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Volební komise v Egyptě odkládá oznámení
výsledku voleb
Ve čtvrtek měla volební komise oznámit výsledky
prezidentských voleb v Egyptě. Kvůli stovkám
stížností na průběh voleb nebudou podle Reuters
výsledky oznámeny dříve než v neděli. Vítězství
mezitím deklaroval jak kandidát Muslimského
bratrstva Mohamed Mursi, tak i bývalý egyptský
premiér Ahmed Shafiq.

Světová banka poskytne Keni půjčku ve výši
600 milionů USD
Půjčka od Světové banky (SB) je určena pro
zlepšení kvality vody a kanalizace ve velkých
městech a zlepšení infrastruktury v hlavním městě
Nairobi. Půjčka je součástí projektu, který
spolufinancuje keňská vláda v podobě 330 milionů
USD. Světová banka na základě svého programu
International Development Association (IDA)
investovala již do kanalizace  Keni na 150 milionů
USD.

Rwandský prezident odmítl nařčení z
napomáhání rebelům v Demokratické republice
Kongo
Paul Kagame, který stojí v čele Rwandy od roku
2000, jednoznačně odmítá obvinění vlády
Demokratické republiky Kongo z napomáhání
rebelům a vyzval konžskou vládu, aby převzala
odpovědnost za své vnitropolitické problémy.
Podle konžské vlády měla Rwanda poskytnout
zbraně a výcvik rebelům, kteří bojují proti konžské
armádě na východě Demokratické republiky
Kongo. Rada bezpečnosti OSN požaduje důkladné
prošetření obvinění.

Představitelé Somálska a Somalilandu se sešli
k vůbec prvnímu jednání
První oficiální setkání zástupců obou zemí
proběhlo ve středu a ve čtvrtek na utajeném místě
v Londýně. Somaliland vyhlásil samostatnost
v roce 1991 po svržení bývalého prezidenta
generála Siada Barre. Od vyhlášení nezávislosti
panuje v Somalilandu oproti Somálsku relativní
mír, zemi se daří dlouhodobě se vyhýbat
ozbrojeným konfliktům. Prioritou somalilandské
administrativy je udržení nezávislosti a její uznání
mezinárodním společenstvím a somálskou vládou.
Somálsko naopak prosazuje, aby byl Somaliland
součástí somálské federace. Podle analytiků
otázkou zůstává načasování jednání, neboť
somálské vládě vyprší v srpnu funkční období.

Spojené státy a Nový Zéland podepsaly
smlouvu o rozšíření vojenské spolupráce   
Dokument o rozšíření vojenské spolupráce
podepsali ve Washingtonu ministr obrany
USA Leon Panetta a jeho novozélandský protějšek
Jonathan Coleman. Tato dohoda, nazvaná
Washingtonská deklarace, zahrnuje pomoc při boji
proti terorismu, mírových operacích, námořní
bezpečnost nebo pomoc při katastrofách.
Deklarace navazuje na podobně stavěnou
smlouvu podepsanou v roce 2010. USA rozšiřují
vojenské vztahy také s Austrálií.

Bangladéš - po vlně protestů obnovilo provoz
více než 300 továren na výrobu oděvů
Celkem se protestů, během nichž došlo k demolici
vybavení továren a srážkám s policií, zúčastnily
desítky tisíc zaměstnanců. Důvodem byly
požadavky na lepší pracovní a finanční podmínky.
V současné době se průměrná měsíční mzda, při 6
pracovních dnech a pracovní době v rozmezí 10
až 16 hodin, pohybuje mezi 20 až 36 USD.
Zvýšení platů, ke kterému došlo před dvěma lety,
zaměstnanci označují z důvodu inflace za

nedostatečné. Protesty se konaly v průmyslové
oblasti Ashulia nedaleko hlavního města Dháka,
která poskytuje přibližně půl milionu pracovních
míst. V oblasti se nachází zejména podniky
textilního průmyslu, který je klíčovým tahounem
ekonomiky země. Mezi největší obchodní partnery
továren patří například společnosti Tesco a
Walmart.

