstnanců letiště Frankfurt nad
Mohanem bude pokračovat
Dvoudenní stávka, která nejvíce poškodila
leteckou společnost Lufthansa, která musela
odvolat až do 250 letů, stála podle odhadů firmy
Franport, která udržuje chod letiště, okolo 4 milionů
eur. Tato suma nezahrnuje ztráty, které vznikly
dopravcům. Mezi oběma stranami sporu nedošlo k
dohodě. Dle společnosti Franport by vyhovění
požadavkům odborů reálně znamenalo zvýšení
platů o 60-70%. Další stávka by se měla odehrát
příští týden. Letiště tak bude pravděpodobně
znovu ochromeno.

Španělsko prodlouží využití jaderné elektrárny
v Santa Maria de Garona o 5 let
Tato elektrárna je přitom délkou provozu (od roku
1971) přirovnávána k japonské elektrárně
Fukushima. Nyní by její provoz měl být prodloužen
do roku 2018. Krok potvrdil ministr
průmyslu Jose Manuel Soria, jenž uvedl, že
rozhodnutí v pátek vydala Rada jaderné

bezpečnosti Španělska. Ministr dále uvedl, že
"země není v situaci, kdyby si mohla dovolit
nevyužívat všech svých energetických zdrojů."
Rostou obavy, že se španělská ekonomika
propadne do recese. Proti prodlužování provozu
elektrárny v minulosti vystoupilo mnoho
ekologických aktivistů, v čele s organizací
Greenpeace. Ve Španělsku se nyní nachází 6
jaderných elektráren s 8 reaktory.

Španělská vláda se rozhodla snížit roční platy
zaměstnanců vrcholových managementů
státních podniků
Vláda premiéra Mariana Rajoye, která zavádí další
úsporná opatření, se rozhodla snížit roční platy
zaměstnanců vrcholových managementů státních
podniků na 105 tisíc eur, což je snížení o asi
25-30% oproti dosavadnímu stavu. Vedoucí
středních podniků budou nyní dostávat roční plat
do výše 80 tisíc eur, vedoucí malých podniků do
výše 55 tísíc eur ročně. Vláda nyní čelí také
plánované demonstraci proti reformě práce, která
by měla proběhnout v neděli 19. února.

Tisíce Kurdů protestují ve Štrasburku proti
uvěznění bývalého vůdce Strany kurdských
pracujících
Dle policie se demonstrace proti uvěznění
bývalého vůdce Strany kurdských pracujících
(PKK) Abdullah Ocalana zúčastnilo asi 15 tisíc
osob. Okolo 40 tisíc Kurdů ze zemí severní Evropy
vyzvalo k lékařské prohlídce zmíněného, jenž si
odpykává doživotní trest na ostrově 

Izraelský ministr obrany varuje před závody ve
zbrojení a vyzývá svět k "ochromujícím
sankcím" na Írán
Izraelský ministr obrany Ehud Barak v japonském
Tokiu prohlásil, že Írán vyzbrojený jadernými
zbraněmi, ačkoliv Írán doposud jaderné zbraně
nevlastní a popírá, že by na jejich výrobě pracoval,
by mohl vyvolat nové závody ve zbrojení na
Blízkém východě. "Jaderný Írán je hrozbou pro
celý svět a ostatní země regionu jako Egypt,
Saúdská Arábie či Turecko se pak pokusí o získání
vlastního jaderného potenciálu," řekl izraelský
ministr obrany a vyzval svět k "ochromujícím
sankcím" proti Íránu, které by ho přinutily vzdát se
svého jaderného programu.

Koalice německé kancléřky Merkel hledá
nástupce německého prezidenta
Představitelé koalice vlády kancléřky Angely
Merkel (strany CDU/CSU a FDP) se setkali v
sobotu za účelem nalezení kandidáta na
budoucího německého prezidenta, poté, co
Christian Wulff rezignoval a byl dosazen dočasný
představitel funkce. Kancléřka v pátek uvedla, že si
přeje kandidáta, jenž by získal i podporu opozice.
Z jednání prozatím nevzešlo žádné konkrétní
jméno. Již během propuknutí skandálu, jenž vedl k
rezignaci dosavadního státníka, se však
diskutovalo o ministrovi obrany, jenž by pana
Wulffa mohl zastoupit.

