Podnět číslo 20150123111228
1) Podnět č.j.

20150123111228

2) Úroveň realizace

jiná

3) Kde začít s řešením

Česká republika

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět OBČANÉ

6) Co je třeba udělat

PODEPSAT PETICI PROTI VÁLCE NA UKRAJINĚ.
Je třeba:
1. okamžitě zastavit bojové akce, o sporných otázkách jednat pod záštitou EU.
2. Ustavit evropskou komisi pro vyšetření válečných zločinů na Ukrajině a s výjimkou kontrolované
humanitární pomoci .
3. Zastavit jakoukoliv materiální podpory EU všem válčícím stranám.
4. Zrušit sankční opatření vůči Rusku, protože jsou neopodstatněná a vedou jen k vyvolávání nepřátelství
mezi národy Evropy.
Kompatibilní podněty:
1. 20140208135524
2. 20140514082545
3. …..
4. 20141213005838

7) Autor podnětu

Z iniciativy A.Hykšové vyvěsil Arbed

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20150123111228

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
24. 08. 2017
Ukrajinští "hrdinové" porazili 1320 soch bolševického vůdce Lenina, stovky pomníků Rudoarmějců a
rázně se vypořádali s názvy měst či ulic, které éru budování socializmu připomínaly. :-)
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
30. 07. 2017
Podle amerického politika Robertse chtějí USA rozpoutat válku proti Rusku, ve které by umírali
především Evropané?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
21. 04. 2016
Na "proruských" webech je obsáhlý (495 stran) rozbor zpravodajství o Ukrajině.
Ohlásil:
12. 12. 2015
zrušit kompetenci vláda
Ohlásil:
11. 12. 2015
Podnět lze přeřadit do kategorie VYŘEŠENO.
Ohlásil:
29. 08. 2015
Ukrajina hodlá zmařit volby v nových republikách? U jejich hranic soustředila 450 tanků, 2500
OT více než 1 děl a minometů, raketometné systémy, 90 tis vojáků, atd.
PODROBNOSTI.
Na válce v Ukrajině bohatne i prezident Porošenko, který je vlastníkem jisté zbrojovky.
Ohlásil:
09. 07. 2015
Malaizie žádá, aby okolnosti setřelu civilního letadla vyšetřila OSN?
Ohlásil:
27. 06. 2015
Z Ukrajiny uprchlo cca 93O tis. lidí. Většinou do Ruska a Běloruska.
Němci sbírají podpisy pod výzvu k usmíření s Ruskem.
Ohlásil:

03. 04. 2015
Film, ve kterém prezident Putin obsáhle vysvětluje, proč ruský parlament schválil žádost obyvatel Krymu
o připojení poloostrova k Ruské federaci byl ně českém internetu zablokován. Jeho ruská verze (bez
českých titulků) je ZDE.
Ohlásil:
28. 03. 2015
Ukrajinský prezident osobně přebírá západní vojenskou techniku. "Protiruské" kulomety a granátomety
do lafet vozidel jsou v kontejnerech. V nejbližších dnech obdrží Ukrajina z USA 230 podobných obrněnců.
Ohlásil:
23. 03. 2015
Ukrajinský prezident přiznal existenci soukromých armád místních oligarchů?
Ohlásil:
21. 03. 2015
Na Ukrajině vstoupil v platnost zákon o zvlástním postavení Donbasu.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
25. 02. 2015
V Kyjevě si zástupci EU prohlédli techniku, kterou ukořistila ukrajinská armáda.
U Debalceva ji viděli zástupci tisku a přeživší obyvatelé.
Separatisté začali z fronty odsunovat těžkou techniku. Ukrajincí váhají, protože prý se stále bojuje o
Mariupol.
Ohlásil:
16. 02. 2015
Na Ukrajině je už druhý den příměří. Více než čtvrtina "ukrajinských" vojáků obklíčených u města
Debalcevo jsou občané ze zemí NATO?Jejich počty jsou ZDE?
Ohlásil:
12. 02. 2015
Představitelé Ukrajiny, Novoruska, Ruska, Francie a Německa dohodli, že příměří mezi separatisty a
ukrajinskou armádou začne 15.2.2015. Armády se stáhnou na linii určenou první dohodou v Minsku a
oddálí od ní těžké zbraně. Propustí zajatce a do konce roku umožní Ukrajině kontrolu původní
rusko-ukrajinské hranice. Ukrajina "rebelům" obnoví sociální platby a změní ústavu, ve prospěch vyšší
autonomie Luganska a Doněcka.
Ohlásil:
11. 02. 2015
Europoslanec Jan Zahradil (ODS) se domnívá, že než dojde k dodávkám zbraní pro Ukrajinu, je třeba mít
jistotu, že s nimi je ukrajinská strana schopna separatisty porazit. (Pokud ano tak mu na počtu obětí
nezáleží?)
O cílech "ukrajinské" politiky USA hovoří Německý občan ZDE. (V prvních vteřinách umírá ukrajinská
žena v červené halence, které dělostřelecký granát téměř utrhl obě nohy.)
Ohlásil:
08. 02. 2015
Níže jsou uvedeny časy videa, ve kterých host Slobodného rozhlasu tvdí, že:
- proukrajinské postoje musí zastávat i slovenská média, a to i v případě sdílení informací o výsledku
humanitární pomoci Doněcku (26. minuta),
- ve válečné atmosféře se k moci dostávají lidé nevalných mravů (41. a 44. minuta),
- balkánský konflikt není uzavřený (58.minuta),
- Rusko tlumí válku na Ukrajině tím, že uděluje azyl brancům. Využilo ho prý už 1,2 mil. mladých
mužů. (59.min.)
Další informace jsou ZDE.
Ohlásil:
07. 02. 2015
Na mezinárodní bezpečnostní konferenci v Mnichově (ve vztahu ke krizi na Ukrajině) požadovali
(zejména):
Ukrajina - obranné zbraně proti Rusku,
Německo - urovnávání konfliktů politickými prostředky,
USA - zbraně pro Ukrajinu
Rusko - aby si Evropa vybrala. Bezpečnost s Ruskem, bez Ruska nebo proti Rusku.
Ohlásil:
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Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

