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Vláda mexického prezidenta nejspíše nebude
mít většinu v parlamentu
I přes zvolení Enrique Pe

Nová řecká vláda získala důvěru parlamentu
Během nedělního hlasování o důvěře se více jak
polovina z 300-členného parlamentu vyjádřila pro
vládu nového řeckého premiéra Antonise
Samarase, která voličům slíbila pozastavení
úsporných opatření při dodržení požadavků
Evropské komise (EK), Evropské centrální banky
(ECB) a MMF. Došlo tak k potvrzení silné pozice
nové vládní koalice složené ze stran Nová
demokracie, PASOK a Demokratická levice
(DIMAR).

Předseda Evropské komise vyzval k obnovení
izraelsko-palestinského dialogu
Předseda Evropské komise (EK) José Manuel
Barroso během své návštěvy Západního břehu
Jordánu vyzval k obnovení izraelsko-palestinského
dialogu a uvedl, že mírové rozhovory se nemohou
stát "sirotkem arabského jara". Během své
návštěvy se Barroso setkal s předsedou vlády
Palestinské správy Salamem Fayyadem a uvedl,
že v následujících dvou dnech bude jednat s
představiteli Izraele. Zopakoval také postoj
Evropské unie (EU) v této otázce, když uvedl, že
dle EU jsou židovské osady na okupovaném
palestinském území z hlediska mezinárodního
práva nelegální a překážejí mírovému procesu.

Během víkendu došlo k sérii útoků v
Afghánistánu
V Afghánistánu došlo během víkendu k několika
útokům na vojenské i civilní cíle. Podle údajů mise
ISAF bylo zabito 8 aliančních vojáků, z toho 6
Američanů, pomocí “improvizovaných výbušných
zařízení". V provincii Kandahár zahynulo po
výbuchu 14 civilistů, včetně několika žen a dětí. Na
hranicích s Pákistánem, na jedné ze znovu
otevřených zásobovacích tras NATO, bylo zabito
12 lidí.

V Malawi čelí nedostatku potravin o 200 000
obyvatel více než v roce 2011
Celkový počet obyvatel Malawi, kteří potřebují
potravinovou pomoc k přežití, se zvedl na 1,63
milionů, to činí okolo 11% obyvatel této země.
Příčinou je zvláště špatná ekonomika země. Ta se
pohybuje na pokraji zhroucení od té doby, co
bývalý prezident Bingu wa Mutharika řekl, že by
mohl zemi řídit i bez jakékoli zahraniční pomoci. Ta
přitom činí kolem 40% malawského státního
rozpočtu. O zprávě informovala agentura Reuters.

Syrský prezident obvinil USA z podněcování
vzpoury v Sýrii
V interview pro západní média syrský prezident
Bashar Al-Assad obvinil Spojené státy americké z
podněcování vzpoury v Sýrii. Označil syrské
povstalce za teroristy a upozornil, že USA jejich
podporou nesou vinu za smrt tisíců civilních
obyvatel Sýrie. Zdůraznil také vazby syrských
povstalců na teroristickou síť Al-Kaida. Prezident
Assad také prohlásil, že situace v Sýrii je zásadně
odlišná od situace v Egyptě či Libyi. Za hlavní
překážku míru považuje snahy některých zemí
vstupovat do situace v Sýrii - podle prezidenta
Assada se jedná především o Katar, Turecko,
Saúdskou Arábii a Spojené státy americké.

Americký prezident Barack Obama pozval
egytského prezidenta na návštěvu USA
USA oznámily, že americký prezident Barack
Obama pozval nově zvoleného egyptského
prezidenta Mohameda Mursi na návštěvu USA.

Americký prezident tak chce udržet dobré vztahy
USA a Egypta, navzdory faktu, že prezidentské
volby vyhrál zástupce Muslimského bratrstva, které
USA podezírají z podpory teroristických skupin.
Americká diplomacie se v Egyptě snaží
spolupracovat s oběma nejmocnějšími složkami v
Egyptě - Armádou a Muslimským bratrstvem.
Egyptský prezident by měl navštívit USA v září.

Americká ministryně zahraničí deklarovala
podporu USA Libyi
Na konferenci v Japonsku, která se věnuje situaci
v Afghánistánu, americká ministryně zahraničí
Hillary Clinton pogratulovala Libyi ke zvládnutým
volbám. Zdůraznila roli Severoatlantické aliance při
tranzici Libye k demokracii. Spojené státy americké
podle Hillary Clinton budou nadále podporovat
Libyjskou vládu.