Západoafrické společenství ECOWAS
odsoudilo rebely v Mali a vyzvalo k zastavení
bojů
Hospodářské společenství západoafrických států
(ECOWAS) vyzvalo Tuaregy vedoucí úspěšné
povstání na severu Mali, aby okamžitě zastavili
veškeré bojové operace a nepřátelské akce proti
maliskému státnímu aparátu. ECOWAS dále
vyzval, aby doposud obsazené území rebelové z
MNLA opustili. Tisíce civilistů již bylo kvůli bojům
nuceno opustit své domovy. ECOWAS dále ve
svém komuniké vyjádřil plnou podporu Mali v
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bránění své územní celistvosti.

Íránské vojenské lodě vpluly do Středozemního
moře - míří k Sýrii
Suezským průplavem po obdržení povolení od
egyptské Nejvyšší vojenské rady do
Středozemního moře vpluly dvě íránské vojenské
lodě,  torpédoborec se zásobovací lodí, které míří
k břehům Sýrie kvůli dohodě z minulého roku na
vzdělávání syrských námořníků. Írán nemá s
žádnou jinou zemí v regionu jakoukoliv námořní
dohodu.

Policie v Senegalu rozhání demonstrace proti
prezidentovi
Senegalská policie uzavřela hlavní náměstí v
hlavním městě Dakar a za pomoci slzného plynu
rozhání demonstrace proti prezidentovi Abdoulaye
Wade, který se chce ucházet  potřetí o post
prezidenta. Policie vedla v noci z pátku na sobotu
několik "bitev s edmonstranty, kteří v centru města
zapalují odpadky, házejí kameny a stavějí
barikády.

V mořském šelfu Tanzánie byl potvrzen nález
zemního plynu
Norský Statoil a jeho partner ExxonMobil oznámily,
že v mořském šelfu Tanzánie došlo k indikaci
zásob kvalitního zemního plynu, přičemž odhady
jeho zásob stále nejsou známé, neboť průzkumné
vrty nadále probíhají. Doposud byl proveden pouze
první průzkumný vrt v rámci licence udělené v roce
2007 pro území o rozloze 5500 km čtverečních.

Brazílie žádá banky, které jsou kontrolovány
státem, aby snížily poplatky
Důvodem je fakt, že si lidé více půjčují od
soukromých bank, jakými jsou Banco Bradesco
nebo Itau Unibanco holding. Podobně se stát
zachoval v roce 2008, kdy nastala americká
ekonomická krize. Ekonomika Brazílie i tehdy
zaznamenávala růst, zatímco světový trh
stagnoval. Podle deníku Estado de Sao Paulo
Banco central snížila poplatky na 10,5%.

MMF hodlá budoucí srbské vládě navrhnout
navyšování DPH a zvýšit věkovou hranici pro
odchod do důchodu
Mezinárodní měnový fond (MMF) navrhne příští
srbské vládě, aby zvýšila daně z přidané
hodnoty (DPH) a provedla reformu důchodového
systému s navýšením věku pro odchod do
důchodu, uvádí to deník BLIC, který tvrdí, že získal
přístup k doporučením MMF po skončení mise
MMF v Srbsku. Podle MMF by Srbsko mělo navýšit
DPH, snížit státní výdaje, navýšit počet daňových
poplatníků a snížit státní dotace.

Makedonský prezident požádal o podporu
hlavy států všech členských zemí NATO v
předvečer summitu v Chicagu
V předvečer summitu NATO
v Chicagu makedonský
prezident Gjorge Ivanov poslal dopisy všem
hlavám členských států NATO, ve kterých žádá o
podporu pro přijetí Makedonie do NATO. Prezident
uvádí, že jde o příležitost, jak napravit
"nespravedlnost z Bukurešti", kde Makedonie
nebyla přijata do NATO díky porušení řeckých
smluvních závazků vůči Makedonii, jak rozhodl
Mezinárodní soudní dvůr (ICJ).

Kypr má ambice stát se neutrálním mediátorem
ve východním středomoří
Kyperská ministryně zahraničí Erato
Kozakou-Marcoullis během politického semináře
socialistického hnutí EDEK uvedla, že Kypr by se
mohl stát neutrálním bodem východního
středomoří s významem pro nestabilní geopolitické
prostředí tohoto regionu a stejně tak pro rostoucí
evropskou energetickou poptávku. Podle kyperské
ministryně zahraničí je Kypr schopen vyhovět
zájmům jednotlivých zemí v oblasti tak, že využije
své čerstvě objevené energetické bohatství v
podobě obřích zásob zemního plynu ve prospěch
všech obyvatel regionu, míru a stability.

