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ROK 2014, CO DAL A VZAL
Pokračujeme v přehledu „Co vzal rok 2014“,
který plynule navazuje na přehled z roku 2013
(Co vzal rok 2013). Letošní články z celého roku
jsme rozdělili do následujících kategorií, které
sledují tuto logiku.
Ze světového dění byly nejzajímavější války na
Blízkém východě (Sýrie, Egypt, Palestina), pak
následuje globální studená válka (Rusko,
Ukrajina, NATO). Další velké téma bylo
působení korporátního fašismu a destrukce
společnosti, následovala bankovní politika EU,
mezinárodní smlouvy a korporátní otroctví,
regionální války o suroviny a geopolitický vliv.
Pak přejdeme na pozitivní jevy, jako jsou občanské iniciativy v ČR ve světě, sociální a solidární
ekonomika, včetně české ekonomiky, ekologie a životní styl.
Novou rubrikou proti předcházejícím létům je samostatná analýza vzniku zákonů ve sněmovně, čili
klasický parlamentní zpravodaj.

Vaše redakce E-Republiky
1. VÁLKA NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

Tento blok se týká zemí: Sýrie, Egypt, Palestina, Libanon, Irák, Írán, Izrael a Turecko.

K celkovému

pochopení situace za rok 2014 doporučujeme článek Proč uspěli islamisté v Iráku.
Úklidová četa českých humanistů
Fakta o Blízkém východě XXVIII. aneb Jak zachov...
Zbláznila se alternativní média, nebo Čulík oso…
Proč USA, EU a Turci nechávají masakrovat Kurdy...
První kolo války o Golany vede Izrael
Vražedná situace na syrsko-turecké hranici
Čtvrť Jobar v Damašku ukazuje hrůzy občanské války
Fakta o Blízkém východě XXVII. aneb Falešná kar...
Fakta o Blízkém východě XXVI. aneb Co nového na...
Fakta o Blízkém východě XXV. aneb Od války za d...
Ebola: Hrozba pandemie nebo skvělý kšeft?
Teror ISIS, západní lži a propaganda
Fakta o Sýrii XXIV. aneb Putin v Londýně
Fakta o Sýrii a Iráku XXIII. aneb Politická par...
Proč uspěli islamisté v Iráku
Západ má problém s drtivým vítězstvím Asada ve ...
Mediální lež rozpoutala válku v Iráku. A co Uk...

ediální lež rozpoutala válku v Iráku. A co Uk...
Vládní vojska osvobodila centrální věznici v Al...
Fakta o Sýrii XXII. aneb Západ dostává účet za ...
Asadova vojska dobyla centrum Homsu, povstalci ...
Bojovníci za svobodu v Sýrii: po kanibalismu př...
Teroristé sami hlásí blízký pád Homsu
Polská vláda podrazila Ukrajinu jako Stalin Polsko
Západní novináři manipulují dokonce i únosy a v...
Fakta o Sýrii XXI. aneb Velké mlčení médií
Fakta o Egyptě VII. aneb Generál mesiášem
Fakta o Sýrii XX. aneb Izrael začne sklízet, co...
Dobytí Jabrúdu dokončilo obklíčení povstalců v ...
Fakta o Sýrii XIX. aneb výchova dívek k teroris...
Hudeček na zkušené v Kyjevě
Rozpad koalice sunnitských režimů podporujících...
Fakta o Sýrii XVIII. a mediální manipulace svět...
Veřejná trapnost českých pseudo-novinářů
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Západ má problém s drtivým vítězstvím Asada ve volbách (05.06.2014 ) Toto je statistické porovnání úrovně
demokratičnosti voleb v Sýrii a v USA. Z procentového poměru je jasné, že v Sýrii může formálně volit a

