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Čínská státem vlastněná firma Ralls
Corporation podala žalobu na amerického
prezidenta Baracka Obamu  
Čínská firma napadla u amerických soudů krok
prezidenta Obamy, který se rozhodl z důvodů
ochrany národní bezpečnosti zablokovat koupi čtyř
farem větrných elektráren ve státě Oregon, které
se nacházejí v blízkosti výcvikové základny
amerického námořnictva. Čínský projekt výstavby
větrných elektráren je první zablokovanou
zahraniční investicí v USA po 21 letech. Podle
žaloby, podané právníky Ralls Corporation, tím
prezident překročil své pravomoci. Podle
odborníků jsou však obavy z bezpečnostní hrozby
reálné. Ralls Corporation vlastní dvě soukromé
osoby čínské národnosti, které zároveň zastávají
vysoké manažerské posty ve společnosti Sany
Group, hlavního hráče na poli čínského
strojírenského průmyslu. Na americké základně se
nachází výzkumné a výcvikové středisko pro vývoj
a ovládání bezpilotních letounů a dalších zařízení
potřebných k vedení elektronické války. Aktivity
čínských firem, jako jsou CNOOC či Huawei, jsou
na zahraničních trzích v poslední době předmětem
rostoucího zájmu politiků a jsou terčem obav z
ohrožení národní bezpečnosti.

Japonsko: americká armáda začala s
kontroverzním přesunem letectva na svou
základnu na Okinawě
Záměr americké vlády dislokovat 12 letounů třídy
Osprey na základně Futenma na japonském otrově
Okinawa se mezi místním obyvatelstvem setkal
s odporem. Obavy panují hlavně o bezpečnost
obyvatelstva v přilehlé oblasti kolem základny,
vzhledem k nedávným haváriím strojů Osprey
v Maroku a na Floridě. Japonský ministr obrany
Satoshi Morimoto vyjádřil uspokojení nad
bezpečnou dodávkou amerických letounů,
japonská vláda se však dostává pod stále větší
tlak obyvatel nespokojených s přetrvávající
přítomností americké armády na Okinawě.

Malawi přerušilo jednání o sporném jezeře s
Tanzanií, jádrem sporu jsou pravděpodobně
zásoby ropy
Dlouhodobý spor mezi Malawi a Tanzanii se týká
třetího největšího jezera Afriky Lake Malawi.
Zatímco Malawi deklarovala svrchovanost nad
celým jezerem, Tanzanie tvrdí, že 50 % jezera je
součástí jeho území. Spor mezi oběma státy se
může zhoršit, jestliže se potvrdí, že pod jezerem se
nacházejí významné zásoby ropy a zemního plynu.
Prezidentka Malawi Joyce Banda zrušila
plánované setkání v Tanzanii, kde se o sporné
hranici mělo jednat. Minulý rok Malawi udělalo
licenci britské společnosti Surestream Petroleum
k ropnému průzkumu. V červenci ale tanzanská
vláda požádala společnost, aby odložila plánované
vrty na dně jezera, které Tanzanie nazývá Lake
Nyasa. Surestream Petroleum zatím k vrtům
nepřistoupila. V Lake Malawi žije přes 2000
různých druhů ryb, ekologové se obávají, že ropný
průzkum by mohl ohrozit sladkovodní systém
jezera. Tanzanie, která je druhou největší
ekonomikou východní Afrika, v letošním roce na
svém území nalezla několik oblastí se zásobami
zemního plynu. Francouzská firma Total je blízko
k podpisu dohody k ropnému průzkumu na dně
tanzanského jezera Tanganyika.

Generálnímu tajemníkovi NATO byl prodloužen
mandát
Generální tajemník NATO Anders Fogh
Rasmussen byl zvolen Severoatlantickou radou na
čtyři roky a funkce se ujal v roce 2009. V roce 2012
mu tedy měl mandát skončit. Severoatlantická rada

se ovšem rozhodla prodloužit mandát do 31.
července roku 2014. Důvodem je především
plánované stažení vojsk NATO z Afghánistánu
právě v roce 2014.

