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Brazílie žádá USA, aby odstranilo tržní bariéry
na některé brazilské výrobky
O tom diskutoval brazilský ministr zahraničí Ruy
Nogueira s americkým státním
tajemníkem Williamem Burnsem. Ministr Noguera
dále požádal státního tajemníka o přezkoumání
Smlouvy o ekonomické a komerční spolupráci. Ta
nastavuje regulace výměn a investic mezi zeměmi.
Během setkání státní tajemník projevil zájem
Spojených států o brazilské investice. Ty by měly
být hlavně z oblasti biopaliva a energií.

Parlatino podporuje Argentinu v jejím nároku
na Falklandy
Latinskoamerický parlament ( Parlatino), jež tvoří
zástupci 23 latinskoamerických zemí, schválil
oficiální podporu Argentiny v její rozepři se
Spojeným královstvím kvůli Falklandským
ostrovům. V deklaraci, kterou podepsal
prezident Elias Castillo, Parlatino žádá Spojené
království, aby učinilo kroky, které by ukončily
,,kolonizaci ostrovů". Deklarace podporuje nárok
Argentiny i na další území v jižním Atlantiku. Jedná
se o Sandwichovy ostrovy a ostrov Jižní Georgia.

Novým premiérem Haiti se stal ministr
zahraničí
Kandidátem prezidenta Michela Martellyho se stal
dosavadní ministr zahraničí Laurence Lamothe.
Ten nyní musí své nominování obhájit před
zákonodárci. Pokud ho obhájí, stane se premiérem
po panu Gerry Connilemu. Ten před týdnem
rezignoval po pouhých 5 měsících ve funkci. 

Ratingová agentura Moody's znova snížila
rating Řecka
Řecko se nyní z pozice "Ca" dostalo na "C", což je
nejnižší bod na škále této agentury. Moody's své
rozhodnutí obhajuje možností neřízeného bankrotu
země, a to i přes nedávnou dohodu o odpisu části
dluhu soukromými věřiteli. Dříve v tomto týdnu
změnila svůj rating Řecka i konkurenční agentura
Standard&Poor's. 

Francie uzavře svou ambasádu v Sýrii
Uvedl to na závěr dvoudenního summitu Evropské
unie (EU) francouzský prezident Nicolas Sarkozy.
Francie tak protestuje proti "skandálním" represím
ze strany syrského prezidenta Bašára al-Asada.
Státník uvedl, že EU uznává syrskou národní radu
"jako legitimního zástupce Syřanů." Sarkozy dále
uvedl, že je pro organizaci humanitárních
zon alespoň na hranicích Sýrie, aby
pronásledovaným lidem bylo umožněno zemi
opustit.

Německý ministr zahraničí: "Měla by probíhat
přímá volba předsedy Evropské rady"
Německý ministr zahraničí Guido Westerwelle
uvedl, že Evropa potřebuje politické osobnosti, s
kterými se může identifikovat, proto by dle něj měla
být zavedená přímá volba  předsedy Evropské
rady. Na čtvrtečním summitu byl prodloužen
mandát Hermana Van Rompuye v této funkci. Dle
ministra by tato volba dala Evropě nový impuls. Dle
jeho názoru blok také potřebuje skutečnou ústavu,
pro kterou by se lidé vyjádřili v referendu. Neuvedl
však časový horizont pro tento krok.

Obyvatelé čínské vesnice Wukan volí
představitele nové samosprávy
Nepokoje vyvolané místním obyvatelstvem
rozbouřeným kvůli korupci a nelegálním
konfiskacím půdy byly v Číně ostře sledovaným
tématem. Tato problematika je sice v Číně
poměrně běžná, nicméně dlouhý a gradující
průběh právě nepokojů v provincii Guangdong si

vyžádal pozornost i těch nejvyšších státních
představitelů. Uspořádání podobných předčasných
voleb je v zemi ojedinělé.