podílet se na zastupitelské demokracii mnohem větší počet obyvatelstva než v USA. Jistěže je
problém ve výběru kandidátů, v možnosti odvolat se proti výsledkům a manipulacím, nepřipuštění
skutečné opozice k volbám atd. Ale tyto volby nebyly o demokracii. Tyto volby byly plebiscitem
občanů vyjadřujících souhlas s bojujícím Asadem a jeho SAA, která se stala národní armádou.
Fakta o Sýrii XVII. aneb komedie v Ženevě
Abeceda masmediálních hříchů: O - Z
Soči a Guantánamo, dvě mediální bitvy dneška
Fakta o Egyptě VI. aneb Proč uspěli islamisté v...
Abeceda masmediálních hříchů: A - E
Fakta o Sýrii XVI. aneb Dvě války v jednom balení
Fakta o Egyptě V. aneb Teroristé a turisté
Kterak se média zamilovala do "demokratické" Uk...
USA investovaly do "demokratizace" Ukrajiny 5 m...
Hizballáh bojuje za křesťany v Sýrii a v Libanonu

2. GLOBÁLNÍ STUDENÁ VÁLKA

Klíčové země jsou Rusko a Ukrajina. Hlavními tématy byly sankce proti Rusku a dále vztah Rusko,
EU, USA a válka na Ukrajině. Jako hlavní články doporučujeme k Rusku hlavně článek Rusko provádí
nový Marshallův plán, dále článek Spiegel pod tlakem znechucené veřejnosti zveřejňuje fakta o
Ukrajině a dále článek o sestřeleném letadle Rodiny obětí MH17 nastoupily do ofenzívy:
zmanipulované vyšetřování musí skončit. Stejný problém manipulace se týkal i Majdanu. Kdo střílel
na Majdanu.

Kain, kde bratr tvůj Abel?

Já proti válce.
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Rusko provádí nový Marshallův plán
Ruská mince má také dvě strany
Let MH17 mohl být sestřelen pouze kulometem SU-25
Letiště v Doněcku, symbol vítězství a odporu No...
Rodiny obětí MH17 nastoupily do ofenzívy: zmani...
Ukrajina má ministerstvo pravdy a havárii jader...
Ukrajinská vláda je tak zkorumpovaná, že v ní n...
Spiegel pod tlakem znechucené veřejnosti zveřej...
Západ začal skutečnou studenou válku
Potenciální hrozba národní bezpečnosti Ruska
USA mění pravidla hry o Novorossiji
Doněck bojující – bojovní ježci Novorusije
Ukrajina lže o Ukrajině
Ukrajina připustila, že její zlato je fuč
Majdan po maďarsku
Podzemí Nikolajeva: Jsme připraveni a čekáme
Výsledky voleb v Doněcké lidové republice
Ruská verze sestřelení letadla na lince MH17
Rusové si ze západních sankcí nic nedělají
Židé, Ukrouši a Nata-san
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e Penová pro RT: Zahraniční a ekonomická polit...
Amnesty International: Rusko omezilo svobodu pr...
České podniky a Soros se chystají dobývat Ukrajinu
Rusko buduje nové RVHP s Čínou
Narendra Modi, nový premiér Indie
Ruský státní dluh: mýty a realita
Česká média a ukrajinská krize
Oficiální závěr z Kyjeva: Na Majdanu nezabíjel ...
Ukrajina očima českých poslanců
Praha 1968 - Mariupol 2014
K čemu došli reportéři New York Times na Ukrajině
Demonstrace ke Dni vítězství: Zabraňme válce!
Jedno SU-24 vyřadilo obranu USS-křižníku v Čern...
Embargo českých médií na masakr v Oděse
Po masakru v Oděse již není cesty zpět
Lukoil dostal licenci na nejbohatší ropné pole ...
Prohraná důvěra OBSE na Ukrajině
Únavné divadlo západních sankcí proti Rusku
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Předběžná zpráva o sestřelení letadla linky MH17
Foreign policy: Armáda Novorossije na východě U...
Devět minut anti-propagandy o Ukrajině
Ukrajina: Pyrrhovo vítězství a zločin normalizace
Krvavá Ukrajina aneb Krajina po bitvě
Let MH-17 bez konspiračních teorií
Švýcaři se nepřipojí k sankcím EU vůči Rusku
Stanou se sankce proti ruské bance Sberbank „Č...
Konec pučistů v Kyjevě III. aneb Vláda teroru
Americký generál údajně těžce zraněn se zahrani...
Putin, nové simulákrum neurotického Západu
Konec pučistů v Kyjevě II. aneb Kolonialismus MMF
Konec pučistů v Kyjevě I. aneb Vláda janičářů
Dvojí metr finančních sankcí USA urychluje pád ...
Kdo vydělal na pádu letadla MH 17 nad Ukrajinou
Volba Ukrajinců: Umřít hlady nebo na bojišti
Ukrajinský šéf armády navrhuje děsné věci
Jak se manipulují zprávy o Ukrajině
Ukrajinský parlament nepřijal podmínky pro půjč...
Ukrajinský soud pozastavil vysílání ruských tel...
Bezpečnostní rizika vyplývající z ukrajinské krize
Londýnská bankovní City, pilný spojenec Putina
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Le Penová pro RT: Zahraniční a ekonomická polit...
Amnesty International: Rusko omezilo svobodu pr...
České podniky a Soros se chystají dobývat Ukrajinu
Rusko buduje nové RVHP s Čínou
Narendra Modi, nový premiér Indie
Ruský státní dluh: mýty a realita
Česká média a ukrajinská krize
Oficiální závěr z Kyjeva: Na Majdanu nezabíjel ...
Ukrajina očima českých poslanců
Praha 1968 - Mariupol 2014
K čemu došli reportéři New York Times na Ukrajině
Demonstrace ke Dni vítězství: Zabraňme válce!
Jedno SU-24 vyřadilo obranu USS-křižníku v Čern...
Embargo českých médií na masakr v Oděse
Po masakru v Oděse již není cesty zpět
Lukoil dostal licenci na nejbohatší ropné pole ...
Prohraná důvěra OBSE na Ukrajině
Únavné divadlo západních sankcí proti Rusku
Na Majdanu stříleli zločinci a zabíjeli demonst...
Mají USA sílu na nové kolo studené války?
Ukrajina vytáhla na Rusko kartu zvanou "zbrojní...
Ukrajina očima Rusa a Čecha