USA mají informace o tom, že zabití
amerického velvyslance bylo aktem
organizované skupiny
Americká velvyslankyně při OSN Susan Rice
minulý týden označila útok na amerického
velvyslance v Libyi za spontánní akt protestu proti
filmu, jež se vysmívá proroku Mohamedovi. Nyní
představitelé americké diplomaci a tajných služeb
přišli s tvrzením, že mají informace o tom, že útok
byl dílem organizované vojenské skupiny. Ředitel
Národní zpravodajské služby USA James Clapper
prohlásil, že se jedná o promyšlený útok
extrémistické skupiny. Jaká skupina za útokem
stojí ovšem američtí představitelé nesdělili.

Jednotky Africké unie a Somálska vstoupily do
Kismayu, Al-Shabaab odpálila nálož
Na konci minulého týdne se militantní islamistická
skupina Al-Shabaab pod náporem leteckých útoků
jednotek Africké unie (AU), Keni a Somálska stáhla
ze své základny v bývalé pevnosti Kismayu na jihu
Somálska. Analytici varovali před předčasným
optimismem, když milice Al-Shabaab slíbila
odplatu a znovudobytí pevnosti zpět. V úterý
vstoupily jednotky Africké unie (AU) a Somálska do
Kismayu, Al-Shabaab následně odpálila
v přístavním městě bombu. Podle somálské vlády
při výbuchu nikdo nezemřel. Somálská armáda za
posledních 14 měsíců zvýšila svou ofenzivu za
pomoci jednotek okolních zemí a Africké unie (AU).
Somálská vláda jen těžko odhaduje, jak velká je
ozbrojená síla Al-Shabaab a domnívá se, že na
4000 až 5000 rebelů se skrývá na jihu země,
především v regionu Juba. Skupina Al-Shabaab,
která formálně v únoru deklarovala své spojení
s teroristickou skupinou Al-Kaida, je považována
za jednu z největších hrozeb stability východní
Afriky.

V Pobřeží slonoviny začne soud s generálem
obžalovaným za povolební protesty
Klíčový spojenec bývalého prezidenta Laurent
Gbagba generál Dogbo Ble bude jako obviněný
čelit soudnímu jednání za rozpoutání násilí po
prezidentských volbách v letech 2010 až 2011.
Generál Ble byl velitelem republikánské gardy
exprezidenta Gbagba, který odmítl v roce 2010
uznat výsledky voleb a odstoupit. Generála Ble
v dubnu 2011 zajaly francouzskými jednotkami
spolu s OSN. Obžalovaných je kromě generála 
Ble i dalších sedm úředníků armády. Bývalý
prezident Gbagbo je souzen u Mezinárodního
trestního soudu (ICC), kde čelí obvinění ze zločinů
proti lidskosti. Generál Gle už v roce 2002 u
vojenského soudu čelil obvinění, že zabil bývalého
vůdce vojenského převratu generála Roberta Guei,
který byl rival exprezidenta Gbagba.

Korejský poloostrov se údajně nachází na
hraně termonukleární války
Prohlásil to jako jeden z posledních řečníků 67.
Valného shromáždění OSN náměstek
severokorejského ministra zahraničí Pak Kil-yon.
Podle něj „nepřátelská politika USA“ zapříčinila
stav, kdy „jediná jiskra může způsobit nukleární
konflikt“. Severní Korea v poslední době opět
zostřila svou rétoriku vůči spojencům USA
v regionu, Japonsku a Jižní Koreji. Od roku 2003,
kdy Severní Korea jako první stát v historii oficiálně
odstoupila od Smlouvy o nešíření jaderných
zbraní, se podle analytiků pro KLDR stala hrozba o
vyvolání jaderného konfliktu jediným účinným

prostředkem pro dosahování svých diplomatických
zájmů.

 MMF: Tanzanie musí posílit elektrickou síť,
pokud si chce udržet ekonomický růst 
Mezinárodní měnový fond (MMF) naléhá na
tanzanskou vládu, aby vypracovala plán na
zlepšení elektrické sítě v zemi a zamezila tak
častým výpadkům elektřiny, které mohou ohrozit
hospodářský růst. Ekonomika v letošním roce má
podle MMF růst mezi 6,5 až 7 %, v příštím roce by
růst Tanzanie neměl klesat. Země ovšem podobně
jako sousední Uganda a Keňa trpí častými
výpadky energie. Nejenom reforma energetického
odvětví zajistí Tanzanii trvalý růst, podle MMF je
nutné, aby země zajistila fiskální konsolidaci,
nesnižovala sociální výdaje a více investovala do
infrastruktury.