Pentagon potvrdil přítomnost speciálních
jednotek v pěti jihoasijských státech
Jednotky se podle amerického ministerstva obrany
účastní tréninkových misí, a pomáhají tak
například ve výcviku indických vojáků v boji proti
terorismu. Armády USA a Indie prý spolupracují ve
snaze o zlikvidování pákistánské militantní
skupiny Lashkar-e-Taiba, která je údajně
odpovědná za teroristické útoky v Bombaji z roku
2008. Americké ministerstvo zahraničí však
dlouhou dobu prostřednictvím tamní ambasády
popíralo jakoukoliv přítomnost amerických vojáků
na indickém území. Tzv. pacifické podpůrné týmy
jsou dále přítomny v Bangladéši, Maledivách,
Nepálu a na Srí Lance.

Indie- vrchní soud v Dillí zamítl trestní řízení
proti společnosti Yahoo!
Stránky Yahoo India měly údajně obsahovat
nelegální obsah, který by mohl zapříčinit vypuknutí
nepokojů mezi obyvateli této země. Obviněno bylo
celkem 21 internetových společností včetně
amerických Google a Facebook. Mluvčí Yahoo!
rozhodnutí komentoval tím, že nebyly žádné přímé
důkazy pro to, že by stránky nějak porušovaly
zákon. Ostatní soudní spory však i nadále běží.
Potírání stránek se závadným obsahem je v Indii v
současnosti velkým tématem.

Austrálie má nového ministra zahraničí
Tím byl jmenován Bob Carr, bývalý předseda
samosprávy spolkového státu Nový jižní Wales.
Nahradil tak Kevina Rudda, který svojí nedávnou
rezignací vyhrotil spor mezi ním a premiérkou Julií
Gillard v rámci Labouristické strany. Tento krok
navíc přinesl spekulace o širší obměně složení
vládního kabinetu. Nový ministr zahraničí ihned
podotkl, že se Austrálie bude pokoušet o to, stát se
členem Rady bezpečnosti OSN.

Indická vláda žádá nejvyšší soud o objasnění
situace ohledně zrušení neprávem udělených
telekomunikačních licencí
Indický nejvyšší soud nedávno rozhodl, že všech
122 tamních telekomunikačních licencí, které byly
podvodně uděleny v roce 2008, musí být zrušeno.
Celkem 70 milionů zákazníků takto vzniklých
operátorů prý musí být do čtyř měsíců převedeno
jinam. To ovšem podle indické vlády není možné
stihnout, jelikož celý proces potrvá nejméně 400
dní. Celý případ s nelegálním udělováním
telekomunikačních licencí významně otřásl
indickou politickou scénou. Stát v této kauze přišel
o více než 40 miliard USD. Indie je nejrychleji se
rozvíjejícím trhem s mobilními telekomunikačními
službami na světě. V současnosti čítá indický
telekomunikační systém více než 800 milionů
uživatelů.

OSN žádá Pákistán, aby ukončil sektářské
násilí
Skupina nezávislých expertů OSN varovala
pákistánskou vládu, aby ukončila sektářské násilí
v zemi a zajistila ochranu náboženských menšin.
Reagovala tak na incident zabití 18 šíitských
muslimů v provincii Kohistán minulé úterý.
Upozornila, že se jednalo o již druhý případ
nábožensky motivovaných zabití během jednoho
měsíce.

OSN představila výroční zprávu o stavu
lidských práv ve světě
Zprávu v Ženevě představila komisařka pro lidská

práva Navi Pillay. Rok 2011 nazvala rokem
kritickým. Zdůraznila hlad, válku a nedodržování
základních lidských práv na východě Afriky.
Zároveň upozornila na aktivizaci občanské
společnosti na Blízkém východě a v Severní Africe.
Dále hovořila o porušování práv uprchlíků a
apelovala na změnu imigrační politiky států,
kterých se tato problematika týká.

