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Odchod do důchodu 65=> 67 (leden 2011)
Zakon o zavirani stranek s nelegalnim obsahem nebo na nej
odkazujici (unor 2011)
22.5.2011 volby do obecních zastupitelstev.
13 ze 17 autonomních oblastí také volby do regionálních
parlamentů (s vyjímkou Andalusie, Katalánska, Baskicka a
Galicie).

Unemployment rate
International Monetary Fund (30y)

http://www.indexmundi.com/spain/unemployment_rate.html

los 'indignados aka rozhořčení
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Organizátoři protestů Democracie Real Ya! (leden 2011, cca 200 organizací)
Protesty ve Španělsku od 15. května, demonstranti pod názvem 15-M. (Puerta del Sol,
Madrid)
garnitura neschopna řešit problémy a zkorumpovaná
V sedmi regionech země polovina kandidátů nejsilnější opoziční Lidové strany
podezřívána z korupce, u vládních socialistů 35%.
Volební systém umožňuje pouze střídání dvou nejsilnějších politických stran
“Chceme diskutovat ve veřejném prostoru o veřejných záležitostech, a ne jen jít jednou za
čtyři roky volit a poté mlčet.“
Protesty pokračovaly také v Řecku, Francii, Itálii. Další místa v Evropě vyjadřují podporu. I
Praha.

los 'indignados
Protesty pokračovaly také v
Řecku, Francii, Itálii.
Další místa v Evropě
vyjadřují podporu. I Praha.

#news.cz
http://www.novinky.cz/ekonomika/233736-spanele-vyrazili-do-ulic-protestovat-proti-krizi.html

(18.5. 12:08, středa)
Tisíce Španělů vyšly ve středu do ulic velkých měst, kde protestují proti dopadům krize na prosté
občany, proti nezaměstnanosti a korupci politiků. Požadují politické a sociální reformy,
informovala agentura AFP.
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Mladí lidé, nezaměstnaní či úředníci se v počtu kolem dvou tisíc sešli v úterý večer před Puerta
del Sol v centru Madridu. Desítky až stovky se shromáždily ve velkých městech, jako jsou
Barcelona, Valencie, Zaragoza, Bilbao, Sevilla nebo Granada, a chtějí v protestech pokračovat až
do nedělních regionálních a místních voleb.
V prvním čtvrtletí tohoto roku bylo ve Španělsku 21,19% nezaměstnaných. Mezi mladými lidmi do
25 let tento podíl v únoru činil 44,6%.
Masová protestní hnutí jsou ve Španělsku vzácná. Naposledy loni v říjnu uspořádaly odbory den
manifestací proti úsporné politice, o níž rozhodla socialistická vláda.
Tato úsporná opatření přijdou socialisty zřejmě draho. Podle průzkumů v nedělních regionálních a
místních volbách zvítězí konzervativní pravicová Lidová strana.
* (By the end of May 2009, unemployment reached 18.7% (37% for youths))”

Vrtěti okurkou
2011-05-20_Friday
●

01:15 <Britske Listy> "Rozhorceni" obsazuji spanelska namesti

●

23:49 <Novinky> Protesty ohrozuji volby, tvrdi komise ve Spanelsku

2011-05-21_Saturday (zacina platit zakaz demonstraci pred volbami)
●

10:37 <Britske Listy> Protestujici Spanele tabori na namesti Puerta del Sol

●

12:35 <CTK> Ve Spanelsku v noci pres zakaz pokracovaly demonstrace

●

14:35 <CTK> Stovky lidi ve Spanelsku pres zakaz pokracovaly v protestech

●

18:50 <Aktualne> Zive z Granady: Spanele protestuji proti bezvychodnosti

2011-05-22_Sunday

[VOLBY], nedele, slunickoo

●

14:59 <Britske Listy> Demonstrace Spanelu v Praze

●

22:07 <CTK> Mistni a regionalni volby ve Spanelsku socialiste prohrali

2011-05-23_Monday
●

09:39 <Novinky> Zapaterova strana ve volbach neuspela, desetitisice Spanelu demonstruji