V úterý začne další jednání mezi Kosovem a
Srbskem v Bruselu
V úterý 21. 2. se v Bruselu opět zasednou
kosovská se srbskou delegací, aby se pokusily
dosáhnout dohody v otázce regionální spolupráce
a zastoupení Kosova. Zástupce EU pro jednání
mezi Kosovem a Srbskem Robert Cooper odmítl
uvést podrobnosti ohledně jednání, ale místní
média tvrdí, že Kosovo vyjádřilo svou připravenost
být zastoupeno na regionální úrovni dle dohody
založené na rezoluci Rady bezpečnosti OSN
č. 1244 a stanovisku Mezinárodního soudního
dvora (ICJ) o kosovské deklaraci
nezávislosti. Robert Cooper jednal o návrzích obou
stran - s kosovskými představiteli v Prištině minulý
týden a se srbskými představiteli pak ve Vídni,
přičemž uvedl, že " došlo k určitému pokroku".

Britský ministr zahraničí varoval před "horší
studenou válkou" s Íránem a upozornil na
možnost vojenské konfrontace
Britský ministr zahraničí William Hague v
rozhovoru pro Daily Telegraph prohlásil, "íránská
snaha o získání zbraní hromadného zničení
Íránská snaha může vyvolat novou studenou válku
a snaží se vyvolat závody v jaderném zbrojení na
Blízkém východě, které by mohly být mnohem
nebezpečnější, než v době napětí mezi Východem
a Západem." Britský ministr zahraničí je dle svých
slov přesvědčen, že Írán pokračuje na vývoji

jaderných zbraní, což prý povede ke snaze všech
národů Blízkého východu získat jadernou zbraň.
Ministr Hague na závěr upozornil, že "na stole
stále zůstávají všechny možnosti řešení konfliktu",
tedy včetně vojenské konfrontace. Írán již
několikrát popřel, že by měl snahu vyvinout
jaderné zbraně a svůj jaderný program označuje
za čistě mírový.

Pákistán postaví ropovod společně s Íránem i
přes americké hrozby sankcí
Pákistánský prezident Asif Ali Zardari při mediální
konferenci o připravovaném projektu stavby
ropovodu a plynovodu na dopravu ropy z Íránu do
Pákistánu uvedl, že Pákistán projekt dokončí i přes
varování ze strany USA, že by mohl čelit sankcím.
Pákistán totiž dlouhodobě čelí nedostatku energie
a projekt má být jedním z řešení. Konference se
účastnil i íránský prezident Mahmoud
Ahmadinejad. Závěrem prezident Pákistánu
prohlásil: "vztahy mezi Pákistánem a Íránem
nebudou ohroženy žádným mezinárodním tlakem
jakéhokoliv druhu."

Papež představil 22 kardinálů, kteří se zúčastní
příštího konkláve 
Papež Benedikt XVI. obohatil skupinu katolických
duchovních volících jeho nástupce o dalších 22
členů. Ti se tak budou účastnit příštího
konkláve. Mezi nové účastníky volby patří i
arcibiskupové z New Yorku, Prahy, Hong Kongu a
Toronta, stejně jako hlavy několik
úřadů Vatikánu. Papeži Benediktu XVI. je nyní 84
let.

Prezident Pobřeží slonoviny byl zvolen
předsedou západoafrického společenství
ECOWAS
Prezident Pobřeží slonoviny Alassane Ouattara byl
jednohlasně zvolen do čela Hospodářského
společenství západoafrických států (ECOWAS)
a nahradil nigerijského prezidenta Goodlucka
Jonathana.

V Lotyšsku probíhá referendum o možném 2.
oficiálním jazyce-ruštině
V zemi dnes probíhá referendum o statutu ruštiny
jako 2. oficiálního jazyka země. K tomu, aby
referendum uspělo by jeho organizátoři museli
získat alespoň 770 tisíc hlasů. Organizátoři uvedli,
že chtějí "zastavit diskriminace rusky mluvících
občanů," kteří dnes činí asi 1/3 dvoumilionové
populace Lotyšska. Dříve se k otázce vyjádřila
řada lotyšských politiků. Na výsledek referenda
čeká i Evropská unie (EU).
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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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