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29 kwiecień (wtorek) – 30 kwiecień (środa) 2014

30.IV
KRYZYS UKRAIŃSKI, Tymczasowy prezydent Olexander Turchynov przyznał, że
jego siły nie są w stanie słumić zamieszek wywołanych przez
prorosyjskich działaczy w wschodnich regionach kraju: Luhansku i
Donetsku
Powiedział, że teraz głównym celem jest zapobiec ich rozprzestrzenianiu.
Działacze zajęli budynki władz oraz wzięli zakładników w tym
międzynarodowych obserwatorów.
Turchynov poinformował, że Ukraina jest w "gotowości bojowej" w związku
z obawą dotyczącą inwazji sił rosyjskich.
Prorosyjscy aktywiści wciąż przetrzymują około 40 osób w tym siedmiu
obserwatorów wojskowych związanych z Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE).
Rzecznik OSCE Michael Bociurkiw powiedział BBC, że negocjatorzy byli u
zatrzymanych i ci są w dobrym zdrowiu.
Ale poinformował, że nie wiadomo jak długo potrwa zanim zostaną uwolnienie.
Działacze prorosyjscy w dalszym ciągu kontynuują szturm na wschodzie - w
środę zajęli budynek policji lokalnej i ratusz w mieście Horlivka informują
władze lokalne.
USA i UE oskarżają Rosję o niepowodzenie we wprowadzanie w życie
postanowień uzgodnionych w Genewie.
USA i UE zwiększyli zakres sankcji w stosunku do Rosji zwiększając liczbę
osób i firm, które mają zakaz wjazdu oraz zamrażając ich aktywa.
Tymczasem w środę Międzynarodowy Fundusz Walutowy (the International
Monetary Fund (IMF) ) poinformował, że „teraz Rosję dotknęła recesja" i to
jako spowodowane kryzysem ukraińskim odbije się silnie na jej gospodarce.
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Szacuje się, że Rosja straci 100 miliardów dolarów (59 mld funtów) w tym
roku. Centralny Bank Rosji poinformował, że zagraniczni inwestorzy wycofali
64 miliardy dolarów w ciągu pierwszych trzech miesięcy w 2014 roku.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-27222023

KOREA POŁUDNIOWA, Właściciel promu „zignorował" ostrzeżenia dotyczące
kłopotów ze stabilnością jednostki poinformowali prokuratorzy
Według nich kapitan, który aktualnie nie wykonywał swoich obowiązków
ostrzegł, że po odnowieniu promu nie powinien on przewozić zbyt dużej
ilości ładunku. Dwa przedstawiciele spółki posiadającej prawa własności
zostali zatrzymani.
Prom przewoził trzykrotnie więcej ładunku niż to było w zaleceniu.
Jak dotąd znaleziono ponad 200 ciał ofiar zatonięcia.
Odnowienie promu zostało dokonane przez właścicieli Chonghaejin Marine
i miało miejsce pomiędzy październikiem 2012 a lutym w ubiegłym roku,
krótko po tym jak spółka kupiła Sewol.
Wybudowano wtedy dodatkowe kabiny dla pasażerów na trzecim, czwartym i
piątym pokładzie.
Kapitan Shin jak wskazali prokuratorzy, który nie pełnił funkcji
dowodzącego statkiem ostrzegł firmę, że to spowodowało zmianę w układzie
stabilności promu ważącego 6 825 ton i uniemożliwiło tym samym zdolność do
samoczynnego wyważenia jednostki.
Prom wypłynął z portu Incheon z ładunkiem 3 606 ton

na pokładzie.

Odnowienie promu zostało zatwierdzone i spełniło wymogi bezpieczeństwa, ale
Chonghaejin mógł wprowadzić dodatkowe zmiany już po tym informują śledczy.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-27224998

Antibiotic resistance now 'global threat', WHO warns

http://www.bbc.com/news/health-27204988

29.IV
SYRIA, Co najmniej 37 osób zginęło w Homs
Ataki, w których użyto co najmniej jednej bomby umieszczonej w samochodzie
spowodował rany u kilkudziesięciu osób.
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Poprzednio co najmniej 14 osób zgineło i 80 zostało rannych w ataku
moździerzowym na instytut techniczny w centrum Damaszku.
Do ataków doszło po tym jak prezydent Bashar al-Assad zgłosił swoją
kandydaturę do reelekcji ignorując głosy aby ustąpił jako sposób na
zakończenie wojny domowej w Syrii
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27203039

KRYZYS UKRAIŃSKI, Prorosyjscy aktywiści zajęli biura w Luhansku
Zajęto główny budynek władz lokalnych oraz biuro prokuratora zanim
otworzono ogień z broni automatycznej w kierunku głównej siedziby policji.
Moskwa potwierdziła, że nie ma zamiaru najechania na teren wschodniej
Ukrainy gdzie prorosyjscy aktywiści zajęli budynki rządowe w kilkunastu
miastach.
Jak dotąd tylko lokalne biura Służb Bezpieczeństwa Kraju - State Security
Service (SBU) w mieście Luhansku (465 000 mieszkańców, 30 km od granicy z
Rosją) stały się celem.
Ale we wtorek po południu setki ludzi krzyczących "Rosja, Rosja" zebrało
się obok lokalnych budynków rządowych żądając referendum w celu
wprowadzenia większej autonomii.
Grupa ludzi uzbrojonych w kije i metalowe pręty wdarła się do budynku.
Zdjęli ukraińską flagę i zamienili ją na rosyjską oraz flagę Donieckiej
Republiki Ludowej.
Następnie tłumy prorosyjskich aktywistów zajęli budynki prokuratury zanim
zaatakowali siedziby ministerstwa spraw wewnętrznych policji.
Kilka godzin później agencja AFP poinformowała, że oficerowie opuścili
budynek policji i zostali zabrani autobusami.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27206280

KENIA, Prezydent Uhuru Kenyatta podpisał kontrowersyjne prawo
legalizujące poligamię
Kontrowersje wspierane przez większość męskich parlamentarzystów pozwala
mężczyznom na posiadanie kolejnych żon bez konsultacji z obecnymi
małżonkami.
Zgodnie z tradycją pierwsze żony powinny wyrazić uprzednią zgodę. W
ubiegłym miesiącu parlamentarzystki opuściły budynek parlamentu z
uczuciem niesmaku po tym jak ich koledzy głosowali za ustawą.
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Przeciwko opowiedzieli się przywódcy chrześcijańscy , którzy przekonywali
prezydenta aby nie podpisywał ustawy, mówiąc że to podważa chrześcijańskie
zasady małżeństwa i rodziny.
Na temat legislacji małżeństw trwa od kilku lat dyskusja podczas, której
pojawiły się pierwsze ustalenia.
Zakazuje się praktyki zawieranie nieoficjalnych tradycyjnych małżeństw,
które nigdy nie zostały zarejestrowane i mogą zostać zakończone bez
jakichkolwiek prawnych procedur rozwodowych.
Ale plany zakazu wykupu panny młodej zostały zarzucone - chociaż osoba musi
mieć ukończone 18 lat aby mogła zawrzeć związek.
Parlamentarzyści odrzucili poprawkę, w której jest mowa, że kobieta powinna
otrzymać tylko 30% własności małżeńskiej po śmierci lub rozwodzie.
Prawo zezwala teraz na równe prawa spadkowe - poprzednio kobieta musiała
udowodnić swoje prawo do udziału w majątku.
Jednak jak informuje Frenny Jowi z BBC w Nairobi ten aspekt prawny może
wprowadzić zamieszanie w małżeństwach poligamicznych.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-27206590

22 kwiecień (wtorek) – 28 kwiecień (poniedziałek) 2014

28.IV
KRYZYS UKRAIŃSKI, Demonstracja zorganizowana w celu utrzymania jedności we
wschodnim mieście Donetsku została brutalnie przerwana przez prorosyjskich
działaczy
Kilka osób zostało rannych kiedy kilkuset ludzi ubranych w wojskowe mundury
polowe trzymających kije baseballowe oraz żelazne pręty oraz rzucając
petardy wyszło naprzeciw ludzi maszerujących w pochodzie ku utrzymaniu
jedności Ukrainy

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27199459

27.IV
WATYKAN, Papież ogłosił Jana Pawła II i Jana XXIII świętymi
Papież Franciszek chwalił swoich dwóch poprzedników jako „ludzi odwagi" w
służbie dla Watykanu.
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Po raz pierwszy 2 papieży zostało kanonizowanych w tym samym czasie.
We mszy uczestniczył papież emeryt Benedykt, który rok temu ustąpił z
funkcji oraz około 100 delegatów z różnych krajów.
Analitycy uważają, że papież Franciszek próbuje zrównoważyć konserwatywną
spuściznę Jana Pawła z reformistycznym zapałem Jana.
Po ogłoszeniu obu papieży świętymi relikwie - krew Jana Pawła i fragment
skóry Jana zostały umieszczone w pobliżu ołtarza.
Papież Franciszek złożył hołd nowym świętym jako „księżom, biskupom i
papieżom XX wieku".
„Żyli pośród tragicznych wydarzeń tego wieku i nie zostali nimi
przytłoczenia. Dla nich Bóg był większą siłą" powiedział.
Watykan oszacował, że około 800 000 pielgrzymów przybyło do Rzymu aby
zobaczyć dwugodzinną ceremonię.
Dla tych, którzy nie zmieścili na Placu Świętego Piotra na pobliskich
ulicach ustawiono wielkie ekrany.
Watykan potwierdził w niedzielę oficjalnie 87-letniego Benedykta XVI jako
papieża emeryta.
Benedykt XVI był pierwszym papieżem, który zrezygnował z funkcji od 600 lat
gdy odszedł z powodów zdrowotnych rok temu.
Ale Jan Paweł II, którego 26 letnie pełnienie funkcji zakończyło się w 2005
roku został ogłoszonym świętym w ciągu tylko 9 lat.
Dla porównania włoski papież John XXIII znany jako Dobry Papież w okresie
1958-63 został włączony w poczet świętych nagle i po ostatniej decyzji
papieża Franciszka.
David Willey z BBc uważa, że to miało wymiar polityczny.
Przez kanonizację Jana XXIII - papieża który rozpoczął ruch reformatorski i
Jana Pawła II - papieża, który był zwolennikiem wprowadzania ograniczeń Franciszek umiejętnie odparł jakąkolwiek falę krytycyzmu, którego mógłby
doświadczyć gdyby przyjął jedną ze stron

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27172118

KRYZYS UKRAIŃSKI, Obserwator wojskowy uwolniony w Sloviansku
Prorosyjscy separatyści na wschodzie Ukrainy uwolnili jednego z członków
ośmioosobowego zespołu obserwatorów przetrzymywanego w Sloviansku.
Oficer, szwedzkiej narodowości został uwolniony ze względów zdrowotnych
oficjalnie potwierdzono.
Zatrzymanych obserwatorów pokazano w mediach w niedzielę.
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Pozostałych siedmiu jest nadal przetrzymywanych i są podejmowane wysiłki
dyplomatyczne w celu ich uwolnienia.
Nie ma słowa o liczbie wojskowych oficerów ukraińskich, którzy zostali
zatrzymani z grupą obserwatorów.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27180103

SYRIA, Broń chemiczna nadal jest składowana
Zgodnie z wysłannikiem Sigrid Kaag Syria nie zastosowała się do
upływającego w niedzielę terminu kiedy miała usunąć broń chemiczną ze
swojego arsenału.
Cała broń chemiczna w Syrii ma zostać zniszczona 30 czerwca.
Porozumienie Rosja - USA aby pozbyć się broni chemicznej w Syrii podpisano
minionego roku po tym jak setki ludzi zginęły podczas ataku sarinem
niedaleko Damaszku.
Teraz misja polegająca na wyeliminowaniu broni chemicznej jest nadzorowana
przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i Organizację do spraw zakazu stosowania
Broni Chemicznej - Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).
Chociaż termin wyznaczony przez ONZ dotyczący całkowitego zniszczenia broni
jest wyznaczony na 30 czerwca, Damaszek obiecał całkowite jej usunięcie ze
swoich zapasów do 27 kwietnia, po tym jak nie dotrzymał już kilku terminów.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27178999

