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Tematické 21. číslo e-republiky se věnuje neviditelným bližním a tím navazuje na tematické číslo z roku 2012 (Neviditelní bližní). Debakl vládnoucích a
ekonomických elit posledních 20ti let a rozkradený stát k tomu - to vše dohromady nyní přináší a bude přinášet své trpké plody. A možná i pro další generace. Předchozí tématická vydání ukázala, v čem jedeme po slepé koleji. Nyní
je třeba ukázat důsledky české hlouposti a otevřít občanům oči pro stav věcí,
které nechtějí vidět. Právě ona “vůle nevidět” přinesla převálečnému Německu
fašismus a nám prozatím jen jeden velký problém. Ale řešitelný, zatím.
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Rok 2013
aneb Regionální války
o suroviny a geopolitický vliv

Současné války sice vedou formálně státy, ale v zastoupení korporací, které v posledním desetiletí ovládly
rozhodovací kompetence států. Tento fakt potvrdily události roku 2013.
E-republika se z mnoha důvodů tento rok systematicky věnovala válce v Sýrii. Klíčovým důvodem je fakt, že
tato válka má co do krutosti lokálně-vyhlazovací charakter a děje se na hranicích Evropy. Celý mechanismus
této války dubluje tzv. “osvobozovací válku” v Libyi roku 2011, ale s naprosto nepředvídatelným obratem, který
kompletně demaskoval její aktéry.

„

Kliknutím na nadpisy se vám zobrazí výpis článků napsaných k danému tématu

Historie konfliktu a důvody války

Série “Fakta o Sýrii” dávala krok za krokem alternativní obraz o situaci v Sýrii v době, kdy česká média
systematicky lhala a mlžila. Během roku jsme publikovali sérii prozatím 15 článků, které krok za krokem popisovaly boje na frontě, pozadí války a roli
médií.

Role západních médií

Zajímalo nás především západní zpravodajství z místa rozhodujících bitev, zamlčování zvěrstev povstalců, jednostranný obraz “diktátora” Asada, zamlčená
role Kataru, Saúdské Arábie, Turecka a Izraele při
vyzbrojování a všemožné podpoře teroristů v zemi.
Jednoznačně se ukázalo spojení velkých médií na
imperialistickou politiky jejich vlád, což se nevyhnulo ani renomovaným novinám, které jsou formálně
nezávislé. Mechanismus je pokaždé stejný: připravit
agresi, vytáhnout jedno líbivé heslo a opakovat ho
jako nacistický Goebbels tak dlouho, až tomu lidé
uvěří.

Kdo tahá za nitky v Sýrii

Pozadí války v Sýrii jsou velmocenské zájmy a jejich rozpletení není jednoduchá věc. Naštěstí existuje senátor McCain a jeho prostoduchost. Druhou
linii ukazuje podpora Saúdské Arábie a Kataru sunnitským povstalcům v Sýrii. Pod Asadem se jim jistě
nežilo lehce. Jenže vyvolaný teror a cizí žoldnéři bojující v zemi zcela zničil budoucnost syrským sunnitům. Podobnou politiku sleduje Saúdská Arábie a
Katar také v Iráku. Západ k tomu mlčí a minimálně v

Sýrii aktivně pomáhá lidojedům a teroristům.

Kdo v Sýrii vraždí

Naše média zcela a vědomě zamlčela, že ve sekularizované Sýrii měl vzniknout islámský stát. Proto
média nemluví ani o náboženských masakrech šíitů,
Kurdů a mlčí k vraždění a masakrech křesťanů. Stejně
tak mlčí k teroru i křesťanské církve u nás, které se
nechaly vtáhnout do ideologického scénáře západní
propagandy. Velmi zajímavým jevem bylo naprosto zmanipulované podání médií ohledně plynových
útoků sarinem. Jednostranně byla obviněna Asadova
vláda, přičemž vlastnictví a užití plynu povstalci bylo
zamlčeno.

Lhostejná
novináři

západní

veřejnost,

stateční

Snažili jsme se ukázat statečné novináře z různých
stran a pozitivní roli Ruska, které odmítlo zradit
svého spojence. Osud zavražděných novinářů v Sýrii,
Egyptě, Gaze a Jemenu ukazuje smutnou tvář západního žurnalismu. Koupení novináři mlčí k vraždění
svých kolegů na frontě, kteří s nasazením života říkají
a dokumentují pravdu. Nic horšího už nemůže být

Pokračování “osvobozeneckého” scénáře v
Egyptě.

Sérii faktů o Sýrii doplnila séra “fakta o Egyptě”, kde
USA a EU pokračovala v podobném scénáři jako v
Sýrii. Tentokrát podporovala a podporuje vojenský
režim, který v zemi způsobil jatka. Vojáci tiše

www.e-republika.cz
podporovaní USA a EU nechali zmasakrovat vůdce
demokraticky zvolené strany, prezidenta obžalovali
ze špionáže a uvrhli do vězení. Proto píšeme o Egyptě
podobnou sérii jako o Sýrii. Tato země totiž sousedí
s Evropou

Lokální války a státem produkovaný terorismus

Z předešlého výběru článků za rok 2013 je jasné,
že současný svět není procházkou růžovým sadem.
Současné války sice vedou formálně státy, ale v
zastoupení korporací, které v posledním desetiletí
ovládly rozhodovací kompetence států. Tento fakt
potvrdily i námi vybrané a komentované události
roku 2013.

