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1) Podnět č.j.

20150916084635

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–
Vláda České republiky,předseda vlády, ministr zahraničí, europoslanec, poslanec, senátor, ČSSD,
ANO2011, KSČM, TOP09, ODS, ÚPD, KDÚ-ČSL,

posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, bsobotka@socdem.cz,
info2011@info2011, lucie.kubovic@seznam.cz; info@top09.cz, info@kscm.cz, hk@ods.cz,
info@hnutiusvit.cz, predseda@kdu.cz; jan.brezina@europarl.europa.eu,
zuzana.brzobohata@europarl.europa.eu, milan.cabrnoch@europarl.europa.eu,
andrea.ceskova@europarl.europa.eu, robert.dusek@europarl.europa.eu,
5) Kdo by měl o podnětu vědět
hynek.fajmon@europarl.europa.eu, richard.falbr@europarl.europa.eu, jiri.havel@europarl.europa.eu,
jaromir.kohlicek@europarl.europa.eu, edvard.kozusnik@europarl.europa.eu,
jiri.mastalka@europarl.europa.eu, miroslav.ouzky@europarl.europa.eu, pavel.poc@europarl.europa.eu,
miloslav.ransdorf@europarl.europa.eu, vladimir.remek@europarl.europa.eu,
zuzana.roithova@europarl.europa.eu, libor.roucek@europarl.europa.eu,
olga.sehnalova@europarl.europa.eu, ivo.strejcek@europarl.europa.eu,
evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu, oldrich.vlasak@europarl.europa.eu,
jan.zahradil@europarl.europa.eu, Peter.STANO@ec.europa.eu, podnety@podnety.cz, arbed@wo.cz

6) Co je třeba udělat

Vysvětlit vládám států EU a (zejména) přestavitelům USA, proč je třeba dát stranou
geopolitické ambice a odmítnout politiku přímého nebo nepřímého využívání jednotlivých
teroristických skupin k dosažení vlastních cílů.
Inventarizovat problémy, které se nahromadily ve světě, zkoordinovat zásady bezpečnosti a
nepodporovat protiústavní odstraňování nepohodlných vlád a režimů.
Přikládám ilustrační obrázek - zdroj: FB
Klíčová slova: uprchlík, imigrant, islám, muslim, terorismus, globální, TUŽ

7) Autor podnětu

Arbed - dle ruského prezidenta V. Putina.

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-20150916084635

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
14. 10. 2017
Vyvážet revoluci a diktaturu jakožto násilnický způsob řešení společenských problémů je možné, protože
tato metoda je zároveň cílem. Ale demokracii nelze vyvážet a už vůbec ne demokraticky. K
demokracii musí společnost dorůst.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 06. 2017
Masovou migraci lidí a expanzi drogové závislosti vyvolává politika USA?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 06. 2016
Před druhou světovou válkou západ zvolil politiku zadržování Sovětského svazu a snažili se jej dostat do
mezinárodní izolace. Tu největší hrozbu ovšem představoval nacismus a o život zbytčně přišly desítky
milionů lidí. Jak asi skončí aktuální "zadržování" Ruska?
Ohlásil:
31. 05. 2016
Ze Sýrie a Iráku vytlačovaní radikální islámisté (ISIL) se přesunují do Lybie, od jejichž břehů vyplouvají
do Evropy tisíce uprchlíků týdně. V Libyii se právě snaží "zakotvit" i USA a možná právě tam "porazí" ISIL,
aby svět netleskal pouze Rusům? Američané pak asi nepřipustí, aby se Libye v budoucnu vrátila pod vliv
Francouzů a Italů.
Ohlásil:
20. 04. 2016
Důsledky "barevných" revolucí organizovaných z USA a americkém "hladu" po levné pracovní síle? Čína
může kdykoliv finančně "potopit" USA a spojila se s březbrojeným Ruskem.
Ohlásil:
31. 03. 2016
Před válkami, které vyvolali převážně Američané "prchají" afričtí muslimové do Evropy loděmi pod
americkou vlajkou? Strategickým cílem USA je destabilizace EU?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

05. 02. 2016
Bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger tvrdí, že bez účasti Ruska v moderních podmínkách je
nemožné vyřešit některé z hlavních světových problémů.
Ohlásil:
04. 12. 2015
Cestu teroristům otevřeli politici, kteří se snažili odstranit potizápadní vlády properujících států?
Ohlásil:
30. 11. 2015
Mezi migranty je až 80% mladých mužů ve věku 16 až 35 let?
Ohlásil:
14. 11. 2015
Dne 13.11.2015 zaútočili islámští teroristé současně na šesti místech Paříže. Povraždili 128 a
zranili více než 200 lidí, z toho 99 těžce. Francouzský prezident vyhlásil vyjímečný stav. členem
skupiny pařížských teroristů byl uprchlík se syrským pasem, který se na území EU dostal asi před
měsícem přes Řecko?
Cíl invaze muslimů do Evropy srozumitelně vysvětluje islámský aktivista ZDE.
Ohlásil:
13. 11. 2015
Islámští teroristé zaútočili současně na šesti místech Paříže. Povraždili 120 a zranili více než
200 lidí, z toho 80 těžce. Francouzský prezident vyhlásil vyjímečný stav.
Ohlásil:
30. 10. 2015
Jan Petránek: "Uprchlická vlna je geniální útok na Evropu. Takový dobře organizovaný Trojský kůň"
Ohlásil:
23. 10. 2015
Mohamed kázal v Mekce 10 roků a získal 150 stoupenců. Odešel do Mediny stal se džihádistou. Když
umíral, byl muslimem už téměř každý Arab? Džihád začíná imigrací? Libanon byl před druhou světovou
válkou téměř plně křesťanský, dnes je to opačně? Zavinili to křesťané,kterým bylo líto imigrantů?
Viz 66 a násl.min. TOHOTO videa.
Ohlásil:
30. 09. 2015
Český prezident předložil OSN návrh na likvidaci světového terorizmu "bezpilotním" vražděním jeho
vůdců. Podrobnosti (v angličtině) jsou ZDE. Zjevně si neuvědomuje sílu a vytrvalost náboženského
fanatizmu.
Ohlásil:
29. 09. 2015
Počet útoků na ubytovny eimigrantů v Německu se zdvojnásobil?
Ohlásil:
23. 09. 2015
Muslimové, kteří získali německé občanství poté, co slíbilí, že budou ctít německou ústavu si přesto zřídili
paralerní právní i správní systém? Němečtí židé i křesťanší imigranti se německých muslimů bojí?
Nejlepší systém práce s imigranty má Kanada?
Německý dokument (s českými titulky) je ZDE.
Ohlásil:
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Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

