PROGRAM POLITICKÝCH REFOREM V ČR
1) Reforma České Televize. Diverzifikace redakční rady, případne privatizace.
2) Vydání zákona o demonopolizaci tisku. Zádny jednotlivec, organizace nebo identifikovatelná
skupina by neměla ovládat vice než 10% mediálniho trhu. Média by mela mit povinnost zveřejnovat
zdroje příjmů.
3) Právo na odpověd. Když nějaké médium obviní nějakého jednotlivce, skupinu, organizaci nebo stát
mělo by toto medium mít povinnost otisknout stanovisko nařčeného. Např. když nějaké noviny obviní
Rusko že sestřelení Malajsijského letadla MH17, měla by ruská ambasáda mít právo se k tomu vyjádřit.
4) Zákaz mazání a zmrazování účtů v sociálních sítích. Portabilita adresáře.
5) Neziskovky by měly mít povinnost zveřejnovat zdroje příjmů. Jestli se nemýlím, tak Rusko a
Madarsko nějaké zákony v tomto smyslu vydaly. Turci, a z těch bychom si měli vzít příklad, vykopli
Sorose uplně.
6) Totéž politické strany. Navíc by měl existovat limit, kolik jednotlivec nebo organizace může
politické straně věnovat. Volební kampaně by měly byt financované z veřejnych prostředků. (To se v
připadě CT neosvědcilo, ale strany jsou v principu diverzifikované.)
7) Státní Bezpecnosti zákaz sledovat publikace, politické strany, ministerstvo školství.
8) §355 "Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob", §356 "Podněcování k nenávisti vůči
skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod" by měly byt zrušeny a ústava změněna, aby
víckrát vydat nešly. Trestné by mělo být pouze podněcování bezprostředního nezákonného jednání a
pouze je li pravděpodobné, že takové jednání vyvolá. https://cs.gatestoneinstitute.org/13568/proc-musizapad-zajistit-svobodu-projevu (Ale pokud tyto zákony existují měli by byt vsazení do vězení ti, co
hanobí k Rusy nebo Srby.)
9) Považovat "schvalování atentátu" a pod. za trestný čin by mělo být v Českých zemích ústavou na
věky zakázáno.
10) Za to za trestný čin by mělo být považovano vědomé šířeni falešné informace za účelem vyvolaní
válečného konfliktu. Příkladem jsou zfalšované dokumenty, že Irák nakoupil yellowcake uran v
Nigeru.
https://en.wikipedia.org/wiki/Niger_uranium_forgeries
V USA údájně existuje precedent, že nelze vykřikovat "hoří!" v přeplněném divadle. Zdá se mně, že
vyřvávat "yellowcake!" a tím vyvolat valku, je mnohem horší.
11) Nactiutrhačství by se mělo řesit v pořadu prava civilního, existuje li pravdepodobná finančni újma,
a nemělo by se týkat veřejných osob.
Tento program lze prípadne modifikovat na zaklade diskuse a zpětné vazby.