Po ukrajině se šíří stejné paramilitantní plakáty jako byly v egyptě (01.02.2014 ) Navlas stejné letáky
se objevily v Egyptě, když "hněv lidu" téměř spontánně vystoupil proti Mubarakovi a později i proti
Muslimskému bratrstvu. Pak vzala hněv lidu do ruky armáda a začala organizovaně vraždit a zatýkat.
Viz. Fakta o Egyptě (II), kde se popisuje celá situace armádního puče. A nyní se podívejte na tento
obrázek.
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Vidíte, že bojové instrukce a obrázky jsou stejné v arabštině a v ukrajinštině. O nic nejde. Bojovníci za
svobodu na Ukrajině hnáni náhlým zábleskem inspirace si prostě přeložili z arabštiny potřebné
diverzní materiály. Jako třeba tento anglicko-arabský návod, jak zaútočit na policii, která na Ukrajině
dostala zákaz používat střelné zbraně. Ruční střelné zbraně ovšem v klidu používaly extremistické
bojůvky, které nyní budou amnestované ze zákona .
Ukrajinský parlament nepřijal podmínky pro půjč...

Kdo střílel na Majdanu?

Ukrajinský soud pozastavil vysílání ruských tel...

Probuzení německého salónního militarismu

Bezpečnostní rizika vyplývající z ukrajinské krize

Kolik nás bude stát Drang nach Osten ...

Londýnská bankovní City, pilný spojenec Putina

Finanční mrchožrouti se slétají na Ukrajinu

Ukrajina se zbavuje nepohodlných svědků ...

Rusko a Ukrajina – povídka o nesdílené lásce

Ukrajina, hysterická média a druhá válka proti ...