KOREA POŁUDNIOWA, Premier kraju Chung Hong-won na skutek krytyki swojego
rządu wywołanej zatonięciem promu ustąpił ze stanowiska
Powiedział, że „płacz rodzin którzy stracili swoich bliskich wciąż budzi
mnie w nocy". Chung pozostanie na stanowisku aż do czasu uporządkowania
spraw związanych z katastrofą.
Ostatnio potwierdzono liczbę ofiar w wysokości 187.
Operacja związana z wydobywaniem ciał jest nieustannie krytykowana za wolny
przebieg przez krewnych osób, które straciły życie po zatonięciu promu.
„Jedyną słuszną decyzją dla mnie jest powzięcie decyzji i rezygnacja jako
osoba odpowiedzialna za rząd" powiedział premier Chung w telewizyjnym
oświadczeniu.
„W imieniu rządu przepraszam za wiele problemów aby zapobiec tragedii
jeszcze we wczesnym etapie katastrofy" dodał.
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Prezydent Park Geun-hye przyjął rezygnację premiera ale nie ustalił daty.
Premier opuści urząd wtedy kiedy wszystko będzie pod kontrolą,
poinformowała południowo koreańska agencja Yonhap.
Tymczasem w niedzielę nurkowie walczyli ze złymi warunkami pogodowymi aby
wyciągnąć więcej ciał z zatopionego promu.
„Sytuacja jest bardzo trudna z powodu pogody, ale nie ustajemy w naszych
wysiłkach, wykorzystując spokojniejsze momenty" powiedział rzecznik straży
przybrzeżnej, dodając, że do operacji włączono jeszcze 93 nurków.
Ciągle nie jest znana przyczyna tragedii.
Prokuratorzy zbadają czy modyfikacje dokonane na jednostce wpłynęły na
pogorszenie jej stabilności.
Według raportów służb ratowniczych kajuty sypialne zostały przebudowane w
okresie 2013 do 2014 co zdaniem ekspertów miało mieć wpływ na zachowanie
równowagi jednostki.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-27176844

26.IV
KRYZYS UKRAIŃSKI, Moskwa informuje, że zrobi wszystko aby uwolnić
europejskich obserwatorów wojskowych zatrzymanych na wschodzie Ukrainy
przez prorosyjskich separatystów
Negocjatorzy próbują doprowadzić do uwolnienia 8 międzynarodowych
obserwatorów oskarżonych o szpiegostwo przez prorosyjskich działaczy.
„Uważamy, ze ci ludzie powinni zostać uwolnieni tak szybko jak to
możliwe" powiedział Andrei Kelin rosyjski wysłannik OSCE"
„Jako członek OSCE Rosja podejmie wszystkie możliwe kroki w tej sprawie"
powiedział.
Sądzi się, że grupa złożona z obserwatorów wojskowych z Niemiec,
Holandii, Polski, Szwecji i Czech jest przetrzymywana wraz z kilkoma
przedstawicielami personelu wojskowego Ukrainy w Sloviansku.
Rzecznik OSCE w Wiedniu potwierdził, że organizacja „nie ma
bezpośredniego kontaktu z przetrzymywanymi obserwatorami".

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27172111

KOREA POŁUDNIOWA, 15 członków załogi odpowiedzialnych za nawigację promu
Sewol zostało aresztowanych, postawiono im zarzuty karygodnego zaniedbania
Prokurator zażądał aresztu dla 4 dodatkowych członków załogi.
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Jedenastu pozostałych w tym kapitan zostało zatrzymanych wcześniej.
Na promie było 476 osób. Zatonął 16 kwietnia.
Wydobyto 183 ciała.
Nakaz aresztowania zostały wydane na 2 sterników i 2 członków załogi
odpowiadających za utrzymanie kursu.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-27169401

TURCJA, W życie weszło prawo nadające tajnym służbom większe
uprawnienia związane z inwigilacją oraz zwiększające nietykalność dla
ich agentów
Prawo nakłada karę zagrożenia więzieniem dla dziennikarzy, którzy
opublikowali tajne materiały.
Zgodnie z głosem krytyki jest jedno z ostatnich działań, które ma
zwiększyć władzę premiera Recep Tayyip Erdogana.
Oskarża się go o wprowadzanie zmian, które mają wyciszyć skandale
korupcyjne.
Nowe prawo zezwala agentom tajnych służb na przeprowadzanie tajnych
operacji za granicą, podsłuchiwanie rozmów telefonicznych oraz korzystać
z dostępu do danych prywatnych i państwowych instytucji.
Lider głównej opozycyjnej Republican People's Party powiedział, że

Turacja zamieniła się w „państwo wywiadowcze". Erdogan oskarżył policję,
prokuratorów i sędziów, że stoją za przeciekiem informacji zgodnie z którą
jest on uwikłany w korupcyjny skandal.
W tym roku w sieci krążyły nagrania w których rzekomo Erdogan i jego syn
Bilal dyskutowali jak ukryć duże sumy pieniędzy.
Erdogan przeprowadził czystkę usuwając setki ludzi z sądownictwa i
policji po tym jak kilkoro jego znajomych zostało aresztowanych po
skandalu korupcyjnym w grudniu.
On sam uważa, że nagrania zostały sfabrykowane.
Pomimo różnych skandali jego AKP uzyskała ponad 45% głosów w wyborach
lokalnych w marcu.
Erdogan oskarża wspieranego przez USA i swojego byłego sprzymierzeńca
duchownego Fethullah Gulen o próbę obalenia rządu. Ten temu zaprzecza.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27172043
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25.IV
KRYZYS UKRAIŃSKI, Minister spraw wewnętrznych Ukrainy poinformował, że
prorosyjscy separatyści zatrzymali autobus wiozący międzynarodowych
obserwatorów

W celu bezpiecznego uwolnienia zatrzymanych (7 reprezentantów OSCE oraz 5
wojskowych ukraińskich oraz kierowcę autobusa) niedaleko Slovianska toczą
się negocjacje, dodał.
Minister spraw zagranicznych Niemiec potwierdził, że zatrzymano 13 osób.
Liderzy prorosyjskich separatystów w Sloviansku potwierdzili, że autobus
został zatrzymany i sprawdzono dane osobowe pasażerów.
Samozwańczy burmistrz Slovianska Vyacheslav Ponomaryov poinformował, że co
najmniej jeden z pasażerów miał przy sobie mapy na których były zaznaczone
punkty kontrolne w tym rejonie co by wskazywało na „ich zaangażowanie w
szpiegostwie".
„Ludzie, którzy przyjechali tutaj jako obserwatorzy i zabrali ze sobą
szpiega - to nie w porządku" Ponomaryov powiedział reporterom.
Zatrzymani obserwatorzy nie są częścią głównego zespołu OSCE co uzgodniono
po długich negocjacjach przy udziale Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.
Zamiast tego są oni nieuzbrojonymi wojskowymi obserwatorami z
poszczególnych krajów OSCE. Minister obrony Niemiec, który odpowiada za
misję potwierdził wcześniej, że utracił kontakt z grupą.
Premier Ukrainy Arseniy Yatsenyuk oskarżył Rosję o chęć „rozpoczęcia
trzeciej wojny światowej" poprzez okupację Ukrainy „miltarnie i wojskowo"
przez rozpoczęcie konfliktu, który rozszerzy się na resztę Europy.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27162941

POŁUDNIOWA KOREA, Nurkowie znaleźli 48 ciał w pojedynczej kajucie
Osoby były stłoczone w sali sypialnej i miały założone kamizelki
ratunkowe poinformował oficer marynarki południowo koreańskiej.
Wydobyto ogółem 183 ciała z promu Sewol.
Uratowano 174 pasażerów.
Wyciągnięcie ciał kazało się trudniejsze niż znalezienie ich gdyż nurkowie
nie mogli spędzić więcej czasu wewnątrz zatopionego promu niż 10 minut.
Urzędnicy informują, że nurkowie wydobywają 30 ciał dziennie, ale rodziny
ofiar zażądały aby wydobyć wszystkie ciała z promu przed weekendem.
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Jak dotąd przeszukano 35 ze 111 kajut.
Kapitan promu i 10 członków załogi zostało aresztowanych pod zarzutem
zaniechania i porzucenia pasażerów

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-27162157

LAWINA NA EWERŚCIE, Około połowa zespołu przewodników z obozu pod Ewerestem
schodzi wraz z niepewnością w tym sezonie wspinaczkowym po tym jak 16 z
nich zginęło pod lawiną
Niektórzy z nich zagrozili bojkotem.
Sherpowie również chcą lepszego wyposażenia oraz warunków do leczenia dla
przewodników.
Jeżeli pozostała część opuści obóz, niektórzy obawiają się, że to może
ostatecznie zakończyć plany polegające na wspinaczce na najwyższy szczyt na
ziemi w tym roku.
Sherpa Ang Tshering przewodniczący Nepalskiego Stowarzyszenia Górskiego
(the Nepal Mountaineering Association (NMA)) powiedział BBC, że tak się
może zdarzyć jeśli większość wspinaczy zrezygnuje.
Ale Madhusudan Burlakoti urzędnik z ministertwa turystyki ma nadzieję, że
część wspinaczy pozostanie. Sherpowie prowadzą rozmowy na ten temat z
nepalskim rządem.
Ponad 300 zagranicznych wspinaczy było przygotowanych na zdobycie Ewerestu
w tym roku, ale po tym jak lawina zabiła 13 Sherpów i 3 jest zaginionych,
wielu z nich dostało szoku informuje korespondent BBC.
W obozie było około 50 zespołów wspinaczkowych w tym 31 zamierzało wspiąć
się na Ewerest.
Część z nich zdecydowała się na odbycie trekkingu zamiast wspinaczki
natomiast pozostali ciągle czekają i obserwują wydarzenia, informuje
Singh Khadka z BBC w Nepalu.