Generální tajemník Severoatlantické aliance
Anders Fogh Rasmussen jednal se zástupcem
Kataru
Generální tajemník Severoatlantické aliance
Anders Fogh Rasmussen se sešel s premiérem
Kataru Sheikh Hamad bin Jassim Al-Thanim kvůli
jednání o rostoucí spolupráci Kataru s NATO.
Rasmussen vyzdvihl její důležitost v době
proběhnuvšího Arabského jara a v době
dramatické bezpečnostní situace v regionu. Katar
je významný spojenec NATO v oblasti Blízkého
východu. Generální tajemník také poděkoval
představiteli Kataru, za pomoc jeho země při
ochraně obyvatelstva během vojenských operací
NATO v Libyi.

Americký prezident Barack Obama varuje Izrael
před útokem na Írán
V pondělí navštíví předseda izraelské vlády
Benjamin Netanjahu Spojené státy Americké, kde
se sejde s prezidentem Barackem Obamou.
Barack Obama oznámil, že hodlá požádat
izraelského premiéra, aby odložil jakýkoli útok na
Írán. Americký prezident věří, že se projeví účinky
ekonomických sankcí vůči Íránu. Upozornil ovšem
také, že Írán poskytuje sponzoring některým
teroristickým organizacím a tolerance jeho
jaderného programu by znamenala značné riziko
proliferace jaderných zbraní.

Ministerstvo zahraničí Spojených států
amerických varuje před situací v Súdánu
Americké ministerstvo zahraničí upozornilo, že
Súdán přestává dodržovat mírové dohody z roku
2005. Mluvčí Ministerstva zahraničí Spojených
států amerických Victoria Nuland upozornila, že
súdánské vládní jednotky dříve bombardovaly
území Jižního Súdánu. Pokračování současné
situace by prý mohlo v zemi obnovit občanskou
válku.

General Motors odškodní obyvatele Jihoafrické
republiky za apartheid
Americký automobilový gigant General Motors
souhlasil se symbolickým odškodněním ve výši 1,5
milionů dolarů. Společnost spolu s dalšími čtyřmi
firmami byla dříve žalována za podporu apartheidu
v Jihoafrické republice. Mezi obviněné vedle
General Motors patří i Ford, Daimler, německá
společnost Rheinmetall a IBM. „General Motors
chce přenést své podnikání i do Jihoafrické
republiky, proto bylo nutné narovnat vztahy, které
byly během apartheidu poškozeny.“

Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na
súdánského ministra obrany
Abdelrahim Mohamed Hussein se podle
Mezinárodního trestního soudu měl provinit ve 41
případech zločinem proti lidskosti a válečnými
zločiny spáchanými v Darfúru. Obvinění se
vztahuje k bojům od srpna 2003 do března 2004.
Tehdy Hussein působil na postu ministra vnitra.
Podle OSN během konfliktu zemřelo 300 000 lidí a
na 3 miliony obyvatel přišli o své domovy.
Mezinárodní trestní soud vznesl obvinění i proti
současnému súdánskému prezidentovi Omaru
al-Basharovi. Súdán soud neuznává a odmítá do
Haagu podezřelé vydat.
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Výsledky voleb v Senegalu potvrzují druhé kolo
Oficiální výsledky prezidentských voleb, které se
konaly 26. února, potvrdily dosavadní předběžné
výsledky. Ve druhém kole se proti sobě postaví
současný prezident Abdoulay Wade a bývalý
premiér Macky Sall. Wade ve volbách dostal 34,8
% hlasů, Sall získal 26,5 %. „Věřím, že touha
Senegalců po změně mi pomůže zvítězit v druhém
kole,“ řekl na tiskové konferenci po zveřejnění
výsledků Macky Sall. Abdoulay Wade stojí v čele
země od roku 2000. Poté, co oznámil svou
kandidaturu, zvedla se v zemi vlna nevole. Pokud
by Wade ve volbách zvítězil, do prezidentského
křesla by usedl potřetí za sebou.