Pobřeží slonoviny predikuje v příštím roce 9%
ekonomický růst
Mluvčí vlády Pobřeží slonoviny Bruno Kone v úterý
uvedl, že země očekává ekonomický růst 8,6 %
v letošním roce a pro 2013 predikuje 9% růst.
Původně se růst pro rok 2012 odhadoval na 8,1 %,
jedná se o první nepřerušenou sezónu od
občanské války, která dočasně zastavila
ekonomickou činnost v podnikání. Podle mluvčího
Kone vláda předloží návrh na rozpočet
západoafrické země pro rok 2013 ve výši 7,5
miliard USD, což znamená 17% navýšení oproti
letošnímu rozpočtu.

V Nigérii byl zatčen mluvčí Boko Haram,
skupina rezolutně odmítá mírová jednání
Mluvčí militantní islamistické skupiny Boko Haram
Abu Qaqa byl podle agentury Reuters zajat
bezpečnostními jednotkami Nigérie. Boko Haram,
která požaduje zavedení islámského práva šaría
na severu Nigérie, odmítá prohlášení vlády o
mírových jednáních. Prezident Goodluck Jonathan
v srpnu oznámil, že rozhovory s Boko Haram
probíhají tzv. zadními kanály, tj. pouze s některými
členy, nikoliv skupinou jako celek. Vůdce Boko
Haram Abubakar Shekau ve videu, které zveřejnil
na severu Youtube, ale kategoricky odmítl, že by
k podobným rozhovorům docházelo. „Nikdy jsme
neusilovali o rozhovor a nesedneme si vládními
představiteli, dokud budou zabíjet naše členy,“
uvedl Shekau. Vůdce Boko Haram rovněž popřel
informaci, že by byl mluvčí Qaqa, vlastním jménem
Anwal Kontagora, mrtvý, pouze potvrdil, že byl
zajat nigerijskými bezpečnostními jednotkami.
Militantní islamistická skupina je považována za
jednu z největších hrozeb nigerijské společnosti a
svou činnost Boko Haram zintenzivnila v roce
2010.

Spojené státy americké požadují, aby se
Rwanda oficiálně zřekla podpory rebelů M23
Středoafrická země se musí podle USA oficiálně
zřeknout narčení z podpory a vyzbrojování rebelů
v tzv. Hnutí M23 pod vedením generála Bosco
Ntaganda, kteří působí na východě Demokratické
republiky Kongo. Zemi k tomu vyzval americký
náměstek ministra zahraničí pro Afriku Johnnie
Carson. Rwanda popřela obvinění vlády sousední
Demokratické republiky Kongo, že by měla
s podporou rebelů cokoliv společného. Rwandský
prezident Paul Kagame a jeho konžský protějšek
Joseph Kabila se setkali na jednání Valného
shromáždění OSN, které se konalo minulý týden,
ovšem k žádné dohodě a uklidnění vztahů
nedošlo. Podle prezidenta Kagame „bude řešení
krize i nadále nemožné, pokud mezinárodní
společenství bude problém definovat chybně“.
Nemalou roli Rwandy v konfliktu na východě
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Demokratické republiky Kongo potvrdila i zpráva
OSN. Demokratická republika Kongo následně
požádala OSN o uvalení sankcí na Rwandu.
Středoafrická země důsledkem obvinění z podpory
rebelů přišla i o část americké pomoci v hodnotě
200 000 USD a Nizozemsko zcela zastavilo tok
finančních prostředků do země ve výši 6,15 milionů
USD. Konflikt na východě Demokratické republiky
vyhnal statisíce lidí ze svých domovů. Na vůdce
Hnutí M23 Bosco Ntagandu vydal Mezinárodní
trestní soud (ICC) zatykač pro válečné zločiny.

