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Krátce – listopad 2008
Demokrat Barack Obama byl zvolen novým prezidentem USA
Většina Irů by v opakovaném referendu hlasovala pro Lisabonskou smlouvu
Ruský prezident Medvěděv na návštěvě Kuby
Průlomové setkání Tchaj-wanu a Číny
Zákaz nošení burky na školách v Nizozemsku
Většina Němců si přeje pokračování vlády velké koalice CDU/CSU a SPD
Litva protestovala proti zahájení rozhovorů EU –Rusko
Severní Korea uzavírá hranici se svým jižním sousedem
Dekánští mudžáhidé se přihlásili k útokům v Bombaji
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Alpské země (Adam Jareš)
Německo
-

29.11. Německý ministr zahraničních věcí Frank Walter Steinmeier (SPD) navrhuje rozšíření
klubu hospodářsky nejsilnějších zemí G8 o dalších osm zemí na G16. K dosavadním členům
USA, Velké Británii, Francii, Itálii, Kanadě, Rusku, Japonsku a Německu se spekuluje
zejména o Číně, Indii, Jižní Africe, Mexiku, Brazílii a třech zemí z islámského světa. Naproti
tomu šéfka vlády a kancléřka Angela Merkelová (CDU) takovéto rozšíření odmítá.

-

26.11. Více než polovina Němců si podle aktuálního průzkumu přeje pokračování vlády velké
koalice CDU/CSU a SPD po zářijových volbách v příštím roce.

-

25.11. Wolfgang Clement, bývalý ministr hospodářství za vlády Gerharda Schrödera,
vystoupil po několikaměsíční kritice politiky SPD ze sociální demokracie. Jako důvod označil
nedostatečné distancování se od postkomunistické Levice (Linkspartei). Clement byl také
největším kritikem připravované vlády Zelených a SPD v Hesensku opřené o hlasy Levice,
jejíž vznik kvůli hlasům třech sociálnědemokratických poslanců nakonec ztroskotal.

-

24.11. Bývalý člen teroristické skupiny RAF (Rote Armee Fraktion) Christian Klar, který byl
před 26 lety za podíl a organizaci teroristických útoků skupiny RAF odsouzen k doživotnímu
vězení, bude ve věku 56 let předčasně propuštěn.

Ex-terorista RAF Christian Klar Zdroj: www.spiegel.de

-

19.11. Hesenský parlament byl rozpuštěn a tím byla otevřena cesta k vypsání nových
mimořádných voleb poté, co ztroskotal koncept vlády SPD a Zelených, která by se opírala o
hlasy Levice. Do nových voleb povede CDU staronový ministerský předseda Roland Koch.
Po neúspěchu Andrey Ypsilanti povede sociální demokracii do voleb do zemského sněmu
Thorsten Schäfer-Gümbel.

Andera Ypsilanti a Thorsten Schäfer-Gümbel Zdroj: www.spiegel.de
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-

15.11. Na sjezdu strany Zelených (Bündnis 90/Die Grünen), bylo zvoleno do předsednictva
strany duo Cem Özdemir a opětovně Claudia Roth. Cem Özdemir je poslanecem evropského
parlamentu a je tureckého původu. Ve straně Zelených stojí v čele strany vždy dva
předsedové.

Předsedové Zelených Özdemir a Roth Zdroj: www.spiegel.de

-

6.11. Německý ministr zahraničních věcí Frank Walter Steinmeier (SPD) ostře kritizoval
ruského prezidenta Dmitrij Medvěděva, který ohlásil plán rozmístění raket krátkého doletu
v Kaliningradu.

Rakousko
-

28.11. Na sjezdu vládní Rakouské lidové strany (ÖVP) byl zvolen do čela strany Josef Pröll.
Pröll má ve staronové vládě velké koalice se sociálními demokraty (SPÖ) zastávat funkci
vicekancléře a ministra financí.

-

28.11. Ministr zahraničí v nové rakouské vládě Michael Spindelegger potvrdil, že vláda bude i
nadále vystupovat proti jaderné energetice i české elektrárně Temelín.

Švýcarsko
-

7.11. Letos v prosinci vstoupí Švýcarsko do Schengenského prostoru a budou tak zrušeny
hraniční kontroly. Na hranicích nadále zůstane celní odbavení, protože Švýcarsko není členem
Evropské celní unie. O přesném datu vstupu do „Schengenu“ rozhodne Rada EU.

Jižní Evropa (Sandra Marešová)
Španělsko
-

17.11. Ve Francii byl dnes v brzkých ranních hodinách zatčen předpokládaný šéf vojenského
aparátu baskické separatistické organizace ETA Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, přezdívaný
Txeroki. Na operaci spolupracovali francouzští policisté se španělskými kolegy.

Itálie

-

4.11. Italská policie dnes v oblasti Neapole na jihu země provedla rozsáhlý zátah
namířený proti místní mafii. Neapolská prokuratura vydala 88 zatykačů. Hlavní úder
směřoval proti příslušníkům nebezpečného klanu Gionta. Do operace nazvané Příliv
byli nasazeni specialisté odboru boje proti organizovanému zločinu, kteří zatkli 48
mafiánů.

-

13.11. Kasační soud odstranil poslední překážku k tomu, aby žena, která je od roku 1992 v
kómatu, mohla být odpojena od přístrojů, jež ji udržují při životě. Případ italská veřejnost
sledovala s napětím, neboť o něm vedou spory zastánci práva na důstojnou smrt, proti nimž
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stojí katolická církev spolu s pravicovými politiky. Je to poprvé, co na apeninském
poloostrově justice umožnila člověku zemřít.

-

23.11. Italský premiér Silvio Berlusconi znovu připomněl "opálení" nově zvoleného
amerického prezidenta Baracka Obamy a zároveň ho zmínil v souvislosti s topmodelkou
Naomi Campbellovou. Prohlásil, že jim jejich snědost závidí. Od nových výroků ho nijak
neodradila polemika, kterou vyvolala jeho slova o Obamově "opálení" před více než dvěma
týdny.

-

25.11. Krajně pravicová italská strana nabízí 1500 eur (asi 38 tisíc korun) rodičům, kteří
pojmenují svého potomka po někdejším fašistickém diktátorovi Benitu Mussolinim nebo po
jeho manželce. Malá strana Movimento Sociale-Fiamma Tricolore (MS-FT) ale popírá, že by
její nápad byl rasistický.

-

26.11. Odvolací soud ve středoitalské Florencii potvrdil rozsudek řecké justice, která
odsoudila německý stát k odškodnění rodin 218 obětí masakru spáchaných nacisty v řecké
obci Distomo v červnu 1944. Italský soud tím dal zelenou ke konfiskaci majetku německého
státu v Itálii, s výjimkou diplomatických budov, aby mohli být odškodněni příbuzní obětí z
Distoma.

