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Zveřejněny informace o afghánském
policistovi, který zabil své kolegy
Důstojník afghánské policie, který zabil 9 lidí v
provincii Paktika se jmenuje Asadullah. Předtím
než došlo k incidentu Asadullah strávil roky jako
bojovník hnutí Taliban. Od počátku roku bylo
zavražděno již 16 příslušníků Severoatlantické
aliance bojovníky Talibanu skrytými v řadách
afghánských ozbrojených složek.

 

Boje v Lybii skončily
Boje mezi ozbrojenými milicemi v Libyi. skončily
příměřím. Střety vypukly před pěti dny v oblasti
Sabha a vyžádaly si na 147 mrtvých a 395
zraněných. Vedoucí mise OSN v Libyi Ian Martin
řekl, že vláda musí učinit vše, co je v jejích silách k
prosazení vlády práva v celé zemi. Předseda
Libyjské vlády Abdelrahim al-Kib prohlásil, že
město Sabha je po uzavření míru klidné a bez
bojů.

Sýrie kritizuje mezinárodní konferenci v
Istanbulu
Konference "Přátel Sýrie", která se koná v
tureckém Istanbulu a klade si za cíl ukončit násilíá
v zemi, se stala terčem kritiky syrské vlády. Ta ji
považuje za cestu k většími počtu syrských obětí,
podlomení syrské společnosti a státu a v
konečném důsledku k oslabení Sýrie. Syrská vláda
sice akceptovala plán Kofiho Annana, ale mluvčí
syrského ministrerstva zahraničí Jihad Makdessi
řekl, že syrská vláda nestáhne vojenské jednotky z
měst a obcí, jak šestibodový plán požaduje, dokud
se zde život nevrátí k normálu.

Americká ministryně zahraničí vyzvala Sýrii k
přijetí plánu OSN a Arabské ligy
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
vyzvala syrského prezidenta Bashara al-Assada k
okamžitému přijetí mírového plánu, který navrhl
zvláštní vyslanec OSN a Arabské ligy Kofi Annan.
Bashar al-Assad přistoupil na implementaci plánu,
který spočívá především v zastavení bojů, stažení
vojenských jednotek z měst a vesnic a z povolení
vstupu humanitárních organizací do země, ale
zatím nepodnikl žádné konkrétní kroky. OSN
odhaduje na počet mrtvých za poslední rok, od
počátku povstání, na více než 9 000.

Pochod proti kapitalismu ve Frankfurtu skončil
násilnostmi
Povolený protestní pochod proti kapitalismu v
německém Frankfurtu, který vedl k
rozestavěné budově Evropské centrální banky,
skončil potyčkou s policií. Podle odhadů se
protestu zúčastnilo kolem 3000 demonstrantů. Při
střetu bylo 465 protestujících zadrženo a německý
deník Frankfurter Allgemeine Zeitung informoval o
15 zraněných policistech, přičemž jeden údajně
skončil na jednotce intenzivní péče.

Clo na vývoz ropy z Ruska vzrostlo od 1. dubna
o 12%
Vývozní clo na surovou ropu se v Rusku od 1.
dubna zvýšilo z 411,2 amerických dolarů na 460,7
dolarů za tunu, a to na základě vládního nařízení
podepsaného 21. března. Vývozní clo na benzín
vycházející z koeficientu 0,9 činilo v dubnu 414,6
dolarů za tunu.

Ukrajina přestala dodávat elektřinu Moldavsku
Rozhodnutí bylo učiněno po vypršení stávající
smlouvy na dodávku elektřiny mezi Kyjevem a
Kišiněvem. Jak informoval moldavský
kanál Publika TV, strany se nemohly dohodnout na

ceně. V současné době je Moldavsko zásobováno
pouze elektřinou od Moldavskaya GRES, která se
nachází v oblasti Podněstří. Tato informace byla
potvrzena moldavským ministerstvem
hospodářství.