O co jde na Ukrajině, mimo jiné

Podivuhodná slepota amerického velvyslance ...

Rusové s Američany fakují EU jedna báseň

Ukrajinská krize zrychlila pád amerického dolaru

Ukrajina začala fabrikovat oficiální historii M...
Po Ukrajině se šíří stejné paramilitantní plaká...

3. KORPORÁTNÍ FAŠISMUS A DESTRUKCE SPOLEČNOSTI

Hlavní témata tohoto bloku jsou dána v nadpise, je těžké k tomu něco dodávat. Z článků
doporučujeme zejména Když chce Západ ropu, morálka počká dále Začarový kruh destrukce americké
demokracie a dále Argentina jako oběť
hedgových supů.

Staré politické moudro praví, že velmoc
může být nehumánní, krutá a děsivá, ale nikdy
se nesmí stát směšnou.
Ty první případy znamenají, že z moci jde
strach. Ale pak už se lidé jen smějí, protože císař
se ukázal úplně nahý.

Patriotičtí Evropané proti islamizaci v Evropě
Proč USA najednou otočily v otázce Kuby
Hlad po zlatě a jeho repatriace v zemích EU
Tanečky kolem ceny ropy: poražení a vítězové
Švýcaři se v referendu rozhodli nezachraňovat s...
Dobrá rada budoucím masovým vrahům..
Nástup světové měny aneb Distopie II
Nástup světové měny aneb Distopie I