●

10:59 <Britske Listy> Spanelsti socialiste porazeni v komunalnich volbach

●

23:00 <Respekt> Spanelsko, Italie, Recko, eurozona a DSK

●

14:00 <Reflex> Ve spanelskych mestech protestovaly tisice mladych lidi

Vrtěti okurkou
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Dál média o protestech neinformují.
Zprávy jsou plné vraždících okurek ze Španělska v
Německu, sjezd VeVerek d odkýváním internetového
hlasování o předsedovi strany
Záběry z jízdy řidiče jedoucího po dálnici v protisměru
27.5.2011, pátek Policie vyklízí
náměstí Plaza de Cataluna v
Barceloně pomocí obušků. Udajně
za učelem vyklizení prostor pro
oslavy oslavy vitězství FC
Barcelona v Lize mistrů.

Politická bouře na Internetech

http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_%28group%29

audio-video
http://youtube.com/watch?v=Geg_6Xoy04s
●

Video 3m47s

●

Provokace ze strany Policie

●

Role fotbalovych chuliganu
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park-ct24/211411058080531-hyde-park/

Hydepark, CT24, 31.5.2011

Plaza de Cataluna, Madrid, 2.6.2011

WTF

http://imcmedia.cz/?p=215
●

1. Změna volebního zákona. Otevřený a jasný volební systém.

●

2. Dodržování základních práv zakotvených v ústavě, zejména:

●

- Právo na přiměřené bydlení

●

- Právo na veřejnou zdravotní péči (zdarma), svobodnou a univerzální.

●

- Právo na volný pohyb osob a posílení veřejného a sekulárního vzdělávání.
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3. Zrušení zákonů a opatření které jsou diskriminační a nespravedlivé, jako tzv. „Boloňského
proces“ zabývající se vysokoškolským vzděláváním
4. Daňová reforma příznivá pro nižší příjmové skupiny lidí, reforma daní a nemovitostí. Zavedení
„Tobinovi dani“, která zdaňuje mezinárodní finanční převody a odstranění daňových rájů.
5. Reforma pracovních podmínek politiků. Trvalá okamžitá odvolatelnost, zavazné plnění voleb.
slibů.
6. Odmítnutí a odsouzení korupce. Absolutní netolerance vůči politikům podezřelých nebo
usvědčených s korupce
7. Dodržování článku 128 Ústavy, který říká, že „všechno bohatství této země v jejích různých
formách a bez ohledu na jeho vlastnictví je podřízeno obecnému zájmu.“ Snížení zásahu MMF a
ECB. Okamžité znárodnění všech bankovních subjektů. Zpřísnění kontroly finančních institucí
a operací, aby se zabránilo případnému zneužití v jakékoliv formě.

http://imcmedia.cz/?p=215
●

●

8. Sníženi moci církví ve státní sféře
9. Participativní a přímá demokracie, v níž občané budou aktivně podílet. Média musí
informovat eticky a pravdivě.

●

10. Úprava zákoníku práce a kontrolování jeho dodržování

●

11. Uzavření jaderných elektráren a podpora energie z obnovitelných zdrojů.

●

12. Větší podpora podniků, které zajišťují „veřejné“ služby

●

13. Účinnější moc výkonnou, zákonodární a soudní

●

●

●

14. Snížení vojenských výdajů, okamžité uzavření továren vyrábějící zbraně a větší
kontrolu nad bezpečnostními silami státu. Neangažovat se v žádných válkách.
15. Obnovu historické paměti a základních principů boje za demokracii v našem státě.
16. Celkovou transparentnost účtů a financování politických stran za účelem snížení míry
politické korupce.
Zdroj: http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/20/propuestas-20-mayo/