Navin

Rząd zapewnił, że zezwolenia dla wspinaczy pozostaną ważne przez kolejne 5
lat.
Lawina z minionego piątku była najgorszym pojedynczym wypadkiem w czasie
wspinaczki na najwyższy szczyt w ostatnim okresie.
Zeszła na wysokości 5 800 m tuż nad głównym obozem.
Sherpowie mogą zarobić do 8 000 dolarów (4 800 funtów) w ciągu
trzymiesięcznego sezonu wspinaczkowego - to ponad dziesięciokrotnie więcej
niż wynosi przeciętna pensja w Nepalu, który jest jednym z najbiedniejszych
krajów w Azji.
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Ale korespondent BBC z Azji Południowej Andrew North mówi, że to nie
wygląda dobrze kiedy rząd zarabia miliony dolarów rocznie za opłaty za
zezwolenie na wspinanie. Niektóre spółki wspinaczkowe pobierają opłaty do
60 000 dolarów (36 000 funtów) za jedną osobę.
Lawina zeszła kuluarem zwanym Khumbu Icefall w którym znajdują się
szczeliny lodowe i bloki lodowe, które mogą się oderwać w każdej chwili.
I choć miejsce to jest relatywnie nisko na górze jest jednym z
najniebezpieczniejszych punktów - ale nie ma bezpieczniejszych dróg wzdłuż
słynnej Południowej Przełęczy (South Col) po raz pierwszy zdobytej przez
Sir Edmunda Hillary i Tenzing Norgay w 1953 roku.
Sherpowie często odbywają od 20 - 25 wejść niosąc wyposażenie do obozów
nastawiając się przez to na większe ryzyko.
Od 1953 roku na Ewerest wspięło się ponad 3000 osób.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-27153239

24.IV
KRYZYS UKRAIŃSKI, Rosja zarządziła nowe ćwiczenia wojskowe po tym jak
Kijów rozpoczął operację przeciwko prorosyjskim separatystom
Minister obrony Rosji Sergei Shoigu poinformował, że Moskwa została
”zmuszona do działania" po tym jak ukraińscy komandosi ruszyli na
twierdzę separatystów w Sloviansku.
Ćwiczenia, które przeprowadzi Rosja odbędą się w południowych i

zachodnich dystryktach wojskowych, Shoigu dodając powiedział, że „siły
powietrzne przećwiczą loty aby przetestować manewry wzdłuż granic kraju".
Moskwa zgromadziła dziesiątki tysięcy oddziałów wzdłuż swojej granicy.
Tymczasem co najmniej dwóch prorosyjskich separatystów zostało zabitych
kiedy ukraińscy komandosi wspierani przez pojazdy opancerzone
oczyszczali punkty kontrolne na przedmieściach Slovianska. Potem
jednostki ukraińskie wycofały się.
Korespondenci BBC byli w jednym z punktów kontrolnych na południe od wiski
zwanej Makatikha i potwierdzili, że widzieli dymiące opony. Ale jak
informują nie było tam ognia ani śladu ciał.
W międzyczasie w Polsce wylądował kontyngent żołnierzy amerykańskich w celu
przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych w związku z zaniepokojeniem wśród
wschodnich członków NATO w związku z sankcjami w stosunku do Rosji.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27138300
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Obama Asia tour: US-Japan treaty 'covers disputed islands'

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-27137272
Bernie Ecclestone denies bribery in Germany trial

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27136709
South Korea school reopens after ferry disaster

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-27137582

23.IV
KOREA PŁD., Katastrofa promu: nowe aresztowania
Władze aresztowały kolejnych 4 członków załogi promu, który zatonął w
ubiegłym tygodniu powodując, że całkowita liczba zatrzymanych wzrosła do 11
osób.
Policja wkroczyła także do biur powiązanych z właścicielami promu.
Zespoły poszukiwawcze próbują dotrzeć do ciał ofiar katastrofy, które
znajdują się w zatopionym wraku.
Liczba ludzi, którzy zginęli w wypadku sięgnęła 150 przy czym 152 uznaje
się wciąż za zaginione, w większości są to uczniowie ze szkoły Ansan
znajdującej się na przedmieściach Seulu.
Rząd jest pod silną presją, aby wyjaśnić przyczyny przewrócenia się promu.
22 z 29 członków załogi promu uratowało się a prokuratorzy informują, że 11
aresztowanych było na mostku gdy okręt przechylił się i zatonął w ciągu 2
godzin.
Do przedsiębiorstwa stowarzyszonego ze Spółką Chonghaejin Marine Company
znajdującego się w Incheon, która jest właścicielem 6,835 tys. tonowego
promu Sewol również wkroczyła policja.
Dla 70 pracowników zajmujących stanowiska kierownicze powiązanych z
Chonghaejin i jego filiami nałożono 30 dniowy zakaz wyjazdu z kraju gdyż
istnieje prawdopodobieństwo postawienia im zarzutów karnych od zaniedbania
aż do sprzeniewierzenie.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-27124528

SUDAN POŁUDNIOWY, Masakra setek cywilów w Sudanie Płd. „napawa odrazą" i
jest zdradą obywateli przez ich przywódców mówi Biały Dom
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Rebelianci zaprzeczają raportowi opublikowanemu przez ONZ według którego
zabili oni cywilów podczas przejęcia centrum naftowego w Bentiu w minionym
tygodniu.
Oświadczenie wydane przez USA głosi, że prezydent Salva Kiir i przywódca
rebeliantów Riek Machar muszą podkreślić, że takie ataki są nie do
zaakceptowania.
Styczniowe zawieszenie broni nie powstrzymało przemocy, która wybuchła w
grudniu.
Od tego czasu ponad milion osób opuściło swoje domy.
Rozmowy pomiędzy dwiema stronami konfliktu które miały odbyć się w
sąsiedniej Etiopii zostały przesunięte na 27 kwietnia.
We wtorek wojsko potwierdziło, że rebelianci walczyli z wojskami rządowymi
w kilku częściach kraju.
Rzecznik Białego Domu Jay Carney mówi z przerażeniem o raporcie o masakrze
ludności cywilnej w Bentiu.
„Obrazy ataków są szokujące: zwłoki ludzkie w meczecie, pacjenci
zamordowani w szpitalu oraz dziesiątki innych zabitych na ulicach i w
kościele - najwidoczniej ze względu na swoje pochodzenie etniczne podczas gdy język nienawiści panuje w lokalnym radiu" powiedział Carney.
Korespondenci mówią, że ostanie mordy są najbardziej szokujące od momentu
rozpoczęcia konfliktu.
Dowódca rebeliantów Brig Lul Ruai Koang powiedział BBC we wtorek, że
żołnierze rebeliantów nie zabili żadnego cywila w Bentiu.
Zasugerował, że siły rządowe i ich sprzymierzeńcy mogą być odpowiedzialni
za wydanie rozkazu aby konflikt wyglądał na „wojnę plemienną".
Bentiu, stolica bogatego w ropę regionu (Unity State) przechodził kilka
razy z jednych rąk do drugich.
Carney powiedział, że władze USA były również zaszokowane zbrojnym atakiem
na obóz ONZ w Bor w regionie Jonglei (Jonglei State) gdzie zabito 58 osób.
Walki wybuchły w ubiegłym roku po tym kiedy Kiir oskarżył Machara o
zaplanowanie przewrotu w kraju.
Machar stracił stanowisko wiceprezydenta w 2013 jednocześnie zaprzeczając
wywołaniu powstania.
ONZ wysłało ok 8500 żołnierzy do Południowego Sudanu, który stał się nowym
państwem po oddzieleniu się odd Suadanu w 2011 roku.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-27123740
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KOREA PÓŁNOCNA, Zwiększona aktywność w miejscu gdzie testuje się broń
jądrową
Rzecznik ministra obrony Korei Płd. poinformował, że w pobliżu Punggyeri gdzie przeprowadza się testy jądrowe zauważono zwiększoną aktywność.
Korea Pół. mogła zaplanować przeprowadzenie "niespodziewanego testu
jądrowego albo udaje, że taki test się odbędzie" poinformował rzecznik.
W przeszłości Korea przprowadziła trzy testy jądrowe.Minister spraw
zagranicznych ostrzegł przed niebezpieczeństwem
kolejnego.
Ostatni test Korea Płn. przeprowadziła w lutym 2013 - incydent który
doprowadził do silnego napięcia na Półwyspie Koreańskim.
Państwo przeprowadziło też testy w 2006 i 2009 roku.
Doprowadziło to nałożenia sankcji ze strony ONZ na Pyongyang.
Rezolucja 1718 wprowadzona przez ONZ, zastosowana w październiku 2006
roku po pierwszym teście jądrowym zakazuje Korei przeprowadzanie testów
jądrowych i testów przy użyciu rakiet jądrowych.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-27107273

KRYZYS UKRAIŃSKI, Wiceprezydent Joe Baiden, mówi że Rosja musi „przestać
mówić i zacząć działać"
Baiden wyraził swoje zdanie po spotkaniu z tymczasowym premierem Arseniy
Yatsenyukiem w Kijowie.
Ostrzegł Rosję przed dalszym „prowokacyjnym zachowaniem", które może
prowadzić do "większej izolacji" i przekonywał aby Moskwa zakończyła
wspieranie prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy.
Tymczasem ukraiński samolot wojskowy został ostrzelany na wschodzie Ukrainy
poinformował minister obrony.
Samolot dostał się pod ostrzał z broni automatycznej nad Slovianskiem. Nikt
nie został ranny a jednostka wróciła bezpiecznie do Kijowa.
Antnov An-30 odbywał lot zwiadowczy.
W tym samym czasie odbył się pogrzeb trzech mężczyzn zastrzelonych w
niedziel podczas ataku na punkt kontrolny zajmowany przez prorosyjskich
separatystów w pobliżu Slovianska.
Miejscowi separatyści uważają, że atak został przeprowadzony przez skrajnie
prawicowy Prawy Sektor ale Kijów nazwał to prowokacją ze strony rosyjskich
sił specjalnych.
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Ciała zabitych wystawiono w otwartych trumnach podczas ceremonii
pogrzebowej w kościele Świętego Ducha w centrum Slovianska.
Tymczasem USA zapowiedziały, że dołoży dodatkowe 50 milionów dolarów na
przeprowadzenie politycznych i gospodarczych reform w tym 11 milionów
dolarów na wybory prezydenckie 25 maja.
Z kolei rosyjski prezydent Władymir Putin wydał w poniedziałek dekret, w
którym zrehabilitował muzułmańskich Tatarów na Krymie oraz inne mniejszości
etniczne , które były prześladowane w czasie dyktatury Józefa Stalina w
czasach sowietckich.
Krymscy Tatarzy sprzeciwiają się przejęciu półwyspu przez Rosję. We wtorek
zebranie Tatarów orzekło, że ich przywódca Mustafa Dzhemilev oraz jego
zastępca mają zakaz powrotu na Krym przez pięć lat.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-27106630

15 kwiecień (wtorek) – 21 kwiecień (poniedziałek) 2014

21.IV
KRYZYS UKRAIŃSKI, Minister spraw zagranicznych Sergei Lavrov oskarżył
władze Kijowa o złamanie porozumienia zawartego w minionym tygodniu w
Genewie
Lavrov powiedział, że rząd w Kijowie nie uznawany przez Moskwę nie
doprowadził do rozbrojenia nielegalnych ugrupowań w szczególności ultra
nacjonalistycznego Prawego Sektora.
Wskazał na działanie ekstremistów potępiając tragiczną strzelaninę w
pobliżu Slovianska. Potępił również nieustające protesty na Majdanie w
Kijowie.
Tymczasem prorosyjscy separatyści w dalszym ciągu zajmują budynki w co
najmniej 9 miastach w regionie Donieckim na wschodzie Ukrainy.
Organizacja ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej (The Organisation
for Security and Cooperation in Europe) rozmieściła około 100 ekranów w 10
miastach na Ukrainie w celu wyjaśnienia szczegółów porozumienia w Genewie

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27100749
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KRYZYS UKRAIŃSKI, Rosja wyraziła oburzenie w związku ze śmiertelną
strzelaniną w Sloviansku i oskarżyła o to ukraińskich nacjonalistów
Informuje się co najmniej o trzech osobach zabitych podczas zbrojnego
ataku na punkt kontrolnym obsadzony przez prorosyjskich działaczy.
Urzędnik ukraiński powiedział, być może do strzelaniny doszło pomiędzy
przestępcami. Nacjonaliści zaprzeczyli, że brali w niej udział.
Do incydentu doszło w czasie gdy prorosyjskie ugrupowania zajmują
budynki rządowe podważając podpisane porozumienie na mocy, którego
powinni zwolnić zajmowane obiekty.
Zdjęcia wyemitowane przez telewizję pokazują co określa się jako skutki
ataku na prorosyjski punkt kontrolny około godziny 01:00 czasu lokalnego
(22:00 w niedzielę według GMT) w tym przykryte ciało człowieka.
BBC nie jest w stanie zweryfikować materiału filmowego. Jednakże
dziennikarz agencji Reuters potwierdził, że na miejscu zdarzenia widział
dwa ciała w samochodzie.
W materiale filmowy Reutersa widać 2 spalone samochody.
Minister spraw zagranicznych Rosji powiedział, że za atakiem stoi ukraiński
Prawy Sektor.
Rzecznik Prawego Sektora Artyom Skoropadsky powiedział BBC, że jego
ugrupowanie nie ma nic wspólnego ze zdarzeniem.
Viktoriya Siumar zastępca szefa ukraińskiej National Security Council
również powiedziała BBC, że trwa śledztwo w sprawie strzelaniny, ale
istnieją przesłanki, że to były "porachunki pomiędzy miejscowymi grupami
przestępczymi".
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-27093347