Francie a její “osvobozovací” scénář v Africe
Sahel v Africe je další oblastí, kde částečně běží
podobný “osvobozovací” scénář v zájmu nadnárod
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ních firem jako Areva, Exxon, Shell a dalších. Vojensky se exponuje se Francie, ale základny zde buduje i
USA, hlavně kvůli Nigérii. Blízký východ není jedinou oblastí, kde se projevuje devastující scénář Západu. Podobný boj probíhá i proti některým zemím latinské Ameriky, ale spíše skrytým způsobem

Důsledky syrského dobrodružství pro EU

Je jasné, že EU nemůže rozsévat násilí a smrt, aniž
by na ni jednou nepřišla řada. Do západní Evropy se
vrátí tisíce evropských teroristů po prohraném džihádu v Sýrii. Tito lidé doslova žili mimo dobro a zlo
a nenávidí Západ, který jim nejprve dal zbraně, pak
tiše souhlasil s jejich válkou, a nakonec je nechal padnout. Pro takovou Evropu nikdo nehne prstem, aby
EU pomohl na mezinárodní scéně.

“

Přehled klíčových článků v situaci ve světě 2013 ukazuje jasnou destabilizaci mezinárodních
vztahů, na níž má masivní podíl USA a EU. Je zajímavé, že Rusko začalo hrát na světové scéně
spíše pozitivní roli, viz analýzy o Sýrii. A to jsme na tento vybraný seznam nezařadili aféru
globálních odposlechů, o nichž referujeme stejně dlouho jako o lokálních válkách. Tzv. “boj proti
terorismu” se stal klackem v ruce jednoho procenta, které tímto způsobem mobilizuje vojenské,
ekonomické a technické zdroje státu k prosazení svých sobeckých zájmů. Svět roku 2013 se ocitl
nebezpečně blízko velkým konfliktům, které by zrušily již tak upadající postavení USA a EU na
mezinárodní scéně.
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Rok 2013
aneb Světová bankovní

politika a ožebračení obyvatel
Jedno procento oligarchů, velkobankéřů a jimi koupených politiků, které dnes planetárně vládne, stojí mimo
jakoukoliv klasickou ideologii. Tito žraloci dokázali v posledních dvou desetiletích zcela ovládnout zdroje státu
a výsledky naší práce, a to všemi dostupnými způsoby.
Pokud stát funguje neoliberálně, pak superbohatí nemají vůbec žádný problém. V podobě tzv. „trickle down
economic“ bohatství regulovaně „protéká“ (či spíše nepatrně prosakuje) z úrovně jednoho procenta do sféry
chudých 99 procent. Proto také dosáhla míra nerovnosti v příjmech úrovně 30. let, což bylo v době před nástupem světové hospodářské krize a před vznikem fašismu. Prakticky nulové daně koncernů a globální boj proti
terorismu či lokální války způsobily, že jedno procento se ekonomicky přímo napojilo na státní rozpočet, a
to nejen na vojensko-průmyslový komplex. Tato super-oligarchie chrání své zájmy v posvátné podobě raison
d’État a její loupení získává maximální ochranu zákona. Navíc může jako bonus odposlouchávat a vydírat celou planetu. Symbiotický zájem státu a jednoho procenta pak ničí ekonomickou konkurenci, trestá neposlušné
státy, jako jsou některé země Jižní Ameriky, pronásleduje politické aktivisty, vede lokální války a teror v Sýrii,
Libyi, Jemenu, Palestině, Afghánistánu, Pákistánu a jinde.

„

Kliknutím na nadpisy se vám zobrazí výpis článků napsaných k danému tématu

Korporátní fašismus, vláda jednoho procenta

Série letošních trendů v ekonomice se pochopitelně
musela věnovat především situaci v USA. Nejde jen
o dozvuky bankovní a ekonomické krize z let 20082009. V hledáčku našeho zájmu se ocitly především
velké korporace, které fakticky přestaly platit daně a
ochočily si stát pro své vlastní zájmy.

Aféra Offshore-leaks, daňové ráje

Od dubna 2013 začaly světové deníky a Mezinárodní konsorcium novinářů (ICIJ) zveřejňovat analýzy
ilegálního pohybu kapitálu celkem 130.000 osob ze
170 zemí. Anonym jim poslal přístup k databázi transakcí daňových rájů a data obsahují celkem 2,5 milionu dokumentů. Podobný disk s daty nakonec dostaly i některé státy. V Česku vládne kolem daňových
úniků do off-shore kolektivní omerta: velkých
tunelářů, politických stran, oligarchů, podnikatelů a
nakonec i odborářských bossů. Tato krádež ve velkém
ukazuje skutečný stav státní autority a neschopnost
státních institucí zajistit vládu veřejného dobra.

Novodobé otroctví

Korporace ve spojení se zkorumpovanou politickou
reprezentací postupně vytvářejí systém otrocké práce,

která je logickým důsledkem neoliberálního systému
a rozpadu státní autority. Útok na odbory, odbourání
státních mechanismů kontroly, sociální a daňový
dumping způsobil, že nejen ve Třetím světě, ale i v
USA a nyní v západní Evropě vznikají šedé zóny,
kde se práce leckdy podobá podmínkám pracovních
táborů. A USA stejná lobby provozuje systém privátních věznic v níž vládne de facto nucená práce. Ústup
od sociálně-tržního hospodářství dokazuje i drama
pracujících v nízkopříjmových zaměstnáních, kteří
nejsou schopni uživit své rodiny v normální pracovní
době s plnými pracovními úvazky.