Kyjev a Berlín vedou jednání o léčbě
expremiérky Julie Tymošenko v SRN
Německá vláda vede jednání s ukrajinskou stranou
o možnosti léčby bývalé ukrajinské premiérky Julie
Tymošenko, která se nyní nachází ve věznici v
Charkově, v Berlíně. Podle německého
deníku Süddeutsche Zeitung probíhají jednání
bezprostředně mezi administrací prezidenta
Ukrajiny Viktora Janukovyče a Úřadem spolkové
kancléřky Angely Merkel.

Muslimské bratrstvo v Egyptě vybralo svého
kandidáta na prezidenta
I přes svůj dřívější slib nenavrhovat prezidentského
kandidáta, nominuje Muslimské bratrstvo svého
místopředsedu Khairat al-Shatira do
nadcházejících prezidentských voleb jako svého
kandidáta. Tento krok zvýšil obavy liberálů i
armády z rostoucího vlivu islámského hnutí.
Politická strana Muslimského bratrstva, Freedom
and Justice Party, má totiž v egyptském
parlamentu většinu křesel. Prezidentské volby se
mají uskutečnit v květnu.

Bolívii znepokojuje znečištění jezera Titicaca
Rychlý nárůst znečištění andského jezera Titicaca
znepokojuje nejen rezidenty oblasti, ale i bolívijské
autority. Znečištění je důsledkem průmyslu v
oblasti jezera nebo řek, které do jezera přitékají.
Dalším důvodem je fakt, že téměř milionové město
El Alto k jezeru vyváží svůj odpad. Jezero Titicaca
leží na hranici Peru a Bolívie a je výrazně ovlivňuje
počasí i obchodní přepravy mezi zeměmi.

Uhelné hornictví v Zimbabwe je závislé na
výstavbě nových elektráren
Podle náměstka ministra průmyslu se budoucnost
uhelného hornictví bude odvíjet od úsilí vlády
vybudovat nové elektrárny, které by zvýšily
poptávku po uhlí. Vlivem desetiletí trvající
ekonomické krize země se těžba uhlí v roce 2011
pohybovala jen na 2,5 milionů tun, zatímco v roce
1991 byla 5,5 milionů tun. Podle náměstka
průmyslu musí Zimbabwe vystavět nové elektrárny
a otevřít se investicím, aby uhelné hornictví
přestalo stagnovat.

Argentinu ve sporu o falklandské ostrovy
podporuje i UNASUR
Oficiální podporu Argentiny oznámí předsedkyně
Unie jihoamerických národů (UNASUR) María
Enma Mejia generálnímu tajemníkovi OSN Ban
Ki-moonovi. Podporu Argentině vyjadřuje i
MERSOSUR nebo latinskoamerický parlament
Parlatino. OSN již dříve vybídla Argentinu i
Spojené království k diskuzím ohledně nadvlády
nad Falklandskými ostrovy. Spojené království se k
věci vyjádřilo se slovy, že je ochotno diskutovat o
čemkoli, jen ne o nadvládě nad ostrovy, které jsou
součástí království.

Mezinárodní finanční korporace (IFC) plánuje
investice do subsaharské Afriky ve výši 3,5
miliard dolarů
IFC, která investuje a poskytuje úvěry na rozvoj
soukromého sektoru v rozvojových zemích, chce v
letošním roce investovat především v oblasti
infrastruktury, aby zvýšila konkurenceschopnost
zemí subsaharské Afriky. Podle ředitele pobočky
pro východní a jižní Afriku Jean-Philippe Prospera
půjde například na 600 milionů dolarů do Keni na

infrastrukturu a dalších 100 milionů dolarů získá
jako půjčku keňská banka Equity bank na
poskytování úvěrů malým a středním podnikům,
které mají v zemi problém získat půjčku.

