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Pakistan - mord polityczny zaognia kryzys
Zabójstwo postępowego gubernatora Pendżabu Sqalmana Tassera, który był zwolennikiem prezydenta Paki-

stanu Asifa Ali Zardariego pogłębiło już i tak istniejące podziały w społeczeństwie. Na pogrzeb Tassera, który był 
równocześnie członkiem rządzącego ugrupowania: Pakistańskiej Partii Ludowej     (Pakistan     People’s Party) 
i przeciwstawiał się religijnemu ekstremizmowi przybyły tysiące ludzi. Jego zabójcą okazal się jeden     z jego 
ochroniarzy.  A powodem było bluźnierstwo, którego rzekomo dopuścil się Tasser. Do zabójstwa polityka doszło 
kilka dni po tym jak jedna z głównych partii wycofała się z koalicji powodując to, że rządzący układ utracił swoją 
większość. Można spodziewać się osłabieniea rządu, który jest uznawany za chwiejny  i ulegający wpływom.

Chiny - umowa na ropę z Rosją
1 stycznia 2011 r. oficjalnie rozpoczął pracę rurociąg łączący rosyjskie miasto Skoworodino z chińskim Da-

qing w północnowschodnich Chinach. Ma transportować co roku (aż do 2030 r.) 15 milionów sześćiennych 
ton ropy do Chin. Rurociag jest częściowo finansowany z chińskich pożyczek i jest odgałęzieniem projek-
tu, który buduje Rosja aż do Oceanu Spokojnego. Łączy największego światowego producenta ropy nafto-
wej (Rosja przejęła Arabię Saudyjską w 2009 roku) z największym na świecie konsumentem energii (Chiny 
wyprzedziły Stany Zjednoczone w 2010 roku). Wczesniej Chiny importowały ropę naftową z Rosji koleją.

USA, Zatoka Meksykańska - wznowiono głębinowe odwierty
 Administracja Obamy zezwoli 13 spółkom na wznowienie odwiertów głębinowych na terenie Zatoki 

Meksykańskiej. Odbędzie się to w ramach 16 projektów, które zostały przyjęte przed uchwaleniem mora-
torium w maju 2010 roku, które wstrzymywało wszystkie takie przedsięwzięcia na skutek katastrofy. Po-
mimo tego, że moratorium zostało zawieszone w październiku, odwierty jeszcze nie ruszyły. Obecnie zo-
staną zastosowane nowe standardy bezpieczeństwa, ale nie ma żadnych dodatkowych regulacji związanych 
ze środowiskiem. Działanie to ma to osłabić skutki ekonomicznego kryzysu spowodowane katastrofą.

Grecja - rząd postawi ogrodzenie przy granicy
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Aby ograniczyć napływ  nielegalnych emigrantów do Grecji,  który sięgnął  obecnie 90% ludzi, którzy nielegalnie 
przekraczją tutaj granice Unii Eropejskiej,  Ateny zapowiedziały, że wybudują ogrodzenie wzdłuż granicy z Turcją 
o długości 12,5 km. W samym 2010 roku około 100 tysięcy ludzi nielegalnie przekroczyło granicę i znalazło się na 
terenie Grecji. Byli to mieszkańcyAfganistanu, Somalii i Iraku.  Dziesiątki zginęły podczas przekraczania gra-
nicy zarówno wskutek utonięcia w rzece Ewros lub poprzez ryzykowny transport różnymi środkami transportu.

Afganistan - zmarnowane środki pochodzące od Stanów Zjednoczonych
W ciągu minionych 6 lat armia amerykańśka wydala 2 miliardy dolarów na 16 tysięcy projektów humani-

tarnych włączając w to budowę szkół i dróg w Afganistanie. Jednak z wyników auditu, które wkrótce zosta-
ną opublikowane wynika, że wiele z tych projektów zakończyło się niepowodzeniem.
Auditorzy zastanawiają się czy czy rząd Afganistanu będzie w stanie utrzymać infrastrukturę, kiedy armia 
amerykańska wycofa się z kraju.
 

Australia - kraj dotknęły powodzie
Około 200 tysięcy ludzi jest zagrożonych. Najwyższy poziom osiągnęła woda 5 stycznia 2011 r. Miasto Ro-
khampton jest największym, które zostało zalane. Powodzie bedą kosztować gospodarkę Autralii około 2,5 mi-
liardów dolarów głównie z powodu zniszczonych kopalń, zalanych pól uprawnych oraz systemu dróg i koleii.