Jak se vyhazují obecní peníze
Privatizace eura běží v samotné ECB
Bezradná Angela v Drážďanech a vítězství …
Varování před smlouvou CETA, za pět minut ..
Smlouva TTIP z německé perspektivy
Argentina jako oběť hedgových supů
Dluhy USA mohou pohřbít světovou ekonomiku
Francie odmítá být poslušnou kolonií
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Střední Evropa, nové bojiště studené války
Smlouva TTIP rozloží celé státy a povede k neza...
Začala organizace maďarského majdanu
Piketty a kritika daňových rájů
Juncker kryl legální zlodějny v řádu stamiliard
Smlouva TISA: globální migrace pracovních sil b...
Vybuchlé hračky jednoho procenta
Korporátní "Captain America" honí Snowdena 2.0
Oficiální manipulace ohledně frakování v USA
Vattenfall vydírá Německo za zavřené atomovky
Nobelovka 2014 za ekonomii: Zázrak, ale jen na ...
Ebola, pád trhů a nevyhnutelní zachránci lidstva
Britové zcenzurovali plakáty o svobodě tisku
Smlouva TTIP jako příklad toxického spiknutí ko...
Wall Street sází na pád eura
Jourová chce bránit práva občanů EU. Uvidíme
Když chce Západ ropu, morálka počká
EU-volby v Německu a Rakousku bez překvapení
Voliči vystavili Barrosovi a spol. trpký účet
Google zrušil účet ANNA News na Youtube
NATO pod tlakem USA postupně likviduje demokrac...
Neoliberalismus není dobrý, ani pro mrtvoly
Belgie kupuje pro ECB americké dluhopisy proda...
Nedůvěra občanů v eurokraty silně roste
Proč Merkelová kvůli zachraňování eura plakala
Bankéře v EU požírá jejich vlastní monstrum
Němci ztratili vliv na chod ECB
Jak FBI určí váš aktivistický ksicht
Zažijeme poslední volby do EU parlamentu?
Obamova návštěva v Asii: TPP jde k ledu
Moderní trh práce nahradil dřívější otroctví
Zapomenuté oběti globalizace
Jak se ničí měna aneb Šílenství kvantitativního...
Finanční lobbisté v Bruselu, vlivový dominátor EU
Začarový kruh destrukce americké demokracie
Brusel chce umožnit spekulativní rozkradení penzí
Bankovní unie dohodnuta, občané už mají oprátku...
Ve Španělsku proběhly největší celonárodní demo...
Z transatlantické dohody se napakují jen koncerny
Budou internetoví giganti masově žalováni za lh...
Belgie kupuje Ruskem a Čínou prodané americké d...
Irsko se stalo kolonií mezinárodní bankovní mafie
Italská centrální banka tiskne nepovolená eura
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Jourová do Bruselu a neotesaná úlisnost ČT
Itálie směřuje k historicky rekordnímu zadlužení
Tancujeme tanec kostlivců na vlastním hrobě
PayPal zablokoval peněžní dary na šifrovaný…
Roste chudoba, roste kriminalita
Česko pomáhá v OSN postavit korporace nad…
Aktuální politika ECB, spolehlivá cesta do pekel
Sociální sítě v Kuvajtu a lov domácích otrokyň
Centrální banka v Polsku, politická prostitutka
Humanista McCain, Bulharsko a ruský South…
Světová banka se systematicky a vědomě podílí..
Neoliberalismus lidem zmasakroval penze
Nihilistická politika Evropské centrální banky
Brusel nařizuje EU-zemím zrušit plynovod …
Evropa po volbách a na cestě do finanční propasti
Korporátní otroctví americké NASA
Statistiky ukazují Francii nacionalistů a chudý...
Francie chce bankovní unii ještě před volbami d...
Royal Bank of Scotland se chová jako loupeživý...
Světová ekonomika a chov krav
Americká pravice má strach z odborářského model...
Naše milá sKarta a kdo na ní vydělává
Kdo vládne EU? Příklad OGM
Zrada SPD na německých voličích
Nekrofilní nebo biofilní Evropa? Volby do EU (č...
Evropský parlament a Brusel nesou vinu na chudo...
Prezident Joachim Gauck věří partajím, ne občanům
Čínská nomenklatura pere špinavé peníze v daňov...
Draghi slaví úspěch, pane Macháčku?
Barrosův napoleonský komplex
Bratři Kochové aneb Jak jedno procento oblbuje ...
Francouzský parlament schválil zákon proti neka...
Centrální banky za všechny naše prachy
Smlouva NAFTA po 20 letech a zničené Mexiko
Novodobí tažní ptáci v EU
Čína zrušila pracovní tábory. Co to znamená?
Země, kterou jste zničil: Dopis G. W. Bushovi
Fukušima rekrutuje s pomocí mafie dělníky na je...
Ziskový Facebook dostal půl miliardy od daňovýc...
Privátní armády megapolí, nová militaristická móda
Vymahatelnost práva pro oběti korporativního vy...
Francie funguje jako četník ve Středoafrické re...
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Ve Španělsku proběhly největší celonárodní demostrace tohoto desetiletí .
Mario Draghi: "O Evropě budou v budoucnosti rozhodovat ekonomové, nikoliv právníci."

4. POLITICKÁ A EKONOMICKÁ SITUACE V ČESKU

Index sociálního růstu (Social Progress Index) je
zajímavým nástrojem, který měří skutečný blahobyt
země, nejen její HDP. Index pokroku se ve
skutečnosti skládá ze 3 oblastí, které mají stejnou
důležitost. Ekonomické a sociální zabezpečení je
doplněno o právní stav společnosti a zajištění
rovnosti práv a příležitostí. Česko a jeho umístění v
Indexu sociálního růstu.
Věnovali především energetice a jejímu postavení v české
politice. Temelín je třaskavým tématem a to doslova. Souhrn jak funguje Česko mapuje nový parlament a
poměry v rozložení politických sil.
Miloš Zeman by uvítal přesun centrály rakouské ...
Jaderná energie: sluha, který se stal teroristou
Česko a jeho umístění v Indexu sociálního růstu
Jak to bude se solárem a s OZE
Státní dluhy v roce 2013 ukazují rozpad systému
Dětem rovnátka zadarmo, lid zaplatí ..
Amazon do Česka? Ekonomicko-sociální dumping
Poslanec Kalousek chce šetřit státní kasu tím, ...
Trendy za rok 2013 ve výrobě alternativní energie