Země Visegrádu (Jiří Novotný)
Maďarsko
-

29. 11.: Přes 10 tisíc lidí demonstrovalo proti úsporným opatřením vlády, které počítají se
snížením platů a rušením pracovních míst ve veřejném sektoru. Mezi demonstranty byli
hlavně zaměstnanci ozbrojených sil, policie, hasičů a učitelů. Protestovali především proti
záměru vlády z úsporných důvodů zrušit takzvaný třináctý plat státních a veřejných
zaměstnanců. Domáhali se naopak čtyřprocentního zvýšení mezd, které jim vláda v minulosti
přislíbila, a také zrušení plánovaného omezování pracovních míst. Pokud by vláda zůstala k
jejich požadavkům hluchá, odbory plánují masové protestní akce a stávky na 12. ledna příštího
roku. Maďarsko nedávno obdrželo od Evropské unie, Mezinárodního měnového fondu
(MMF) a Světové banky (SB) masivní půjčky, aby mohlo čelit projevům finanční krize v
maďarské ekonomice. Výměnou za půjčky se Maďarsko muselo zavázat k sérii nepopulárních
úsporných opatření. Ta předpokládají hlavně zeštíhlení veřejného sektoru, zmrazení mezd a
zrušení odměn, prémií a také třináctých platů.

Události v regionu
-

15. 11.: Premiéři Slovenska a Maďarska se sešli v Komárně, aby se pokusili zastavit
zhoršování vzájemných vztahů. Po setkání s maďarským premiérem Ferencem Gyurcsányem
Robert Fico řekl, že svůj maďarský protějšek požádal, aby maďarská vláda přijala
bezpečnostně-politická opatření, která zabrání tomu, aby se na území Slovenska dostávali
maďarští gardisté, neonacisté a extremisté.

Premiéři Fico a Gurmány Zdroj: http://img.topky.sk/
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-

Premiéři se v sobotu sešli v Komárně poté, co maďarští demonstranti v týdnu částečně
zablokovali silnice k některým hraničním přechodům na Slovensko. Vztahy obou zemí ale už
předtím výrazně zhoršil zásah slovenské policie proti maďarským občanům na fotbalovém
zápase v Dunajské Stredě i akce maďarských radikálů, kteří před týdnem přišli do
Královského Chlumce v replikách fašistických uniforem.

-

Slovenský ministr zahraničních věcí Ján Kubiš má šanci stát se generálním tajemníkem
NATO. Kubiš potvrdil, že o jeho jméně se diskutuje, předpokládá ale, že nakonec bude zvolen
někdo jiný. Kubišovou výhodou by přitom mohlo být, že pochází z nové členské země NATO,
což by mohlo sehrát úlohu příští rok, kdy bude aliance slavit 60 let od svého založení.
Handicapem je prý naopak slovenská zahraniční politika na Balkáně - Slovensko je totiž
jednou z mála zemí aliance, která odmítá uznat nezávislost Kosova. Dalším z horkých
kandidátů je i polský ministr zahraničních věcí Radoslaw Sikorski.

Pobaltské země (Michal Trojan)
-

5.11. Litevský prezident Valdas Adamkus prohlásil, že je Rusko-Gruzínský mírový plán
naprosto nevyhovující, a že si Rusko dělá legraci z EU a především z francouzského
prezidenta Nicolase Sarkozyho, jenž jako čelní představitel EU sjednával mírovou dohodu
s představitelem Ruska. Adamkus, jenž se 31. října sešel s gruzínským prezidentem
Saakashvilim, rovněž vyjádřil podezření, že se EU nedostatečně zajímá o reálnou situaci
v Gruzii.

Litevský prezident Valdas Adamkus Zdroj: http://portal.unesco.org

-

12.11. Lotyšská vláda se dohodla na záchraně a největší lotyšské banky Parex Bank. Banka se
dostala do krize v momentě, kdy její vkladatelé v panice během několika hodin vybrali
hotovost ve výši milionů Eur.

-

12.11. Litva ústy svého diplomata při EU protestovala proti opětovnému zahájení
strategických rozhovorů mezi EU a Ruskem. Rusko podle ní nedodrželo základní podmínku,
čímž bylo stažení svých ozbrojených jednotek z prostorů v Gruzii na své původní výchozí
pozice.

-

19.11. V Litvě byla podepsána vládní koaliční dohoda mezi stranami Unie vlasti – Litevští
křesťanští demokraté a Národní stranou. Premiérem se stane Vilnius Andrius Kubilius ze
strany Unie vlasti – Litevští křesťanští demokraté. Vládní koalice se dá charakterizovat jako
„minimální vítězná“ a pravo-středová. Personální obsazení vlády zatím ještě není vyjednáno.
Jisté je jen to, že Unie vlasti – Litevští křesťanští demokraté chce obsadit klíčová silová
ministerstva.

-

19.11. V Estonsku probíhají intenzivní jednání ohledně možného vzniku ruského autonomního
regionu na severovýchodě země. Debata je vedena již i na vládní úrovni a vyvolává mnohé
kontroverze především ze strany pravicově laděných estonských občanů.
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26.11. Největší kandidát na post litevského ministra zahraničních věcí Vygaudas Usackas,
zastupující stranu Unie vlasti – Litevští křesťanští demokraté, prohlásil, že s ohledem na
program své strany bude preferovat smířlivější politiku vůči Rusku. Usackas rovněž dodal, že
jakékoliv naléhání na Rusko ohledně vyplacení reparací za škody způsobené Litvě ruskou
okupací není v současnosti možné a žádoucí. Je pravděpodobné, že zvolení Usackse ministrem
zahraničí by částečně uklidnilo v poslední době velmi napjaté Litevsko – Ruské vztahy.

Evropská unie (Katka Svíčková)
-

10.11. – Většina Irů by ve druhém referendu hlasovala pro Lisabonskou smlouvu. Podle
průzkumu veřejného mínění zveřejněného deníkem Irish Times by pro Lisabonskou smlouvu
by podle výsledků posledního průzkumu hlasovalo 43% dotázaných, proti ní pak 39% a 18%
by ve druhém referendu nevědělo jak hlasovat. Oproti průzkumům předcházejícím
červnovému referendu se výrazně snížil počet nerozhodnutých voličů. Lisabonská smlouva má
v současné době největší podporu mezi voliči ze střední třídy a farmáři. Naopak k jejím
největším odpůrcům patří ženy a mladí lidé.