Bankovní politika EU, ECB

Celá série článků jasně ukazuje další negativní jev
spojený tunelováním evropské měny, národní ekonomiky a úspor občanů. Důvod je jednoduchý: bankovní únos Evropy. Kvantitativní uvolňování, fiat
money, vytváření nesmyslných deficitů a následných
státních půjček, negativní úroková míra, záchranné mechanismy bank financované z našich kapes a
další podobné jevy způsobily, že EU se dostala do
područí bankovní lobby, které šéfují lidé kolem neblahé instituce Goldman Sachs. Příklad Řecka nebo
Itálie spravované a manipulované touto bankou děsí
a varuje současně.
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(c) 2013

Další série ekonomických analýz ukazuje podrobněji důsledky současné bankovní politiky na naši
peněženku, na systém sociálního zabezpečení a na
důchody. Z předešlého bloku vyplývá, že politická
reprezentace se nechala koupit bankovní lobby a
provádí destruktivní politiku. Ekonomika dluhového
otroctví neničí jen nás, ale především další generace a
celou planetu. A tento tunel není hned vidět a oligarchy koupená média o něm nemluví.

Banky a globalizace

Specifickým tématem roku 2013 je snaha bankovního
a oligarchického jednoho procenta, které chce žít
mimo jurisdikci státu a mimo mocenský dosah jeho
institucí. Nadnárodní korporace a zkorumpovaná
politická elita k tomu účelu vytvářejí systém mezinárodních ekonomických smluv, které mají obejít
národní zájmy, a dokonce i kolektivní zájmy občanů
EU či USA. Pokud sázka na tento typ “integrace”
opravdu vyjde, jedno procento oligarchů bude de facto žít na jiné planetě než my.

“

Ideologické řeči pravice a levice se v ekonomice už dávno přežily, stejně jako klasický spor mezi
primátem keynesiánského potírání nezaměstnanosti nebo monetaristického krocení inflace.
Bude-li dnes stát neokeynesiánsky investovat do veřejných projektů s dlouhodobou perspektivou,
zadluží se u velkobankéřů (FED, MMF, Světová banka, ECB). Navíc musí zadat tak rozsáhlou
a odpovědnou práci zase jen vybraným světovým koncernům. Jedno procento neokeynesiánský
stát odře z kůže jednak astronomickými cenami za uskutečněné projekty a jednak bankovními
úroky ze státních půjček. Vždyť bankovní oligarchové si sami určují jejich rating, a navíc mají
většinově koupené i ty neokeynesiánské politiky. Vyšší zdanění zisku dané u keynesiánů tedy jedno procento kompenzuje rozmanitou zlodějnou jiného druhu. Tento typ „socialismu“ jim vůbec
nevadí a protestují proti němu jen naoko. Ožebračený stát přece dnes nic nevlastní: ani surovinové zdroje, ani kapitál, ani výrobní síly. Vše musí zjednat u monopolistického jednoho procenta, které ovládá planetární zdroje. Proto je nutné přemýšlet jinak než v klasických schématech
levice a pravice. Nejprve je třeba zachránit stát a jeho veřejno-právní instituce
Náklady obsluhy státního dluhu ČR
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Rok 2013

aneb Politická a ekonomická

situace v Česku

Jestliže sebou nemrskneme a nezačneme opravovat díry, kterými teče do naší společné lodě voda, společně se
potopíme.
Co jsme zažili, co jsme slyšeli a co jsme viděli na vlastní oči v tomto roce 2013? Evoluční zlom aneb přechod
od rozkrádaného státu metodami a taktovkou Václava Klause ke standardnímu kapitalismu na český způsob.
Život a doba Divokého západu skončila rozsáhlou amnestií pod heslem: „Ať padouch nebo hrdina, hlavně že
jsme jedna rodina“.

„

Kliknutím na nadpisy se vám zobrazí výpis článků napsaných k danému tématu

Státní správa, koncesní stát

Někdo radši holky, jiný zase vdolky a tak do nového
roku někdo vstupuje s nakradenými miliardami a
druhý s exekutorem na krku za nezaplacenou jízdu
tramvají. Samozřejmě, že existují výjimky, naše amnestie nedosáhla například do Švýcarska. Faktem
však zůstává, že co bylo rozkradeno, nebude vráceno.

Debakl politických stran

Voliči se snad konečně naučili volit podle svých zájmů
a peněženek. Zda to bude jev trvalý, zda lekce, kterou
jsme všichni dostali od asociální ODS a TOP bude
stačit, to ukáže čas a možná i další volby. Dosavadní
způsob demokracie, kdy členové různých stran, pod
vlivem všelijakých velrybářů, kmotrů a kmotříčků,
vybírali pro celostátní volby kandidáty, se ukázal být
poněkud nešťastným. Kam může spět země, kde tajné
službě velí milenka předsedy vlády? Jedině k debaklu.

všechny ty miliardové tunely, karty, pilíře a chamtivost našich vůdců. Tak se zadlužujeme a zadlužujeme, přestože produktivita roste a reálné příjmy
těch nejchudších klesají. Ti nejbohatší pilně skuhrají,
přičemž jejich reálné příjmy rostou. Skuhrání těch
chudých není totiž tolik slyšet, jsou pod mostem
nebo v různých charitách, kam vlivní a novináři ani
za nic nikdy nepáchnou. Jiné socky, aby přežily, se
zadlužují „strašně výhodnými půjčkami“. Dluh roste,
důvěra ve stát klesá.