Agresivní ekonomie zaplevelila politiku a kulturu
Temelín se prostě přežil a ...nepřežil (II. část)
Temelín se prostě přežil a ...nepřežil
Jak funguje Česko III. aneb Loutkovodiči v záku...
Jak funguje Česko II. aneb Strašáci a strašidla
Jak funguje Česko I. aneb Bankovní lobby
Fuck the Poor aneb Jak zatočit s chudými
Proč může padnout dolar jako světová měna
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Koncese na český způsob. Část veřejného majetku se dostane do správy kriminálních struktur. Ta
dokáže být vděčná za příležitost a tak vznikne začarovaný kruh. Kam jsme došli?
V Praze se krade blaze, pod zavřenýma očima..
Stát je firma a opačně, krást se bude legálně
Ťok to naťukl zcela transparentně: Stát je firma
Kam jsme došli?
17. listopad, blesk z nebe, smrad a úklidová četa
Obnovitelné zdroje energie na český způsob
Zlodějna ve zdravotnictví: nemusí pršet …

Začarovaný kruh českých novin
Homolka: Pilotní projekt ukončí až vazební stí...
Tento způsob správy věcí veřejných se zdá být ...
Kobylky sužují Česko
Pravda o vodě
Kolibříkova Opencard
Pokleslá kultura, kýč a diskriminace v České te...
Morbus ignorantia bojovníků za nezávislost ČNB

POLITICKÉ STRANY

Financování politických stran je dlouhodobou otevřenou otázkou české politiky. Strany jsou pevně svázané
dlouhodobými obchodními vztahy se svými sponzory. I strany musí prokázat svou vděčnost za poskytnuté
prostředky do čím dál dražších volebních kampaní.
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Český korupční systém, hlavní město Praha
Normální Zeman a mrzký Kalousek
Matěj Stropnický odstaven, moc zvítězila
Komunální a senátní volby 2014 - Poražení …
Komunální a senátní volby 2014 - Vítězové…
Piráti a volby
Volby 2014: přechod ke korporativní vládě…
O co jde opravdu ve volbách (2. část)
O co jde opravdu ve volbách (1. část)
Halík for prezident aneb Remake po česku
Babiš a ti druzí
O co jde při schvalování služebního zákona
Velké referendum v Brně je na dosah ruky
Machova skopičina …a jeho ne-etika II
Machova skopičina ...a jeho ne-etika

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
Služební zákon dostal opět na holou
Divoký západ Agelu a spol. v současné právní..
Horní zákon u ústavního soudu
Registr smluv: Rychlý start, cíl v nedohlednu
Polemika s Deníkem Referendum o služebním..
Sněmovní Mordor v akci: Kobra ano, ale …
Kdy skončí lichvářské praktiky kolem ubytoven?
Pravomoci NKÚ dostaly ve sněmovně zelenou
Česká armáda třikrát jinak
České zlato těžařům a státu zbylé škody
Jak se poslankyni Balaštíkové nepovedlo…
Nekonečný boj o služební zákon

Primátor předskokanem
Jak hodit vidle do nemravného zákona
Babišova chyba
Jak chutná moc
Volby do EU potvrdily dlouhodobý trend
Je to blbý, Mach tam už je
Babiš a madam kmotrová z komunistické …
Nečas, Rittig a bratrstvo ODS
Společenství Mordoru ve Sněmovně
Janukovyč a pražští demokraté
Zemanův sponzor dostal místo ve státní správě
Kongres ODS a bajka o hluché žábě
Hazard s Okamurou
Koaliční slepenec a tušení věcí příštích

ČESKÉ REPUBLIKY
Ústavní zákon o referendu: 17. pokus a nic
Vyšetřování kauzy Opencard nakopne …
Sobotkův tým zvolen
Návrh na zrušení DPH za pozemky a stavby...
Michaela Marksová, nová ministryně práce a …
Úsvit Tomia Okamury chce řešit lichvu …
Polčákovo plácnutí do vody
Rekonstrukce státu nemůže vystačit s dobrými…
Máme novou vládu
Hnutí Rekonstrukce státu provádí jeho …
Případ Lessy: Politizace policie, demagogie ...