Čína i Rusko odmítly kritiku americké
ministryně zahraničí
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
během pátečního setkání skupiny "Přátelé Sýrie" v
Paříži uvedla, že Čína a Rusko musí negativně
pocítit dopady své podpory současné syrské vládě
a vytváření komplikací při řešení situace v zemi.
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí označil
výrok Hillary Clinton  za "naprosto nepřijatelný" a
uvedl, že kroky Číny byly provedeny v naprostém
souladu s Chartou OSN a normami upravujícími
mezinárodní vztahy.

 

 

Indonésie a Austrálie rozvíjí spolupráci v chovu
dobytka 
Indonéský ministr státních podniků Dahlan Iskan
oznámil po návratu indonéského prezidenta Susila
Bambanga Yudhoyonoa z Austrálie, že země je
připravena poskytnout plnou podporu australským
investorům v oblasti chovu dobytka. Prozatím ale
není zřejmé, zda se australští investoři rozhodnou
pro spolupráci s indonéskými státními podniky,
či budou podnikat samostatně. Rozvoj zemědělství
by měl probíhat zejména v provinciích Nusa
Tenggara Timur a Papua. Indonésie je největším
dovozcem australského dobytka.

Během návštěvy kubánského prezidenta v Číně
byla podepsána řada dohod
Čína přislíbila poskytnout Kubě pomoc v otázce
zdravotní péče a vývoje technologií a podle
informací čínské zpravodajské agentury Xinhua
apelovala také na těsnější spolupráci obou zemí v
oblasti obchodu, energetiky, infrastruktury a
zemědělství. Jednalo se o první návštěvu Číny
kubánským prezidentem od roku 2008, kdy Raúl
Castro nahradil ve vedení země bratra Fidela
Castra. Čína je po Venezuele druhým největším
obchodním partnerem Kuby. Kromě Číny by měl
kubánský prezident navštívit také Vietnam.

V parlamentní volbách ve Východním Timoru
zvítězila strana současného premiéra
Strana současného premiéra, kterým je od roku
2007 Xanana Gusmao, zvítězila v parlamentních
volbách. Nepodařilo se jí však obdržet většinu
hlasů. Podle předběžných výsledků by tak vítězná
strana Národní kongres pro obnovu Timoru
(CNRT) měla získat přibližně 30 z celkem 65
křesel. Opoziční hnutí Fretilin získalo přibližně 24
mandátů, na třetí pozici se umístila Demokratická
strana. OSN zhodnotila průběh voleb pozitivně. V
současné době již probíhají jednání o vytvoření
nové koaliční vlády. Celkem kandidovalo 21

politických stran. Jedním z hlavních tématů voleb
byla budoucnost ropného fondu, který má sloužit k
efektivnímu spravování zisků z prodeje ropy a
zajistit tak investice do dalšího rozvoje země.

Demonstrace v Mexico city proti výsledkům
prezidentských voleb
Tisíce lidí se sešly v hlavním městě Mexika, aby
protestovaly proti výsledkům prezidentských voleb,
ve kterých vyhrál kandidát dosavadní opoziční
strany Enrique Pena Nieto. Proti jeho vítězství
protestují i po té, co byly na žádost levicového
kandidáta Andrese Josého Lopeze Obradora hlasy
přepočítány a nebyla shledána žádná chyba.

V Libyi proběhly parlamentní volby
V sobotu se konaly v severoafrické zemi první
volby od svržení Muammara Kaddafiho. Účast byla
podle oficiálních odhadů 60 %. Výsledky do
dvousetčlenného Národního kongresu se
očekávají na konci týdne. Podle prvních průzkumů
vede liberální koalice National Forces Alliance
(NFA) vedená bývalým premiérem Mahmoud
Jibrilem. K volbám se registrovalo na 2,8 milionů
oprávněných voličů. O křeslo v parlamentu
bojovalo ve volbách na 2 639 kandidátů v 69
volebních obvodech.

Prezidenti západoafrických zemí vyzývají Mali k
rychlému řešení
Prezidenti Nigérie, Toga, Pobřeží Slonoviny,
Nigeru, Beninu a Burkina Faso vydali prohlášení, v
němž žádají malijského prozatímního prezidenta
Dioncounda Traore k okamžitému sestavení
prozatimní vlády do 31. července, která by
oficiálně požádala OSN o vojenskou podporu v boji
proti islamistickým militantním skupinám působícím
na severu země. Nigérie, Niger a Senegal se již
dříve zavázaly poskytnout 3270 jednotek k posílení
roztříštěné malijské armády. Prozatímní prezident
Traore se stále léčí v Paříži z napadení ve své
kanceláři z května. Jednání se proto neúčastnil.