Haiti - powrót dyktatora
Były dyktaror Haiti Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier niespodziewanie po 25 latach wygnania powrócił do kra-

ju. Został tu jednak zatrzymany i formalnie oskarżony o korupcję i defraudację,  która miała miejsce podczas jego 
15 letnich rządów, które zakończyły się po powstaniu ludowym w 1986 roku. Duwalier jest oskarzony o porwa-
nia i zabójstwa tysięcy opozycjonistów. Haiti ciągle nie może się podnieść z ubiegłorocznego trzęsienia ziemi.

Nigeria - wydano rozkazy pozwalajace na użycie broni
Po zamieszkach z udziałem chrześcijan atakujących muzułmanów, którzy przygotowywali rejestrację 

głosujacych do kwietniowych wyborów prezydenckich. Mieszkańcy miasta Jos zostali ostrzeżeni, że woj-
sko może użyć broni jeśli dojdzie do zamieszek i ktoś bedzie próbował zniszczyć meczet albo kościół.
Zamieszki z ostatnich lat spowodowały smierć co najmniej 100 osób. Nigeria jest jednym z najbardziej zalud-
nionych krajów afrykańskich i ma problem z rejestracją około 70 milinów ludzi uprawnionych do głosowania.

Londyn
Rudolf Elmer były szef banku Szwajcarkiego dał założycielowi WikiLeaks dwa dyski komputero-

we z informacją, że zawieraja one dane ponad 2 tysięcy ludzi i instytucji ( w tym 40 ważnych po-
lityków), którzy nie zapłacili podatku dochodowego. 19 stycznia szwajcarska policja aresztowa-
la Elmera, który przez 8 lat dokonywał operacji bankowych na Karaibach dla Julisa Baera jednego                                                                                                                                 
z głównych szwajcarkich banków prywatnych. Zarzuca mu się naruszenie bankowej zasady poufności.

Somalia - piraci bardziej zuchwali niż kiedykolwiek
Pomimo obecności okrętów międzynarodowych na wodach terytorialnych Somalii liczba ataków piratów 

osiagnęła najwyższy poziom. Międzynarodowe Biuro Morskie szacuje, że doszło do 445 ataków. Ataki pira-
tów kosztują gospodarkę światową 12 miliardów dolarów rocznie.

Brazylia - silne opady deszczu
Około 700 osób zginęło na skutek powodzi i obsunięć ziemi w czasie najgorszej jak dotąd w historii kraju 
klęski. Służby ratownicze wciąż odkopują ciała a władze ostrzegają przed kolejnymi obsunięciami ziemi.
 
Włochy - skandal z udziałem premiera
Prokuratorzy z Mediolanu utrzymują, że premier Sylwio Berluskoni mial kontakty seksualne ze „znaczną” 

liczbę prostytutek, czemu ten zaprzecza. Śledztwo, które toczy się w sprawie 74-letniego premiera ma wyka-
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zać czy Sylwio Berlusconi mial stosunek z 17-letnią Marokanką podczas przyjęcia w swojej posiadłości     
w minionym roku. Prostytucja nie jest nielegalna we Włoszech ale wykorzystywanie i pomaganie w niej 
może skutkować działaniem prawnym.
Byłej premier Ukrainy zostanie 
przedstawiony jeszcze jeden 
zarzut - nieuprawnion zakup 
tysięcy samochodów marki 
Opel - kombi dla sektora zwią-
zanego z zdrowiem.

Samochody zostały zakupio-
ne   w 2009 roku. Do budżetu 
państwa nie odprowadzono 
1,1 miliona dolarów podatku                 
w związku z opłatami celnymi.

Rząd Julii Tymoszenko wydał 
specjalną uchwałe pozwalającą 
na zaciągniecię kredytu na 100 
milionów euro. Korzystając 
m.in. z niej ukraiństkie instytu-
cje państwowe zawarły umowy 
z austrriackim towarzystwem 
Vamed Engineering Gmbh & CO 
KG w celu zakupu samochodów 
marki Opel Kombi do celów 
medycznych. Ekspertyzy wyka-
zały, że tego modelu nie można 
zaadoptować do tych celów i w 
tym wypadku miało dojść do 
fałszerstwa, w którym Tymo-
szenko miała przekupić osoby 
wydające ekspertyzę umożliwia-
jąca uznanie zakupionych modeli 
za samochody przeznaczone dla 
ukraińskiej służby zdrowia.
Miało to wpłynąć m.in. na wynik 
wyborów.
Wybory zakończyły się prze-