http://www.democraciarealya.es/?page_id=814
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equality, progress, solidarity, freedom of culture, sustainability and development,
welfare and people’s happiness.
the right to housing, employment, culture, health, education, political participation,
free personal development, and consumer rights for a healthy and happy life.
current status of government and economic system does not take care
Democracy belongs to the people (demos = people, krátos = government) which means
that government is made of every one of us. However, in Spain most of the political class
does not even listen to us.
against bipartism
growing spiral consumes itself by enriching a few and sends into poverty the rest. Until
the collapse.
Accumulation of money, wasting resources, destroying the planet, creating
unemployment and unhappy consumers.
Citizens are the gears of a machine designed to enrich a minority
ethical revolution. We are people, not products. I am not a product of what I buy, why I
buy and who I buy from.

Arabské jaro
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Tunisko: prezident na útěku (bin Alí, 26 let u moci)
Egypt: prezident svržen (Husní Mubarak, 30 let u
moci)
Jordánsko: padla vláda
Jemen: prezident bude končit (Alí Abdulláh Salíh,
33 let u moci)
Libye: Muammar Kaddáfí (41 let u moci)
Sýrie (580 mrtvých dle Amnesty Int., 850 dle
OSN), Bahrajn, Maroko, Alžírsko, Súdán:
demonstrace, někdy střelba.

Arab spring (wikipedia)

Novodobá historie ČR
●

1989 – sametová revoluce

●

1998 – opoziční smlouva (aka smlouva “o pozicích”)
- rozdělení pozic, změna volebního systému v r.2000

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zm%C4%9Bna_volebn%C3%ADho_syst%C3%A9mu_2000
●

2011
– arabské jaro, evropské léto,
… a co dál?
“Kdyby volby mohly něco změnit,
už by je zakázali.”

Anonymní akcie na doručitele
aneb
●

jak se správce stává majitelem

Nejsou povoleny akcie na majitele - Americké Panenské ostrovy, Andorra, Argentina, Aruba,
Austrálie, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgie, Belize, Bermudy, Botswana, Brazílie, Brunei, Čína,
Estonsko, Filipíny, Finsko, Gibraltar, Guatemala, Guernsey, Chile, Indie, Indonésie, Island, Itálie,
Jamajka, Japonsko, Jersey, Kajmanské ostrovy, Katar, Kostarika, Kypr, Maďarsko, Malajsie, Malta,
Man, Mauritius, Mexiko, Monako, Niue, Norsko, Nový Zéland, Rusko, Singapur, Spojené arabské
emiráty, Spojené státy, Sv. Lucie, Švédsko

●
●

Nejsou povoleny akcie na majitele v listinné podobě - Rakousko, Dánsko, Francie, Irsko, Korea,
Německo, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Turecko, Uruguay

●
●

Akcie na majitele v listinné podobě povoleny, s podmínkou registrace majitelů - Anguilla,
Antigua, Britské Panenské ostrovy, Cookovy ostrovy, Dominica, Grenada, Hongkong, Izrael, Jižní
Afrika, Kanada, Korea, Kostarika, Libérie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Macao, Montserrat,
Nizozemské Antily, Nizozemsko, Panama, Portugalsko, Řecko, Samoa, San Marino, Seychely, Sv.
Kryštof a Nevis, Sv. Vincent, Španělsko, Švýcarsko, Turks a Caicos, Vanuatu

●
●

Akcie na majitele v listinné podobě povoleny bez omezení - Česko,
Česko Marshallovy ostrovy, Nauru
Zdroj: OECD, Tax Co-operation 2010

Co bude dalším nástrojem korupce? BitCoin?

Co dál?
http://verejnostprotikorupci.cz
http://imcmedia.cz
http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Spanish_protests
http://en.wikipedia.org/wiki/2010-2011_Greek_protests
http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Spring
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19.6.2011
připravovaná demonstrace?

●

celostátní parlamentní volby za deset měsíců (03/2012)
http://en.wikipedia.org/wiki/Next_Spanish_general_election