V Pákistánu bylo oznámeno jméno prvního
kandidáta na post premiéra země  
Je jím bývalý ministr textilního průmyslu
Makhdoom Shahabudiina, nominováný většinovou
Pákistánskou lidovou stranou (PPP). K rozhodnutí
došlo na zasedání strany v hlavním městě
Islámábád, kterého se zúčastnil také prezident
země Asif Ali Zardari a již bývalý premiér Yusuf
Raza Gilani. Ke zvolení nového premiéra země by
mělo dojít na pátečním zasedání Národního
shromáždění, které za tímto účelem svolal
prezident. K nominování kandidáta došlo den poté,
co nejvyšší soud shledal bývalého premiéra Yusuf
Raza Gilaniho jako nezpůsobilého pro vykonávání
úřadu. K rozhodnutí došlo v souvislosti s
dubnovým soudním sporem, ve kterém byl bývalý
premiér odsouzen pro pohrdání soudem, z důvodu
odmítnutí žádosti na znovuotevření případu
korupční aféry, do které měl být údajně zapleten
také současný prezident země.

Japonské úřady přiznaly další pochybení, ke
kterým došlo po loňské březnové havárii ve
Fukushimě
Z důvodu chybného předání informací o šíření
radioaktivního záření tak část evakuovaných osob
prchala ve stejném směru, jako se šířila radiace.
Japonské kontrolní úřady a ministerstvo vědy a
techniky nepředaly informace poskytnuté
americkým vojenským letectvem, které
monitorovalo oblast. Během 8 hodin tak byla část
evakuovaných vystavena velikosti radiace
odpovídající přípustné roční dávce. Zpráva byla
zveřejněna jen několik dní poté, co japonská vláda
i přes nevoli veřejnosti obnovila provoz dvou
jaderných reaktorů na západu země.

10 členských zemí EU údajně navrhuje vznik
Spojených států evropských 
Ministři zahraničních věcí tzv. Skupiny budoucnosti
(Německa, Belgie, Dánska, Itálie, Lucemburska,
Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska a
Španělska) dle rakouského Die Presse vypracovali
plán reformy Evropské unie (EU), která by celek
přiblížila struktuře Spojených států amerických.
Reformní by byla například nově vytvořená funkce
přímo voleného prezidenta, či dvoukomorový
parlament složen ze zástupců federativních států.
Plán dnes skupina údajně prezentovala hlavním
představitelům EU .

 Násilí na severu Nigérie se stupňuje 
Nejméně 80 lidí bylo od pondělí podle policie a
údajů Červeného kříže zabito během ozbrojeného
střetu mezi islamisty a armádou. Nigérie je
dlouhodobě rozdělena na muslimský sever a
křesťanský jih. Militantní islamistická skupina Boko
Haram prosazuje zavedení islámského práva
šaría.

Barmská politička Aung San Suu Kyi navštívila
Velkou Británii, kde převzala čestný doktorát
Hlavní představitelka barmského opozičního
hnutí Aung San Suu Kyi ve středu navštívila
Velkou Británii, kde v Oxfordu převzala čestný
doktorát z občanského práva, jenž jí byl udělen již
v roce 1993. Během interview pro britskou BBC
politička uvedla, že je možnost, že bude v příštích

volbách v roce 2015 kandidovat a že se pokusí
postavit do čela své země. Ve čtvrtek politička
pronese projev pro obě komory britského
parlamentu. Její návštěvě Spojeného království
předcházela návštěva Švýcarska a Norska.