graną a samochody pozostały               
w ukrańskich miejscowościach           
i nie zostały zwrócone. Wczesniej 
ukraińscy lekarze też nie mieli 
żadnych środków transportu.
Wątpliwości wzbudzał sam spo-

sób przydzielania samochódów 
do różnych okręgów ukraińskich. 
Do Donicka gdzie Tymoszenko 
nie ma zwolenników trafiły 3 

samochody. w Winickim okręgu 
gdzie Tymoszenko miała sznase 
na zwycięstwo znalazło się 60 
samochodów, w Rowieńskim 
44   i Chmielnickim 52 oraz 46            
w Iwano-Frankowskim okręgu. 

Samochody, który trafiały do 
poszczególnych okręgów miały 
nalepki: Program Rządowy Julii 
Tymoszenko. W niektórych mia-
stach     i wsich do tej pory jeżdżą 
samochody opatrzone nalepkami 
programu rządowego. Przy czym 
w wielu szpiatalach wiejskich     
w samochodach nosze w specjal-
ny sposób były przywiązywane 
tak aby chorymi nie trzęsło. 
Podobnie trzba było mocować 
stojaki z kroplówkami.

Oprócz nielegalnego zakupu sa-
mochodów byłą premier oskarża 
się o niegospodarność w przypad-
ku księgowania śródków otrzy-
manych przez Ukrainę w ramach 
protokołu Kioto. Tymoszenko 
miała wydać te środki na wypłatę 
pensji i emerytur.

(I)

Informowaliśmy o tym już w PP
(nr 3-4) 11.XI-7.I.2010 s. 3

W Monachium w stolicy Bawa-
rii  odbyła się 47 konferencja 
poświęcona bezpieczeństwu 

Jej uczestnikami byli m.in. szef 
rosyjskiego MSZ-u Siergiej 
Ławrow i sekretarz stanu USA 
Hillary Clinton. Udział wzięli 
m.in. minister finasów Niemiec 
Wolfgang Schäuble oraz inwestor 
Georg Soros.
  

Anulowano zaproszenie dla biało-
ruskiej delegacji.

W tym roku omawiano sprawy 
związane z międzynarodowym 
bezpieczństwem a wśród nich 
problemy w Afganistanie stosunki 
pomiędzy Rosją i NATO. Poru-
szano kwestie związane z nastep-
stwami  finansowego i ekono-
micznego kryzysu.

Czego oczekiwano od międzyna-
rodowego forum? 

Głównym celem było stworzenie 
warunków do przeprowadzenia 
konstrukcyjnego dialogu aby 
decyzje mogły zapadać w ramach 
ONZ , Nato i Unii Europejskiej.
Poruszano tematy związane z Bli-
skim Wschodem oraz ruchami re-
wolucyjnymi w północnej Afryce, 
konflikcie z Iranem, rozszerzeniu 
Unii Europejskiej oraz przyszłości 
transatlantyckiej współpracy.

 Politycy i wojskowi zgodni
byli co do tego, że walka z tali-
bami w Afganistanie jest najważ-
niejszym sprawdzianem zdolności 
NATO do rozwiązywania konflik-
tów.

Tegoroczne spotkanie, w którym 
uczestniczyło 270 polityków, par-
lamentarzystów, wojskowych oraz 
specjalistów od bezpieczeństwa,
przebiegało pod hasłem "Globalne 
kryzysy -globalna odpowiedzial-
ność".

(I)



W izrealskiej socjaldemokra-
tycznej Partii Pracy po gwał-
towych sprzeczkach doszło do 
rozpadu.

Dotychczasowy przewodniczący 
partii Ehud Barak powiedział w
poniedziałek w Jerozolimie, że 
chce wspólnie z czterema innymi 
osobami założyć nową partię pod 
nazwą "Azmaut" (niezależność) .

Barak chce jednak zostać w koali-
cji rządowej.
Nowa partia ma znaleźć się 
pośrodku sceny politycznej i ma 
mieć charakter syjonistyczny i 
demokratyczny" powiedział Ba-
rak, który był w latach 1999-2011 
premierem.

Dotychczas Partia Pracy miała 13 
posłów spośród 120 w izraelskim
parlamencie.