5. POZITIVNÍ TRENDY ROKU 2014
Dlouhodobě mapujeme hnutí různých skupin občanských iniciativ ve světě. Je to nepřetržitý zápas o
svobodu projevu, důstojné životní podmínky a spravedlnost . Právo na informace a svoboda
internetu to jsou hlavní témata tohoto bloku. Brainstorming za demokracii … Návrh islandské ústavy
nejsou okrajová témata.
Editace, ne cenzura
Demokracie u ledu: Posmrtné ohledání islandské ..
Návrh islandské ústavy
Reykjavík 9
Ústava, morálka a naši doktoři
Opět válka v Evropě? Ne naším jménem!
Proti TTIP a CETA!
Ukradená svoboda

Výročí 11. září: od teroru jednotlivců k teroru...
Máte problém? Hoďte na něj bombu!
Izrael půjde před mezinárodní tribunál
Společnost velkého bratra nezná bratra
Izraelští občané přeživší holocaust veřejně ..
Brainstorming pro demokracii 2014, čtvrtý díl
Děti uprchlé ze Střední Ameriky, made in USA
Obamův systém na sledování teroristů v číslech
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Chytrý tah německé strany AfD proti euru
Nejsme ovce
Pornohvězdy bojují za svobodný internet
Listopad dnes a manifest "Několik vět" tehdy
Aktivisté, milujte se (politicky) navzájem, a ...
Předpovězený konec demokratů, nástup nové …
Partaje socialistů ve Francii a ve Španělsku zk...
Run Liz, run!
Zbabělá policie
AfD je v Německu na vzestupu
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Brainstorming pro demokracii 2014, třetí díl
Brainstorming pro demokracii 2014, druhý díl
Nová Mary Poppins bojuje za zvýšení minimální..
Pražská galerie DOX připravuje mezinárodní …
Brainstorming pro demokracii 2014, první díl
Pomsta Francouzů za pokutu ze strany USA
Švýcaři rozběhli iniciativu Vollgeld
Island: krach bank, vítězství občanů
Prodejní demokraté v USA končí, nastupují …
Výzkum potvrdil, že vlády států slouží …

Vyzýváme orgány Evropské Unie a členských států, aby zastavily vyjednávání s USA ohledně
Transatlantického partnerství pro obchod a investice (TTIP) a aby neratifikovaly Komplexní
hospodářskou a obchodní dohodu (CETA) s Kanadou.
Rakušané plánují hromadnou žalobu proti …
Ombudsmanka a lidé bez domova
Dvojí metr Bradáčové
Chybí 2 bilióny dolarů? Nevím. ….
Válková konečně povede válku s Tykačem
Analýza dárců a organizací popírajících globáln...
Přímá demokracie nebo přímá anarchie?
Tři čuníci jdou
Nestydatý Kalousek
Starosti Izraele, nejen mediální
Nekrofilní nebo biofilní Evropa? Volby do EU …
Sedmnáctiletá ruská hackerka narazila pípu …
Jak NSA odposlouchává všechny a nikoho
Ve Švýcarsku se chystá revoluční občanské …
Definice konspirační teorie
Senátorka Warrenová se pustila do boje proti…