Rektor Semmelweisovy univerzity po odnětí
diplomu maďarskému prezidentovi odstoupil z
funkce
Zatímco maďarská média očekávala oznámení o
demisi prezidenta Pála Schmitta, jenž byl
univerzitou nařčen z plagiátorství a byl mu odebrán
titul, prezident se rozhodl ve funkci setrvat. Ze
svého postu naopak dnes odstoupil rektor
Semmelweisovy univerzity Tivadar Tulassay.
Dotyčný uvedl, že rezignace přichází ve spojitosti s
právě zmíněnou kauzou kolem hlavy státu. 

Mexičtí prezidentští kandidáti zahájili své
kampaně
Všichni prezidentští kandidáti dávají důraz na
nastolení míru v Mexiku  nebo boj s korupcí.
Favorit červencových voleb Enrique Pe

Argentina napomíná banky, které spolupracují
s ropnými společnostmi na Falklandách
Argentina se již dříve nechala slyšet, že je
připravena podniknout právní kroky proti
neargentinským společnostem, které jsou součástí
začínajícího ropného průmyslu na Falklandských
ostrovech. Na 15 britských a amerických
společností obrželo upomínku od argentinské
ambasády v Londýně. To proto, že poskytují
poradenství pro ropné společnosti pracující na
Falklandách. Informaci přinesl britský Sunday
Telegraph.

Srbsko zadrželo 2 kosovské policisty, Kosovo
incident označilo za únos
Srbská policie v sobotu zadržela
dva příslušníky kosovských bezpečnostních sil.
Kosovské ministerstvo vnitra tuto akci důrazně
odsoudilo, hovoří dokonce o únosu. "Kosovští
policisté hlídkovali v oblasti jejich odpovědnosti, tu
v žádném okamžiku nepřekročili," tvrdí představitel
ministerstva. Kosovo vyzvalo misi Evropské unie v
Kosovu (EULEX) k okamžitému jednání v této věci
a propuštění obou zadržených. Dle představitelů
Srbska měli mít policisté u sebe
automatické střelné zbraně, což Bělehrad "nehodlá
tolerovat". Incident se měl udat 3 km od srbských
hranic u vesnice Merdare.

Ropné společnosti YPF byly odebrány klíčové
oblasti v provincii Chubut
Oblasti v ropně nejproduktivnější provincii
Argentiny byly odebrány ropné společnosti YPF.
To proto, že společnost YPF nezrealizovala
potřebné investice, které by zpomalily pokles
produkce argentinské ropy. Společnost tak přichází
i o naleziště Manantiales Behr, ve kterém se
koncentruje více, jak 10% celkových ropných
zásob Argentiny. Odebrání ropných oblastí v
provincii Chubut oznámil guvernér provincie Martín
Buzzi.

Turecký premiér žádá o podporu práva Syřanů
na sebeobranu
Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan v neděli
vyzval mezinárodní společenství k podpoře práva
Syřanů na sebeobranu v případě, že kroky OSN
skončí neúspěchem. Premiér se takto vyjádřil na
konferenci "Přátel Sýrie" v Istanbulu. Vyjádřil také
naději, že plán zvláštního vyslance OSN a Ligy
arabských států Kofiho Annana přinese kýžené
výsledky, ačkoliv uvedl, že je pravděpodobné, že
syrská vláda se souhlasem s mírovým plánem
snaží pouze "koupit čas".
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Premiér Boris Tadic: "Srbsko vstoupí do EU do
roku 2018"
Srbský premiér se takto vyjádřil v rozhovoru pro
italský deník 'Il Sole 24 Ore'. Uvedl také názor, že
otázka Kosova nebude Srbsku bránit v evropské
integraci.  "Pokud v tomto roce získáme datum pro
začátkem přístupových jednání, může Srbsko
počítat se vstupem do unie do roku 2018," uvedl
Tadic.