(Uwolnienie francuskich dziennikarzy z syryjskiej niewoli)

http://www.bbc.com/news/world-europe-27093342

19.IV
EGIPT, Hamdeen Sabahi będzie kontrkandydatem dla Sisi
Egipski polityk Hamdeen Sabahi oficjalnie zgłosił swoja kandydaturę w
nadchodzących wyborach prezydenckich.
Sabahi należący do lewicy w minionych wyborach w 2012 roku zajął trzecie
miejsce i jest jak dotąd jedynym rywalem dla byłego przywódcy armii Abdel
Fattah al-Sisi.
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Generał Sisi doprowadził do obalenia islamskiego prezydent Mohameda Morsi w
lipcu w 2013 roku po masowych protestach opozycji.
Korespondenci uważają, że ze względu na swoją popularność
najprawdopodobniej wygra wybory.
Sabahi przedstawił wymagane dokumenty po zebraniu 31 100 podpisów.
Wymagana liczba podpisów wynosi 25 000.
Generał Sisi przedstawił dokumenty w minionym tygodniu zbierając 200 000
podpisów.
Pierwsza tura wyborów została przewidziana na 26-27 maja. Jeżeli żaden z
kandydatów nie uzyska więcej niż 50 % w pierwszej rundzie druga tura
odbędzie się w czerwcu.
Jeżeli Sisi wygra to będzie reprezentował ostatnią linię egipskich
przywódców wywodzących się z armii, która sięga do lat 50-tych na krótko
przerwaną podczas rocznej kadencji prezydenta Morsi.
Grupy reprezentujące organizacje praw człowieka informują, że władze
wywodzące się z armii prezentują wzrastającą wrogość w stosunku do
niezależnych mediów i politycznych przeciwników.
Od momentu usunięcia prezydenta Morsi zginęło ponad 1000 osób a tysiące
członków Bractwa Muzułmańskiego Morsi zostało zatrzymanych przez władze
tymczasowe, które uznały ruch islamski za terrorystyczny.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27089657

KRYZYS UKRAIŃSKI, Minister spraw zagranicznych poinformował, że operacja
przeciwko prorosyjskim separatystom na wschodzie kraju została zawieszona
na czas Świąt Wielkanocnych
Andriy Deshchytsia powiedział BBC, że siły bezpieczeństwa wznowią działania
jeśli separatyści będą okupować budynki rządowe.
Rebelianci nie zgadzają się na opuszczenie budynków w kilku miastach
przeciwstawiając się porozumieniu osiągniętemu w czwartek.
Tymczasem prezydent Rosji Władymir Putin powiedział, że przyzna medale
Rosjanom, którzy wzięli udział w przejęciu Krymu od Ukrainy.
Rosja, Ukraina, UE i USA uzgodniły podczas rozmów w Genewie, że nielegalne
grupy zbrojne na Ukrainie mają zostać rozwiązane a ci, którzy okupują
budynki rządowe muszą zostać rozbrojeni i opuścić obiekty..
Strony uzgodniły, że dla uczestników protestów antyrządowych będzie
ogłoszona amnestia.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-27086511
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18.IV
KRYZYS UKRAIŃSKI, Kijów wychodzi naprzeciw wschodnim rebeliantom
Tymczasowe władze Ukrainy zaapelowały o narodową jedność i obiecały spełnić
część z żądań prorosyjskich protestantów na wschodzie kraju.
W grę wchodzi decentralizacja władzy i gwarancja utrzymania statusu języka
rosyjskiego.
Doszło do tego po tym kiedy prorosyjscy działacze nie zgodzili się na
opuszczenie budynków przez siebie zajętych.
Podczas rozmów w Genewie Rosja, Ukraina i UE i USA zgodzili się, że
nielegalne grupy zbrojne na Ukrainie muszą opuścić budynki rządowe i że
uczestników antyrządowych protestów powinna objąć amnestia.
Ale liderzy protestów zajmujący budynki rządowe we wschodnich miastach
takich jak Donetsk powiedzieli, że tymczasowe władze w Kijowie muszą
ustąpić jako pierwsze gdyż przejęły władzę na skutek nielegalnego
przewrotu.
„Doniecka Republika Ludowa" odmawia uznania władz w Kijowie.
W przemówieniu telewizyjnym tymczasowy premier Arseniy Yatsenyuk i
prezydent Olexander Turchynov zapowiedzieli, że język rosyjski będzie
językiem urzędowym tak jak język ukraiński w rejonach gdzie posługuje się
nim większość mieszkańców.
Granice samozwańczej, całkowicie nieuznawanej Donieckiej Republiki Ludowej
zostały wyznaczone przez opony i kawałki drewna.
Dzisiaj rano protestujący zignorowali porozumienie genewski i zajęli się
wzmacnianiem barykad.
Oprócz wzniesionych barykad panuje pokojowa atmosfera, ale zdarzają się
pojedyncze incydenty.
Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych Barak Obama ostrzegł, że USA i
jego sprzymierzeńcy są gotowi nałożyć nowe sankcje na Rosję jeśli sytuacja
nie ulegnie poprawie.
Minister spraw zagranicznych Rosji odpowiedział, że jest zawiedziony
rozmowami w Genewie tłumacząc, że grożenie nowymi sankcjami w stosunku do
Rosji jest „całkowicie nie do przyjęcia".
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-27081271

17.IV
INDIE, Hindusi głosują w najważniejszym dniu wyborów, w którym rządząca
Congress party walczy z opozycyjną BJP
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Wybory rozpoczęły się w minionym tygodniu i będą trwać przez pięć tygodni.
Odbywają się w 121 miejscach w 12 rejonach kraju w tym w kluczowym:
Karnataka, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra i West Bangal.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27059761

16.IV
KOREA PŁD. Setki zaginionych po zatonięciu promu
Prawie 300 osób pozostaje zaginionych po tym jak prom na którym
znajdowało się 459 pasażerów zatonął u wybrzeży Korei Południowej.
Prom pokonywał trasę od portu Incheon na północnym zachodzie do wyspy
Jeju położonej na południu, na jego pokładzie znajdowali się głównie
uczniowie.
Stacje telewizyjne ciągle relacjonują wysiłki ratowników tuż przed
zatonięciem promu. Widać armadę małych łodzi monitorujących prom.
Telewizja pokazuje ratowników, którzy próbują wyciągnąć z wody ocalałych
zanim zniknął pod wodą. Na innym obrazie widać helikoptery rzucające
pomarańczowe kamizelki ratunkowe dla ludzi zanurzonych w wodzie.
Na facebooku wielu Koreańczyków z Południa rozsyła żółtą wstążkę, która
symbolizuje nadzieję, że zaginieni ciągle jeszcze żyją.
Służby ratunkowe wykorzystują specjalne światła oraz flary w celu
przeszukania promu w podczas nocy. Uratowanych zabiera się na pobliską
wyspę.
Mówi się o czterech osobach, które zmarły i kilkudziesięciu, którzy
zostali ranni.
Na początku władze Korei poinformowały, że uratowano 368 osób, ale
później okazało się, że podczas liczenia pojawił się błąd.
Liczba ocalałych wynosi obecnie 174 osoby.
Na zdjęciach pokazano prom, który był przechylony pod znacznym kątem
następnie prawie całkowicie zanurzony z wystającymi małymi fragmentami
na kadłubie. Według raportu jednostka zatonęła w ciągu 2 godzin.
Obecnie ekipy nurków przeszukują miejsce katastrofy w poszukiwaniu
ofiar. „Widoczność jest bardzo mała z powodu dużej ilości mułu " poinformował Lee Gyeong-og wiceminister bezpieczeństwa i administracji.
Wyłowiono jedno ciało kobiety członka załogi promu poinformowała straż
przybrzeżna. Kolejna osoba, uczeń zmarł tuż po wyciągnięciu z wody.
Nie wiadomo co było przyczyną katastrofy ale świadkowie informują, że
usłyszeli odgłos uderzenia zanim prom przechylił się i zaczął tonąć.
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Inny z pasażerów powiedział, że prom „zaczął się trząść i przechylać"
podczas gdy ludzie zaczęli potykać się i wpadać na siebie."
Prom został zbudowany w Japonii i był uważany za jeden z najlepszych
jednostek na świecie. Największe zaniepokojenie budzi prędkość z jaką
się przechylił i następnie zatonął.
Nie ma znaczenia jak dobrą był jednostką to jednak kolizja mogła
spowodować szybkie zatonięcie.
Ocaleni skarżą się, że kazano im pozostać bez ruchu nawet wtedy gdy prom
zaczął się przechylać. Nie ma w tym nic dziwnego. Podstawowym założeniem
jest to, że najlepszą łodzią ratunkową jest statek. Zwykle bezpieczniej
jest pozostać na jego pokładzie niż wskoczyć do wody.
KILKA INFORMACJI O JEDNOSCE
- Prom Sewol pokonywał trasę od Uncheon do wyspy Jeju, którą pływa dwa
razy w tygodniu
- Jego długość to 146 metrów i ma zdolność do przewożenia 900 osób, na
pokładzie tym razem było 470 osób
- Pośród pasażerów było około 330 uczniów z Danwon High School z Ansan
(przedmieścia Seulu)

Warunki pogodowe były dobre. Agencja Yonhap informuje, że prom zatonął na
głębokości 30 metrów.
Agencje informują, że prom wysłał sygnał z prośbą o ratunek około 20 km od
wyspy Byungpoong około 9:00 czasu lokalnego.

„Spróbujemy ustalić przyczynę wypadku po zakończeniu akcji ratunkowej
poinformował Lee Gyeong-og.

Zdenerwowani rodzice zebrali się przed szkołą Anasan żądając odpowiedzi
informuje Lucy Williamson z BBC.
Zgodnie ze zdaniem ministara Lee Gyeong-og cytowanego przez agencję AP na
pokładzie promu było 30 członków załogo, 325 uczniów, 15 nauczycieli i 89
pozostałych pasażerów.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-27045512
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UKRAINA, Operacja „antyterrorystyczna" w mieście Donetsk trwa
Tymczasowy prezydent Olexander Turchynov ogłosił rozpoczęcie
„antyterrorystycznej" operacji przeciwko prorosyjskim separatystom.
Prezydent Rosji Władymir Putin powiedział, że eskalacja konfliktu „postawi
Ukrainę na krawędzi wojny domowej".
Prezydent Turchynov ogłosił, że baza powietrzna w Kramatorsku została
„wyzwolona" z rąk „terrorystów".
Prorosyjscy rebelianci zajęli budynki w około 10 miastach na wschodzie
kraju i jego centrum przemysłowego.
Biały Dom określił działanie rządu Ukrainy jako przemyślane i ostrzegł
Rosję wprowadzeniem kolejnych sankcji przeciwko Moskwie.
Prezydent Putin przemawiając we wtorek powiedział, że spodziewa się iż
działania rządu na Ukrainie zostaną potępione przez społeczność
międzynarodową.
Gabriel Gatehouse z BBC poinformował, że w Kramatorsku rozgniewany tłum
zebrał się przed bazą powietrzną na wiadomość o przybyciu 2 helikopterów ,
które miały przylecieć z żołnierzami z Kijowa.
Około 200 ludzi, którzy pozostali wieczorem we wtorek wznosi okrzyki za
przeprowadzeniem referendum informuje korespondent.
Tymczasem Minister Finansów Rosji Anton Siluanov powiedział, że gospodarkę
kraju dotknęła „najtrudniejsza sytuacja od kryzysu w 2008 roku" wraz z
odpływem kapitału w pierwszym kwartale tego roku w wysokości 63 miliardów
dolarów z powodu ”ryzyka obserwowanego przez społeczeństwo i inwestorów".
Niemiecki koncern RWE AG powiedział w oświadczeniu, że rozpoczął dostawy
gazu na Ukrainę, która napotyka trudności w związku z niezapłaconymi
rachunkami.
Raporty mówią o atakach z bronią w punktach kontrolnych rebeliantów w
mieście Sloviansk niedaleko miasta Donietsk gdzie prorosyjscy rebelianci
zajęli budynki siedziby służb bezpieczeństwa i policji w miniony weekend.
Budynek policji w Kramatorsku został również zajęty, ale najprawdopodobniej
rebelianci stracili nad nim kontrolę.
Rosyjski minister spraw wewnętrznych ostrzegł, że użycie jakiejkolwiek siły
na wschodzie kraju przez rząd w Kijowie może podkopać rozmowy na temat
kryzysu z udziałem UE, Rosji Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, które mają
odbyć się w czwartek w Genewie.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-27035196