Súdánský prezident chce sepsat novou, zcela
islámskou ústavu
Prezident Omar Hassan al-Bashira uvedl, že by
Súdán měl sepsat novou ústavu, která bude na
„100 % islámská“ a půjde tak příkladem sousedním
zemím, v nichž po lidových revolucích získaly silné
zastoupení islámské politické strany. Nová ústava
by měla reflektovat odtržení křesťanského Jižního
Súdánu, který po referendu vyhlásil nezávislost v
červenci minulého roku. Kdy by měla být nová
ústava přijata, prezident al-Bashir neuvedl.
Prezident čelí sílícím protestům proti úsporným
opatřením.

Rebelové na východě Demokratické republiky
Kongo vyzývají k jednání
Rebelové seskupeni do tzv. hnutí M23 pod
vedením generála Bosco Ntaganda v pátek
obsadili klíčové město Bunagana na hranici s
Ugandou. V sobotu již vyzvali vládu Demokratické
republiky Kongo k jednání a ukončení násilí.
Rebelové uvedli, že pokud vláda k jednání
přistoupí, nebudou postupovat dále v provincii
Severní Kivu. Z podpory rebelů a jejich výcviku
obviňuje konžská vláda i OSN vysoké představitele
Rwandy. Ti vinu odmítají. Mezi Demokratickou
republikou Kongo a Rwandou panuje křehký mír,
který konfliktem na východě Demokratické
republiky Kongo může být ohrožen.

Uruguay navrhuje sjednocení organizací
MERCOSUR a UNASUR do jedné
To oznámil uruguayský prezident José Mujica.
Podle něj jihoamerické státy potřebují otevřít více
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institucí a to by jim mělo sjednocení Organizace
jihoamerického trhu (MERCOSUR) a Unie
jihoamerických států (UNASUR) umožnit. Zároveň
by tak ekonomické i politické strategie byly v rámci
jedné organizace flexibilnější. Svůj návrh prezident
Mujica již přednesl na summitu MERCOSUR v
Argentině.

Analytici předpovídají až o pětinu slabší úrodu
v souvislosti s extrémními suchy ve Spojených
státech
Nynější vlna vysokých teplot spojených s minimem
srážek je nejhorší za posledních 12 let. Podle
odborníků by mohlo v zasažených oblastech dojít
ke snížení úrody zemědělských plodin o více než
jednu pětinu. Kromě zemědělských škod také v
souvislosti s výkyvy počasí zemřelo během
posledního měsíce v rámci Spojených států
minimálně 23 lidí.

Námořnictvo Spojených států plánuje další
investice do využívání biopaliv v hodnotě 420
milionů amerických dolarů
Tato snaha je v souladu s úsilím Pentagonu snížit
svoji závislost na palivu, které se získává z
importované ropy. Podle zástupců armády
představuje tato závislost na dováženém palivu
bezpečností riziko, které je řešitelné právě vývojem
alternativních zdrojů paliva pro tanky, letouny i
lodě. Děje se tak i přes negativní ohlasy ze strany
některých členů Kongresu, kteří považují
plánovanou investici do stavby nových rafinerií v
hodnotě 420 milionů dolarů za příliš nákladnou a
neefektivní. Námořnictvo nyní připravuje
šestitýdenním cvičení za použití biopaliva, které by
mělo začít 18. července tohoto roku.

Filipíny získaly nejlepší ratingové hodnocení za
posledních 9 let  
Ratingová agentura Standart & Poor's zvýšila
hodnocení filipínské ekonomiky z BB na BB+.
Filipíny tak dosáhly stejného ratingu jak sousední
Indonésie a zemi dělí již pouze jeden stupeň od
získání investičního stupně ratingu. Agentura
Standart & Poor's uvedla, že jedním z důvodů
zvýšení ratingu je výrazné zlepšení spravování
státních financí. V prvním čtvrtletí roku 2012
zaznamenala ekonomika Filipín růst 6,4%, tedy
nejvyšší hodnotu za poslední dva roky. Cílem
vlády je dosáhnout hranice růstu 8%, která by
vedla ke snížení výskytu chudoby v zemi.

Ve Východním Timoru se dnes konají
parlamentní volby
Jejich průběh je klíčový pro další působení mise
OSN v zemi. Pokud volby proběhnout bez větších
komplikací, podobně jako volby prezidentské v
dubnu letošního roku, mise OSN by měla být
ukončena. Situace by však mohla být

zkomplikována velkým množstvím kandidujících
stran. V důsledku bezpečnostní krize z dubna a
května 2006 byla vytvořena v srpnu 2006 nová
Integrovaná mise OSN v Timoru-Leste (United
Nations Integrated Mission in Timor-Leste,
UNMIT), ustavená rezolucí Rady Bezpečnosti
OSN.