 Jižní Súdán navrhl rozpočet bez příjmů z ropy 
Ministerstvo financí Jižního Súdánu předložilo
rozpočet pro rok 2012/2013, který má snížit státní
výdaje a zvýšit daně. Země požádá o více půjček,
aby vykompenzovala ztrátu z výpadku příjmů
z ropy. Jižní Súdán je majoritně závislý na
příjmech z ropy, které tvoří až 98 % státních
příjmů. Produkce ropy byla pozastavena v lednu
poté, co se Jižní Súdán nedohodl se Súdánem na
transferech ropy a tranzitních poplatcích. Libra na
černém trhu prudce propadla, čímž tlačí ceny
potravin výše.

Senegalský exministr vnitra byl zatčen policií
Ousmane Ngom, bývalý ministr vnitra, byl zatčen
na jihu Senegalu ve městě Kolda. Podle BBC byl
exministr letecky převezen zpátky do hlavního
města Dakaru. Prezident Macky Sall, který usedl
do prezidentského křesla na začátku dubna,
zahájil vyšetřování bývalých členů vlády
exprezidenta Wade pro podezření z korupce.
Ousmane Ngom patřil mezi nejbližší příznivce
exprezidenta Abdoulaye Wade.

Uganda zakázala 38 nevládních organizací pro
podporu homosexuality
Homosexualita je v Ugandě trestním činem,
podobně jako v dalších 30 zemí v Africe. Podle
ministra pro etiku Simon Lokodo vláda zakázala 38
nevládních organizací, které podle ní měly
podporovat homosexualitu a „rekrutovat malé děti
k homosexualitě“. O které organizace jde, ministr
Lokodo neuvedl. V Ugandě platí přísné tresty za
homosexualitu a její propagaci.

Řecké strany PASOK a Demokratická levice
podpoří vládu Nové demokracie, premiérem se
stal Antonis Samaras 
Zprávu potvrdil Evangelos Venizelos, lídr
socialistické strany PASOK, která společně s
menší Demokratickou levicí podpoří vládu vedenou
vítěznou Novou demokracii (ND) Antonise
Samarase. Politik dále komentoval summit
hlavních představitelů EU v Bruselu, které
proběhne příští týden. Uvedl, že nová vláda se
pokusí vyjednat revizi stávajícího záchranného
plánu a představí rámec, který podpoří
hospodářské oživení a boj proti nezaměstnanosti.
Venizelos dále potvrdil, že strana PASOK ani
Demokratická levice nebudou mít v nové vládě své
ministry, k podpoře dojde tedy pouze vyjádřením
důvěry. Seznam nově jmenovaných ministrů by
měl být zveřejněn ve čtvrtek, již nyní však řecká
média informovala o tom, že ministrem financí se
stane dosavadní guvernér řecké centrální banky
Vasilis Rapanos.

Rozvojové banky se zavázaly investovat 175
miliard USD pro ekologičtější dopravu
Osm největších rozvojových bank, včetně Asijské
rozvojové banky a Světové banky, ve středu na
summitu v Rio de Janeiro uvedly, že budou
investovat 175 miliard USD na podporu
nízkoemisní dopravy během následujících dvou
dekád v Asii, Latinské Americe a Africe.
Neefektivní dopravní systémy podle bank
způsobují přetížení v jinak rozvíjejících se
městech.
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Bývalý kapitán rwandské armády byl odsouzen
na doživotí za účast na genocidě
Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR)
pod záštitou OSN, který sídlí v sousední Tanzanii,
odsoudil bývalého kapitána rwandské armády a
člena rozvědky Ildephonse Nizeyimana na
doživotí. Nizeyimana byl znám jako řezník Butare,
když v dubnu a květnu 1994 nařídil několik
brutálních vražd ve městě Butare. ICTR shledal
vinným Nizeyimana i z vraždy královny Rosalie
Gicanda, vdovy po králi Mutara III., který byl
králem Rwandy mezi léty 1931 a 1959.
Nizeyimana se podle svého právníka proti
rozsudku pravděpodobně odvolá. Během
rwandské genocidy během tří měsíců na jaře 1994
zemřelo na 800 000 Tutsiů.

