Podnět číslo 20040116204500
1) Podnět č.j.

20040116204500

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda,Ministerstvo obrany, média

6) Co je třeba udělat

Od spojenců v NATO, zejména od USA, nepřebírat a v OSN odsoudit americkou metodiku výcviku
jejich vojenských profesionálů .Zpřísnit vojenské tresty za hanobení lidských těl, národa a rasy.
Prosadit možnost trestání vojáků (zejména t.č. "beztrestných" voj. USA) ve státech, kde se válečných
zločinů dopustili.
Dle dokumentu "Povolání=voják",společnosti WitonFilms, scénář a režie Paul Mitchell (ČT2 16.1.04 20:00
hod.) vojáci USA ve Vietnamu rozvěšovali části těl padlých nepřátel na oplocení svých táborů.
Veterán E. Kelly ukazoval na kameru lidské ucho, které nepříteli odřízl, solí a sluncem je "mumifikoval" a
vzal si je na památku.
Jiní veteráni nazývali Vietnamce rýžožrouty, žluťáky, rákosníky, jejichž zmrzačená mrtvá těla se zálibou
fotografovali.
Jeden z veteránů ukazoval album a chlubil se barevnou fotografií člověka, kterého vlastnoručně do prsou
zasáhl granátometem M-72, atd, atd..
Poznámka: 2.5.04 - media dokladují případy mučení válečných zajatců vojáky armády USA.

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-20040116204500

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
21. 03. 2015
Americký federální soud rozhodl, že je třeva zveřejnit fotografie týrání vězňů v Iráku a v Afghánistánu.
Ohlásil:
17. 02. 2015
formátovat Polsko musí zaplatit odškodnění dvěma mužům, které na polském území americká Ústřední
zpravodajská služba (CIA) zadržovala v tajném vězení pro podezřelé z terorismu.
Ohlásil:
09. 01. 2013
Prezident USA může zadržovat podezřelé z terorismu na dobu neurčitou, a to i v případech, kdy proti
těmto osobám nebude vzneseno konkrétní obvinění a bude jim upírán řádný soud. Může vykonat
politickou popravu, aniž by mu za to hrozil zákonný postih. Řídí teroristickou válku proti "terorizmu",
která letos (r.2013) spolyká 633 miliard dolarů.
PODROBNOSTI
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