-

19.11. – Česká republika nemá během svého předsednictví ambice posunout evropskou
bezpečnostní a obrannou politiku dramaticky kupředu, na rozdíl od francouzského
předsednictví. Na konferenci věnované bezpečnostní strategii Evropské unie to uvedl
místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. České předsednictví se v
oblasti ESDP bude soustředit především na již probíhající operace. Zvláštní důraz přitom bude
klást angažovanosti na západním Balkánu, na Blízkém východě a v postsovětském prostoru
(mise EUFOR, EULEX a pozorovatelská mise v Gruzii).

Logo českého předsednictví Zdroj: zpravy.idnes.cz

-

25.11. - Evropská komise zveřejnila detaily svého pracovního programu pro rok 2009. Mezi
prioritami, které by Evropská komise ještě ráda do konce svého funkčního období stihla, je
zveřejnění dokumentu o Lisabonské strategii po roce 2010, opatření v oblasti dohledu nad
finančními trhy, snižování nákladů pro malé a střední podniky, zahájení konzultace o reformě
společné politiky rybolovu, uveřejnění návrhu jak financovat nízkoemisní technologie či
dokumentu věnovanému budoucnosti evropské politiky v oblasti dopravy.

-

26.11. – Podle rozhodnutí Evropské komise přijde Bulharsko o 220 milionů eur z předvstupní
pomoci. Komise tak potvrdila své červencové rozhodnutí, kdy dva bulharské úřady zbavila
pravomoci nakládat s finančními prostředky z programu Phare. Unie po Bulharsku (a
Rumunsku) požadovala provést reformu soudnictví a zesílit boj s korupcí. V případě
Bulharska šlo navíc ještě o zesílení boje s organizovaným zločinem. Evropská komise 23.
července 2008 rozhodla o zmrazení evropských prostředků ve výši zhruba 500 milionů eur
poté, co zveřejnila poslední monitorovací zprávu o Bulharsku. Rozhodnutí Komise z listopadu
potvrdilo, že Bulharsko o část financí přijde úplně.

-

26.11. – Evropská komise představila plán na povzbuzení evropské ekonomiky, který
podporují jak Němci, tak Francouzi, a který vyjde nejméně na 1% HDP, tedy asi na 130
miliard eur. Obsahuje především nástroje určené ke stimulaci poptávky a obnovení důvěry
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investorů a spotřebitelů. soubor nástrojů, zejména fiskální povahy, vhodných pro stimulaci
spotřebitelské poptávky a pro odvrácení recese. Stimulace poptávky by měly podle Komise
evropské státy dosáhnout především daňovými nástroji: snížením daně z přidané hodnoty a
také poklesem zdanění práce. Zaměstnanost mají podpořit rozsáhlé projekty, například v
oblasti přenosových sítí. V balíčku na oživení ekonomiky se také uvádí, že evropské státy by
se měly speciálně zaměřit na dopady krize na chudé domácnosti a nabídnout jim adekvátní
pomoc. Pravděpodobně také dojde k „flexibilnějšímu“ posuzování pravidel Paktu stability a
růstu: budou se tedy tolerovat i vyšší deficity veřejných financí než povolená 3%. Zároveň se
předpokládá, že Komise „přimhouří oči“ nad státní pomocí soukromým podnikům, která ale
nesmí mít diskriminační charakter (mluví se hlavně o automobilkách).

Rusko a země bývalého SSSR (Vladimír Naxera)
Ruská federace
- 5.11. D. Medvěděv navrhl prodloužení prezidentského mandátu ze 4 na 6 let.
-

5.11. D. Medvěděv před parlamentem pohrozil možností rozmístění ruských raket v enklávě
Kaliningrad. Cílem rozmístění střel má být neutralizace amerického protiraketového systému.

Ruský prezident Dmitrij Medvěděv Zdroj: www.rozhlas.cz

-

8.11. Během cvičení zahynulo na palubě ruské jaderné ponorky patřící k tichomořské flotile
přes 20 lidí. Za nehodu může náhodné spuštění hasícího zařízení. Reaktor není podle ruských
zdrojů poškozen.

-

10.11. Převážná většina ministrů zahraničí zemí EU se shodla na tom, že EU obnoví
rozhovory o novém strategickém partnerství s Ruskem.

-

Vysoký úředník estonského ministerstva vnitra H. Simm, který měl přístup k citlivým
informacím NATO, byl zatčen kvůli podezření z dlouhodobé špionáže pro Rusko.

-

25.11. Ruská flotila připlula ke břehům Venezuely na společné cvičení s venezuelským
loďstvem. Je to první okamžik od konce studené války, kdy ruské lodě zavítaly do karibských
vod.

-

Ruští představitelé oznámili, že od 1.1.2009 zařadí do své výzbroje mezikontinentální rakety
nové generace RS-24.

-

30.11. Ruští hackeři se úspěšně nabourali do počítačové sítě Pentagonu. Podle vyjádření
armádních zdrojů jde o jedno z nejzávažnějších narušení systému v historii. Útok byl veden na
počítače, jejichž prostřednictvím dochází k řízení operací v Iráku a Afghánistánu.
Události ve zbytku regionu

-

Alexander Lukašenko jednal s Moskvou o umístění ruských raket v Bělorusku. Tyto rakety by
měly být namířeny na součásti amerického protiraketového štítu. Pokud Rusko odmítne rakety
rozmístit, Minsk je ochoten je od ruské strany odkoupit a rozmístit je sám.

-

20.11. D. Medvěděv vyzval Gazprom, aby vymohl ukrajinské dluhy za dodávky plynu. Výše
těchto dluhů se odhaduje zhruba na 50 milionů Kč.
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24.11. Gruzínský prezident Michail Saakašvili obvinil ruské jednotky z palby na konvoj, ve
kterém v neděli vpodvečer spolu s polským prezidentem Lechem Kaczynským přijel k
hranicím s Jižní Osetií. Rusko veškerá obvinění odmítá, jsou podle něj čirou provokací.

Angloamerika (Tomáš Švarc)
Kanada
-

14.11. Kanadská provincie Nunavut má svou první předsedkyni vlády. Stala se jí poslankyně
Eva Aariak, když ve volbách v provinční radě porazila dosavadního premiéra Paula Okalika,
který provincii vedl po dvě funkční období od jejího vzniku v roce 1999. Eva Aariak, bývalá
Komisařka pro úřední jazyky a majitelka obchodu s inuitským uměním v Iqualuitu, je v
současnosti jedinou ženou v sedmnáctičlenném nunavutském zákonodárném shromáždění. To
tvoří základ politické scény v Nunavutu, kde jsou veškerá politická rozhodnutí výsledkem
konsenzu. Společně s Evou Aariak bylo zvoleno šest ministrů a předseda shromáždění.

-

30.11. Na přelomu listopadu a prosince přijela do České republiky na státní návštěvu generální
guvernérka Kanady Michaëlle Jean. Michaëlle Jean navštíví Brno, Telč a v Praze se zúčastní
několika diskuzí na téma integrace imigrantů a národnostních menšin, mobility mládeže i
lidských práv.

