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1) Podnět č.j.

20080221162111

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda, předseda vlády Mirek Topolánek (ODS), ministr zahraničí, ministr průmyslu a obchodu, poslanec,
senátor (posta@vlada.cz; info@mzv.cz; posta@mpo.cz; posta@psp.cz; info@senat.cz )
Libovolný druh pomoci Afghanistánu vázat na důkaz výrazného snižování výroby opia.
Podnět je motivován informací, podle které se výroba meziročně zvýšila o 33%.
(Z 6 tis. tun v r. 2006 na 8,2 tis. tun v r. 2007)

6) Co je třeba udělat

Informace Ministerstva zahraničí
Podnět č.j.2004 09 27 19 05 00
Klíčová slova: Afghánistán, drogy , opium, hašiš

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-20080221162111

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
27. 11. 2018
Každá sekunda války v Afghánistánu stojí téměř 4 tis. dolarů a na této částce se podílí i naše
republika. Jde o akci generující odbyt zbrojnímu průmyslu a obrovské zisky drogovým mafiím. Evropští
vojáci nemají v Afghánistánu jinou motivaci než peníze, čemuž odpovídá jejich bojová morálka. „Přátelští“
Afghánci stále častěji dezertují k Tálibánu, který je ochoten jednat s Rusy?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 09. 2018
Válku v Afghánistánu nemohou Američané nikdy vyhrát a Češi jim tam přesto pomáhají?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 08. 2018
Prezident Zeman prohlásil, že čeští vojáci v Afghánistánu „bojují i za Prahu“ protože brání exportu drog.
Poznámka autora tohoto hlášení: produkce drog a vliv Tálibánu se v Afghánistánu stále zvyšuje, čeští
vojáci už téměř nevychází ze svých základen a není známo, že by někdo ničil např. lány máku.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
31. 07. 2018
Taliban v uplynulých čtyřech letech dobyl mnoho základen afghánské armády na venkově a zmocnil se
přitom její výzbroje a výstroje. Afghánské bezpečnostní složky jen během minulého roku přišly o 18 000
lidí. Američané s Talibánem bojuje neúspěšně téměř 18 roků a nyní se pokusí o vyjednávání?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 07. 2018
V Afghánistánu bylo v první polovině roku 2018 zabito 1692 civilistů. Zahraniční vojenské mise
demokratických států terorizmus netlumí, ale plodí?
Ohlásil:
02. 01. 2018
Afghánská vláda má pod kontrolou jen 60% země, tzn. o 15 % méně než v r. 2016? Počet afghánských
bezpečnostních sil čítá přibližně 316 tisíc lidí, kterým pomáhají i tisíce žoldnéřů ze státu NATO?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
30. 07. 2017
Česká Humanitární organizace (za podpory ministerstva zahraničí) vyváží do Afghánistánu oblečení,
dětské boty, hračky, školní tašky, přikrývky, batohy, ale i oční rohovky a jiný zdravotnický materiál.
Doprava se uskutečňuje v případě, že jsou volné přepravní kapacity v armádních letadlech, která směřují
do Afghánistánu kvůli udržování tamního českého kontingentu. Náklady na lety plně hradí ze své
rozpočtové kapitoly obrana.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

28. 06. 2017
Americké tajné služby CIA dostávají podíl z výnosů prodeje drog?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 02. 2017
Každodenní zabíjení obyvatel Bagdádu pokračuje. Dnes zahynulo 39 (po upřesnění 50) lidí a zraněni jsou
desítky dalších. (Po upřesnění 50
PODROBNOSTI.
Týž den zabili teroristé v Pákistánu 70 lidí a zranili dalších 150.
Ohlásil:
23. 12. 2015
Sebevražedný atentátník zabil dne 21. 12. 20015 v Kábulu 6 amerických vojáků a další zranil. Teroristé
Tálibánu obsazují důležitou komunikační a "opiovou" provincii Hilman, kde Angličané ztratili už 100
vojáků. Ti do oblasti vysílají 30(?) "poradců".
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. 09. 2010
Zahraniční vojenské mise nás stály v r. 2009 zhruba 3 miliardy Kč.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:
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