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1) Podnět č.j.

20040902090000

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

OSN, Irák, Afghánistán, (r.2011) Libye-Kaddáfí, 2012 příprava na vpád do Sýrie

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět OSN, Rada bezpečnosti, EU, vláda, parlament, Česká republika, prezident

6) Co je třeba udělat

Vyzvat USA, aby světové veřejnosti oznámilo, kolik dětí (po r. 2003) zabili američtí vojáci v
Iráku. ( Údajně několik tisíc -viz každodenní zprávy o účincích přesných útoků na jednotlivé domy, např.
na dům ve Faludži , kde dne 2.9.2004 zahynulo 17 civilistů včetně dětí.). Předpokládat, že zejména
otcové těchto dětí se budou mstít - v krajním případě i vraždami amerických dětí. Vyzvat USA a Rusko,
aby omezily výdaje na zbrojení a ušetřené prostředky investovaly do vývoje motorů a zdrojů tepla,
nezávislých na potřebě nafty a zemního plynu. Omezit "vývoz" demokracie do nábožensky
ortodoxních zemí. (Viz též podnět č.j. 2004 11 12 23 00 00.)
Poznámka:
12.1.2005 prezident USA přiznává, že v Iráku dva roky hledali, ale nenašli zbraně hromadného ničení.
Jejich údajná existence přitom byla hlavním důvodem okupace Iráku počátkem r. 2003. ( V r. 2005 bude
přítomnost vojsk USA v Afghánistánu a Iráku stát americké daňové poplatníky 115 mld. USD). Průměrná
násilná úmrtnost za den obnášela 20 civilistů v prvním, 31 v druhém a 36 ve třetím roce okupace Iráku.
2006 10 01 - dle http://www.blisty.cz/art/30536.html dochází v Iráku stále častěji k útokům na Američany
a jejich sympatizanty - v průměru jde o 4 útoky za hodinu.
Klíčová slova: Afghánistán, Libye, Kaddáfí, Kadáfí, ropa, militarizace, suroviny, odzbrojení demilitarizace,
partyzán, export demokracie
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9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5
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10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
23. 10. 2018
Exministr zahraničních věcí a šéf zahraničního výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD), který až dosud českou
vojenskou přítomnost v Afghánistánu podporoval změnil názor a dal tím za pravdu komunistům?
Důsledně proti stažení české jednotky jsou Piráti a ODS?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 07. 2018
V Afghánistánu v první polovině roku zabito 1692 civilistů. Trvalá přítomnost vojsk USA a několika daších
států NATO situaci zhoršuje?
Ohlásil:
22. 08. 2017
Americký prezident, který vyhrál volby když sliboval stažení vojsk ze zahraničí změnil názor. Nyní chce
významě zvýšit počty vojáků v Afghánistánu a vyhrožuje Pákistánu.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 04. 2017
Západní "osvoboditelé" ani za 14 roků nepochopili, že je třeba řešit skutečné problémy obyvatel Iráku a
na válečná pole míří další tisíce amerických vojáků, kteří nebudou brát ohled na ztráty v řadách
civilistů?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 03. 2016
Bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby generál Andor Šándor reagoval na dnešní teroristické
útoky IS v Bruselu a ve 25. minutě pořadu Interview ČT a doporučil: neřešt stále jen důsledky, ale
zaměřit se na příčiny. Zjistit, proč nás muslimové tak nenávidí.
Po osmé minutě obvinil přestavitele Anglie a Francie z rozbití Libye a amerického prezidenta z
destabilizace Iráku, odsoudil export zbraní . . . . a moderátorka (Zuzana Tvarůžková) ho
nepřerušila. :-)
Ohlásil:
05. 11. 2015
Česko dodalo do Iráku prvních 12 u nás douhodobě zakonzervovaných bitevníků L-159.
Ohlásil:

28. 10. 2015
Sobotkova vláda (ČSSD + ANO + Lidovci) darovala Američanům (pro potřeby irácké armády, jejíž část
dezertuje k IS?) 10 031 840 ks nábojů vz. 43 ráže 7,62 mm + 5000 ks ručních granátů F1 Celková účetní
hodnota daru činí 16 354 062,40 Kč. Účetní hodnota je nemravně nízká, protože jde o dlouho skladovaný
materiál? Nový náboj stojí cca 8 Kč, ruční granát více než 500Kč?
Ohlásil:
30. 06. 2015
Evropu zaplavují tisíce arabských i afrických uprchlíků, množí se brutální akce islámských teroristů. I
čeští politici (konečně) připouští, že bezvýhradná podpora amerického exportu demokracie na
střední východ a do Libye byla chybou?
Ohlásil:
24. 05. 2015
Pro některé hrdiny metál, kolečkové křeslo nebo rakev, pro jiné nové území s armádou otroků.
Jedněm přeživší postaví pomníky, druhým zámky a celý proces začíná nanovo, až do úplného vyhlazení?
PODROBNOSTI.
AUTOR.
Ohlásil:
24. 03. 2015
Nezvykle cynický popis "technologie" rozšiřování amerického impéria a vytváření "sanitárního"
koridoru kolem Ruska je ZDE. Ve třetí minutě pan George Friedman (americký zpravodajský expert a
odborník na národní bezpečnost) uvádí, že USA se orgánů NATO neptá, zda a kam může vyvážet zbraně
(války?), protože by nikdy nezískal potřebnou 100% shodu států NATO.
Ohlásil:
01. 02. 2015
Dle novinářky Terezy Spencerové vytvořila americká okupace Iráku v některých oblastech podmínky
vhodné pro nastolení středověku, je to šílená vizitka západního „vývozu demokracie“. A vzhledem k tomu,
že pár tisíc nejbohatších neustále bohatne a zbytek planety chudne a upadá do beznaděje, pak vzhlížení k
brutální fantasmagorii Islámského státu může mít sílící tendenci.
Ohlásil:
01. 01. 2015
Od roku 1945 do roku 2009 proběhlo pod hlavičkou Rady bezpečnosti OSN přibližně 65 válek, v nichž
počet mrtvých výrazně přesáhl počet obětí obou světových válek dohromady? Největší počet
konfliktů byl iniciován státy sdruženými v NATO?
Ohlásil:
26. 12. 2014
Bývalý náčelník české 11.polní nemocnice v Afhánistánu,který působil i v bývalé Jugoslávii, v Iráku a
zastával významné funkce v rámci Sekce vojenského zdravotnictví Generálního štábu AČR vrátil
vojenská vyznamenání, odsoudil činnost vojenského uskupení NATO i většiny českých politiků a v
současné krizi na Ukrajině stojí na straně Ruska?
Vyznamenání vrátil později i Slovák rtn. v.z. Robert Bačinský.
Ohlásil:
10. 12. 2014
Zpráva o brutálním mučení a vraždách vězňu zaměstnanci amerických tajných služeb je ZDE.
Ohlásil:
27. 11. 2014
USA exportuje demokracii typu "Ferguson" ?
Ohlásil:
27. 11. 2014
Při operaci "Pouštní bouře" v Kuvajtu zabíjeli Američané v průměru 100 Iráčanů za hodinu - celkem 100
tisíc. Na Americké straně byly ztráty zcela marginální?
Ohlásil:
23. 10. 2014
V Kanadském městě Ottawa zastřelil 23.10.2014 islámista vojáka a další lidi zranil.
O tom, jak export demokracie "na křídlech bombardérů" přispívá ke vzniku totalitních režimů, např. v
Kambodži a v Iráku, píše britský novinář a filmař John Pilger ZDE.
Ohlásil:

20. 10. 2014
Bývalý ministr obrany USA Leon Panetta konstatoval, že Spojené státy od roku 1980 buď invazí nebo
bombardováním ohrozily celkem čtrnáct států na Blízkém Východě, v Asii a na jihovýchodě Evropy: Írán,
Libyi, Libanon, Kuvajt, Irák, Somálsko, Bosnu, Saúdskou Arábii, Afghánistán, Súdán, Kosovo, Jemen,
Pákistán a nyní Sýrii. Cena je strašlivá: desítky tisíc raněných či zabitých Američanů, triliony dolarů,
stovky tisíc raněných či zabitých muslimů, miliony uprchlíků, mezi nimi na předním místě křesťané z
dotyčných zemí. Doporučuje, aby Kongres hlasoval o ukončení americké třicetileté války na Středním
východě.
Ohlásil:
28. 09. 2014
Metodiku Američany organizovaného "náboru" a výcviku vůdců bojů proti "tyranům" ve státech
oplývajících (zejména) ropou popisuje (kdysi silně protiruský) čečenský politolog a novinář Islam Sajdajev
ZDE.
Ohlásil:
20. 09. 2014
„Vztahy“ států NATO k Ukrajině, k Sýrii, Libyji , Srbsku, atd. výstižně komentuje publicista Emil Kalabus.
Aktuální shrnutí je ZDE.
Ohlásil:
14. 06. 2014
Export západní demokracie do "ropného" státu se opět nepodařil. Američany vycvičená a vyzbrojená
irácká armáda i policie prchá před radikálními islámisty, kteří se blíží k hlavnímu městu Bagdád. Rozsah
humanitární katastrofy je děsivý.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 05. 2014
Kolik aktuálně zaplatí výrobci užitečného zboží zbrojařům velmocí a proč je uvedeno ZDE
Ohlásil:
28. 04. 2014
Od r. 1949 do r. 2013 USA (vojensky) importovaly "demokracii" do 36 států?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 11. 2013
Válka, kterou nevidíte (John Pilger,Velké Británie, r.2010.Dokumentární film, 96 min.) cit. z titulků:
"USA je světový terorista číslo jedna. Jeho terorismus je horší, než terorismus a agrese nacistického
Německa. Stále stejná písnička. Útok pod falešnou vlajkou a potom agrese na vybraný objekt s cílem
získat nějakou strategickou a finanční výhodu. Však už to s historie dobře známe. Nevím, jak to cítíte vy,
ale mě jejich lži už připadají tak trapné a průhledné. Herci jako falešní teroristé, útoky proti vlastním
lidem jako ten 11. září, napadání jiných států z důvodu že mají nějaké zbraně, které se potom nenajdou.
Celé je to trapné, průhledné a směšné. Tento dokument ukazuje skutečnou pravdu o válce. Všechno
utrpení je úplně zbytečné. Dá se to zastavit? Já myslím, že ano."
Ohlásil:
16. 10. 2013
Sumarizace důsledků "demokratizace" Líbyje je ZDE.
V Iráku je (za přítomnosti vojsk USA) v podstatě občanská válka, ve které umírá denně několik desítek
civilistů.
Ohlásil:
22. 09. 2013
Důsledky "demokratizace" Libye jsou popsány ZDE
Ohlásil:
23. 05. 2013
Angličtí mladíci z londýnské muslimské komunity (rodiče pochází z Kamerunu) zmasakrovali a zabili
britského vojáka protože „britští vojáci zabíjeli a zabíjejí muslimy v Iráku a Afghánistánu“.
Stejný motiv uvedli nedávno atentátníci při bostonském maratonu. Z místa činu neutekli a přísahali
věčnému Alláhovi, že (proti západu) nikdy nepřestanou bojovat.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

30. 03. 2013
V důsledku americké invaze zemřelo 1 455 590 Iráčanů? Válka měla zničit zbraně hromadného
ničení, které neexistovaly? Měla eliminovat Al Kajdu v Iráku, ale tato teroristická skupina v zemi
nexistovala? Vyšetřovací výbor Sněmovny reprezentantů v roce 2004 identifikoval „237 zavádějících
prohlášení o hrozbě z Iráku, která pronesli prezident a další představitelé USA? Do lží byla zamontována i
ČR? Z vězňů byly byly brutálními metodami "vytloukány" důkazy o spolupráci mezi Al Kajdou a režimem
Saddáma Husajna“
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 03. 2013
Informace o tom, jak jednotliví čeští poslanci hlasovali o povolení přeletů letadel, kterými státy NATO
zásobuji "rebely" z arabských zemí a zpět vozí (např. do vězení na amerických základnách ) představitele
k "západu" nevstřícných režimů je ZDE.
Ohlásil:
12. 03. 2013
Byl příčinou "humanitárního" bombardování Libye fakt, že evropské státy a USA dlužily tomuto státu
miliardy dolarů a hrozilo, že Kadáfí jim zruší dodávky ropy?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
24. 02. 2013
Na zrůdnost metod, které vlada USA užívá k ospravedlní svých vojenských agresí a při experimentech na
lidech poukazují některé odstavce článků:
A
B
Ohlásil:
21. 02. 2013
Čeští vojáci (příslušníci rekonstrukčního týmu) odletěli z Afghánistánu.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
03. 01. 2013
Výroky známých osobností o účelu válek jsou ZDE.
Ohlásil:
17. 12. 2012
Televize oznamuje, že v Iráku dnes opět umírali lidé. Zabito bylo 47 a raněno 100 civilistů. Svět má ale
jiné starosti. V USA nedávno zabil dvacetiletý mladík svoji matku, 20 dětí a dalších 5 dospělých.
Ohlásil:
15. 12. 2012
Bilance vpádu USA do Iráku: 946,000 až 1,120,000 mrtvých. 48% lidí zemřelo na střelná zranění, 20% na
následky automobilové bomby, 9% v důsledku leteckého bombardování, 6% v důsledku nehody a 6% na
následky jiných udáílostí.
ZDROJ
Ohlásil:
18. 09. 2012
Společné operace jednotek NATO s jednotkami afghánské armády byly zastaveny, protože příslušníci
afghánských jednotek vraždí západní vojáky, s nimiž mají spolupracovat. Afghánští vojáci a policisté
usmrtili v letošním roce v 36 útocích 51 vojáků NATO.
ZDROJ
Ohlásil:
12. 06. 2012
Americkou výzvědnou službou placení agenti "domorodci" občas navádí bezpilotní letadla USA na falešné
cíle. Tak přišlo o život nejméně 174 dětí. Zabíjení nevyvolává v Americe skoro žádné protesty. Vraždění
civilistů v Pákistánu a v Afghánistánu destabilizuje svět. PODROBNOSTI
Ohlásil:
04. 06. 2012
Bezpilotní letouny dále zabíjí desítky pákistánců.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
28. 02. 2012
V Afghánistánu pokračují prostesty a umírají desítky lidí kvůli tomu, že Američané (prý nedopatřením)
spálili dva výtisky Koránu.
Ohlásil:

03. 02. 2012
„Humanitární mise NATO na ochranu na libyjských civilistů“ skončila totálním fiaskem a humanitární
katastrofou nevídaných rozměrů. Tato „mise“ však splnila svůj skutečný účel – byl zničen prosperující
nezávislý stát a odstraněn nespolehlivý režim, ovládající největší ropné zásoby v Africe.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
13. 01. 2012
Američtí vojáci v Afghánistánu močili na mrtvé talibánce.
VIDEO
Ohlásil:
11. 01. 2012
Libyjský diktátor málem zvítězil v anketě o nevětšího bojovníka za lidSká práva.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
05. 01. 2012
Bagdád - Série pumových útoků zaměřených zjevně proti šíitskému obyvatelstvu Iráku si dnes vyžádala
bezmála 70 mrtvých a 150 zraněných.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
02. 01. 2012
Britská nevládní organizace Iraq Body Count (IBC) stanovila počet obětí téměř devítileté války v Iráku na
162 tisíc.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
22. 12. 2011
I po odchodu armády USA zústavá v Iráku 5 500 bezpečnostních "kontraktorů" na dobu neurčitou, z
čehož 4 000 kontraktorů budou operovat pod americkým ministerstvem obrany a ostatní budou pracovat
pod jurisdikcí americké ambasády, kde budou dbát především na bezpečnost amerických civilních
zaměstnanců. Některé prameny uvádí čísla 3x vyšší.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
25. 11. 2011
Lidé silnějších povah si mohou prohlédnout fotografie z průběhu "demokratizace" Libie. Původni stav je
ZDE.
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:
05. 11. 2011
Nový libyjský premiér občanem USA a navíc s úzkými vazbami na ropný a energetický průmysl, nabízí
nový úhel pohledu na vojenskou agresi, která měla v Libyi prosadit „změnu režimu“ a nahradit ho
režimem přátelštějším k Západu.
PODROBNOSTI
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:
18. 08. 2011
V minulém desetiletí umíralo ve válkách už "pouze" 55 tis. lidí ročně.
PODROBNOSTI
Ohlásil:

15. 08. 2011
Bezpečnostní situace v Iráku se zhoršuje. V červenci r. 2011 bylo podle společné statistiky iráckých
ministerstev zdravotnictví, obrany a vnitra při atentátech zabito 259 Iráčanů. Z toho bylo 159 civilistů, 56
policistů a 44 vojáků.
ZDROJ
Ohlásil:
22. 05. 2011
Rytmus exportu demokracie do méně technicky vyspělých států je totožný s biorytmem militarizace - v
zájmu energetických a surovinových potřeb států NATO.
Ohlásil:
25. 10. 2010
Britská agentura ORB prý v lednu 2008 uvedla, že okupace od března 2003 do září 2007 připravila o život
1 033 000 Iráčanů.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
13. 06. 2010
Dokumenty o vraždění civilistů v Iráku.
Ohlásil:
10. 04. 2010
Válka nebo počítačová hra supermanů?
Ohlásil:
07. 09. 2009
USA ovládly 3/4 světového obchodu se zbraněmi a ty dodává i do rozvojových zemí.
Ohlásil: arbed
20. 08. 2009
Atentáty po stažení amerických vojáků z iráckých měst
Ohlásil: Arbed
09. 04. 2005
televize přináší záběry z Bagdádu, kde desetitisíce Iráčanů protestují protí již 14 měsíční okupaci země
cizími vojsky.
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:
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