Termín vynesení rozsudku pro Charlese
Taylora stanoven
Bývalý prezident Libérie Charles Taylor čelí 11
obviněním z válečných zločinů a zločinům proti
lidskosti, jichž se měl dopustit během občanské
války v devadesátých letech. Datum vynesení
rozsudku stanovil soud v Haagu na 26. dubna. Jde
o první soud, v němž je obviněn bývalý africký
prezident. V případě prokázání viny hrozí Taylorovi
doživotí. Charles Taylor vinu odmítá a za
procesem vidí politickou motivaci.

Jižní Súdán odzbrojuje obyvatele regionu
Jonglei
Vláda Jižního Súdánu přistoupila ke kroku odzbrojit
komunity Lou Nuer a Murle. Pokud to bude
nezbytné, přistoupí i k použití síly. Prozatím bylo
zabaveno na 30 000 zbraní. V konfliktu na
východě Jižního Súdánu zemřelo minulý rok 1 100
lidí. „Neočekáváme odpor, pokud ale některá ze
skupin zaútočí na armádu, bude za to nucena nést
příslušné následky,“ uvedl mluvčí armády Philip
Aguer.

Milice Al-Shabaab přešla do protiútoku
V posledních týdnech ztratila islamistická militantní
skupina Al-Shabaab kontrolu nad strategickým
regionem Baidoa a Yurkud. Nyní zaútočila na
město Garbaharey, které přes rok ovládají etiopské
a somálské jednotky. Vláda Somálska potvrdila
smrt dvou vojenských důstojníků. Podle analytika
Abdullahi Sheikh útok na Garbaharey značí, že se
hnutí Al-Shabaab nevzdalo boje, přestože ztratilo
klíčové pozice.

Gazprom sníží cenu plynu pro Ukrajinu
Ruská plynárenská společnost Gazprom předala
ukrajinské straně návrh dohody o snížení ceny
plynu o 10%. Oznámil o tom dnes premiér Ukrajiny
Mykola Azarov. Gazprom již dříve oznámil o
snížení ceny ruského plynu pro některé další
evropské státy.

Rusko zavádí od 20. března zákaz dovozu
živého skotu z EU
Ruská federální služba pro veterinární a
fytosanitární dozor (Rosselkhoznadzor)
pozastavuje s účinností od 20. března 2012 dovoz
velkého a malého skotu a prasat z Evropské unie.
Toto rozhodnutí bylo podle ruských orgánů přijato
v souvislosti s propuknutím v EU onemocnění
způsobeného virem Schmallenberg, a také
rozšířením případů nákazy virem bluetongue.

MZV Ruska: "Smlouva o přátelství a spolupráci
SSSR a Sýrie z roku 1980 zůstává v platnosti,
ale nezahrnuje vojenskou pomoc"
Oznámil o tom dnes mluvčí ministerstva
zahraničí Alexander Lukashevich v reakci na
otázku, zda Moskva může poskytnout vojenskou
pomoc Damašku v
rámci sovětsko-syrské Smlouvy o přátelství a
spolupráci podepsané v roce 1980. V článku
6 tohoto dokumentu je však podle tvrzení řady
médií stanoveno, že "pokud třetí strana provede
invazi do Sýrie, Sovětský svaz bude do událostí
zapojen". Dle vyjádření A. Lukasheviche je však
znění zmíněného článku 6 následující: "V případě
vzniku situace, která ohrožuje mír a bezpečnost
jedné ze stran, nebo ohrožuje a porušuje mír a
bezpečnost na celém světě, vstoupí Vysoké
smluvní strany ihned do kontaktu, aby navzájem
koordinovaly své postoje a spolupráci za účelem
eliminace hrozby a obnovení míru." Vojenská
pomoc podle něj ze znění smlouvy nevyplývá.