V Nigérii bylo zatčeno několik úředníků
armády, měli předávat informace militantní
Boko Haram
V neděli bylo v severovýchodním nigerijském státě
Borno zadrženo několik úředníků armády, které
policie podezřívá z předávání informací militantní
islamistické skupině Boko Haram. Úředníky udal
bývalý pracovník imigračního úřadu, jenž byl
zatčen minulý měsíc a který se doznal, že je
členem Boko Haram. Jméno úředníka policie tají.
Podle mluvčího armády v severovýchodním státu
Borno Sagir Musa se měl úředník podílet na
teroristických útocích ve státech Borno a Yobe.
Militantní skupina prosazuje na severu Nigérie
islamistické právo šaría. Jen v letošním roce
zemřely stovky lidí důsledkem útoků Boko Haram.
Militantní skupina je spojována s teroristickou
skupinou Al-Kaida.

Jednání o půjčce Egypta od Mezinárodního
měnového fondu se zpozdilo
Vyjednávání Egypta s Mezinárodním měnovým
fondem (MMF) ohledně půjčky ve výši 4,8 miliard
USD se zpozdilo. Vláda tak získala čas na realizaci
ekonomických reforem, které zahrnují zejména
restrukturalizaci dotací a daní. Cílem Egypta je
snížit rozpočtový deficit státu dosahující hodnoty
11 % HDP způsobeného loňským povstáním. Se
zpožděním do země tedy dorazí vyjednávací tým
MMF, jež měl podle původního plánu v Káhiře
začít  vyjednávat podmínky půjčky na konci září.
Jeho příjezd se neočekává dříve než po skončení
výročního zasedání MMF konajícího se v Tokiu
v polovině října.

Bangladéš obvinila uprchlíky z barmské
muslimské menšiny Rohingya ze spoluúčasti
na útocích vůči buddhistickým klášterům na
jihovýchodě země
Podle bangladéšských vládních představitelů se
příslušníci barmské muslimské menšiny zúčastnili
nepokojů na jihovýchodě země, které propukly
poté, co radikální islamisté objevili fotku spáleného
Koránu na facebookovém profilu mladého
buddhisty. Na jihovýchodě země, blízko hranic
s Barmou, bylo podle informací policie napadeno a
vypáleno více než dvanáct buddhistických klášterů

a svatyň a více než 50 domácností patřící
buddhistickým rodinám. Útoky na zástupce
buddhistické menšiny, která v Bangladéši tvoří
méně než 1% z celkových 150 milionů obyvatel,
jsou jedním z největších případů sektářského násilí
v Bangladéši za posledních několik let. Barmští
Rohingyové jsou ve své domovině terčem útoků ze
strany buddhistického obyvatelstva ve státě
Rakhine, které kulminovaly letos v červnu.
Bangladéš ani Barma však jejich status oficiální
menšiny neuznávají.

 Komise spustila vyšetřování střelby v
jihoafrickém dole Marikana 
Soudní komise, kterou ustanovil jihoafrický
prezident Jacob Zuma, začala vyšetřovat střelbu
v platinovém dole společnosti Lonmin, během níž
zemřelo 34 stávkujících horníků. Vyšetřování se
zaměřuje na roli, kterou v incidentu sehrála policie,
vedení společnosti Lonmin, unie horníků a vláda.
Komise se skládá ze tří členů, do jejího čela byl
jmenován bývalý soudce Nejvyššího jihoafrického
soudu Ian Farlam. Výsledky vyšetřování by měly
být známy do čtyř měsíců. Právník horníků Dumisa
Ntsebeza požádal o dvoutýdenní odložení
vyšetřování, aby měl dostatek času na projednání
celého případu se svými klienty, soudce Farlam
požadavek odmítl s tím, že vyšetřování musí
proběhnout rychle. Střelba v dole Marikana se
považuje za nejkrvavější policejní akci od konce
apartheidu v roce 1994. Celkem zemřelo během
šestitýdenní stávky 46 horníků, pouze 44 úmrtí je
ale vyšetřováno.