-

V pondělí prvního prosince ji pak čeká slavnostní přijetí na Pražském hradě i setkání s nejvýše
postavenými politiky. Její letošní cesta do České republiky je součástí série státních návštěv
zemí střední Evropy, během níž guvernérka navštíví také Maďarsko, Slovensko a Slovinsko.

-

Nedávná mezinárodní studie ukázala, že mnoho lidí považuje Kanadu za jednu z nejlépe
propagovaných zemí na světě. Studie se zúčastnilo 2 700 respondentů, z nichž většina vnímá
mediální obraz Kanady jako zdařilý – chápou díky němu Kanadu jako bezpečnou a přátelskou
zemi vhodnou pro pobyt rodin s dětmi. Na prvním místě žebříčku se umístila Austrálie.
Spojené státy naopak ztrácejí na popularitě. Turisté cestující do Kanady většinou sází na
jistotu. Vědí, že nabízené služby jsou zde na vysoké úrovni a že jim tu nic nehrozí. Přesto se
však odborníci v kanadském turistickém průmyslu snaží vymýšlet stále nová a nová lákadla.

USA
-

5. 11. Demokrat Barack Obama byl zvolen novým americkým prezidentem.
Sedmačtyřicetiletý Afroameričan Obama nastupoval do voleb jako favorit. Porazil v nich
republikánského kandidáta Johna McCaina. Ten svou porážku uznal a svému vítěznému
soupeři poblahopřál.

-

23. 11. Nastupující americký prezident Barack Obama představil tým svých ekonomických
poradců. Budou to lidé, kteří mají pomoci Obamově administrativě najít cestu pro Spojené
státy z finanční krize.

-

25.11. Rozpočtovou kancelář Bílého domu, prostřednictvím které dohlíží prezident na aktivity
federálních institucí, se stane dosavadní šéf rozpočtové kanceláře Kongresu, čtyřicetiletý Petr
Orszag.

-

26. 11. Budoucí prezident USA Barack Obama po nastoupení do úřadu ponechá ve funkci
ministra obrany Roberta Gatese, který Pentagon vedl dosud. Je tedy pravděpodobné, že u
výkonné moci zůstane ministr, který zavede do České republiky radar.
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-

30. 11. Nově zvolený americký prezident Barack Obama v pondělí nominuje Hillary
Clintonovou na post ministryně zahraničí ve své budoucí administrativě. S odvoláním na
prohlášení jistého představitele Demokratické strany o tom jako první přinesla informace
agentura AP.

Barack Obama a Hillary Clinton Zdroj: www.guardian.co.uk

Střední Amerika a karibská oblast (Tomáš Machka)
Mexiko
-

5.11.08 - Mexický ministr vnitra Juan Camilo Mouriňo zahynul při havárii malého letounu,
který se zřítil v úterý večer nedaleko centra mexického hlavního města. Mluvčí prezidenta
Max Cotazar novinářům řekl, že mezi oběťmi nehody je skupina ministrových poradců. Na
palubě letounu byl i bývalý zástupce generálního prokurátora José Luis Santiago Vasconcelos.
Letoun se zřítil na rušnou třídu Paseo de la Reforma v době silného provozu. Podle starosty
města Marcela Ebrarda neměl nikdo na palubě havarovaného stroje šanci na přežití. Potvrdil
smrt osmi lidí. Havárii letounu provázel silný výbuch, při němž byly zničeny dvě desítky aut.
Zraněno bylo okolo čtyřiceti lidí a téměř dva tisíce dalších úřady z nebezpečného místa
evakuovaly. Podle expertů, kteří byli na místě nehody, šlo zřejmě o nehodu, atentát téměř
vylučují. Příčiny havárie ale zatím nejsou známy.

-

22.11.08 - 23.11.08 - Pohraniční města Tijuana a Ciudad Juárez jsou ohniskem války drogové
mafie s policisty i střetů gangů mezi sebou. Třiatřicet mrtvých, z toho dva policisté a dva
Američané - taková je bilance sobotního večera a sváteční neděle na severu Mexika. Tři
policisty zabili neznámí útočníci v noci na neděli více než padesáti výstřely ve městě přes
hranici sousedícím s texaským El Pasem. Muž a žena ze Spojených států amerických byli
zastřeleni, když přijeli na pohřeb ženy zabité o dva dny dříve. Situace se i nadále vyostřuje.
Počty obětí stoupají a letos poprvé drogové kartely dokonce využily v boji s policisty těžké
zbraně, takže manévry mafie připomněly regulérní válku.

Kuba
-

7.11.08 – Kubánské úřady vyhlásili pohotovost, kvůli blížícímu se hurikánu Paloma.
Karibský hurikán mířil ke Kubě, tamní úřady zahájily evakuaci nejvíce ohrožených částí.
Hurikán Paloma, který se vytvořil z tropické bouře na jihu karibské oblasti, se přes Kajmanské
ostrovy přesouval ke Kubě. Kubánské úřady proto v osmi provinciích v centrální a východní
části ostrova, které jsou považovány za nejohroženější, vyhlásily pohotovost a zahájily
evakuaci obyvatel. Hurikán měl zatím sílu první kategorie pětistupňové škály, ale ta stále
rostla.

-

9.11.08 Přes Kajmanské ostrovy dorazil na pobřeží Kuby Hurikán Paloma. Statisíce lidí raději
opustily své domovy. Hurikán udeřil na pobřeží Kuby, kde přímořské oblasti bičoval silný
vítr, prudké deště a vlnobití. Do bezpečnějších, výše položených oblastí se uchýlily statisíce
lidí. Hurikán dosahoval krajně nebezpečného, čtvrtého stupně na pětibodové SaffirověSimpsonově stupnici, ale po kontaktu s pevninou zeslábl nejprve na stupeň tři a v ranních
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hodinách na stupeň dvě. Na mnoha místech tam způsobil lokální záplavy, strhal elektrické
vedení a donutil k evakuaci na půl milionu lidí.
-

28.11.08 - Dmitrij Medveděv navštívil Kubu, je tak prvním šéfem ruského státu, který zavítal
na Kubu po osmi letech. Ruský prezident na závěr své cesty po třech latinskoamerických
zemích v pátek v Havaně prohlásil, že Moskva se vrátila do Latinské Ameriky a hlavně na
Kubu, která byla jeho věrným spojencem v dobách studené války.V Havaně se ve čtvrtek
večer setkal se svým kubánským protějškem Raúlem Castrem, s nímž jednal soukromě, ale
poté v přítomnosti poradců diskutovali o řadě problémů, hlavně o globální finanční krizi, o
ekonomické a vojenské spolupráci a o bezpečnosti.