Občané EU získali částečné právo na soukromí
Elisabeth Warrenová zazářila v Colbertově…
Bavorská kampelička řekla lidem pravdu
Lži před evropskými volbami
Sokolova slušná společnost
Naše společnost je nemocná
Jan Keller: Zatím mám vlasů dost
O velké a malé ztrátě paměti
Rub občanské společnosti
Peklo Osvětimi a vítězství vůle k životu a k pr...
Rath před rozsudkem
Nezaměstnanost z pohledu některých českých …
Viktor Orbán a jeho sliby z roku 2010
Vstanou noví výtečníci
Referendum o nezávislosti Benátska dopadlo…
Stížnost německých aktivistů proti legitimitě …
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Velký pochod na Washington jako inspirace…
Snowdenův kufr a koupené kryptování RSA
Spravedlnost na prodej
Orwelovština vždy nevyjde, NSA by mohla ….
Mafie, Rath a res publica
Případ Rath a selhání soudcovského rozumu
Občanský hold Snowdenovi, osobnosti roku..
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Benátsko pořádá referendum o odchodu z Itálie
Senátorka Feinsteinová o CIA: nejprve lhali…
První věcný spor mezi ombudsmankou Šabatovou
CIA se dostala do největšího průšvihu za …
Když udělají kozla zahradníkem v EU
Iniciativa soudců v Řecku: peníze patří lidu!
Občanská neposlušnost v Portugalsku
Svoboda projevu versus svoboda od projevu

Sdílená ekonomika a sociální spravedlnost jsou světovým fenoménem a symbolem změny
společenských vztahů. Mapujeme toto téma ve všech oblastech. Ve světě je cítit skutečná snaha
pohnout zeběhnutým řádem a nastavit snesitelnější poměry. Nejde to snadno a jedna vlaštovka jaro
neudělá.
MPSV spolupracuje s lidmi dobré vůle a jde dobr...
Britské studentské hnutí chce socialistické výd...
Jaderný odpad, smrtelný dárek dalším generacím
Spravedlivé daně se platí ze zisku
Daň z internetu a podnikání v XXI. století (čás...
Daň z internetu a podnikání v XXI. století (čás...
Energetická soběstačnost a politická svoboda
Ostrov El Hierro, budoucnost energie a ...

Ekonomové USA tvrdí: Bombardujte lidi penězi!
Islámské bankovnictví versus současný …
Islámské bankovnictví versus současný …
Tesla Motors: Vzdáváme se patentů, chceme …
Better Place: Selhání na startu, který měl změ...
Nekrást, makat a pomoci venkovu - cesta MAS
Příklady spoluspotřebitelství z běžného života
Islanďané zavádějí paralelní digitální měnu

E-Republika.cz

Přehled článků roku 2014

První díl analýzy Islámské bankovnictví versus současný
bankovní systémse zabýval především krizí západního systému,
aby vynikl jeho islámský opak. Islámské bankovnictví je postaveno
na etických principech, které západní společnost opustila.
Samotný papež Benedikt XVI. zcela veřejně uvedl tento typ
bankovního systému za příklad, což vzbudilo v roce 2009
obrovský mediální šok. Proto by bylo hloupé strkat hlavu do písku
a nezajímat se o pozitiva, který tento systém přináší.
Proberme se z hlubokého spánku a začneme se zajímat o
organizaci největší loupeže v dějinách lidstva, vyvíjet tlak na
politiky a volat je k odpovědnosti. A začneme se bránit. Především
však musíme změnit vzorce svého myšlení. Dnes to bohužel
znamená i přestat sledovat televizi a kupovat noviny, které lžou.
Masová média přestala být veřejno-právní službou a dnes jsou
nástrojem elit k zatemňování našich myslí.

TEMATICKÁ ČÍSLA ZA ROK 2014
Na závěr podáváme přehled letošních tematických čísel, které odrážejí redakční politiku našeho listu.

•
•
•
•
•
•

2014-6 (Krvavá Ukrajina)
2014-5 (Třikrát čtení na léto)
2014-4 (Občanská válka na Ukrajině)
2014-3 (Jak funguje Česko)
2014-2 (Jak se demokratizuje Ukrajina)
2014-1 (Oligarchický únos Evropy)

•
•
•
•
•
•

2014-12 (Ukrajina: válka v poločase)
2014-11 (Svět naruby)
2014-10 (O mučení bez mučení)
2014-9 (Cesty do korporátního otroctví)
2014-8 (Energetické křižovatky)
2014-7 (Volby v ČR 2014)