Bhútánská vláda navrhuje změnu v posuzování
blahobytu jednotlivých států
Místo hrubého domácího produktu by měl být
podle tamního premiéra zohledňován ukazatel
hrubého národního štěstí. Bhútánský premiér Jigmi
Thinley představil svoji iniciativu přímo v hlavním
sídle OSN. Bhútán prý těží ze změny těchto priorit
obrovské zisky. Dle tamní vlády prý budoucnost
patří právě měření hrubého národního štěstí.

Povodňový stav na ostrovech Fidži se neustále
zhoršuje
V souvislosti s rostoucí hladinou řek byli obyvatelé
nejvíce ohrožených oblastí vyzváni k přesunu na
území s vyšší nadmořskou výškou. Stav v zemi se
zhoršuje v důsledku dlouhotrvajících dešťů. Situaci
bedlivě sleduje policie, vláda i tamní armáda.

Jeden z vůdců hnutí Taliban byl zadržen v
afghánské provincii Wardak
Zadržený vůdce Sayf-ul-Rahman je podezřelý z
několika útoků na bezpečnostní jednotky země a
vraždění civilistů. Údajně je součástí
„sítě Haqqani“, která působí v oblasti východního
Afganistánu a hlavního města Kábul. Toto
uskupení čelí obvinění z několika sebevražedných
atentátů na afghánské bezpečnostním jednotky.

Americko-turkmenské setkání přineslo nové
dohody o spolupráci
Turkmenský prezident Gurbanguly
Berdimuhamedow a velitel amerického
strategického velitelství US CENTCOM James
Mattisen se dohodli na vzájemné spolupráci obou
zemí. Turkmenský prezident řekl, že spolupráce s
USA je prioritou turkmenské zahraniční politiky.
USA naopak vnímají Turkmenistán jako
důvěryhodného a spolehlivého spojence. Během
jednání poukázali zástupci obou států na možnost
uzavření bilaterálních dohod, které by se týkaly
otázek bezpečnosti a udržení stability.

Výbuchy bomb v Thajsku usmrtily několik osob
Podle aktuálních informací zemřelo 10 osob a
dalších 70 bylo zraněno. K události došlo v thajské
provincie Yala na jihu země, která je dlouhodobě
považována za velmi neklidnou. Vedoucí
představitelé Thajska obvinili z útoků muslimské
separatisty. Od roku 2004 došlo v této oblasti k

více než 11 tisícům incidentů. V jejich důsledku
zemřelo přes 5 tisíc osob a více než 8 tisíc bylo
zraněno.

Ázerbájdžán a Kyrgyzstán podepsaly celkem
šest bilaterálních dohod
K podpisu došlo během třídenní návštěvy
kyrgyzského prezidenta v hlavním městě
Ázerbájdžánu Baku. Dohody obsahují závazek ke
spolupráci v boji proti ilegálnímu obchodu s
drogami, vzájemný dohled na dodržování daňové
legislativy, spolupráci v oblasti kultury, civilní
obrany a také protokol , který navrhuje členství
Ázerbájdžánu ve světové obchodní organizaci.
Zástupci zemí jednali také o spolupráci při
budování ropné rafinerie na území Kyrgyzstánu.

Jihokorejští politici se dohodli na zřízení
zvláštní vyšetřovací komise ohledně
vyšetřování odposlechů významných činitelů
V sobotu se dohodly hlavní politické strany-
vládnoucí Saenura Party a opoziční Democratic
United Party, na zřízení nezávislé vyšetřovací
komise. Předmětem jejího šetření budou nelegální
sledovací operace více než 2 600 politiků,
obchodníků a dalších občanů v letech 2008 - 2010.
Většina těchto operací měla proběhnout na příkaz
prezidentka Roh Moo-hyuna, předchůdce
současného prezidenta Lee Myung-baka.
Důvodem ke zřízení komise je obava ze
zasahování současného prezidenta do
znovuotevřeného případu sledování.