INDIE, Sąd w kraju uznał ludzi określanych jako transgender jako odrębną
płeć
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„Każdy człowiek ma prawo wyboru swojej płci" uznano przyznając prawo wyboru
dla tych, którzy nie uznają siebie ani za kobietę ani za mężczyznę.
Szacuje się, że w Indiach jest około milion ludzi określanych jako
transgender.
W Indiach popularnych określeniem dla trangender, transseksualisty, eunucha
czy transwestyty jest hijra.
Walczący o prawa dla ludzi transgender uważają, że żyją oni często w
biedzie, odrzuceni przez społeczeństwo z powodu identyfikowania płci.
Wielu utrzymuje się ze śpiewania, tańcu, żebractwa czy prostytucji.
Członkowie trzeciej płci odegrali znaczącą rolę w kulturze Indii i kiedyś
byli traktowani z wielkim szacunkiem.
Wspomina się o nich w starożytnych pismach hinduskich i zostali opisani w
wielkich eposach: Ramayana and Mahabharata.
W średniowieczu również odegrali ważną rolę na dworach królewskich
imperatorów z dynastii Mughal oraz innych władców Indii.
Wielu z nich miało też bardzo silną pozycję.
Ich upadek rozpoczął się od 18 wieku podczas kolonialnej władzy
Brytyjczyków gdy Criminal Tribes Act w 1871 roku uznał ludzi transgender
jako „przestępców", którzy byli „uzależnieni" od popełniania poważnych
przestępstw. Byli aresztowani za przebieranie się w kobiece stroje lub za
taniec a publicznych miejscach oraz za uprawianie miłości z ludźmi tej
samej płci.
Po uzyskaniu niepodległości prawo zostało unieważnione w 1949 roku ale
podejrzliwość w stosunku do społeczności transgender ciągle istniała.
Nawet dzisiaj społeczność transgender pozostaje wykluczona żyjąc w
zamkniętych grupach niepokojonych przez policję i atakowanych przez innych.
Walczący o prawa dla nich uważają, że decyzja sądu będzie punktem zwrotnym
i spowoduje poprawienie ich sytuacji.
Jak dotąd ludzie transgender są zmuszani do dokonanie wyboru pomiędzy
mężczyzną a kobietą jeśli chodzi o ich płeć w przypadku publicznych sfer
życia.
„Wybór dokonywany przez ludzi trangender jako trzecia płeć nie jest ani
sprawą społeczną ani medyczną ale prawem każdego człowieka" powiedział KS
Radhakrishnan kierujący ławą Sądu Najwyższego po wydaniu wyroku we wtorek.
„Ludzie trensgender są również obywatelami Indii" i należy „im zapewnić
równą możliwość rozwoju" uznał sędzia.
„Jesteśmy niezmiernie wzruszeni wyrokiem" powiedziała BBC adwokat Anita
Shenoy wnioskodawczyni National Legal Services Authority (Nalsa).
„Trybunał dał sankcję prawną dla trzeciej płci. Sędziowie powiedzieli, że
rząd musi mieć pewność , że ludzie, którzy się z nią identyfikują będą
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mieli dostęp do opieki medycznej oraz takich udogodnień jak oddzielne
oddziały w szpitalach oraz oddzielne toalety" powiedziała Shenoy.
W 2009 roku Komisja wyborcza Indii zrobiła pierwszy krok zezwalając ludziom
trangender na wybór na formularzach do głosowania pozycji „inny".
Ale Indie nie są pierwszym krajem który uznaje trzecią płeć. Nepal uznał ją
w 2007 roku. Podobnie uznaje ją Bangladesz.
Wtorkowy wyrok sądu nastąpił po tym jak decyzją Sąd Najwyższego w grudniu
stosunki płciowe pomiędzy ludźmi tej samej płci zostały uznane za
przestępstwo po tym jak w 2009 roku Sąd Najwyższy w Delhi uznał je za
legalne.
Zgodnie z 153-letnim prawem kolonialnym w sekcji 377 kodeksu karnego Indii
relacje seksualne tej samej płci są uznawane za „przestępstwo niezgodne z
naturą" i podlegają karze do 10 lat pozbawienia wolności.
Prawnicy uważają, że wyrok sądu stawia ludzi transgender w dziwnej
sytuacji: z jednej strony są oni teraz uznawani i chronieni przez
konstytucją a z drugiej strony mogą zostać uznani za łamiących prawo w
przypadku stosunków pomiędzy ludźmi tej samej płci.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27031180

8 kwiecień (wtorek) – 14 kwiecień (poniedziałek) 2014

14.IV
KRYZYS UKRAINSKI, UE i USA rozważają wprowadzenie kolejnych sankcji w
stosunku do Rosji
Wzrost napięcia na Ukrainie jest związany z zajmowaniem przez prorosyjskich
aktywistów kolejnych miast na wschodzie Ukrainy.
Także w poniedziałek Stany Zjednoczone poinformowały, że rosyjski myśliwiec
kilkakrotnie przeleciał w pobliżu ich okrętu na Morzu Czarnym.
Rzecznik Białego Domu Jay Carney powiedział, że prezydent Obama planuje
porozmawiać przez telefon, prawdopodobnie w poniedziałek z prezydentem
Putinem,
Potwierdził, że USA nie planują udzielenia pomocy zbrojnej Ukrainie.
Tymczasem po spotkaniu w Luksemburgu ministrowie spraw zagranicznych
zapowiedzieli, że uzgodnili rozszerzyć " listę osób, którym zostaną
zamrożone aktywa i zostanie nałożony wizowy zakaz wjazdu".
Ministrowie UE uzgodnili także, że Ukraina dostanie 1,4 miliarda dolarów
pomocy.
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W Waszyngtonie podpisano gwarancję udzielenia pożyczki w wysokości 1
miliarda dolarów pomiędzy amerykańskim sekretarzem skarbu Jacob Lew a jego
ukraińskim odpowiednikiem Oleksandr Shlapakiem.
Tymczasowy prezydent Olexander Turchynov potępił "agresję" ze strony Rosji
i zaproponował aby ONZ również wzięła udział w "anty terrorystycznej "
operacji.
Wydaje się to mało prawdopodobne gdyż Rosja ma prawo veta w Radzie
Bezpieczeństwa, która mogła by wyrazić zgodę na takie działanie.
Tymczasowy prezydent Ukrainy zasugerował, że Kijów mógłby być bardziej
otwarty na zmianę z formy republiki na państwo federacyjne udzielając
większych praw ludności rosyjskojęzycznej.
Ale zaznaczył, że decydującą rolę miałby w tej decyzji naród, który jednak
wyraża sprzeciw tej tendencji szczególnie w kilku rejonach kraju.
Wielu obserwatorów uważa, że wynik narodowego referendum mógłby być
niepewny ponieważ większość ludzi w Kijowie i ukraińskojęzycznych na
zachodzie kraju odrzuca ideę państwa federacyjnego.
Tymczasem podczas nadzwyczajnego zebrania Rady Bezpieczeństwa ONZ w
niedzielę, Rosja przekonywała Kijów aby nie używał siły w stosunku do
protestujących na wschodzie Ukrainy.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-27028116

13.IV
UKRAINA, Ranni podczas walk Sloviansku
Minister spraw wewnętrznych informuje, że podczas walk z prorosyjskimi
siłami zginął ukraiński oficer.
Arsen Avakov powiedział, że obie strony doznały licznych obrażeń.
Prorosyjskie siły zajęły Sloviansk w niedzielę i za swój cel przyjęły co
najmniej 4 inne miasta po tym jak Kijów rozpoczął „operację przeciwko
terrorystom".
Kijów i Zachód oskarżają Moskwę o inicjowanie działań. Kreml zaprzecza.
Sekretarz Stanu USA John Kerry ostrzegł o „dodatkowych konsekwencjach"
jeśli Rosja nie podejmie wysiłków w celu „deeskalacji" i nie wycofa swoich
oddziałów znad granicy z Ukrainą.
Ale rosyjski minister spra zagranicznych Sergei Lavrov powiedział, że rząd
w Kijowie „zademonstrował swoją niezdolność za wzięcie odpowiedzialności za
losy kraju".
W niedzielę uzbrojeni ludzie przejęli posterunek policji i budynki rządowe
w Sloviansku, Kramatorsku i mieście Druzhkovka.
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Według niepotwierdzonych wiadomości budynki władz zostały również przejęte
w 2 innych miastach Mariupol i Yenakievo.
BBC podaje, że w Sloviansku dobrze zorganizowani i uzbrojeni ludzie szybko
przejęli kontrolę nad miastem.
Na głównych ulicach ustanowiono punkty kontroli.
Avakov określił działania „pokazem agresji Rosji". Zapowiadając akcję
mającą na celu usunięcie działaczy z miasta ostrzegł mieszkańców Slovianska
aby ci zostali w swoich domach.
„Separatyści zostaną zastrzeleni bez ostrzeżenia przez siły specjalne"
powiedział.
Później poinformował, że siły ukraińskie zostały zaatakowane na drodze do
Slovianska w punkcie kontrolnym i co najmniej jeden oficer została zabity a
pięciu innych rannych.
Nie znana jest również liczba rannych u drugiej ze stron, powiedział.
Świadkowie informują, że jeszcze nie ma oznak walk i w centrum miasta
panuje spokój.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-27008026

12.IV
INDIE, Podczas wyborów w Chhattisgarh doszło do wybuchu bomby
Dwie bomby podłożone najprawdopodobniej przez Maoistów zabiły 12 osób.
Do pierwszej eksplozji doszło w autobusie wiozącym urzędników w prowincji
Bijapur podczas, której zginęło 7 osób
W drugim ataku 1,5 godziny później zginęło 5 policjantów w prowincji
Bastar.
W miniony poniedziałek w Indiach rozpoczęły się pięciotygodniowe wybory
powszechne.
Urzędnicy informują, że autobus został wysadzony przez minę kiedy był w
drodze pomiędzy miastami: Gudma i Kutru. 4 osoby zostały ranne.
Kilka osób także zostało rannych o odrębnym ataku na karetkę pogotowia ,
który miał miejsce w miejscowości Kamanar.
Maoiści organizują częste ataki od kilku dekad zgodnie ze swoją kampanią
według, której chcą większego udziału w zasobach naturalnych ludzi
biednych.
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27001888