Útok amerických bezpilotních letounů v
severním Pákistánu si vyžádal 28 obětí  
Nejméně v 19 případech se jednalo o civilisty.
Útoky bezpilotních letounů pokračují navzdory
opakovaným žádostem pákistánské vlády o jejich
přerušení. V červnu letošního roku hnutí Taliban
varovalo před sabotáží kampaně proti dětské
obrně v případě, že nedojde k ukončení útoků.
USA tvrdí, že útoky zasahují pouze ozbrojence, dle
mnohých kritiků však většinu obětí tvoří právě
civilisté. Od počátku roku 2012 tak zemřelo více
než 150 osob.

USA přiznaly Afghánistánu zvláštní status
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton na
své nečekané návštěvě Afghánistánu přiznala
zemi zvláštní bezpečnostní status. Tlumočila tak
rozhodnutí amerického prezidenta Baracka
Obamy. USA také označily Afghánistán za
hlavního spojence mimo NATO. Zvláštní
bezpečnostní status umožňuje Afghánistánu lepší
přístup k americkým zbraním či k výcviku vojsk
americkými instruktory. Podobný status má
například Izrael. Americká ministryně zahraničí
prohlásila, že USA neponechají Afghánistán
osudu, až válka v roce 2014 skončí. V reakci na
tato prohlášení pronesl kritiku USA afghánský
prezident Hamid Karzai, který kritizoval vměšování
USA do záležitostí Afghánistánu.

 

Afghánský prezident Hamid Karzai kritizoval
USA za vměšování se do afghánských vnitřních
záležitostí
Podle slov Afghánského prezidenta Hamida
Karzaie se USA svojí politikou pokouší vměšovat
do vnitřních záležitostí Afghánistánu. Spojené státy
americké pak podle Hamida Karzaie označují
vládu Afghánistánu za korupční a nekompetentní
proto, aby si udržely vliv na chod země. Kritizuje
také chmurné vize USA a NATO ohledně vývoje v
Afghánistánu po roce 2014, kdy mají odejít
alianční vojska. Prezident Karzai vyslovil názor, že
tyto vize mají ospravedlnit delší setrvání cizích
vojsk v Afghánistánu. Tuto kritiku USA afghánský
prezident vyslovil v reakci na nečekanou návštěvu
americké ministryně zahraničí Hillary Clinton.

Americká ministryně zahraničí bez ohlášení
navštívila Afghánistán
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton dnes
nečekaně navštívila afghánské hlavní město
Kábul. Setkala se s afghánským prezidentem
Hamidem Karzaiem. Hovořili o vzájemných
vztazích ve vojenské i civilní oblasti. Americká
ministryně zahraničí označila Afghánistán za
hlavního spojence USA mimo Severoatlantickou
alianci. Návštěva v Kábulu je zastávkou americké
ministryně zahraničí na cestě do Japonska, kde se
má setkat s hlavními sponzory války v
Afghánistánu.

V památkové rezervaci Tanzanie postaví
uranový důl, UNESCO souhlasí
Výbor pro světové dědictví UNESCO odsouhlasil
územní změny v rezervaci Selous Game
v Tanzanii, která se stala světovou památkovou
rezervací v roce 1982. Na vyčleněném území
postaví a bude provozovat firma Mantra Resources
uranový důl, jenž by do státní pokladny měl přinést
během 15 let 250 milionů USD. Oblast, kterou důl
zabere, představuje asi 0,8 % z celkové rozlohy
rezervace, jež je domovem největší populace slonů
na kontinentě, velkého množství černých
nosorožců, gepardů a žiraf.

Národnímu leteckému dopravci v Čadu byl
pozastaven provoz
Národní dopravce Air Toumai, který provozoval
regionální i mezinárodní lety, např. do sousedního
Kamerunu, Gabonu, Pobřeží Slonoviny a sezónní
lety do Saudské Arábie a Dubaje, byla
pozastavena činnost na základě odhalených
bezpečnostních problémů. Mezinárodní sdružení
leteckých dopravců (IATA) uvádí, že přestože se
letectví v Africe zlepšilo, stále kvůli své
nehodovosti patří k nejhorším na světě.

Povstalci na východě Demokratické republiky
Kongo obsadili klíčové hraniční město
Rebelové v provincii Severní Kivu na východě
Demokratické republiky Kongo získali klíčové
město Bunagana na hranici s Ugandou. Na 600
konžských vojáků, kteří proti rebelům bojovali, bylo
nuceno uprchnout do sousední Ugandy. Ve
východní oblasti země propuklo násilí na konci
března, kdy část konžské armády se přidala
k rebelům pod vedením generála Bosco Ntaganda.
Přes 200 000 lidí podle OSN muselo kvůli bojům
opustit své domovy.
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