Obecny rozłam wywołuje głosy 
krytyki w stosunku do Ehuda Ba-
raka, którego wezwano do opusz-
czenia rządu Netanjahu m.in. ze 
względu na zawieszone rozmowy 
pokojowe z przedstawicielami 
autonomii palestyńskiej. Barak
dostał ultimatum albo rozmowy 
z Palestyńczykamizostaną wzno-
wione albo partia wycofa się        
z koalicji. Dla Ehuda Baraka nie 
ma już miejsca w partii. Z dru-
giej stronu uważa się, że obecny 
kryzys może przyczynić się do 
reanimacji partii.

(S)
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Tony Blair wyraził żal z powodu 
ofiar do których doszło 
w czasie wybuchu wojny w Ira-
ku w 2003 roku oraz w latach 
następnych.

Podczas wystąpienia przed komi-
sją były premier nie przyznał się 
jednak do podjęcia złej decyzji, 
która doprowadziła do wybuchu 
wojny. 

Podczas czterogodzionnego 
przesłuchania Blair zachęcał kraje 
zachodnie do zaprzestania prze-
prosin za ich działanai zbrojne 
oraz ostrzegł przed zagrożeniem 
ze strony Iranu.

Zapytany czy to co się zdarzyło 
w Iraku doprowadziło do zagro-
żenia ze strony Iranu oraz innych 
państw, które pracują nad bronią 
jądrową odpowiedział, że nie.

Blair, który jest teraz posłańcem 
pokojowym na teren Bliskiego 
Wschodu z ramienia ONZ, uznał, 
że było zagrożenie ze strony 
Iranu.

"Nie przebywam na Bliskim 
Wschodzie przez cały czas, ale 
ciagle widzę wszędzie zderzanie 
się irańskich wpływów. To jest 
niekorzystne oraz stanowi wspar-
cie dla grup terrorystycznych" 
- stwierdził Blair. Według niego 
Iran robi wszystko aby zniszczyć 
postępy w procesie pokojowym 
na Bliskim Wschodzie.

W osobistym oświadczeniu pod 
koniec przesłuchania były premier 
powiedział, że żałuje iż doszło do 
ofiar w wojnie w Iraku.

Podczas przesłuchania część z 
osób uczestniczących w odpo-
wiedzi na oświadczenie Blaira 

wykrzyczała, że "to stało się zbyt 
późno".

Kilkoro ludzi wyszło a jedna z ze-
branych Rose Gentle, którek syn 
został zabity w Iraku powiedziała 
byłemu premierowi, że mu nie 
wierzy dodając: "Mam nadzieję, 
że pan będzie musiał teraz z tym 
żyć".

Wczesniej Tony Blair oświadczył, 
że on sam prywatnie 8 miesięcy 
przed inwazją na Irak zapewnił 
George'a Busha : "może  pan na 
nas liczyć ".

Podczas wojny z Irakiem Bry-
tujczycy stanowili największe 
wsparcie dla najliczniejszych 
w wojskach sprzymierzonych           
i dowodzących akcją Ameryka-
nów. Pomimo założenia, że        
w Iraku znajduje się broń maso-
wego rażenia co było oficjalnym 
powodem wszczęcia działań wo-
jennych, nigdy nie potwierdzono 
tego faktu. 

(B)



Nadrenia-Palatynat

Premier Kurt Beck uważa, że 
przy najbliższych wyborach do 
Landtagu w Nadrenii-Palatynacie 
SPD (Socjaldemokratyczna Partia 
Niemiec) czekają ciężkie chwile. 

Zgodnie z ostatnimi ankieta-
mi przedwyborczymi rządząca 
obecnie SPD traci absolutną 
większość. Wobec tego w czer-
wono-zielonej koalicji szykują się 
zmiany.

W Muguncji SPD pod kierow-
nictwem Kurta Becka nie będzie 
miało absolutnej większości.

Do tej pory partia ta rządziła sa-
modzielnie. W wyborach  w 2006 
roku SPD miało 45,6% poparcia. 
Będący w koalicji Zieloni uzyska-
li ostanio 13% (w 2006 roku po-
parcie wynosiło 4,6%) co dawało 
czerwono-zielonej koalicji więk-
szość.

W ostatnim sondażu CDU (Unia 
Chrześcijańsko-Demokratyczna) 
uzyskała 35% (w 2006: 32,8%) 
FDP (Wolna Partia Demokratycz-
na) dostała 5% poparcie (w 2006 
r. poparcie wynosiło 8%) i we-
szłaby do Landtagu.

(S)

Budeswera sprawdzi 20 przy-
padków otwarcia poczty polo-
wej

Dlaczego doszło do naruszenia 
zawartości paczek żołnierzy nie-
mieckiej Bundeswehry służących 
w Afganistanie? 