Jižní Amerika (Arnošt Lindenberg)
-

Na začátku listopadu rezignoval jeden z nejvýše postavených velitelů kolumbijské armády
generál Mário Montoya – důvodem byly podle všeho oběti na civilním obyvatelstvu, jenž byly
vydávány za zabité levicové povstalce. Tyto vraždy byly OSN označeny jako rozsáhlé a
systematické a probíhaly v průběhu několika let. V souvislosti s tímto skandálem bylo již
sesazeno z funkcí prezidentem Alvárem Uribem 27 armádních důstojníků.

-

Záplavy na jihu Brazílie si vyžádaly už 46 obětí na životech. Některé státy bojují také se
sesuvy půdy, které způsobily mohutné lijáky. Brazilská média informují, že několikadenní
lijáky přinesly v tomto období do oblasti největší množství srážek od roku 1961.

-

V pondělí 24.11. byly známy výsledky nedělních místních voleb ve Venezuele, v nichž se
rozhodovalo o jmenování nových guvernérů a více než třech stovkách starostů větších měst.
Kandidáti levicové strany prezidenta Huga Cháveze - Partido Socialista Unido de Venezuela zvítězili v 17 ze 22 států. Přestože kandidáti PSUV získali guvernérská křesla v sedmnácti z
dvaadvaceti států, ve kterých se volilo, při detailnějším pohledu není vítězství vládní strany už
tak ohromující. Opozice zvítězila v oblastech, kde bydlí polovina z 28 milionů obyvatel
Venezuely, která produkuje 70 procent hrubého domácího produktu. Podle venezuelských
analytiků tak výsledky voleb znamenají návrat opozice ke kormidlu. Před čtyřmi lety získali
Chavezovi kandidáti podporu v 21 státech.

-

Venezuela a Rusko začínají společná vojenská cvičení (předpokl. zahájení 1.12.) - Ruská
armáda nebyla nikdy od konce studené války tak blízko břehů Spojených států. Ruskovenezuelská společná cvičení jsou označována za další z odpovědí na rostoucí vliv USA ve
východní Evropě. Rusku vadí mnohokrát zmiňované plány na vybudování prvků protiraketové
obrany v České republice a v Polsku, ale i americká podpora Gruzie.

-

Dmitrij Medveděv na návštěvě v latinskoamerických zemích. Během své cesty stihl navštívit
Peru, Brazílii, Venezuelu a Kubu. Moskva podle oficiálních zdrojů hledá v Jižní Americe
nové obchodní trhy, aby se vyvarovala globální ekonomické krize. Ruské těžařské společnosti
se zajímají o těžbu ropy v pobřežních oblastech a armáda mluví o spolupráci na vzdušné
obraně s Havanou. "Návrat" Moskvy do Latinské Ameriky, hlavně do Venezuely a na Kubu se
uskutečňuje v době zvýšeného napětí mezi Moskvou a Washingtonem (viz výše uvedené
důvody).

Afrika (Martin Moláček)
-

30. 11. 08 Uganda, Kampala - Během víkendu se mělo v odlehlé oblasti na hranici Súdánu a
Demokratické republiky Kongo konat slavnostní podepsání mírové dohody, která by měla
definitivně ukončit více než dvacetiletý brutální konflikt mezi povstaleckou skupinou Armáda
Božího odporu a ugandskou vládou.Vůdce povstalců Joseph Kony však na poslední chvíli,
jako už poněkolikáté, od podpisu dohody ustoupil. Do tábora, kde čekali zástupci ugandské
vlády a zprostředkovatelé jednání ze Súdánu a Mozambiku, vůdce vzbouřenců nedorazil.

10

Zahraniční komise Plzeňského kraje při PKVV ČSSD

Info Sheet 11/2008
Podle ugandského deníku New Vision nicméně vyjednávání pokračují a k podpisu dohody by
mohlo v následujících dnech dojít. Některé zdroje hovoří o tom, že si vůdce povstalců klade
nové podmínky. Konyho kvůli obviněním z válečných zločinů stíhá Mezinárodní trestní soud
(ICC). Právě tento zatykač má být hlavním důvodem, proč vůdce povstalců odmítá konečnou
dohodu podepsat. Během více než dvacetiletého konfliktu zemřely tisíce lidí a až dva miliony
obyvatel utekly ze svých domovů. Armáda Božího odporu unesla tisíce dětí, ze kterých cvičila
vojáky. Konflikt se dotkl zejména severní části Ugandy, ale i pomezí Súdánu a Demokratické
republiky Kongo, kde se nyní Kony se svou armádou s největší pravděpodobností ukrývá.
-

28. 11. 08 Jos, Nigérie - Více než 300 mrtvých si vyžádaly střety vyvolané napětím po
sporných volbách v Nigérii.Pracovníci Mezinárodního červeného kříže viděli v mešitě ve
městě Jos, které leží na hranici muslimské a křesťanské části země, shromážděny na dvě
stovky mrtvých těl. Další oběti násilností ležely na ulicích. Další lidé podlehli zraněním v
nemocnicích, nebo už byli pohřbeni. Celkový počet obětí tak bude pravděpodobně ještě
mnohem vyšší.Gangy mladíků z obou znepřátelených táborů vypalovaly kostely, mešity,
obchody i obytné domy.Před násilím uprchlo z domovů na 10 tisíc lidí. Vláda do města
vyslala armádu, aby pomohla policii udržovat pořádek a kontrolovala dodržování zákazu
vycházení, který byl ve městě vyhlášen.Současné nepokoje vypukly v pátek. Záminkou pro ně
byly spory o výsledky voleb do místní vlády. Jejich vítězem se stala Lidová demokratická
strana podporovaná křesťany. Opoziční Národní nigerijská strana, kterou podporují
muslimové, ale výsledek voleb zpochybnila.

-

27. 11. 08 Mogadišo, Somálsko - Etiopie oznámila, že její vojska do konce roku odejdou ze
sousedního Somálska. Vojáci vstoupili do země v prosinci 2006, aby podpořili takzvanou
dočasnou vládu v boji proti islamistům. Ti však v posledních měsících opět obsadili značnou
část somálského území. Oznámení Etiopie, amerického spojence, o stažení vojsk navíc
přichází v době rostoucích sporů mezi představiteli tzv. dočasné vlády, která sídlí v sousední
Keni. Během posledních dvou let podle agentury Reuters zemřelo na následky bojů v
Somálsku asi 10 tisíc lidí, další nejméně statisíce obyvatel jsou na útěku. Více než tři miliony
lidí podle nevládních organizací potřebují humanitární pomoc.

