Prezidentské volby: Lži versus Fakta
O prezidentských kandidátech koluje celá řada mýtů, fám a pomluv. Jak se v nich zorientovat?
A čemu rozhodně nevěřit? Přinášíme souhrn těch nejzásadnějších lží spolu se stručným ověřením.
Více ke každému tématu naleznete na webu www.popravde.cz.

vyvracíme dezinformace:
Není pravda, že: Jenom Zeman nás ochrání
před migranty!
Fakta: Spojování prezidentské funkce s rozhodováním
o migraci je nesmyslné. Ať už vyhraje kdokoli, pořád bude platit,
že prezident nerozhoduje o migrační politice země. Rozhoduje
o ní vláda jakožto nositel výkonné moci, případně parlament, pokud
musí mít příslušná opatření povahu zákona. Prezident může zákon
vetovat, i v takovém případě ale může být přehlasován.
Poznámka: O migraci vláda i Sněmovna už rozhodla jednoznačně
a zcela jasně proti kvótám a masové migraci.

Není pravda, že: Jiří Drahoš je vítač,
podporovatel kvót a “sluníčkář.”
Fakta: Jiří Drahoš opakovaně deklaroval, že je zásadně proti
migračním kvótám. Odmítá také ekonomickou migraci s tím,
že takové migranty „nepovažuje za ty, kteří by v Evropě měli
dostávat azyl“.

Není pravda, že: Jiří Drahoš by lidem odepřel
referendum o vystoupení z EU
Fakta: Jiří Drahoš na svých webových stránkách uvádí: „Jsem
velmi opatrný, pokud jde o případné referendum o vystoupení
z EU. Zároveň ovšem musím jasně prohlásit, že pokud by parlament
přijal zákon o referendu o vystoupení z EU, jako prezident bych
dodržel ústavu a referendum vypsal. Ústavou totiž nepohrdám,
a pokud bych ji z jakéhokoliv důvodu nebyl schopen dodržet,
logickým krokem by byla rezignace. To by ostatně mělo pro výkon
prezidentské služby platit vždy, ať už je hlavou státu kdokoliv.“

Co můžete udělat vy?
• Vytiskněte si tento list a rozšiřte ho ve svém okolí.
• Diskutujte s ostatními.
• Burcujte ostatní k aktivitě nejen skrze FB příspěvky,
ale soukromými zprávami, emaily a hlavně osobně!
• Nahlašujte nově vzniklé lži a desinformace
na náš email lzi@popravde.cz.
• Nabídněte svůj čas, energii, schopnosti a kontakty
dobrovolnickým, organizovaným skupinám.
• Nebojte se. A přijďte k volbám.

Není pravda, že: Jiří Drahoš spolupracoval
se Státní tajnou bezpečností (stb)
Fakta: Jiří Drahoš prokazatelně s StB nikdy nespolupracoval
a nebyl k němu veden jakýkoli takový spis. Má negativní lustrační
osvědčení, jakékoli napojení na StB odmítá i Centrum pro
dokumentaci totalitních režimů. Neexistenci jakéhokoli záznamu
potvrzuje i vyjádření Archivu bezpečnostních složek, tedy úřadu,
který bývalé archivy po StB spravuje.

Není pravda, že: Drahoš podporuje migraci
do ČR a Říká, že přijmout 2600 uprchlíků není
problém. Migranti mají prý dostávat kapesné
21 000 Kč.
Fakt 1: Jiří Drahoš se vyjádřil, že 2 600 příchozích, kteří jsou
prověření z hlediska bezpečnosti, pro ČR není problém, nicméně je
sám proti povinným kvótám a ekonomickým migrantům.
Fakt 2: - „Kapesné“ pro žadatele o azyl činí 30 Kč na den
v přijímacím středisku. Je-li azyl udělen, má takový člověk z
hlediska sociálního zabezpečení stejná práva a povinnosti jako
kterýkoli občan ČR. O žádné automatické dávce či kapesném ve
výši 21.000,- Kč však nelze mluvit.

Není pravda, že: Jiří Drahoš je loutka,
je placen ze zahraničních zdrojů, jimž pak
bude podřízen.
Fakta: Příjmy na Drahošově transparentním účtu může každý
snadno zkontrolovat, kde jsou evidovány i veškeré pohyby.
Nejštědřejší dárci jsou Češi.

O nás
• Jsme dobrovolná občanská inciativa, které záleží na
pravdě. Proto poukazujeme na dezinformace a manipulace
před druhým kolem volby prezidenta ČR. Falešné zprávy
prověřujeme a s odůvodněním publikujeme na webu
www.popravde.cz.
• Nepatříme k žádné instituci a nejsme žádnou institucí
podporován a nejsme nijak propojeni s oficiálním týmem
Jiřího Drahoše. Pracujeme dobrovolně a bez nároků na
odměny

www.popravde.cz

