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Zobrazit mail v prohlížeči

Milí příznivci Institutu 2080,
v den připomínky svatého Václava otevíráte 6. vydání našeho zpravodaje pro
všechny příznivce konzervativních myšlenek, kterým jde o zachování tradičních
západních hodnot.
Tentokrát je víceméně monotématické a věnujeme ho podpoře iniciativy STOP
CENZUŘE proti omezování svobody slova sociálních sítích. Nově vzniklý web
obsahuje několik přehledových textů k tématu a odkaz na petici, kterou za tři týdny
podepsalo více než 11 tisíc lidí včetně 50 známých osobností veřejného života velmi
různorodých názorů od leva do prava. Najdete mezi nimi např. bývalého guvernéra
ČNB, ex-velvyslance v Paříži, senátorku a současné nebo bývalé poslance šesti
stran.
Iniciátoři petice - Marian Kechlibar, Daniel Vávra a Vlastimil Veselý - se obrátili se
třemi požadavky a nabídkou spolupráce na všechny strany a hnutí zastoupené
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Podívejte se na jejich reakce, ať je můžete
vzít do úvahy před krajskými volbami.

Krajské a senátní volby 2.-3. října
Ani tentokrát neradíme našim čtenářům, koho volit. Víte nejlépe, kdo je
nejbližší vašim názorům a kdo dokáže účinně bránit suverenitu České
republiky. Při nízké volební účasti, která se očekává, rozhodne každý hlas a
proto běžte k volbám a přesvědčte o tom vaše blízké, kterým není jedno, zda
využijeme jednu z posledních šancí obrátit trend směřující k omezování
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svobody slova, rekordnímu zadlužení, podpoře ilegální migrace a indoktrinaci
Past Issues
našich dětí ve školách. Pojďme společně zabránit dotačnímu podvodu s
uhlíkovou neutralitou pod názvem European Green Deal, který může vést k
nesmyslnému zdražování energií, masa a aut se spalovacími motory.
Dovolujeme si jen doporučit pět senátorů jasně reprezentující konzervativní
hodnoty - Davida Bohbota (Kladno), bezpečnostního experta se zkušenostmi
z Izraele, prof. Ivo Budila (Praha 1), emeritního děkana, který otevřeně
upozorňuje na nástup neomarxismu v západní Evropě, Ivanku Kohoutovou
(Kolín), ředitelku školy, která odvážně čelila soudní šikaně spojené s
prosazování islámského hidžábu, prof. Mansoora Maitaha (Praha 5), který
našel před 40 lety v ČR druhý domov a dnes u nás přednáší na dvou vysokých
školách, a Jaroslava Matýse (Frýdek-Místek), bývalého předsedu dětské
sekce České psychiatrické společnosti, který byl kvůli výroku na adresu Grety
jednou z prvních obětí cancel culture v ČR.

Děkujeme za sdílení informací o webu STOP CENZUŘE
a petici proti cenzuře sociálních sítí

Plný text petice
Reakce politických stran
Podepsání petice
O co nám jde
Globální platformy a v čem jsou hrozbou
Formy cenzurních zásahů a čím se obhajují
Přístupy zahraničních vlád a nejznámější příklady cenzury
Koncentrace moci nad informačními kanály
Ke svobodě projevu vyzývají také německy mluvící intelektuálové

Chystáme nový subjekt s novým názvem
Většina z vás asi ví, že Institut 2080 z.ú. ani stejnojmenný web už nějaký čas
neexistují a funkční zůstávají pouze naše kanály na Facebooku (přes 5000
sledujících), YouTube (2200 přihlášených) a tento newsletter. Po čase se
vracíme k přípravám nového subjektu (neziskové organizace), který by měl být
otevřenou platformou k občanským diskusím především nad těmito tématy:
Konzervatismus jako obrana tradičních západních hodnot a identit
Svoboda projevu a zastavení cenzury sociálních sítí
Krize EU a její nové uspořádání aneb získat zpět suverenitu a nedopustit
islamizaci země
Podnikání jako cesta k inovacím i jako životní styl nespoléhající na stát
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Společenský dopad technologií, např. digitalizace ekonomiky a obrana
před klimatickým alarmismem, speciálně dopady European Green Deal
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Před výběrem názvu pro nový subjekt bychom se rádi obrátili na vás, naše
čtenáře. Třeba vybereme právě váš nápad po zásluze odměněný lahví
skvělého vína. Náměty zasílejte prosím do konce října 2020 na adresu
institut2080@seznam.cz.

Chcete být s námi v kontaktu častěji? Pak sledujte náš Facebook kanál, kde
publikujeme komentáře prakticky denně.
Máte ve svém okolí známé nebo kolegy, kteří by mohli mít o zasílaný zpravodaj
zájem? Přepošlete jim toto vydání, zde se mohou přihlásit. Zasílání lze
kdykoli odhlásit (odkaz v patičce).

"Vyžeňme z veřejné debaty strach a vnesme tam odvahu. Projevme solidaritu s těmi,
kteří jsou kvůli svým názorům propouštěni, cenzurováni nebo umlčováni. Ne nutně
proto, že jejich názory sdílíme. Dokonce je můžeme odmítat. Ale proto, že je chceme
slyšet, abychom si mohli vytvořit názor vlastní. Pojďme vyslat signál odvahy všem
lidem ve veřejném životě a postavme se za svoje kolegy. Pojďme společně zvýšit
cenu zbabělosti a snížit cenu odvahy.“
Z nedávné výzvy německých, švýcarských a rakouských publicistů.
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Zde si můžete zpravodaj přihlásit, aktualizovat svoje nastavení nebo se odhlásit
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