-

25. 11. 08 Súdán, Chartúm - Před dvěma týdny vyhlásil súdánský prezident Umar Hasan
Ahmad Bašír okamžité příměří v regionu Dárfúr a oznámil záměr odzbrojit vládou
podporované milice. Generální tajemník OSN Pan Ki-mun nyní oznámil, že vládní vojenské
operace v Dárfúru navzdory ohlášenému příměří pokračují, a vyzval všechny strany k
ukončení konfliktu.V důsledku občanské války v Dárfúru zahynulo během posledních takřka
šesti let podle různých odhadů 200 až 450 tisíc lidí, asi 2 až 2,5 milionu lidí uteklo ze svých
domovů. Společná mise Africké unie a OSN má nyní v oblasti velikosti Francie 12 tisíc členů.
Přitom původní plán počítal s 26 tisíci příslušníků společné mírové mise.

Zdroj: www.bedekr.cz
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Indický subkontinent (Karel Odvárka)
Indie
-

26.–28.11. Dekánští mudžáhidé se přihlásili k útokům v Bombaji. Cílem měl být rozsáhlý
útok s tisícovkami mrtvých. Stopy po teroristech vedou do sousedního Pákistánu.

Pákistán
-

24.11. MMF schválil finanční půjčku 7,6 miliard dolarů pro stabilizační program vlády
Pákistánu.

-

24.11. Dalajláma zvažuje jmenování svého nástupce ještě před svou smrtí. Tibetské exilové
vedení tak jedná z obavy, aby případné období bez nového vůdce nevyužila Čina k dosazení
vlastní osoby.

-

13.11. Obchodního atašé íránského konzulátu v Péšávaru unesli neznámí ozbrojenci.

-

11.11. Ozbrojenci přepadli konvoj s nákladem pro koaliční síly v Afghánistánu. Ukradeno
bylo palivo, potraviny a dvě obrněná vozidla Humvee. 26 členný doprovod konvoje se
pohřešuje. Útočníci jsou pravděpodobně stoupenci vůdce pákistánského Talibanu Baitulláha
Mahsúda.

¨
Baitulláh Mahsúd Zdroj: www.bbc.co.uk

-

7.11. Pákistán vyměnil tři zajaté Táliby za deset svých vojáků. Výměnu zprostředkovali
kmenoví vůdci. Mezi propuštěnými byl i vysoko postavený velitel Tálibů.

Srí Lanka
-

15.11. Vládní síly obsadili město Púnerín na severu země, jedná se o významnou baštu
tamilských povstalců. Prezident uvedl, že donutí povstalce složit zbraně. Tamilští tygři město
ovládali od roku 1993.

Prezident Srí Lanky Mahinda Radžapakse Zdroj: www.bbc.co.uk
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Jihovýchodní Asie (Daniel Melichar)
Thajsko
-

8.11. Indonéské úřady nechaly popravit trojici teroristů odsouzených za pumové atentáty na
ostrově Bali v roce 2002. Oznámila to agentura AFP s odvoláním na místní média a vězeňské
zdroje. Islámští radikálové Imam Samudra, Amrozi a Mukhlas, známý také jako Ali Gufron,
byli zastřeleni krátce před půlnocí místního času v ostrovním vězeňském zařízení s maximální
ostrahou Nusakambangan u jižního pobřeží Jávy.

-

24.11. Tisíce thajských protivládních demonstrantů v pondělí na výzvu opozice oblehly
parlament v Bangkoku a poté vypudily vládu z jejího provizorního sídla. Původní sídlo
premiéra a vlády demonstranti obsadili již koncem srpna. Tvrdí, že jde o „konečnou bitvu“ v
boji proti vládě premiéra Somčaje Vongsavata. Ten ale prohlásil, že odstoupit nehodlá.Podle
policie do ulic vyrazilo na 18 tisíc demonstrantů, kteří blokovali cestu k parlamentu. Někteří z
nich se také vydali před policejní ústředí a ministerstvo financí. Armáda vyslala do ulic
nejméně dva tisíce vojáků, 2400 policistů chránilo budovu parlamentu.

-

26.11. Dramatické protivládní demonstrace v Thajsku pokračují. Přívrženci opozice prakticky
kontrolují hlavní letiště v Bangkoku, uvedla televize BBC. Na letišti byly zrušeny všechny
lety a uvázly tam tisíce turistů. Několik demonstrujících zranily menší výbušniny. Na severu
země byl zastřelen protivládní aktivista.

-

27.11. Thajský premiér Somčaj Vongsavat vyhlásil výjimečný stav na dvou bangkockých
letištích. Thajské hlavní mezinárodní letiště Suvarnabhumi obsadili protivládní demonstranti
už v úterý, na vnitrostátní aeroport Don Muang vtrhli dnes. Úřady zastavily provoz, aby
ochránily cestující i letadla.

Dálný Východ (David Zrostlík)
Čína
-

3.11. Na Tchajwan přiletěl čínský vyjednavač Čchen Jün-lin na setkání s tchajwanským
prezidentem Ma Jing-ťiouem. Ve vztazích obou zemí jde o jednání na nejvyšší úrovni za
posledního půl století. Vysocí čínští a tchajwanští představitelé podepsali přelomovou dohodu
o pravidelném přímém leteckém spojení mezi ostrovem a pevninskou Čínou. Uzavřeny byly
rovněž dohody o přímé lodní nákladní dopravě, o zlepšení poštovního spojení a o spolupráci
při kontrole bezpečnosti potravin.

-

3.11. Nejméně 51 lidí onemocnělo na jihu Číny cholerou. V karanténě je celá univerzita ve
správním středisku ostrovní provincie Chaj-nan. Počet podezřelých případů již překročil 300.

-

18.11. Tibetská exilová vláda by mohla začít prosazovat nezávislost na Číně místo autonomie.
Jednalo o tom v severoindické Dharamsále 500 představitelů exilových Tibeťanů. Čína
zopakovala, že nezávislost Tibetu nepřipustí.

-

21.11. Představitelé exilových Tibeťanů nedokázali s Pekingem najít vhodnou alternativu k
přístupu střední cesty, jímž dalajlama usiloval o autonomii Tibetu v rámci Číny. Zároveň
konstatovali, že žádný pokrok není možný, pokud Čína nezmění postoj v tibetské otázce.

-

26.11. Nadcházející summit mezi Evropskou unií a Čínou byl zrušen. Novináře o tom
informovalo francouzské předsednictví. Na vině jsou podle diplomatů spory o vývoj v čínské
provincii Tibetu.
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Japonsko
-

11.11. Japonsko podalo stížnost na USA kvůli přistání americké jaderné ponorky na Okinawě.
Ponorka USS Providence své přistání předem neohlásila, čímž porušila podmínky bilaterální
dohody mezi zeměmi. Plavidlo zůstalo v přístavu zhruba dvě hodiny.