Česká ekonomika

Kam dospěla česká ekonomika? Nestačí pokrýt
potřeby těch nejbohatších. Bohužel. Nestačí pokrýt

“

V první řadě je třeba začít hospodařit. Klausova transformace hledala a našla první vlastníky-lupiče, které bylo nutné amnestovat. Nyní nastala doba hledání vlastníků-hospodářů. Nikoliv na
inzerát, nýbrž pomocí ekonomických nástrojů a práva. Jestliže sebou nemrskneme a nezačneme
opravovat díry, kterými teče do naší společné lodě voda, společně se potopíme.
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Pozitivní trendy

roku 2013

Jeden jediný pozitivní článek proti třem negativním trendům, to mluví samo za sebe. Ale na obranu pozitiv je
třeba říci, že jsme se zacílili pouze na ty iniciativy, které mají dlouhodobý a strukturální charakter.
Podíváte-li se na číslo Co vzal rok 2013, pak série tří shrnujících článků o světové politice, o bankovnictví a nakonec výběr z domácího vývoje v Česku vůbec nehýří optimismem. Trendy ve světě i u nás se shodují v zásadní
věci. Zdroje státu si ochočilo pro své potřeby jedno procento těch nejbohatších. Ve spojení s koupenými politiky, státními úředníky a s dalšími agenty státu si oligarchové a multinacionály udělaly z naší společné věci (res
publica) soukromou rajskou zahradu. Je logické, že pozitivní rysy za rok 2013 sledují přesně opačný trend, tedy
obranu státu jako veřejné a společné věci. Kde a jak se podařilo blokovat negativní vývoj?

„

Kliknutím na nadpisy se vám zobrazí výpis článků napsaných k danému tématu

Občanské iniciativy ve světě, aktivní politikové

Klíčovou zemí je pochopitelně nejstarší demokracie na světě, kterou nelze tak snadno srazit na kolena. Z pozitivních trendů jsme systematicky sledovali jednak aktivistické skupiny typu Democracy
Now!, Anonymous a dalších whistleblowerů, činnost
senátorky Elisabeth Warrenové a systematické aktivity na ochranu životního prostředí, stávky za zvýšení
minimální mzdy a aktivity proti GMO potravinám.
Je zajímavé, že tito noví aktivisté již provedli ideologický a mocenský rozchod s Demokratickou stranou a
mají vlastní televizi (The Real News Network).

Občanské iniciativy EU

Zde byl výběr poměrně jednoduchý, viz negativní
trendy v EU probírané v citovaném čísle Co vzal
rok 2013. V každém státě, který zbankrotoval jako
Řecko nebo Island, nebo právě zbankrotuje jako Itálie, vzniklo velmi rozmanité občanské hnutí. Občané
se snaží vzít si veřejné věci znovu do vlastních rukou
pod obecným heslem “Vraťte nám rozkradený stát”.
Podařilo se to na Islandu, v běhu je Itálie a částečně
i Řecko, kde se jménem fašismu a demokracie začalo
zabíjet. Důležitá jsou i celoevropská referenda, která
trvale podporujeme v našem listě.

Vývoj v indiánských zemích Jižní Ameriky,
Rusko, Maďarsko
Občanské iniciativy jsou jedna věc, ale politika je
mnohem více. Jižní Amerika po mnoha desetiletích

vlády fašismu, teroru a občanských válek vedených za
pomocí cizích zemí, zejména USA, dostala možnost
jít cestou demokracie vybojované zespodu. Indiáni
pochopili význam voleb a na jejich stranu se postavila
i levicová a solidární inteligence. Lidová hnutí a vlády
po vítězných volbách vedou celé státy jako například
ve Venezuele a v Ekvádoru. Je to příklad zemí, kde se
spojuje jak komunitní myšlení, tak i zájem o životní
prostředí a o solidární ekonomiku. Mnohé z těchto
států mají i rozsáhlé přírodní zdroje všeho druhu.
Ekonomický a společenský růst těchto zemí dává naději v pozitivní vývoj prozatím prohrávající Evropy.
V ní exceluje Maďarsko záchranou ekonomiky a pochopitelně i demokratický Island, kde si občané vzali
vládu státu v krizové době do vlastních rukou.

Solidární ekonomika

Věnovali jsme několik tematických čísel jak
družstevnímu bankovnictví, tak i regionálním
měnám a regionální ekonomice, včetně nových virtuálních prostředků směny jako bitcoin. Klíčem k
novému stavu politiky je pozitivní uchopení práce,
která nesmí otročit dluhovému kapitálu. V době
globálně zotročené ekonomiky, ať už velkobankami nebo multinacionálami, to není jednoduché věc.
A dobrých příkladů, které doopravdy fungují, těch
opravdu není mnoho.

Lokální ekonomika

Dalším klíčových sektorem spoluvytvářejícím novou
ekonomiky jsou alternativní zdroje energie. Demonopolizace energie je klíčovou otázkou solidární
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ekonomiky budoucnosti. Dalším důležitým momentem je technologický pokrok, který demokratizuje
výrobu, zdroje a distribuci. Všechny tyto trendy, včetně energetické soběstačnosti, lze pojmout do lokální
ekonomiky, a to díky ohromnému technologickému
pokroku.

Pozitivní vývoj doma

Klíčovou výzvou jsou zamlčené daňové úniky, kterým
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jsem se věnovali systematicky, viz citované číslo. Systematicky jsme se snažili sledovat důležité občanské
iniciativy spojené s obranou státu. Velkým polem
zájmu tvořila zmanipulovaná média a veřejnost, viz
naše analýzy ČT. Naději vidíme zejména v komunální
a částečně i v krajské politice, kde se začíná formovat nová cesta postavená mimo mafiánské struktury
české politiky.