Španělsko počká na výsledky dvou auditů
svých bank, než dokončí žádost o pomoc při
jejich rekapitalizaci
Uvedl to během summitu skupiny G20 v mexickém
letovisku Los Cabos španělský premiér Mariano
Rajoy. Zde byla jedním ze zásadních témat právě
nynější situace ve Španělsku. Ekonomicky
nejvyspělejší státy světa zemi vyzvaly, aby co
nejrychleji vyřešila svou dluhovou krizi, která v
nynější době ohrožuje celý finanční
sektor eurozóny. Země dříve uvedla,
že eurozónu požádá o zhruba 100 miliard eur jako
pomoc pro svůj bankovní sektor.

Proběhlo další jednání mezi představiteli
Kosova a Evropské komise
Během setkání byly projednávány různé okruh
témat, včetně volného pohybu zboží, práv
duševního vlastnictví, zadávání veřejných zakázek,
pohybu kapitálu a finančních služeb nebo politiky
hospodářské soutěže. Jednání je součástí studie
proveditelnosti smlouvy o stabilizaci a přidružení,
kterou Evropská komise (EK) připravuje.
Výsledkem má být poskytnutí údajů o krocích,
které by mělo Kosovo podstoupit k procesu
přibližování k EU.

Chorvatsko je po Španělsku a Řecku třetí
evropskou zemí s nejvyšší mírou
nezaměstnanosti mladistvých
Informace zazněla na konferenci v Záhřebu, kterou
organizovala nevládní organizace s názvem
"Chorvatská síť mládeže", dle níž je nyní v zemi
330 000 nezaměstnaných, z čehož 130 000
mladistvých. Dle představitele organizace Nikoly
Bukoviče jsou hlavní příčinou nedostatky ve
vzdělávacím systému, špatně provedená reformní
opatření v oblasti školského systému, nepružný trh
práce, korupce, nepotismus a klientelismus, stejně
jako nedostatek připravenosti mladých lidí pro
stěhování za účelem zaměstnání.

V Afghánistánu bylo zabito 29 lidí, včetně
vojáků NATO
V Afghánistánu proběhly dva útoky. Jeden proběhl
v provincii Khost ve stejnojmenném městě. Bylo při
něm zabito 17 civilistů, 3 vojáci NATO, všichni ze
Spojených států amerických a jeden překladatel.
Nejméně dalších 32 lidí bylo zraněno. V provincii
Lógar bylo zabito 8 lidí, z toho 4 děti a dvě ženy.
Afghánský prezident Hamid Karzai označil tyto
útoky za zbabělé. Útoky v Afghánistánu
problematizují situaci NATO, která plánuje odchod
svých vojsk v roce 2014 a pokouší se navázat
mírové rozhovory s hnutím Taliban.

Barma si polepšila v americkém žebříčku
hodnotícím stav otroctví ve světě
V žebříčku, jež měří míru otroctví a nucených
prací, který Spojené státy americké pravidelně
sestavují, se posunula kladným směrem Barma.
Důvodem jsou snahy vlády postavit státem
sponzorované nucené práce mimo zákon. Barma
se tak posunula z kategorie 3, kterou sdílela se
státy jako je Severní Korea o jednu příčku výše.
Opačným směrem se posunula Sýrie.

Americkým vojákům souzeným za pálení
Koránu hrozí administrativní trest
Američtí vojáci, kteří v únoru tohoto roku na
americké základně Bagram v Afghánistánu spálili
Korán a další náboženské texty, čelí hrozbě
administrativního trestu. Vyšetřovací komise
americké armády doporučila pro sedm obviněných
vojáků disciplinární a administrativní potrestání.
Přečin tak nebude souzen jako kriminální čin.
Incident s pálením Koránu vedl k nepokojům a k
30 mrtvým, včetně 2 amerických vojáků. Postup
americké vyšetřovací komise potvrdil i velitel
jednotek mise Severoatlantické aliance ISAF v
Afghánistánu generál John R. Allen.