-

17.11. Japonské hospodářství postihla recese, a to poprvé od roku 2001. Hrubý domácí
produkt země podle vládní statistiky klesl za červenec až září meziročně o 0,4 procenta,
protože japonské firmy za světové finanční krize snižovaly výdaje. V předcházejícím čtvrtletí
to byl pokles o 3,7 procenta.

-

17.11. Japonsko zahájilo velrybářskou loveckou sezónu. Z přístavu Innošima vyplula za
přísných bezpečnostních opatření a bez oficiálního oznámení loď Nisšin Maru, která směřuje
do antarktických vod. Upozornila na to ekologická organizace Greenpeace, která dlouhodobě
bojuje proti lovu velryb.

Severní Korea
-

4.11. Severní Korea buduje na svém západním pobřeží poblíž hranice s Čínou novou
raketovou základnu, odkud bude možné odpalovat rakety s větším doletem, než tato
komunistická země doposud otestovala.

-

5.11. Severní Korea zveřejnila další fotografie svého vůdce Kim Čong-ila. Nové obrázky mají
opět dokázat, že se Kim těší dobrému zdraví. Oficiální místa neoznámila stáří snímků, podle
přírody na nich zachycené byly pořízeny na podzim.

Kim Čong-il Zdroj: www.intelpage.info

-

12.11. Severní Korea oznámila, že od 1. prosince uzavře pozemní hranici se svým jižním
sousedem. Severokorejská armáda vyzvala Jižní Koreu, aby "striktně omezila a zastavila
veškeré pozemní přechody přes vojenskou demarkační hranici".

-

13.11. Severní Korea omezuje návštěvy turistů ze sousední Číny, která je jejím největším
spojencem. Oznámily to čínské cestovní agentury, podle nichž KLDR prakticky uzavřela
jeden ze svých největších hraničních přechodů v Tantongu.

-

16.11. Severokorejský prezident Kim Čong-il, o jehož zdravotním stavu se spekuluje, se
zúčastnil vojenského kulturního festivalu. Oznámila to severokorejská státní tisková agentura
KCNA. Zpráva ale neuvádí, kdy se kulturní festival měl konat.

-

28.11. Vlakové spojení mezi KLDR a Jižní Koreou bylo ukončeno. V pátek projel přes hranici
obou států poslední nákladní vlak Pchjongjang splnil své hrozby a od 1. prosince výrazně
omezí pomalu se rozvíjející styky se svým sousedem.
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Jižní Korea
-

19.11. Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení vyzvalo nevládní skupinu aktivistů, aby
přestala posílat do KLDR balony s letáky kritizujícími severokorejského vůdce Kim Čong-ila.
Ty zřejmě přispěly k rozhodnutí KLDR uzavřít vzájemnou hranici.

Austrálie a Oceánie (Jan Opl)
-

Austrálie je o krok blíže k přijetí Bill of Rights („Zákon o právech“). Tento dokument
potvrzuje nezcizitelnost lidských práv. Především práva svobody slova a posílení ochrany
před diskriminací. Vláda otevřela diskusi o lidských právech k 60. výročí Všeobecné
deklarace lidských práv. Následná debata se bude zabývat jednotlivými lidskými právy, které
budou v chartě zmíněny, včetně sporného práva na potrat.

-

Počet obyvatel Austrálie se meziročně zvýšil nejrychleji od roku 1989. Největší podíl na
rekordním zvýšení obyvatel Austrálie mají přistěhovalci, kteří se na přírůstku podíleli 59
procenty. Počet obyvatel se celkově zvýšil o 359 000. K nárůstu počtu obyvatel přispěl také
fakt, že nyní na každou ženu připadá 1.93 dítěte, což je nejvíce od roku 1981. Celkový počet
obyvatel Austrálie je 21 mil.

Radarová a Raketová základna NATO (Arnošt Lindenberg)
-

Polská prezidentská kancelář v sobotu 8.11. uvedla, že nově zvolený americký prezident
Barack Obama v telefonickém rozhovoru přislíbil svému polskému protějšku Lechu
Kaczynskému, že jeho administrativa má v úmyslu pokračovat v budování protiraketové
obrany v Polsku a Česku. Tato zpráva byla ovšem hned druhý den dementována jak polskou
tak i americkou stranou. "Jeho (Obamův) postoj (v této otázce) je stejný jako byl během
kampaně - podporuje rozmístění systému protiraketové obrany, pokud se prokáže, že
technologie je funkční," řekl v ještě v sobotu agentuře Reuters v reakci na prohlášení polského
prezidenta Obamův zahraničněpolitický poradce Denis McDonough.

-

Německý ministr zahraničí Steinmeier se vyjádřil pro list Hamburger Abendblatt, že nastává
jedinečný moment v projektu protiraketové obrany ve střední Evropě. Tímto momentem je
změna na postu amerického prezidenta, která by podle slov jež pronesl sám Barack Obama,
měla vést k novému začátku a novým partnerstvím. Proto očekává od obou aktérů dialog a ne
gesta v podobě proklamací o rozmisťování ruských raket u Kaliningradu.

Zdroj: krajane.radio.cz

-

Český vícepremiér Alexandr Vondra po své listopadové návštěvě Washingtonu prohlásil, že
v otázce radaru nepanují žádné pochybnosti. Toto přesvědčení uvedl po své schůzce
s americkým ministrem obrany Robertem Gatesem. A rovněž uvedl, že Česko jako spolehlivý
spojenec splní své závazky ohledně radarové základny. Dále zopakoval, že systém není
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namířen proti Rusku, které ho vytrvale odmítá. Zároveň ale zdůraznil, že není ani důvod
upadat do paniky, pokud se Rusko "uchyluje k nějaké útočné nebo ofenzivní rétorice".

"Pokud by se nám měla rozklepat kolena, tak by to byla nejhorší služba, kterou sami
sobě můžeme udělat.
-

Pokračující „válka na moři“ - státy hledají diplomatické zbraně proti pirátům na zvláštní
schůzce v Egyptě. Podnětem pro tato opatření je série únosů velkých lodí a tankerů piráty.
Britský ministr zahraničí David Miliband vidí řešení například v rozmístění vojenských
plavidel NATO a pomocných lodí EU v Adenském zálivu. Generální tajemník NATO Jaap de
Hoop Scheffer však už na schůzce vyloučil, že by se aliance zapojila do pozemních operací
proti pirátským základnám v oblasti.