“

Hlavním pozitivním trendem uplynulého roku by mohla být resistence podstatné části voličů k vůči hloupým
ideologickým poučkám. Vedoucí úlohu strany a vlády, a nikdy jinak, nahradila po více než dvacet let “neomylná ruka trhu a vlády”. Ukázaly se první vlaštovičky zdravého rozumu, v podobě různých aktivistických
uskupení, s důrazem na řešení problémů korupce, ekonomiky, ekologie, či politiky obecně. Lidé ve volbách
poprvé dali šanci skutečné změně oproti všem falešným mobilizacím, chlapcům co to mysleli opravdu upřímně
a podobným podvodům zakrývajícím prosté loupení do vlastních kapes.
S tím je spojena naděje k posílení prvků přímé demokracie, která nás sice nemusí zachránit před hloupými
rozhodnutími, ale alespoň nás přinutí starat se o věci veřejné nejen jednou za čtyři roky podle scénářů reklamních PR agentur. Lidé se rozhodli hledat, nesplní-li jejich očekávání Babiš, bude to Okamura. Pak se snad bude
hledat jiný, demokratický lídr, jiné uskupení a prázdné kecy pravolevých vůdců přestanou stačit. Doufejme
také, že primitivní loupení pomocí anonymních akciových společností a úniků do daňových rájů také končí.
Věci se daly do pohybu. Bylo na čase.

Jeden jediný pozitivní článek proti třem negativním trendům, to mluví samo za sebe. Ale na
obranu pozitiv je třeba říci, že jsme se zacílili pouze na ty iniciativy, které mají dlouhodobý a
strukturální charakter. Mobilizace veřejnosti není snadná záležitost. Dokonce i v těch zemích,
které mají vysokou úroveň participativní demokracie a jejichž občané nejsou tak obelhávaní a
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Rejstřík odkazů na články
Rok 2013 aneb Regionální války o suroviny a geopolitický vliv
Historie konfliktu a důvody války

Kdo tahá za nitky v Sýrii

Fakta o Sýrii XV. aneb Zlomená moc džihádu

Sýrie, utkání velmocí na neutrálním hřišti v poločase

Fakta o Sýrii XIV. aneb Smrt v přímém přenosu

Bude senátor McCain na seznamu amerických teroristů?

Fakta o Sýrii XIII. aneb kdo vlastně bojuje

Bitva o Sýrii, strategický přehled

Fakta o Sýrii XII.

Dodávka střel S-300 do Sýrie má prý ochladit horké hlavy

Fakta o Sýrii XI. aneb Kdo válčí a proč

Džihádisté v Sýrii se oficiálně spojili s al-Kájdou v Iráku

Fakta o Sýrii X. (Zpráva OSN o chemickém útoku)
Fakta o Sýrii (IX.) aneb Bytí a nebytí dolaru
Fakta o Sýrii (VIII.)

Kdo v Sýrii vraždí

Kdo zabíjel sarinem? Obama má problémy s vysvětlením

Fakta o Sýrii (VII.)

Zpověď dětského ostřelovače ze Sýrie

Fakta o Sýrii (VI.)

Syrská řeholní sestra ukazuje manipulace videí útoku sarinem

Fakta o Sýrii (V.)

Kurdská národní armáda začala otevřený boj proti povstalcům
v Sýrii

Fakta o Sýrii (IV.)
Fakta o Sýrii (III.)

Francouzská vláda potvrdila užití chemických zbraní a obvinila
Asadovu armádu

Fakta o Sýrii (II.)
Fakta o Sýrii (I.)

Boje v Sýrii se blíží ke zlomovému bodu
<--- NÁVRAT ZPĚT

<--- NÁVRAT ZPĚT

Role západních médií
Otazníky kolem reportáže BBC v Sýrii
Američtí novináři chtějí válku proti Sýrii kvůli vlastnímu zisku
10 hlavních neprokázaných argumentů pro válku v Sýrii
Hackeři ukazují pozadí války v Sýrii
Teroristé z Al-Nusry rozsekali lidi zaživa: svědectví z Tel Eranu
Otazníky kolem vládního chemického útoku v Damašku
Syřané v USA veřejně podporují Asada
Syrská armáda zabila v Latákiji hledané libyjské a saúdsko-arabské teroristy
Česká TV otočila info o Sýrii po Nečasově návštěvě Moskvy
Syrská armáda a Hizballáh asi odřízli povstalce od zásobování
z Libanonu
Syrská armáda asi dobyla Kusajr. Co to znamená?
Použití sarinu v Sýrii zatím nepotvrzeno
Politická válka hackerů
Sýrie hackla Wall Street
Jedna brigáda syrských povstalců vzdala boj proti Asadov
Patová situace v Sýrii vede teroristy k iracionálnímu zabíjení
Syrští povstalci zavraždili známého herce
Mlhy nad Sýrií
<--- NÁVRAT ZPĚT

Oficiální zpráva USA o plynovém útoku v Damašku
Reportáž z místa údajného užití chemických zbraní
Sýrie: přiznání dětského vojáka a vraha
Velitel-kanibal syrských povstalců byl identifikován
Povstalci v Sýrii povolili znásilňování žen, které nejsou sunnitky
Obyvatelé Aleppa nenávidí islamisty, které podporují USA a
EU
Kurdové obviňují Turecko z pašování islámských teroristů do
Sýrie
<--- NÁVRAT ZPĚT

Lhostejná západní veřejnost, stateční
novináři
Mlčení kolem zabitých novinářů v Gaze, v Sýrii a v Egyptě
Západní veřejnost většinově proti útoku na Sýrii
Rusko odmítlo zradit Sýrii za 15 miliard dolarů
Znechucený šéf televize Al-Jazeera v Bejrútu rezignoval
NATO hlásí, že Asad vítězí nad sunnitskými rebely a má 70%
podporu obyvatel
V Sýrii byla zabita známá novinářka Yara Abbas
Amerika se trvalou kampaní snaží destabilizovat Rusko
Globální válečný plán USA a Izraele: Lidstvo je ohroženo vůdci,
kteří se chovají jako vzteklí psi
CIA poskytuje rakety Stinger syrským “bojovníkům za svobodu”
<--- NÁVRAT ZPĚT
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Pokračování “osvobozeneckého” scénáře v
Egyptě

Francie a její “osvobozovací” scénář v Africe

Fakta o Egyptě IV.