Indonéská vláda upustila od plánovaného
zvýšení cen pohonných hmot
Během vládního zasedání se indonéští
zákonodárci usnesli na revizi státního rozpočtu,
která umožní udržení současných dotovaných cen
paliv. K revizi došlo v důsledku masových protestů
veřejnosti. Cena jednoho litru benzínu v zemi v
současnosti činí 0, 61 USD.

Tisíce lidí dnes demonstrovaly v Hongkongu
Dle odhadů protestovalo v neděli na 5 000
demonstrantů proti novému vysokému komisaři
Leung Chun-yingovi. Vadí jim údajné vměšování
Pekingu do jeho volby a systém voleb, kdy
vysokého komisaře volí pouze 1 200 volitelů.

Doplňovací volby v Barmě- Aung San Suu Kyi
získala podle vládní opozice křeslo v tamním
parlamentu
Souboj mezi 176 kandidáty za 17 politických stran
o 45 parlamentních křesel se prý odehrál pouze s
menšími evidovanými protiprávními zásahy, které
by však neměly mít vliv na výsledek hlasování.
Suu Kyi dle tvrzení její strany Národní liga pro
demokracii (NLD) bez potíží vyhrála parlamentní
křeslo v provincii Kahwmu, kde by podle

předběžných výsledků měla získat až 82% hlasů.
NLD se účastnila voleb poprvé od roku 1990 a
soutěžila celkem o 44 křesel. Oficiální výsledky
musí ještě potvrdit Barmská volební komise.

Libyjská vláda stále nemá kontrolu nad boji v
jižní Libyi
Boje na jihu Libye, které pokračují již týden mezi
milicemi města Sabha a etnikem Tibu, stáli podle
libyjské ministryně zdravotnictví život 147 lidí a
dalších 395 bylo v bojích těžce zraněno. Libyjská
vláda dále oznámila, že se jí nyní podařilo domluvit
mezi oběma stranami konfliktu příměří, ovšem
jedná se již o druhý takový pokus.

Člen vojenské vlády Mali po jednání v Burkina
Faso: "nechceme konfiskovat moc" 
Člen vojenské vlády, která se po převratu chopila
moci v Mali, plukovník Moussa Sinko Coulibaly po
jednání s prezidentem Burkina Faso Blaisem
Compaoré v hlavním městě Burkina
Faso Ouagadougou oznámil, že armáda nechce
"konfiskovat moc v Mali" a že hodlá "velmi rychle"
přijít s návrhy na předání moci, které splní
očekávání mezinárodního společenství. Podle
plukovníka Moussy Sinko Coulibaly vojesnká vláda
chce obnovení normální ústavní situace.

Byla rozehnána demonstrace v Jordánsku před
sídlem premiéra
Jordánské pořádkové síly podle agentury PressTV
rozehnaly demonstraci před sídlem jordánského
premiéra, ve které požadovali propuštění
pro-demokratických aktivistů a skandovali hesla
proti pro-americké vládě a jordánskému
králi Abdullahovi II. Podle demonstrantů došlo při
demonstraci k zatčení 35 lidí, přičemž jordánské
úřady označily demonstraci za nezákonné
shromažďování a výtržnictví.

V Turecku začalo druhé zasedání "Přátel Sýrie"
Zástupci převážně západních států a jejich
arabských spojenců zahájily po Tunisku druhé
zasedání v tureckém Istanbulu ve snaze řešit
vnitřní problémy v Sýrii. Projevují se rozpory mezi
USA a Saúdskou Arábií, která chce zahájit
vyzbrojování povstalců, přičemž USA se obávají,
aby zbraně "neskončily ve špatných rukou".
Summit si dále dle vyjádření pořadatelů klade za
cíl sjednotit syrskou opozici. Zasedání se odmítly
zúčastnit Rusko a Čína s právem veto v Radě
bezpečnosti OSN a dále Irák, který je v
současnosti předsedajícím státem Ligy arabských
států.
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