SYRIA, Strona rządowa oraz opozycja oskarżają się wzajemnie o użycie
trującego gazu podczas ataku w piątek
Telewizja państwowa poinformowała, że grupa dżihadu Nusra Front
zorganizowała atak na Kafir Zita w prowincji Hama, zabijając 2 osoby i
raniąc kilkadziesiąt innych.
Brak jest niezależnych weryfikacji tych danych.
Rami Abdel Rahman z Syrian Observatory for Human Rights informuje, że
„Samoloty rządowe zbombardowały Kafr Zita używając bomb, które spowodowały
wydzielanie się dymu oraz zapachu doprowadzającego do duszenia się i
zatrucia".
Telewizja publiczna oskarża Nusra Front o planowany atak na 2 dodatkowe
miasta. Według niej organizacja użyła toksycznego chloru co doprowadziło do
śmierci 2 ludzi oraz powodując, że ponad 100 osób cierpiało z powodu
duszności.
W oddzielnym przypadku telewizja Al-Arabiya poinformowała, że w piątek
miało miejsce wiele przypadków duszności w Harasta w północno-wschodnich
przedmieściach Damaszku.
W sierpniu minionego roku w wyniku ataku chemicznego w pobliżu stolicy
zginęło kilkaset osób.
USA i państwa sojusznicze obwiniają rząd Syrii o atak chemiczny, co prawie
doprowadziło do nalotów sił zachodnich na siły prezydenta Assada.
Rząd zaprzecza zarzutom obwiniając z kolei rebeliantów ale Damaszek zgodził
się w wyniku zagrożenia nalotem ze strony Zachodu zniszczyć zapasy broni
chemicznej.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27001737

CHINY, Największy koncern naftowy w kraju został oskrżony o skażenie wody,
które dotknęło 2,4 miliona osób 3 w Lanzhou
Media rządowe poinformowały, że szef ochrony środowiska w mieście Yan
Zijiang oskarżył o wyciek z rurociągu właściciela zależnego od China
National Petroleum Corporation.
Rurociąg teraz jest w trakcie napraw.
Lanzhou jest stolicą północno - zachodniej prowincji Gansu.
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Uważa się, że CNPC będące własnością państwa zarządza uszkodzonym
rurociągiem, który jest w gestii zależnego Lanzhou Petrochemical Co.
Agencja rządów Xinhua poinformowała, że wyciek skaził zasoby wodne,
którymi zarządza Veolia Water - przedsiębiorstwo chińsko - francuskie i
jednocześnie główny dostawca wody dla Lanazu.
Podała również, że władze ostrzegają, iż woda w kranie zawiera 200
mikrogramów na litr toksycznego benzenu (toxic chemical benzene ) co
stanowi 20 przekroczenie norm bezpieczeństwa.
Władze poinformowały, że poziom skażenia w większości terenów wrócił do
normy.
Benzen często stosowany w przemyśle petrochemicznym może spowodować.
zwiększenie ryzyka zachorowania na raka oraz innych chorób.
W ubiegłym roku przerwany rurociąg spowodował wybuch w mieście Qingdao,
który spowodował śmierć 62 osób.
A w styczniu 2012 roku toksyczny kadm i inne odpadki z fabryk skaziły
zasoby wodne dla milionów osób w zachodniej prowincji Guangxi.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-27002602

UKRAINA, Uzbrojeni mężczyźni zajęli budynki w mieście Sloviansk
Również budynki w miejscowości Druzhkovka zostały przejęte.
Tymczasowy minister spraw wewnętrznych informuje o wmymianie strzałów w
Kramatorsku. Arsen Avakov powiedział, że do strzelaniny doszło kiedy
uzbrojeni mężczyźni usiłowali sforsować budynki mieście.
Kramatorsk znajduje się w obwodzie Donieckim na wschodzie Ukrainy.
Nowy rząd w Kijowie oskarża Moskwę o organizowanie takiego działania.
Minister spraw wewnętrznych poinformował, że celem ataku w Sloviansku było
zajęcie składu broni na posterunku policji gdzie znajdowało się 40
karabinów i 400 pistoletów wraz z amunicją.
Jeden z napastników, tych którzy zajęli posterunek poinformował, że grupa
przybyła do Slovianska aby walczyć z ludźmi, którzy reprezentują nielegalne
władze tymczasowego prezydenta Oleksandr Turchynova. (Zgodnie z video
umieszczonym w sieci

(Youtube.)

Wypowiadający się po rosyjsku mężczyzna mówi, że reprezentuje Ludowy Front
Donbasu (People's Front of Donbass) - przemysłowy region na Ukrainie.
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W Doniecku setki prorosyjskich demonstrantów pomaszerowały w kierunku
posterunku policji żądając rezygnacji regionalnego szefa policji Kostyantyn
Pozhydayeva.
On sam poinformował później protestujących, że ustępuje.
Świadek z agencji Reuter-a poinformował, że nad kwaterą główną policji w
Doniecku flaga Ukrainy została zamieniona na flagę separatystów)

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27000700

11.IV
UKRAINA, Przywódca kraju - tymczasowy premier Arseniy Yatsenyuk zaoferował
wsparcie dla wschodnich regionów, gdzie prorosyjscy separatyści
przeciwstawiają się rządowi
Yatsenyuk prowadzi rozmowy z lokalnymi przywódcami w Donetsku, gdzie
działacze zajęli główny budynek rządowy.
Nie wiadomo czy propozycja premiera zostanie zaakceptowana przez
separatystów.
Zagrożenie dostaw gazu ze strony Rosji zmusiło Ukrainę do poszukiwań gazu u
francuskich i niemieckich firm.
EU informuje, że może przesłać gaz z powrotem na Ukrainę przy użyciu
technologii odwróconego przesyłu. Gaz przesyłany przez Rosję płynie do
Europy przez Ukrainę.
W czwartek prezydent Rosji Władymir Putin napisał w liście do 18
europejskich krajów, że dostawy gazu na Ukrainę zostaną obcięte jeśli Kijów
nie spłaci zaległości i ostrzegł, że to może również dotknąć Europę (letter to

18 European countries)
W 2009 roku spór dotyczący gazu między Rosją a Ukrainą doprowadził do
przerw w dostawach w kilku państwach UE.
W następnym tygodniu 17 kwietnia w Genewie mają się odbyć pierwsze
czterostronne rozmowy pomiędzy Rosją, Ukrainą, USA i UE od czasu
rozpoczęcia kryzysu.
Tymczasem , NATO potwierdza dokładność obrazów satelitarnych na których
widać oddziały rosyjskie zgrupowane w pobliżu granicy z Ukrainą (satellite

images which it says show Russian troops massed on the Ukrainian border)
Poprzednio jeden z urzędników rosyjskich poinformował, że obrazy
przedstawiają ćwiczenie, które odbyły się w sierpniu minionego roku.

POLSKI PORTAL 1-30 kwiecień 2014

28

(nr 13)

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-26984799

(Heartbleed bug: What you need to know)

http://www.bbc.com/news/technology-26969629

10.IV
INDIE, Głosowanie w najważniejszym dniu
Miliony Hindusów oddało swoje głosy w wyborach powszechnych, w których
rywalizują rządząca Congress party przeciwko opozycyjnej BJP.
Głosowanie odbyło się w 14 dystryktach włączając stołeczne Delhi.
Urzędnicy informują, że frekwencja była wyższa niż w 2009 roku.
Dziewięcioetapowe głosowanie zaczęło się w poniedziałek i potrwa do 12
maja. Głosy zostaną podliczone 16 maja.
w czwartek 110 milionów uprawnionych do głosowania wzięło udział w wyborach
oddając swoje głosy na prawie jedną piątą osób, które zasiądą w 543
osobowym parlamencie.
Zagłosowano w Delhi, Bihar, Kerala i Uttar Pradesh informują reporterzy.
Głosy oddano również w dystryktach Maharashtra, Orissa, Jharkhand,
Chhattisgarh i Haryana.
Głosowanie oficjalnie zakończyło się o 18.00 czasu lokalnego (12:30 GMT)
ale w niektórych punktach zostało wydłużone, aby pozwolić osobom stojącym w
kolejkach oddać głos.
Urzędnicy z komisji wyborczej informują, że frekwencja była na poziomie 64%
w Delhi, 65% w Uttar Pradesh, 73% w Krela, 66% w Jammu i 73% w Haryana.
W ważnym pod względem politycznym kluczowym dystrykcie Uttar Pradesh, z
którego najwięcej kandydatów zasiądzie w parlamencie, około 16 milinów
wyborców zagłosowało w 10 okręgach.
W niespokojnym okręgu Muzaffarnagar gdzie co najmniej 65 osób zostało
zabitych i 51 0000 ludzi w większości muzułmanów musiało opuścić swoje domy
po starciach pomiędzy muzułmanami a hindusami we wrześniu, liczna rzesza
mieszkająca w obozach zagłosowała w czwartek - nformuje Nitin Srivastava z
BBC.
W eksplozji miny w Jamui zginęło dwóch żołnierzy i trzech innych zostało
rannych o co oskarża się rebeliantów maoistowskich, ale głosowanie odbyło
się bez przeszkód.
W celu zabezpieczenia wyborów w kraju rozmieszczono tysiące policjantów
oraz członków personelu zabezpieczającego.
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Główni rywale podczas wyborów to Congress party na czele, której stoi Rahul
Gandhi i BJP prowadzona przez hinduskiego nacjonalistę Narendra Modi.
Modi, który jest w czołówce wszystkich sondaży przedwyborczych jest liderem
prowincji Gujarat, w której doszło do jednych z największych w Indiach
zamieszek przeciwko muzułmanom w 2002 roku.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-26951034

UKRAINA, Władze proponują amnestie dla prorosyjskich separatystów
Ukraina nie ukaże prorosyjskich działaczy zajmujących budynki w 2
wschodnich miastach jeżeli ci złożą broń poinformował prezydent tymczasowy
Olexander Turchynov.
NATO informuje, że w pobliżu granicy z Ukrainą Rosja zgromadziła 40 tysięcy
żołnierzy.
W mieście Donetsk separatyści zbudowali ogromną barykadę na zewnątrz
budynku administracji lokalnej. Budynek został zajęty w niedzielę.
Donetsk jest miejscem wsparcia dla Victora Yanukovycha, a także miejscem
gdzie budował swoją karierę w czasach sowieckich. Rejon jest zdominowany
przez przemysł wydobywczy i ciężki.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-26969247

9.IV
UKRAINA, 48 godzinne ultimatum dla prorosyjskich działaczy
Lider uzbrojonych działaczy w Luhansku zaapelował do prezydenta Putina o
pomoc.
Poprzednio ukraińskie siły bezpieczeństwa poinformowały, że 56 osób
przetrzymywanych wewnątrz budynku w Luhansku zostało zwolnionych po 2
rundach rozmów z lokalnymi politykami.
Według władz Ukrainy we wtorek przejęto kontrolę z powrotem nad budynkami w
mieście Kharkiv.
Budynki są otoczone przez drut kolczasty opony a nawet zderzaki od
samochodów.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-26953113
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UKRAINA, Władze kraju informują, że z powrotem przejęły kontrolę nad
budynkami administracji we wschodnim mieście Kharkiv
Mają nadzieję, ze budynki w Luhansku i Donetsku wkrótce zostaną przejęte z
rąk prorosyjskich separatystów.
W poniedziałek prorosyjscy demonstranci zajęli budynki władz w trzech
miastach.
Tymczasowy prezydent Ukrainy Oleksandr Turchynov poinformował, że w akcji
uwolnienia budynków w mieście Kharkiv zostało rannych kilku ukraińskich
policjantów.
Zatrzymano bez strzału około 70 osób poinformował minister spraw
wewnętrznych.
Turchynov powiedział, że ci którzy zajęli budynki będą traktowani "jako
terroryści i przestępcy" i zostaną osądzeni z całą surowością prawa.
Okupujący budynki rządowe w mieście Donetsk ogłosili powstanie "republiki
ludowej" i zapowiedzieli referendum w sprawie odłączenia od Ukrainy na 11
maja.
W mieście Donetsk doszło do rozmów pomiędzy władzami a prorosyjskimi
aktywistami, którzy zajęli budynki rządowe.
We wtorek Rosja ostrzegła Ukrainę aby zaprzestała jakichkolwiek operacji
wojskowych. Rosyjskich minister spraw zagranicznych powiedział w
oświadczeniu, że może to doprowadzić do wojny domowej.
We wtorek minister spraw zagranicznych powiedział, że Ukraina wynajmuje
„Amerykańskich najemników" od prywatnej firmy, którzy są ubrani jak
ukraińskie siły specjalne - ale nie ma potwierdzenia tego faktu , mówi
Steven Resenberg z BBC.
Ale pośród wojny na słowa to ciągle dyplomacja, dodaje korespondent.
Dyplomaci z USA, Rosji, Ukrainy i UE mają się spotkać w ciągu 10 dni aby
obniżyć napięcie.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-26934190