Poslední den předvolební kampaně před
prezidentskými volbami v Rusku
Dnešním dnem končí předvolební kampaň před
prezidentskými volbami v Rusku, které proběhnou
v neděli 4. března. O půlnoci na 3. března začíná
tzv. "den ticha", kdy je zakázána
jakákoli agitace. Prezidentské volby budou
probíhat v téměř 95 tisících volebních okrscích v
Rusku i v zahraničí. Kandidáty na prezidentskou
funkci jsou současný premiér Vladimir Putin,
předseda Komunistické strany RF Gennadij
Zjuganov, předseda Liberálně-demokratické
strany Vladimir Žirinovskij, předseda strany
Spravedlivé Rusko Sergej Mironov a podnikatel
Michail Prochorov, který se voleb účastní jako
nezávislý kandidát. Odborníci se shodují na tom,
že hlavním rysem kampaně nebyl ani tak její
obsah, jako kontext: Reforma politického
systému a nebývale aktivní účast na masových
demonstracích.

Gruzie stanovila podmínky pro obnovení
diplomatických vztahů s Ruskem
Podle náměstka gruzínského ministra zahraničních
věcí Sergeje Kapandadze nepřichází obnovení
diplomatických vztahů mezi Gruzií a Ruskem v

úvahu, dokud Moskva uznává nezávislost
Abcházie a Jižní Osetie. "Jsme připraveni k
obnovení diplomatických vztahů v případě,
že Rusko přezkoumá své rozhodnutí ze dne 26.
srpna 2008, kterým uznalo nezávislost těchto dvou
tzv. republik, a ukončí okupaci našich území",
uvedl náměstek ve vysílání rádia Echo
Moskvy. Moskva mezitím nabídla Tbilisi obnovení
diplomatických vztahů a vyjádřila připravenost
zavést bezvízový režimu pro gruzínské
občany. Informoval o tom dnes mluvčí ruského
ministerstva zahraničí Alexander Lukashevich
komentuje rozhodnutí gruzínských orgánů o
zrušení víz pro ruské občany.

Jednotky Africké unie v Somálsku obsadily
významnou povstaleckou základnu
Vojáci mise Africké unie v Somálsku (AMISOM)
spolu s jednotkami somálské vládní armády dobyli
povstaleckou základnu Maslah povstalců al
Shabaab, která je součástí teroristické sítě
Al-Kaida, na severu hlavního města Mogadišo.
Velitel AMISOM generálmajor Fred Mugisha uvedl,
že tento úspěch výrazně posílí obranu města a
naruší logistickou podporu rebelů.

Parlamentní volby v Guiney proběhnou 8.
července 2012
Guinejská volební komise stanovila datum
pozdržených parlamentních voleb na 8. července
2012, oznámil to předseda komise Louceny
Camara. Guinea čelí zablokování mezinárodní
pomoci v řádech miliard dolarů a parlamentní volby
by k jejímu odblokování měli pomoci. EU již
oznámila, že je připravena s Guineou plně
spolupracovat v případě, že volby
proběhnou. Guinea je největším světovým
dodavatelem bauxitu a v poslední době podnikla
kroky k oslabování vlivné armády, stejně jako se
zbavila dovozních cel do USA.

Honduras a Kostarika zvýšily export kávy
Honduras, který ročně vyveze nejvíce kávy ze
středoamerických zemí, exportoval za první dva
měsíce roku 2012 téměř 30% celkové produkce
roku 2011. Produkce kávových zrn je tak v
Hondurasu důležitou položkou místní ekonomiky.
Kostarika zvýšila produkci kávy v únoru o téměř
4% v porovnání s produkcí února 2010. Právě z
Kostariky pochází jedny z nejkvalitnějších
kávových zrn.

Srbsko získalo status kandidátské země EU
Informoval o tom předseda Evropské rady (ER)
Herman Van Rompuy. K tomuto kroku přispěla
především nejnovější dohoda s Kosovem a
Rumunskem, které stáhlo své námitky. Rozhodnutí
ER přivítal i předseda Evropské komise (EK) José
Manuel Barosso.
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