Západní Evropa (Jiří Meduna)
Velká Británie
-

7.11.08 – Ústřední Anglická banka snížila nečekaně úrokové míry na 3%, což je nejniřší míra
od roku 1955. (Evropská ústřední banka snížila míry v eurozóně na 3,25%

-

25.11.08 – Britský ministr financí Alistair Darling zvařejnil plán boje proti hospodářské krizi,
který se zakládá na tom přimět britské občany znovu utrácet. To má být dosaženo daňovými
škrty, dotacemi a státní pomocí skomírajícím firmám. Tento přístup bude mít ovšem za
následek to, že se britská ekonomika dosáhne v tomto finančním období deficit 78 miliard
liber místo plánovaných 43 miliard liber a příští rok vyvrcholí částkou 118 miliard liber.
Dalším pokusem k resuscitaci britské ekonomiky je také snížení DPH z 17,5% na 15%. Dále
státní pomoc pro rodiny s nízkými příjmy a kontroverzní slib garance půjček v rámci nově
uzavřených hypoték. V Británii bude od roku 2011 také zavedena nová daň ve výši 45% pro
osoby, jejichž příjmy překračují ročně 150 000 liber

Francie
-

25.11.08-Historicky první tajemnicí francouzské Socialistické strany se stala Martine
Aubryová. V sobotu oznámila strana, že Aubryová vyhrála o 42 hlasů. Po tomto zveřejnění se
ovšem soupeřka Aubryové, Ségole Royalová zasadila o to, aby byly hlasy ještě jednou
přepočítány. Pokud by se tak nestalo, tak by se Royalová pokusila hlasování zpochybnit
soudní cestou. Po přepočítání bylo 42 hlasů opraveno na 102. Francouzská Socialistická strana
prochází vleklou krizí. Pouze 31 voličů věří, že dokáže vyřešit nejpalčivější problém, kterým
je ve Francii vysoká míra nezaměstnanosti.

Martine Aubryová zdroj:parti-socialiste.fr

-

29.11.08 – Česká vláda se omluvila Francii za zveřejnění údajného rozhovoru předsedy vlády
Mirka Topolánka s Francouzským prezidentem Nicholasem Sarkozym. Ten zveřejnil týdeník
Reflex. Podle britského deníku Daily Telegraph se Sarkozy pokoušel přesvědčit Topolánka,
aby ho nechal v čele nového Svazu pro středozemí i při nadcházejícím českém předsednictví
EU. Naneštěstí pro oba to činil celkem nekorektním způsobem, který se od oficiálních
diplomatických vyjádření celkem dosti liší.
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Benelux (Soňa Perglerová)
Belgie
- 7.11. - Prodej bankovního a pojišťovacího holdingu Fortis francouzské bance BNP Paribas byl
prý neregulérní. Prohlásil to belgický státní žalobce. Podle něj měli o prodeji hlasovat
akcionáři. Banka se kvůli svým dřívějším operacím a současné vážné světové finanční krizi
dostala na pokraj bankrotu. Pomohla jí až injekce více než 11 miliard eur od vlád Belgie,
Nizozemska a Lucemburska. Poté následovaly rozsáhlé změny, převedení části aktiv na
Nizozemsko a následně převzetí belgicko-lucemburského podílu zmiňovanou BNP Paribas.
Drobní akcionáři ale toto poslední rozhodnutí ze začátku října napadli u soudu. Požadují, aby
obchodní tribunál toto rozhodnutí pozastavil.
-

6.11. - Belgická bankovní a pojišťovací skupina KBC hospodařila ve třetím čtvrtletí se ztrátou
906 milionů eur (22 miliard korun) po zisku 639 milionů před rokem. Generální ředitel André
Bergen uvedl, že hospodaření firmy bylo podpořeno investicemi ve střední a východní
Evropě. Společnost se bude i nadále soustředit na tento region a na posilování pozice na
domácím trhu. KBC se minulý měsíc dohodla s belgickou vládou na navýšení kapitálu o 3,5
miliardy eur ze státních prostředků. Belgická vláda už pomohla problémovým bankám Dexia a
Fortis. Celkem jim zatím poskytla kolem 12 miliard eur

-

Vlastník ostravských oceláren ArcelorMittal v Belgii zastaví na několik týdnů výrobu. Na vině
je především pokles poptávky a rušení některých objednávek, které je nejspíš důsledkem
současné hospodářské a finanční krize. Ocelárna a válcovna v Châtelet zůstane uzavřená od 9.
prosince do 3. ledna. Zhruba čtyřtýdenní pozastavení produkce na konci letošního čeká ovšem
i galvanizovnu v Genku. V poslední době významně snížil počet zájemců o tamní produkty a
celá řada klientů rovněž zrušila předchozí objednávky.

Nizozemí
-

19.11. - Nové ustanovení vlády zakazuje od 1. prosince v Nizozemsku prodej halucinogenních
hub. Houby pěstované v pološeru velkých hangárů na podloží z kompostu a slámy rostou
velmi rychle, a proto se často sklízejí i několikrát denně. Potom se ukládají do plastikových
nádob po 30 gramech. Ty se potom prodávají za 12 eur (300 korun) za kus ve 180 obchodech
po celé zemi. Podle nizozemského ministra zdravotnictví Aba Klinka může konzumace
halucinogenních hub vést k nepředvídatelnému chování a riskování. Jeho ministerstvo
vypracovalo seznam 186 druhů, které se nebudou smět prodávat. Více než 90 procent z 1,5 až
dvou milionů dóz s houbami spotřebovanými každý rok se prodává zahraničním turistům,
uvádí zdravotnické služby města Amsterodam, v němž je soustředěna čtvrtina obchodů s
halucinogenními houbami v Nizozemsku.

-

23.11. - Nizozemská vláda se rozhodla, že na stimulaci své ekonomiky utratí 6 miliard eur,
což tvoří jedno procento z HDP Nizozemska. Státní peníze poputují především na podporu
vyplácení mezd a zvýšení výdajů na výstavbu infrastruktury. Nizozemská ekonomika v
posledních dvou čtvrtletích stagnovala a v příštím roce by podle předpovědí mohlo dojít k
jejímu poklesu. Nizozemí zatím odolává nárůstu nezaměstnanosti a stále si drží na nejnižší
pozici mezi zeměmi Evropské unie.

-

26.11. - Nejen na základních a středních, ale ani na vysokých školách v Nizozemsku už brzy
nebude možné nosit burku a nikáb, tedy muslimské ženské oblečení zakrývající celé tělo a
obličej kromě očí. Oznámilo to nizozemské ministerstvo školství. Nařízení bude platit jak pro
školačky a studentky, tak pro vyučující, technický a administrativní personál škol a rodiče.
Opatření původně vstoupilo v platnost v září jen na základních a středních školách. Nyní se
rozšiřuje i na vysoké. Podle mluvčího se tak děje na přání parlamentu.
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Zahraniční komise přeje všem čtenářům krásné
krásné prožití Vánoc
a úspěšný rok 2009 nabytý řadou zajímavých událostí ve
světě
světě.

Mgr. Adam Jareš
Předseda ZK

Zdroj: http://www.allthingschristmas.com
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