1 kwiecień (wtorek) – 7 kwiecień (poniedziałek) 2014

7.IV
INDIE, Głosowanie Hindusów w pierwszej fazie wyborów
O głosy wyborców zabiegają rządząca Congress party i stojąca w opozycji
Bharatiya Janata Party.
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Dziewięciostopniowe wybory rozpoczęły się w północno-wschodnich częściach
kraju Assam i Tripura i potrwają do 12 maja. Podliczenie głosów nastąpi 16
maja.
Uprawnionych do udziału w wyborach jest 814 milionów Hindusów.
Oprócz dwóch głównych ugrupowań o głosy wylaczy antykorupcyjna partia AAP.
Partia Aam Aadmi (Common Man's) uzyskała dobry wynik w lokalnych wyborach w
Delhi w minionej jesieni i walczy o miejsca 543 osobowym parlamencie.
Wybory, które będą trwać przeszło miesiąc poprzedziły przygotowania pod
względem logistycznym i bezpieczeństwa.
W pierwszym dniu głosowanie odbywa się w 6 okręgach w dwóch prowincjach na
północnym wschodzie - 5 w Assam i 1 w Tripura.
Assam jest zapleczem dla Congress party ale na głosy liczy w tym rejonie
również BJP.
A Assam znajdują się plantacje znanej na świecie herbaty, jest tam 6
milionów uprawnionych wyborców.
Główna rywalizacja w wyborach rozegra się pomiędzy Congressem na którego
czele stoi Rahul Gandii ostatni członek wpływowej hinduskiej dynastii
Nehru-Ghandi i BJP prowadzonej przez charyzmatycznego i kontrowersyjnego
nacjonalistę Nerendra Modi.
BJP obiecała poprawę gospodarki oraz infrastruktury oraz ograniczenie
korupcji.
Lok Sabha niższa izba parlamentu liczy 543 miejsca i partia zwycięska bądź
koalicja musi uzyskać minimum 272 miejsca aby utworzyć rząd.
Spośród 814 milionów głosujących - jest 100 milionów więcej niż w
poprzednich wyborach w 2009 roku. Obecnie utworzono 930 000 punktów
wyborczych w porównaniu do 830 000 w minionych wyborach w 2009 roku.
Tym razem zostaną użyte po raz pierwszy maszyny do głosowania, które
posiadają po raz pierwszy przycisk: "Żaden z powyższych" jako opcja dla
głosujących, którzy nie chcą oddać głosu na żadnego z kandydatów.
Congress party obiecuje „wyjątkowy wzrost" jeśli wygra.
(ż)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-26883201

UKRAINA, protestujący proklamują powstanie „Republiki Donieckiej"
Rebelianci zapowiedzieli referendum w celu odłączenia się Ukrainy na 11
maja.
Do miast (Donetsk, Luhansk i Kharkiv), w których doszło do protestów
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wysłano urzędników odpowiadających za bezpieczeństwo.
Prezydent Oleksandr Turchynov oskarżył Rosję o to, że ta zmierza do
„rozbicia" Ukrainy.
W telewizyjnym wystąpieniu powiedział, że to „jest druga fala" rosyjskiej
operacji zmierzającej do destabilizacji Ukrainy, obalenia rządu i
przeszkodzeniu w zaplanowanych wyborach.
Korespondent BBC Daniel Sandford informuje, że Donieck - to miasto
przemysłowe z milionową populacją - różni się od Krymu gdzie jest wielu
mniejszości mówiących po rosyjsku i ukraińsku.
Ogólnie panuje opinia za utrzymaniem jedności kraju.
Premier Ukrainy Arseniy Yatsenyuk oskarża Rosję o destabilizację.
Informuje, że rosyjskie oddziały znajdują się 30 km od granicy.
W Luchańsku policja zablokował drogi a zbrojne posiłki są wysyłane do
niespokojnych miast.
Tymczasem w minionym tygodniu Kijów zawiesił tymczasowo sprzedaż produktów
dla 7 rosyjskich koncernów spożywczych na Ukrainie

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26919928
Microsoft kończy wspieranie systemu Windows XP - więcej:
(Windows XP demise gives small business a tech headache)

(ź)
http://www.bbc.com/news/business-26919673

6.IV
WĘGRY, Premier Viktor Orban ogłasza zwycięstwo
Po niedzielnych wyborach parlamentarnych węgierski premier będzie sprawował
urząd przez kolejną kadencję.
Jego centro-prawicowy Fidesz uzyskał 45% głosów.
Centro-lewicowy sojusz uzyskał 25 % głosów a skrajnie prawicowa partia
Jobbik ma 21%.
Węgierska lewica nigdy nie podniosła się z klęski wyborczej w 2010 roku, w
której obecny zwycięzca Victor Orban uzyskał 2/3 wymaganych głosów.

POLSKI PORTAL 1-30 kwiecień 2014

33

(nr 13)

Korespondenci informują, że niedzielne wybory były w głównej mierze walką o
stan gospodarki.
Partia Fidesz prawdopodobnie uzyska 135 miejsc w 199 osobowym parlamaneci.
Jobbik będzie drugą co do wilkości partią informuje Nick Thorpe z BBC.
Opozycja oskarża Orbana o podkopywanie w czasie wyborów węgierskiej
demokracji.
Podejście populistyczne i jednocześnie eurosceptycyzm Orbana zjednały mu
Węgrów.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-26908404

UKRAINA, Prorosyjskie siły szturmują urzędy w trzech wschodnich miastach
kraju
Doszło tam (Donetsk, Luhansk, Kharkiv) do starcia z policją, wywieszenia
rosyjskiej flagi oraz wezwania do referendum w sprawie niepodległości.
Prezydent Ukrainy Olexander Turchynov odwołał swoją podróż na Litwę
i zwołał zebranie poświęcone bezpieczeństwu państwa.
W Doniecku gdzie doszło do największego protestu liczna liczba działaczy
oderwał się od tłumu zajmującego główny plac miasta aby zaatakować i zająć
lokalne budynki rządowe.
Rzecznik lokalnej policji w Doniecku Ihor Dyomin powiedział, że około 1000
wzięło udział w szturmie na budynki.
W Luchańsku policja użyła gazu łzawiącego w stosunku do protestujących,
którzy włamali się do miejscowego budynku gdzie byli zatrzymani działacze
prorosyjscy (15 osób) aresztowani w minionym tygodniu, których oskarża się
o planowanie zamieszek.
Także w Charkowie kilkadziesiąt osób dostało się do budynków rządowych po
przełamaniu kordonu policji.
Minister spraw wewnętrznych Arsen Avakov oskarżył prezydenta Putina i
Janukowycza o „wydanie rozkazu i opłacenie kolejnych fali zamieszek o
charakterze separatystycznym na wschodzie kraju".

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26910210

JORDANIA, Co najmniej jedna osba została zabita i kilkadziesiąt rannych w
podczas zamieszek w jordańskim obozie Zaatari, w którym znalazło
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schronienie 106 000 uchodźców
Jordańskie siły użyły gazu łzawiącego przeciwko uchodźcom rzucającym
kamienie oraz podpalającym namioty i pojazdy.
Obie strony wzajemnie oskarżają się o prowokację. Zabita osoba była
syryjskim uchodźcą, informują urzędnicy.
W rozrastającym się obozie doszło do kilku protestów od momentu jego
założenia 2 lata temu, głównie z powodu złych warunków mieszkaniowych..
Zaatari jest umiejscowiony na pustyni jordańskiej około 12 km od granicy z
Syrią.
Władze informują, że do wybuchu zamieszek doszło gdy policja aresztowała
grupę uchodźców, którzy chcieli opuścić obóz nieleganie.
Mieszkańcy Zaatari, jednak twierdzą, że do przemocy i starć doszło bo
policjant jordański stratował syryjskie dziecko.
Dyrektor syryjskiego departamentu ds. uchodźców (The Syrian Refugees Camp
Affairs Department) Syrian Refugees Camp Affairs Department Brig Gen Waddah
Hmoud poinformował, że 29 policjantów i oficerów żandarmerii zostało
zabranych do szpitala z powodu obrażeń.
„Niestety jeden z 2 rannych z broni palnej uchodźców syryjskich zmarł
dzisiaj rano" powiedział Hmoud agencji AP.
Założony w lipcu 2012 roku dla 100 rodzin uchodźców Zaatari obecnie składa
się z około 30 000 namiotów i budynków administracji.
Jego utrzymanie kosztuje 500 000 dolarów dziennie przy dystrybucji 0,5 mln
bochenków chleba i 4,2 litra wody każdego dnia.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26908587

5.IV
UKRAINA odrzuca podwyżkę cen gazu rosyjskiego Gazpromu
Tymczasowy prmier Ukrainy Arseniy Yatsenyuk uznał podwyżkę gazu za formę
„agresji ekonomicznej".
Minister ds. energetyki powiedział, że spróbuje negocjować cenę, ale jeśli
rozmowy się nie powiodą Ukraińcy muszą być gotowi na rosyjskie ograniczenia
dostaw.
Moskwa twierdzi, że cena zmieniła się na skutek tego,że Ukraina nie zalega
za płatnościami na rzecz Rosji.
Rosyjski Gazprom podniósł ceny na gaz na Ukrainie o 81% do 485, 50 dolarów
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z 268, 50 dolarów za 1 metr sześcienny.
Ukraiński minister ds. energetyki Yuriy Prodan powiedział, że jeśli nie
dojdzie do porozumienia to zwróci się z prośbą o rozstrzygnięcie w sądzie
arbitrażowym w Sztokholmie.
Podwyżka ceny gazu może również dotknąć dostaw gazu w Europie gdyż 40%
rosyjskiego gazu, który tam jest dostarczany przepływa przez Ukrainę, mówi
David Stern z BBC.
Ukraina zalega Rosji w wysokości ponad 1,7 miliarda dolarów.