Japonský premiér Yoshihiko Noda provedl
rozsáhlé změny ve složení vládního kabinetu
8 ministrů si po rozsáhlých změnách provedených
premiérem Nodou své místo udrželo, zatímco 10
ministrů bylo vyměněno. Mezi nové ministry patří
mimo jiné Kiriki Jojima, který na klíčovém postu
ministra financí vystřídal Juna Azumiho. Změna na
vedoucích pozicích postihla také ministerstva
školství, národní politiky, vnitra či životního
prostředí. Japonský premiér tak podle analytiků
zřejmě reaguje na slabé výsledky vládnoucí
Demokratické strany v průzkumech veřejného
mínění několik měsíců před nadcházejícími
všeobecnými volbami.

Lékaři bez hranic přerušili svou činnost v
některých oblastech Jižního Súdánu
Důsledkem stoupajícího násilí ve městech
Plekwongole a Gumuruk zastavila organizace
Lékaři bez hranic (MSF) svou činnost. O lékařskou
pomoc tak přišlo na 90 000 lidí. Dalším městem,
v němž se zvedla vlna násilí, je Pibor, kde
prozatím Lékaři bez hranic zůstávají, ovšem
nevylučují, že i zde budou muset svou činnost
přerušit. Na 80 vojáků OSN se v současnosti

nachází nedaleko měst. V oblasti operují rebelové
pod vedením Yau Yau, kteří měli na konci srpna
zabít 24 jihosúdánských vojáků, následně
napadnout konvoj 200 vojáků nedaleko etiopské
hranice. Jižní Súdán obviňuje sousední Súdán
z letecké podpory a poskytování zbraní rebelům.

Egypt získal od Turecka úvěr ve výši 1 miliardy
USD
Podle egyptské státní tiskové agentury MENA
podepsal v neděli prezident Mohamed Mursi
smlouvu s tureckým premiérem Recep Tayyip
Erdogan na 1 miliardu USD. Ve svém projevu
prezident Mursi vyzdvihl politické a regionální
vztahy s Tureckem. Analytici se domnívají, že
egyptská strana Muslimského bratrstva Freedom
and Justice Party (FJP), která je v čele země,
hledá inspiraci v turecké vládnoucí straně AK
Party. Ekonomika Egypta se propadla během
několika měsíců nepokojů a severoafrická země se
nyní snaží obnovit důvěru investorů.
S Mezinárodním měnovým fondem (MMF) jedná
Egypt o půjčce v hodnotě 4,8 miliard USD, pomoc
přislíbila i Evropská unie a USA uvažují o
odpuštění dluhu Egyptu ve výši 1 miliardy USD.

MMF: Demokratická republika Kongo
zaznamená v roce 2013 ekonomický růst
Mezinárodní měnový fond (MMF) predikuje
ekonomický růst Demokratické republiky Kongo
8,2 % v roce 2013, ale zároveň dodává, že se na
výkonu ekonomiky odrazí rostoucí zadlužení země
a chabé řízení těžebního průmyslu. Ve výroční
zprávě MMF uveřejněné ve čtvrtek se uvádí
očekávaný 7,2% růst pro letošní rok. Země je
ekonomicky závislá na těžbě mědi a kobaltu. Podle
MMF je třeba, aby došlo ke zlepšení správy a
transparentnosti v oblasti těžebního průmyslu.

Militantní skupina Al-Shabaab ztratila základnu
na jihu Somálska
V noci z pátku na sobotu ztratila islamistická
militantní skupina Al-Shabaab svou základnu na
jihu Somálska, v přístavu Kismayu, kterou měla
v držení přes pět let. Somálská armáda spolu
s keňskými jednotkami na povstalce letecky
zaútočila v pátek večer. Druhý den mluvčí
Al-Shabaab Sheikh Ali Mohamud Rage potvrdil, že
se rebelové z města stáhli a slíbil, že Kismayu
dobijí zpět. Somálská a keňská armáda uvedla, že
dva regionální velitelé povstalců Sheikh Hassan
Yakub a Sheikh Abdikarim Adow byli zabiti.
Al-Shabaab to odmítla. Militantní skupina formálně
v únoru deklarovala spojení s teroristickou
skupinou Al-Kaidou. V posledních měsících jsou
povstalci pod tlakem útoků jednotek Africké unie
(AU). Analytici ale varují před předčasnými
oslavami, očekává se, že Al-Shabaab se svých
klíčových pozic jen tak nevzdá.
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