Hledej uran, najdeš francouzskou armádu v Mali a v Nigeru

Fakta o Egyptě III.

Nigérie kapituluje před mezinárodními lichváři

Fakta o Egyptě II.

Ekologická katastrofa v deltě Nigeru a terorismus

Fakta o Egyptě I.

Tuaregové v Mali žádají vlastní stát

Egyptská armáda nařídila vraždit pokojné demonstranty
Chystá se v Egyptě stejný scénář jako v Sýrii?
<--- NÁVRAT ZPĚT

Lokální války a státem produkovaný terorismus

V Sahelu se začal krví splácet dluh neokolonialismu
<--- NÁVRAT ZPĚT

Důsledky syrského dobrodružství pro EU
Proč se podepsala jaderná smlouva s Íránem až nyní?
Západní státy zničením Libye spadly do vlastní pasti

Zabíjet nevinné jde, zůstat nevinný nikoliv

Zahajuje Turecko novou politiku k Íránu a k Sýrii?

Soukromé armády chráněné státy fungují jako planetární piráti

V Bahrajnu proběhl soud nad demokratickou opozicí

Eskalace tiché války v Jemenu

Vyplatilo se Západu zničení Libye?

Jemen propustil novináře uvězněného na žádost Obamy

Typ dnešní “čtvrté války” vedené USA a Západem

Jak Západ začíná své války

Izrael se v Sýrii pouští do přímé konfrontace s Ruskem

Chystá se v Egyptě stejný scénář jako v Sýrii?

Násilí z Blízkého východu už působí v Evropě

Karzáího režim je hlavní výrobce heroinu v zemi

Německý ministr vnitra znepokojen džihadistickým turismem
do Sýrie

Jak americký romantismus podporuje terorismus
Politické a náboženské násilí v Bahrajnu
Potíže s protiústavními válkami
Náměstek z Bílého domu: Tucty amerických občanů jsou na
seznamech smrti
<--- NÁVRAT ZPĚT

Situace v Iráku připomíná občanskou válku v Sýrii
Irák - konec nebo eskalace?
<--- NÁVRAT ZPĚT

Rok 2013 aneb Světová bankovní politika a ožebračení obyvatel
Korporátní fašismus, vláda jednoho procenta
Pozdní omluva centrálního bankéře z Fedu
Tiskaři nekrytých peněz vytvořili celosvětový kartel
Grafy ukazují, jak neoliberalismus přivedl lidi do chudoby
Piketty aneb Zhroucení zakládajícího mýtu kapitalismu
Kam mizí bohatství vytvořené vyšší produktivitou práce?
Zátah na Liberty Reserve je útokem proti virtuální měně
Bitcoin
Apple platil ze zisku 36,8 miliard dolarů daň 1,9 %
Hnutí Occupy Wall Street vykupuje občany z otroctví
Takový malý ekonomický fašismus

Londýnská City - největší nepřítel demokracie v Evropě? Část
I.
Koupená politika v USA
Spotřebitelé a průmyslové katastrofy v Bangladéši
<-- NÁVRAT ZPĚT

Aféra Offshore-leaks, daňové ráje
Daňové ráje, skryté bohatství národů
Pro české aktivisty: Je načase jednat v aféře Offshore-Leaks!
Offshore-Leaks: šéf Raiffeisenbank odstoupil kvůli tajnému
kontu
Aféra s tajnými bankovními konty ve Španělsku a Francii
Aféra Offshore-Leaks se dostává do obrátek

Jak neoliberalismus zničil obyčejné lidi v USA

Offshore-Leaks: 100 nejbohatších britských rodin tajilo
nezdaněné miliardy

Anonymous zaútočili na FED

Offshore-Leaks: Jak ICIJ vyšetřuje offshore-společnosti

Báječná léta jednoho procenta

Britové v šoku: vláda sjednává s koncerny tajné úlevy na daních

Betlémský osud středních vrstev v USA

Aféra “Offshore-Leaks” má první výsledky v Německu

Vzestup nových globálních nadutců

Triumf investigativní žurnalistiky, nikoliv u nás

Distribuce státního bohatství v USA

Stíny šedé ekonomiky

Korporátní fašismus překresluje mapu USA
Londýnská City - největší nepřítel demokracie v Evropě? Část
II.

Nastrčení ředitelé a tajemné daňové ráje
<-- NÁVRAT ZPĚT
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Jak politici naletěli a komu má sloužit ESM

Blouznění bruselských elit nadšených čínskou politikou

Bankovní únos Evropy I.

IKEA fízlovala zaměstnance ve francouzských pobočkách

Řecko, děsivý přízrak neoliberální Evropy

Proč německý automobilový průmysl kraluje

Itálie v pasti derivátových obchodů

Lobby v USA chce státní plánování pro plnění privátních
věznic
Komu a jak sype americký gulag

Řecko vstoupilo do fáze politických vražd
<-- NÁVRAT ZPĚT

Současné bankovní trendy

Ryanair vykořisťuje a zastrašuje své piloty

Dárek MMF ke 100. výročí založení amerického Fedu

Investigativní novinářka o novodobém otroctví v Amazon.com

Negativní úrok a jeho negativní důsledky

Odboráři v Bangladéši dosáhli po stávce dílčího vítězství

Německé ženy mají makat a utrácet

V Kambodži zabíjela továrna na boty

Kdo doopravdy vládne v Evropě?