USA varují, že některé zbraně libyjských
povstalců získala Al-Kaida
Mluvčí pro záležitosti Afriky ministerstva obrany
Spojených států amerických Amanda Dory
prohlásila, že některé zbraně, které předtím
vlastnili libyjští povstalci, získala nyní teroristická
skupina Al-Kaida. K obchodům dochází kvůli
chaosu, který nyní v Libyi panuje. Pentagon
podezírá především odnože Al-Kaidy v Mali, že se
tímto způsobem vyzbrojují. Některé další zbraně
podle údajů USA poté získává i další teroristická
skupina - Armáda Božího odporu, působící ve
Středoafrické republice.

Podle USA posílá Rusko tři válečné lodě do
Sýrie
Představitelé amerického ministerstva obrany
uvedli, že Rusko posílá tři válečné lodě do Sýrie na
pomoc syrské vládě v boji proti povstalcům. Rusko

toto nařčení odmítlo. Podle ruských představitelů
se jedná o pouhý přesun osob a materiálu na
ruskou základnu v přístavu Tartus. Spojené státy
již poněkolikáté kritizují Ruskou federaci za
údajnou vojenskou podporu syrské vládě
prezidenta Bashara Al-Assada.

Největší podíl žen mezi zákonodárci v
arabském světě má Alžírsko
Po květnových volbách usedlo do alžírského
parlamentu 146 žen, v předešlém funkčním období
to bylo pouhých 31. Nyní tvoří ženy 31,6 %
Poslanecké sněmovny. Jde o nejvyšší podíl žen
v celém arabském světě, a je dokonce vyšší než
například ve Švýcarsku, Kanadě, Francii, Velké
Británii či USA. Politický systém Alžírska je
postaven na prezidencialismu, parlament proto
disponuje omezenými pravomocemi.

Egyptská vojenská vláda slibuje předání moci
nově zvolenému prezidentovi
Vojenská vláda na tiskové konferenci uvedla, že
předá moc do rukou nově zvoleného prezidenta,
jehož jméno by měla do čtvrtka oznámit volební
komise. Podle Nejvyšší rady ozbrojených sil
(SCAF) by se měl předávací ceremoniál konat
koncem června. Mezitím vláda vydala prozatímní
ústavní deklaraci v reakci na rozpuštění dolní
komory parlamentu v minulém týdnu. Deklarace
dává pravomoc ke kontrole legislativy, rozpočtu a
sepsání nové ústavy vojenské vládě.

Španělský ministr zahraničí v červenci navštíví
Ekvádor
Předmětem plánované návštěvy mají být jednání s
tamní vládou o možných investicích do oblasti
vědy a technologie. Dále se má řešit užší propojení
vzdělávacích systémů obou zemí, přičemž by v
Ekvádoru mělo být otevřeno několik univerzit s
přímím napojením na španělské univerzity.
Diskutována by měla být i otázka španělské
finanční krize a jejího vlivu na ekvádorskou
ekonomiku.

Zvláštní výbor OSN pro dekolonizaci řeší
otázku budoucnosti Portorika
Návrh na to, aby obyvatelé Portorika měli právo na
sebeurčení a nezávislost, podala na zasedání
tohoto orgánu Kuba, přičemž byl dále podpořen
Bolívií, Ekvádorem, Nikaraguou a Venezuelou.
Podle těchto států jsou Portoričané
latinskoamerickým a karibským národem s právem
na vlastní identitu. Cílem návrhu je urychlit celý
proces případného osamostatnění. Prozatím je
Portoriko přidruženým státem k USA a o jeho
dalším osudu by se mělo rozhodnout při
listopadovém referendu, kdy se mají tamní
obyvatelé vyjádřit ohledně postoje ke Spojeným
státům.
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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, e-mailem, 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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