Zgodnie z pierwszymi ustaleniami 
20 paczek zostało otwartych.
Za przesyłki odpowiadała praw-
dopodobnie afgańska firma.
Przesyłki, które otrzymali żoł-
nierze były otwarte a część było 
całkowicie opróżnionych.

Sprawa dotyczy kwatery głównej 
Bundeswehry, która znajduje się 
w prowincji Masar-i-Scharif 
w północnym Afganistanie.

Oprócz sprawy z otwartymi pacz-
kami Bundewera jest krytyko-
wana za niewyjśniony przypadek 
śmierci jednego z żołnierzy nale-
żącego do macierzystej jednostki 
w Turyngii, który postrzelił się 
z własnej broni.

(S)

Hugo Chavez obchodzi 12 rocz-
nicę objęcia rządów

Wenezuelski prezydent Hugo 
Chavez zachęca do wzięcia 
udziału w 12 rocznicy, w której 
będzie świętował objęcie władzy 
w Wenezueli.

Chavez poprosił Wenezuelczyków 
o wybaczenie błędów, które po-
pełnił podczas sprawowania funk-
cji prezydenta. Wskazał jednak na 
swoje osiągnięciach w rozwoju
edukacji i obnieżenie poziomu 
ubóstwa w kraju.

Chavez (56 l.) spodziewa się, że 
uda mu się wygrać kolejne wy-
bory i będzie sprawował swoją 
funkcję przez kolejne 6 lat. Jego 
kampania prezydencka już się 
rozpoczęła. 
Chavez obiecuje, że każdy
Wenezuelczyk będzie mial swój 
dom oraz, że w państwie zostanie 
ograniczona przemoc.

Opozycja jeszcze nie przedstawila 
swojego kontrkandydata, który
będzie rywalizował z Chavezem.

Jest jednak pełna nadziei na sku-
tek zebrania około połowy głosów 
w wyborach do paralmentu 
w minionym roku.

Opozycja oskarża obecnego 
prezydenta o marnotrastwo w 
zarządzaniu ropą, nieracjonalną 
gospodarkę, która skutkuje długą 
recesją i wysoką inflacją.

Ponadto Chawez według opo-
zycji nie radzi sobie z wysokim 
poziomem przemocy, którzy jeśli 
chodzi o liczbę popełnianych mor-
derstw stawia Wenezuelę na
jednym z najwyższych w skali 
świata.
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Reforma konstytucji w 2009 roku 
sprawiła, że Chavez może pełnić 
swoją funkcję w nieskończonosć.

Jednak jeden z liderów parti 
lewicowych zaprzeczył, że Cha-
vez prowadzi Wenezulę na drogę 
dykatury.

12 rocznica została zauważona 
szczególnie przez kraje sprzyja-
jące Wenezuli: Kubę, Boliwię, 
Argentynę.

(B)
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Skutki wydarzeń w stolicy są 
widoczne w innych miastach 
m.in. w 4 milionowej Aleksan-
drii

(3.II.11- Mówi Wyre Davies)
Ciężko pracować tutaj jako ko-
respondent zagraniczny. Ciągle 
doświadczamy napięć ze wszyst-
kich stron i to spowodowanych 
nie tylko politycznym kryzysem
pogarszajacej się sytuacji ekono-
micznej. 
W ciągu kilku ostatnich dni
zostaliśmy zaatakowani i poturbo-
wani kiedy próbowaliśmy filmo-
wac ulice.

W wielu rejonach prawo i porzą-
dek nie jest przestrzegany. Jeden 
z głównych centrów handlowych 
na przedmieścich stolicy został 
splądrowany. 

 

Teraz stoi tam kilka czołgów 
i wojsko nikogo nie wpuszcza.

Słyszałem również z innego 
źródła, o zażartych potyczkach 
pomiędzy  grupami rabusiów. 

 W jednym przypadku jeden 
zakapturzony człowiek został po-
bity, owinięty w koc i zrzucony z 
wysokiego budynku, a jego ciało 
zostało oddane wojsku.

W Aleksandrii nie widać tylu 
zwolenników rządu aby docho-
dziło do takiej konfrontacji jaką 
widzieliśmy w Kairze. 

Można się spodziewać, że do 
większej przemocy może dojść 
jutro kiedy tysiące antyrządowych 
demonstrantów ruszą w kierunku 
centrum miasta.

(B)