Spotřebitelé a průmyslové katastrofy v Bangladéši

Miliardáři všech EU-zemí, spojte se skrze politiku!

Hnutí Occupy Wall Street vykupuje občany z otroctví

Jak se nám překabátily banky I.

Dháka, Bhópál a další platí za naši lhostejnost

Fiskální bankrot USA povede k vytvoření nové světové měny

USA jako Bangladéš

Proč bylo 19 bankéřů v Bílém domě dne 2. října 2013?

Další tragédie v bangladéšské textilce

Planetární hrnce zlata se daly do pohybu

Britský absolvent bude ekonomickým otrokem

Vědomě placené daně a skryté výpalné (II. část)

Peklo v bangladéšské textilce

Vědomě placené daně a skryté výpalné (I. část)

Boj o minimální mzdu v Německu
<-- NÁVRAT ZPĚT

Bankovní politika EU, ECB
Bankovní EU-tunel a muži v pozadí
Bankám se vyplácí podvádět a manipulovat
Evropa na rozcestí
Bankovní únos Evropy II.

Nekontrolovatelný derivátový trh už ohrožuje nejen banky
Trh s finančními deriváty, časovaná bomba
Ekonomika škrtů je založena na vědeckém omylu
<-- NÁVRAT ZPĚT

Banky a globalizace
Transatlantická a transpacifická smlouva připravuje novodobé
otroctví

ECB ukončila hru na demokracii

Wikileaks zveřejnily utajované znění Transatlantické dohody
EU-USA

Evropský parlament se probouzí ze zimního spánku

Smlouva EU s Kanadou jako model nové strategie korporací

Ztrácí Evropská centrální banka kontrolu, nebo ne?
Je Evropská unie ztraceným projektem?

Transatlantický trh je hrozba pro EU se současným
demokratickým deficitem

EFSF a ESM: Kde zůstaly miliardy na záchranu eura? Část II.

Transatlantická obchodní unie mezi EU a USA

EFSF a ESM: Kde zůstaly miliardy na záchranu eura? Část I.

Komu má sloužit transatlantický trh?

Banka jako nežádoucí instituce

<-- NÁVRAT ZPĚT

Rok 2013 aneb Politická a ekonomická situace v Česku
Státní správa, koncesní stát

Kauza IZIP aneb Velká datová loupež

Zpráva BIS za rok 2012

ÚOOÚ aneb Kdo a jak mlčí k Velké datové loupeži

ProMoPro a CASA, to je klasa

ÚOHS jako svědek rozpadu státní autority

Zákony ve Sněmovně manipulují lobbisté a hlasují o nich
diletanti

Solární byznys: důkaz nefungujícího státu

Výroční zpráva pražského dopravního podniku za rok 2012 má
nečitelné strany
Sváček je na ústavního soudce zcela nevhodný
Zavíráme pánové! A kasírujeme za sKarty
Nejvyšší státní zastupitelství zachránilo stát před vládou mafie
Společná razie na politické státní úředníky a na mafii
Skrytá tvář solárního byznysu

Zdravotní reformy v postkomunistických zemích: privátní zisk,
zničený občan, vytunelovaná res publica
<-- NÁVRAT ZPĚT
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Debakl politických stran

Česká ekonomika

Koaliční smlouva, mnoho povyku pro nic

Veřejné zakázky a malina na chuťovku

Kterak vládnou plebejci

Komu slouží současná monetární politika ČNB?

MUSíme si pomáhat

Stát je špatný hospodář

Právní fraška hned na první schůzi Sněmovny

Fatální osud české střední třídy

Volby byly celostátním referendem o stavu ekonomiky

Stát v troskách, intelektuálové v limbu, občané na dlouhodobé
dovolené

Přísně utajená témata voleb III: Bez podniků není práce
Přísně utajená témata voleb IV: Bez práce není chleb

Dluhová politika Česka se začíná podobat Řecku

Černá díra v programech českých politických stran

Kde je zakopán český ekonomický pes

Přísně utajená témata voleb II: Proč máme blbě nastavené
daně?

Jak se vypovídá společenská smlouva
Oslí serenáda Václava Klause

Přísně utajená témata voleb I: Z čeho budeme žít?

Jak šlape vládní koalice

Kreativní účetnictví MPSV skončilo se ztrátou 10 miliard

Vyprázdněná česká demokracie

Česká republika – země bez šancí?
Nulová důvěra občanů v budoucnost Česka
<-- NÁVRAT ZPĚT

<-- NÁVRAT ZPĚT

Pozitivní trendy roku 2013
Občanské iniciativy ve světě, aktivní politikové

Velký pochod Vidláků na Řím a mlčení českých médií

Jeremy Hammond dostal 10 let za zveřejnění zpráv o fízlování
aktivistů

Beppe Grillo v Janově: Abyste nás zastavili, budete muset
použít tanky!

