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1) Podnět č.j.

20020701190707

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

EU, Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Komisař, Rada EU, Vláda ČR , poslanec, senátor, novinář, redaktor, media, rozhlas, televize, občanská
sdružení .

6) Co je třeba udělat

Nepřipustit, aby se "americký způsob mravů" živelně rozšiřoval.
20.7.02 zástupci USA (v Radě bezpečnosti a jako jediní) vetovali usnesení, dle kterého měly být všechny
válečné zločiny souzeny u mezinárodního soudu.
USA odmítají podepsat Kjótský protokol o ochraně ovzduší snížením exhalací. Možností "veta" chráněný
"amerického způsobu života" naznačuje ostatním obyvatelům planety, že na území USA žije zvláštní
živočišný druh - nadlidé.
POZNÁMKA:
terorista Bin Ládin z nepochopitelných důvodů uniká. Američané se asi snaží, aby se ani nenarodil jiný,
protože V Afghanistanu dnes bombardovali svatebčany. Zabili 48 lidí, včetně novomanželů - dalších 117
zranili a vybombardovali jejich domy.
24.7.02 se podobného zvěrstva dopustil USA podporovaný Izrael v Ghaze. Ve snaze zavraždit teroistu,
zabil pilot stíhačky 15 civilistů, z toho 9 dětí. Desítky lidí byly zraněny.

7) Autor podnětu
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-20020701190707

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
15. 07. 2018
V Afghánistánu bylo v první polovině roku 2018 zabito 1692 civilistů. Zahraniční vojenské mise
demokratických států terorizmus netlumí, ale plodí?
Ohlásil:
29. 06. 2014
Válka proti terorizmu a "rebelům" (zdůvodňovaná potřebou boje za lidská práva a demokracii) je
bojem USA za právo na kontrolu světového finančního sýstému?
Ohlásil:
28. 02. 2012
V Afghánistánu pokračují prostesty a umírají desítky lidí kvůli tomu, že Američané (prý nedopatřením)
spálili dva výtisky Koránu.
Ohlásil:
13. 01. 2012
Američtí vojáci v Afghánistánu močili na mrtvé talibánce.
VIDEO
Ohlásil:
12. 11. 2011
Tálibáncům se podařilo snižit produkci narkotických látek v Afhánistánu na 165 tun za rok. V období
vojenské přítomnosti USA a dalších armád NATO se produkce zvýšila. V létech příznivých pro pěstování
máku až na 8 tis tun.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
08. 11. 2011
V průběhu let 2006 až 2010 bylo bezpilotními letady USA usmrceno 2043 Pákistánců, z nichž drtivou
většinu tvořili civilisté. Letos (leden až říjen r.2011) bylo dle oficiálních statistik usmrceno až 490 osob.
Při náletu ze 17. března v Severním Vazíristánu v Datta Khel několik amerických raket vypálených z
bezpilotního letadla v průběhu kmenovém shromáždění zabilo 48 Pákistánců. Z valné většiny šlo o
civilisty, mezi nimiž byly i děti. Dalších 50 osob utrpělo zranění.
ZDROJ
Ohlásil:
21. 10. 2011
Vražděním "diktátorů" demokratičtí politici brání odhalování vlastních zločinů?
PODROBNOSTI
Ohlásil:

09. 10. 2011
Současný americký prezident má jako první v dějinách USA v rukou pravomoc usmrtit kteréhokoliv
Američana podezřelého z teroristických činů, aniž by se mu dostalo řádného procesního řízení.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
04. 04. 2011
Nedůvěra k mezinárodním jednotkám v Afgánistánu je trvalá, útoky radikálů na ně se stupňují, při
bojových operacích umírá stále více civilistů. V r. 2010 to bylo 2500 Afghánců. K tomu připočítejme až
711 mrtvých spojeneckých vojáků, což je zatím rekordní počet od začátku této války.
ZDROJ.
Ohlásil:
04. 01. 2010
Rok 2009 byl pro koaliční síly USA a NATO v Afghánistánu nejkrvavějším za osm let od zahájení invaze;
americké síly zaznamenaly dvojnásobné ztráty v porovnání s rokem 2008.
Ohlásil:
07. 12. 2009
Americký spisovatel a režisér Michael Moore varoval prezidenta USA Baracka Obamu před posilováním
vojenského kontingentu v Afhánistánu.
Prezident Obama přesto expediční jednotky USA v Afghánistánu posílí, a to o 30 tis. mužů. Dalších 5.tis
pošlou evropské státy NATO, včetně ČR.
Ohlásil:
10. 09. 2009
Media hlásí masakr, který "organizoval" velitel německého kontingentu v Afghánistánu. Ztráty na
životech civilistů, ať již způsobené cizími vojsky či Talibanem, od letošního ledna až do července OSN
vyčíslila na 1.013 – o 24% více než v minulém roce.
Ohlásil: arbed
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