(ź)
http://www.bbc.com/news/business-26902522
EGIPT, Są ofiary walk plemiennych
Na skutek trwających drugi dzień starć pomiędzy 2 plemionami na południu
kraju zginęło 23 osoby.
Siły zbrojne Egiptu poinformowały, że interweniowały, aby przerwać walki
pomiędzy klanem arabskim klanem Bani Hilal (Arab Bani Hilal) a rodziną
Nubii (Nubian).
Urzędnicy informują, że do starć doszło w piątek po namalowaniu obraźliwego
graffiti na murach miejscowej szkoły informują urzędnicy.
Spalono kilka domów i w starciach zostało rannych 31 ludzi.
Świadkowie mówią o ciałach leżących na podłodze w szpitalu, natomiast
zdjęcia, które ukazały się w mediach społecznościowych ukazują ciała na
ulicy.
Nie wiadomo co było przyczyną bezpośredniego rozlewu krwi po namalowaniu
graffiti.
Już wcześniej były napięcia pomiędzy arabskimi klanami i rdzennymi
Nubijczykami, którzy wywodzą się z południowego Egiptu i północnego Sudanu.
Jednakże ostatni incydent jest najpoważniejszym przykładem waśni etnicznych
w minionych latach.
Po niedzielnym spotkaniu dwóch stron konfliktu nie udało się dojść do
porozumienia.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26901835
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STANY ZJEDNOCZONE, Senatorzy ujawniają szczegóły działań CIA
Komisja senatu USA ds. wywiadu przegłosowała część swojego raportu w
sprawie „brutalnych" metod wykorzystywanych przez CIE w sprawie
przesłuchiwania podejrzanych.
Urzędnicy informują jednak, że minie jeszcze trochę czasu zanim
podsumowanie raportu zostanie oficjalnie opublikowane.
Fragmenty raportu, które wyciekły na zewnątrz informują, że kiedy George W
Bush był prezydentem CIA częś to wprowadzała rząd w błąd w sprawie
stosowanych przez nią metod przesłuchań.
Oświadczenie wydane przez przewodniczącą komisji panią Dianne Feinstein
informuje, że raport podkreśla „najważniejsze problemy" dotyczące
kierowaniem przez CIA swoim tajnym Programem Zatrzymań i Przesłuchań
(Detention and Interrogation Programme) przez, który przewinęło się ponad
100 zatrzymanych osób.
W oświadczeniu czytamy, że pełny 6200 - stronicowy raport, którego
przygotowanie zajęło 5 lat został uaktualniony i zostanie odtajniony
w późniejszym czasie.
Streszczenie składające się z 500 stron zostanie wysłane do prezydenta
Baraka Obamy w celu odtajnienia i późniejszej publicznej edycji.
Według urzędników program przesłuchań CIA przyniósł małe korzyści dla
wywiadu i nie okazał się być pomocnym dla schwytania przywódcy al-Qaeda-y
Osama Bin Ladena

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-26879335

3.IV
SYRIA, ONZ podaje, że w Libanie znajduje się 1 milion uchodźców
Dla Libanu małego kraju borykającego się z własnymi trudnościami skutki
napływu uchodźców są poważne, informuje agencja zajmująca się tymi
problemami przy ONZ (UNHCR)
Około 9,5 miliona osób, prawie połowa populacji Syrii opuściła swoje domy
odkąd doszło do wybuchu konfliktu.
Ponad 2,5 miliona osób opuściło kraj i po przekroczeniu granicę znalazło
się w Turcji, Jordanie, Iraku, Egipcie i innych.
W Libanie liczba uchodźców z Syrii teraz stanowi jedną czwartą jej
populacji.
Agencja UNHCR informuje, że każdego dnia rejestruje w Libanie 2500 nowych
uchodźców.
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Tymczasem dostała tylko 14% środków (z 6,5 miliarda dolarów) o które
zabiegała.
Ciężkie położenie uchodźców pokazuje obraz z minionego tygodnia kiedy matka
z chorym męzem i czwórką dzieci podpaliła się w proteście przeciwko temu,
ze nie otrzymała pomocy. Została ciężko ranna.
Wojna domowa w Syrii pomiędzy rebeliantami dowodzonych przez Sunnitów i
rządem Bashara al-Assada doprowadziła do zwiększenia napięć pomiędzy
ugrupowaniami religijnymi w Libanie, który zamieszkują w większości Sunnici
oraz Shia.
W Bejrucie i innych częściach kraju podczas walk pomiędzy zwolennikami i
przeciwnikami prezydenta Assada zginęło setki ludzi.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26864485

CHILE, Ewakuacja władz kraju po drugim trzęsieniu ziemi
Silne wstrząsy o sile 7,6 w skali Richtera nawiedziły północne Chile, zaraz
24 godziny po tym jak wstrząsy o sile 8,2 zabiły 6 osób, zniszczyły 2600
domów i spowodowały masowe ewakuacje.
W Chile i Peru ponownie ogłoszono alarm o tsunami, ale potem został on
odwołany kiedy fale, które uderzyły w wybrzeże miały wysokość 0,7 m.
Pośród ewakuowanych w czwartek była pani prezydent Michelle Bachelet.
Nie ma informacji o zniszczeniach spowodowanych ostatnim trzęsieniem.
Po trzęsieniu w portowym mieście Iquique budynki zaczęły się trząść
a ludzie wybiegli na ulice.
Ostatnie wstrząsy miały miejsce 23 km na południe od Iquique.
Z całego kraju po ostrzeżeniu o tsunami ewakuowano około miliona osób.
Prezydent pani Bachelet ogłosiła w 2 północnych prowincjach
Arica i Parinacota oraz Tarapaca stan klęski żywiołowej.
Niektóre tereny zostały zalane przez fale o wysokości 2,1 metra.
Około 40 000 ludzi w Tarapaca pozostaje bez prądu.
Tymczasem po pierwszym głównym trzęsieniu w Iquique rozmieszczono armię
Chile po tym jak 293 osoby uciekły z więzienia dla kobiet.
Później 131 wróciło dobrowolnie.
Chile jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie krajów na świecie.
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W lutym 2010 roku część środkowa i południowa została dotknięta prze
trzęsienie o sile 8,8 stopni, po których fale tsunami zalały miasta.
Zginęło wtedy 700 osób.
W 1960 r. Chile nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 9,5 stopni podczas
którego zginęło 1655 osób a fal tsunami dotarły do Hawajów i Japonii.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-26862237

2.IV
BRUKSELA, Przywódcy UE i państw afrykańskich dyskutowali podczas 2 dniowego
szczytu na temat kryzysu w Republice Środkowoafrykańskiej
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon, który także przybył na spotkanie
obiecał zrobić „wszystko co możliwe" aby zmobilizować społeczność
międzynarodową do zajęci się kryzysem.
UE zapowiedziała, że planuje wysłać 1000 żołnierzy do Republiki
środkowoafrykańskiej.
Już poprzednio ONZ ostrzegała, że 19 000 muzułmanów "stoi w obliczu
zagłady" w RŚ.
W szczycie uczestniczy 30 reprezentantów państw i rządów.
Sekretarz generalny ostrzegł, że w Republice środkowoafrykańskiej może
rozkręcić się spirala ludobójstwa.
W minionym miesiącu w RŚ miały zostać rozmieszczone oddziały UE ale nie
doszło do tego z powodu braku zaangażowania odpowiedniej liczby oddziałów i
samolotów z całej grup 28 członków wspólnoty europejskiej.
UE powiedziała, że jej oddziały operowały by w stolicy Bangui gdzie
sytuacja jest najgorsza.
Około 8000 żołnierzy Unii Afrykańskiej (AU) i oddziały francuskie walczą
aby przywrócić stabilizację w RŚ po ponad rok trwającym konflikcie
powstałym po przejęciem władzy przez głównie rebeliantów muzułmańskich.
We wtorek UNHCR podaje, że próbował ewakuować około 19 000 muzułmanów z
terenów w pobliżu Bangui.
Około 16 000 osób opuściło swoje domy w Bangui w ciągu ostatnich 10 dni z
powodu przemocy.
Po tym kiedy przywódca rebeliantów Michel Djotodia, który został
prezydentem a następnie zmuszono go do ustąpienia grupy samoobrony zaczęły
poszukiwać muzułmanów w kraju, który jest w większości zamieszkiwany przez
chrześcijan.
Podczas minionej wizyty w RŚ szef ONZ ds. praw człowieka Navi Pillay
poinformowała, że był „zaszokowany" całkowitym brakiem jakichkolwiek
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struktur, które by wspierały przestrzeganie prawa i porządku w kraju.
„Nie ma zwartej armii, ani policji, ani systemu sądowego, ani nawet miejsc
do aresztu" powiedziała.
„Tak więc kiedy nie masz policji i systemu karnego, masz państwo
bezprawia".
UE była tradycyjnie największym partnerem handlowym i jak dotąd jej
największym darczyńcą.
Jednak jej dominacja jest nieustanie zmniejszana przez Chiny, teraz główny
inwestor w Afryce.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-26841740

KRYZYS UKRAIŃSKI, NATO rezygnuje z wojskowej i cywilnej współpracy z Rosją
Sekretarz Generalny Anders Fogh Rasmussen powiedział, że aneksja Krymu
przez Rosję była największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy od
pokoleń.
Odtąd nie będzie „współpracy jak dotąd" dodał.
28 ministrów spraw zagranicznych - członków Paktu Północnoatlantyckiego
zbierając się w Brukseli po raz pierwszy od zajęcia Krymu przez Rosję
wydali wspólne oświadczenie, w których w mocnych słowach potępili
„nielegalne" zajęcie przez Rosję półwyspu krymskiego.
Doszli do zgody odnośnie zawieszenia współpracy NATO z Moskwą w wielu
formach ale dodali, że dialog pomiędzy NATO a Rosją będzie ciągle się
toczył głównie na poziomie ambasad i wyższym „aby można było wymieniać
poglądy na temat kryzysu. Zrewidujemy relacje NATO z Rosją w czasie
kolejnego spotkania w czerwcu."
Ministrowie rozważają również opcje związane z budową stałych baz
wojskowych w krajach bałtyckich aby zapewnić bezpieczeństwo swoim członkom
we wschodniej Europie.
Rosyjskie działanie zaniepokoiło Estonię, Łotwę i Litwę, które w czasie
Zimnej Wojny były członkami Związku Radzieckiego.
Tymczasem w poniedziałek rosyjski prezydent Władymir Putin powiedział
niemieckiej kanclerz Angelii Merkel, że rozkazał częściowe wycofanie
oddziałów rosyjskich znad wschodniej granicy z Ukrainą.
Ale Rasmussen powiedział reporterom, że: „Nietety nie mogę potwierdzić, że
Rosja wycofuje swoje oddziały. Nie widzimy tego".
W tym czasie rosyjski Gazprom zapowiedział podwyżkę ceny za gaz dla Ukrainy
od wtorku.
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Alexei Miller z Gazpromu powiedział, że cena rosyjskiego gazu wzrosła do
385,5 dolarów za 1000 metrów sześciennych w drugim kwartale 2014 roku z
poprzedniej wartości 268,5 dolarów.
Miller dodał, że Ukraina zalega Rosji za niezapłacone rachunki za gaz w
wysokości 1,7 miliardów dolarów.
Parlament Ukrainy wydał rozkaz siłom specjalnym aby rozbroić "nielegalne
uzbrojone ugrupowania" na skutek nocnej strzelaniny w Kijowie, w której
brał udział członek radykalnego Prawego Sektora.
Parlament zgodził się również na przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych wraz z
NATO oraz innymi krajami na terytorium Ukrainy.
Rosyjska izba wyższa przegłosowała anulowanie traktatu z Ukrainą w sprawie
obecności Floty czarnomorskiej na Krymie.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26838894
CHILE, Trzęsinie ziemi
Kiedy na wybrzeżu CHILE w pobliżu Iquique zanotowano wstrząsy o sile 8,2
podano ostrzeżenie o fali tsunami dla zachodniego wybrzeża Chile i Peru.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-26847122

1.IV
(Analysis: Can Nato face up to Russia task?)

http://www.bbc.com/news/world-europe-26829147)

USA, CIA wielokrotnie wprowadzało w błąd rząd Stanów Zjednoczonych na temat
surowości i skuteczności jej metod przesłuchań informuje Washingon Post
Długo oczekiwany raport amerykańskiego senatu wyjaśnia, że CIA stosowało
tzw. "black sites" w celu przesłuchiwania więźniów i stosowała techniki
wcześniej nieznane.
Chodzi tutaj między innymi o zanurzanie podejrzanych w lodowatej wodzie i
uderzaniu głową więźniów o mur.
Odbywało się to podczas kadencji prezydenta George W Busha.
Urzędnicy, którzy zapoznali się z tajnymi dokumentami uważają, że rola
wywiadu została przesadzona tak też program przesłuchań wyglądał na
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bardziej efektywny niż w rzeczywistości.
Raport jest wynikiem szerokiego śledztwa przeprowadzonego przez senacką
komisję wywiadu badającą działania CIA, które rozpoczęło się w 2009 roku.
Członkowie komisji spotkają się w czwartek aby podjąć decyzję czy wysłać
streszczoną wersję do prezydenta Obama w celu ewentualnej publikacji.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-26831756
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