První volební úspěch hnutí Occupy Wall Street

Dva umělci, dvě vraždy, jeden fašismus

Průlom aktivistických demokratů v New Yorku

Celoevropská petice a kampaň za nepodmíněný základní
příjem

Aféra Snowden ukázala autocenzuru běžného žurnalismu
Bohatí mohou nechat zavřít stát, pro chudé je to katastrofa
Aktivisté a demokraté se stávají nepřáteli státu
Tichá válka Západu proti aktivistům za lidská práva
Studenti univerzity v New Yorku donutili firmu Adidas až k
pláči
Mlčení kolem zabitých novinářů v Gaze, v Sýrii a v Egyptě
V USA proběhla celostátní stávka za zvýšení minimální mzdy
Aktivisté v USA dosáhli zavření další atomovky
Senátorka Elizabeth Warrenová varuje Nejvyšší soud
Kalifornští aktivisté si vynutili zrušení nebezpečné jaderné
elektrárny
Hrdinové z Oak Ridge odsouzeni
Hrdinové z Oak Ridge
Warrenová: Jak to, že žádný bankéř není v base?
Warrenová vyšetřuje selhání justice při praní drogových peněz
Anonymous jako šlechetní vlastenci
Vítězství aktivistů: Warrenová se stala členkou bankovního
výboru

Občanské iniciativy EU

Chcete jezdit 1300 km do práce?
Island vyhrál soudní proces proti zahraničním bankám
Beppe Grillo: Kdo chce vydělávat, ať vypadne z politiky a jde
pracovat
Italové bojují za svou důstojnost i za práci
Občané EU brání právo na vodu
Bez alternativní ekonomiky by ve Španělsku už dávno byla
revoluce
Beppe Grillo pro Bild: Itálie na podzim zbankrotuje
Island a Kypr, stejná bankovní krize a dvě různá řešení
Zaměstnanci převzali kontrolu nad továrnou v Řecku
Island vyhrál soudní proces proti zahraničním bankám
Mafie je stále hromada sraček: Příběh Peppina Impastata
Okénko do Francie
Komunistická starostka dostala Řád čestné legie
Francouzi volí občanskou neposlušnost
<-- NÁVRAT ZPĚT

Sebevražda Aarona Swartze: Byl uštván americkou justicí?

Vývoj v indiánských zemích Jižní Ameriky,
Rusko, Maďarsko

Anonymous brání sledované studenty

Latinská Amerika odmítá novou formu vydírání

Elizabeth Warrenová bude kontrolovat Wall Street
<-- NÁVRAT ZPĚT

Válka za osivo v Kolumbii skončila vítězně
Zemřel zakladatel indiánské univerzity ve Venezuele

www.e-republika.cz
Ekvádor navrhl OSN záchranu pralesa, svět odpověděl
mlčením

(c) 2013
Lokální ekonomika

Bouřlivý brazilský červen

I práce může bavit (a přitom jen tak mimochodem zachráníte
svět)

Státy OAS připravují změnu v drogové politice navzdory USA

Zaplať za zboží, kolik sám uznáš za slušné

Fenomén zvaný Evo Morales

Alastair Parvin: Architektura od lidí a pro lidi

Bolívijská třetí cesta
Chávezovo rozporuplné dědictví

Eko-zahradničení na vlastním vyprodukuje hodnotu minimální mzdy

Correa opět prezidentem Ekvádoru

Veřejné zeleninové zahrádky, nová občanská iniciativa v EU

Ekvádor, stát zamlčený světovými médii

Volíme každý den, hlasujeme každou svou korunou

Levicové země v Latinské Americe prosperují

Víte, co je accorderie?

Cochabamba a válka o vodu

Kartografie naděje aneb Příběhy sociální z/měny

Ekvádorský prezident: “Nejsme kolonie”

Lokální měny v praxi

Putin svým národům a USA

Proč EU potřebuje regionální měny

Jak se klame po česku o hospodářské politice Maďarska

Družstevní banka JAK - 2. díl: Následovníci

Premiér Orbán považuje Romy za perspektivní zdroj ekonomiky
Putin nastavil nová pravidla pro boj s korupcí
Rusům zahrádky, Američanům trávníky a Čechům... billboardy
<-- NÁVRAT ZPĚT

Solidární ekonomika
Jak Island zatočil s bankovními a politickými zloději
Cesty z globální finanční krize II.
Cesty z globální finanční krize I.
Ostrý start bitcoinu
V Kanadě běží první bankomat na bitcoiny
Arcibiskup z Canterbury vystoupil rázně proti lichvě. A co
český arcibiskup?

Družstevní banka JAK - 1. díl
<-- NÁVRAT ZPĚT

Pozitivní vývoj doma
Pro české aktivisty: Je načase jednat v aféře Offshore-Leaks!
Budování státu I-IV
Kalousku pozor, Offshore-Leaks je tady!
České špinavé peníze nejspíš zmizely ze Švýcarska
Kalouskovo chucpe
Co tak nějaký prospěšný zákon pro vidláky?
Miloš Zeman, mocischopný a mocichtivý prezident
Setkání redaktorů e-republiky
Traktát o postmoderní hlouposti (De stultitia novissimorum)
DemoFest 2013: Svět, ve kterém chceme žít

Zdivočelá burza a její zkrocení přes Tobinovu daň

Kartografie naděje aneb Příběhy sociální z/měny

Edwy Plenel: novinář, který nechal padnout čtyři ministry

Debatní klub: Ilona Švihlíková / Jiří Svoboda

Aféra Offshore-Leaks: Německo dává delikventy na mapu

Debatní klub: Květa Pohlhammer Lauterbachová / Ludvík
Šulda

Úspěšná socialistická banka v americkém státě Severní Dakota
Lucembursko následuje Švýcarsko a končí jako daňový ráj
Peníze jako veřejně prospěšný statek
Proč roste cena vody aneb Co zástupci koncernů občanům
neříkají
Aféra “Offshore-Leaks” má první výsledky v Německu
Dnešní křižovatka a „švédské stoly“
<-- NÁVRAT ZPĚT

Vládní koalice korupčníků a podvodníků musí odejít
Přímá demokracie u nás
Společnost se škrtnout nedá
Jak šlape česká veřejnost
Dědictví přehnaných očekávání a nehospodárnosti
Privatizace českého vodárenství: První malé vítězství
Dědictví přehnaných očekávání a nehospodárnosti
Samospráva bez peněz

<-- NÁVRAT ZPĚT

