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Kauzy malostranské
To, že vláda a parlament má moc udávat směr chodu naší republiky, víme. Stejně tak, že svým jednáním ovlivňuje kvalitu
života každého jednoho z nás. Současná vládní garnitura s premiérem Andrejem Babišem, ale zapomíná na to hlavní:
že jsou v našich službách! Zvolili jsme si je, aby bylo lépe nám, ne jenom jim a jejich byznysu. Místo toho pokračuje
unášení státu ze strany vlády a jejích spojenců v parlamentu. V řadě kauz se ukazuje, že některé státní instituce nejednají
ve veřejném zájmu, nýbrž v zájmu konkrétních osob a skupin.
Plejáda problému spojená s Andrejem Babišem je už poměrně bezbřehá. Dotační podvody v Babišových firmách,
které potvrdila Evropská komise, střet zájmů sahající až k ovlivňování médií, důkazy o tom, že byl agentem StB, dokonce
třeba nedobrovolné odvlečení svého syna Babiše juniora (který byl stíhán v kauze Čapí hnízdo) na Krym, což není zrovna
oblíbená destinace pro dovolenou. A tohle všechno je dost možná jen špička ledovce, kterou vidíme díky médiím.
Problém ale neleží jen na samotné osobě premiéra Andreje Babiše. Celé (jeho) hnutí ANO prorůstá nečestnými
praktikami, které smrdí bezohledným prospěchářstvím a lhostejností ke skutečným potřebám občanů. Vedle premiéra
byl trestně stíhaný i Jaroslav Faltýnek, předseda poslaneckého klubu ANO, který je znám svou urputností a schopností
prosadit v Parlamentu ty návrhy, které jsou pro hnutí ANO nejvýhodnější. Ať už jde třeba o zákony, které sypou do kapes
Babišových koncernů další sumu peněz nebo populistické kroky, které si kupují voliče a slibují jim lepší zítřky. Avšak
v dlouhodobém horizontu nemají téměř žádný pozitivní dopad na společnost.
Nahlédněte pod pokličku zásadních kauz posledních let!
Proč je Čapí hnízdo podvodem? A jaké důkazy pro to předkládá Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)? Jakou roli
hraje v Čapáku Babiš junior a proč přišlo seniorovi jako dobrý nápad poslat synka k moři Krym? A jak je vůbec možné,
že morální kodex hnutí ANO toleruje trestně stíhané členy? Jak moc je Andrej Babiš agentem StB Burešem? A jak
se udavačské praktiky promítají v zaklekávání na podnikatele? Proč bylo pro ANO tak důležité prosadit EET? Jak to,
že je Babišova linka na toastový chleba mezinárodní průšvih? A proč si Babišovy firmy tolik libují v dotačních podvodech?
Jak moc leží premiérovi v žaludku demonstranti Milionu chvilek? A jak moc prokorupční je moravská odnož hnutí ANO
v Brně? Jak to, že jsme v takové vládní krizi, že musí být Poslaneckou sněmovnou navržen zákon na kontrolu střetu
zájmů (Lex Babiš)?

Hlavně se s tím ale nesmíme smířit! Podívejte se, co s tím.
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