Czwartek, 30 lipca 2020 nr 137/2020
Poniedziałek, 21listopada 2022 nr 196/2022
BRIEF
LEWICA
BRIEF LEWICA

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Tak FIFA skorzystała na mundialu w Katarze. Rekordowy przychód
Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) w ostatnich czterech lat, od mistrzostw świata w Rosji
w 2018 roku, osiągnęła przychody w wysokości 7,5 mld dolarów - poinformowano w oficjalnym
komunikacie opublikowanym w dniu inauguracji mistrzostw świata w Katarze.
Hańba na mundialu. Katarczycy nie mają wstydu. Chodzi o Rosjan
Mimo że reprezentacja Rosji nie występuje w tegorocznych mistrzostwach świata, to obywatele z
państwa Władimira Putina są obecni w Katarze. Niemal 400 Rosjan pracuje przy organizacji mundialu.
Za zaangażowanie podziękował im ambasador Kataru. - Dzięki waszemu krajowi poczyniliśmy znaczne
postępy w przygotowaniach do turnieju. To dla nas wiele znaczy - podkreślił.
Komentarz Lewicy:
Emocje piłkarskie wciągają każdego z nas. Większość Polek i Polaków kocha piłkę nożną, ale warto
również odpowiedzieć sobie na dwa pytania? Czy warto było organizować Mistrzostwa Świata w Piłce
Nożnej kosztem życia ludzi i propagowaniem współczesnego niewolnictwa? Nie. Czy warto niszczyć
magię futbolu? Nie!
Według doniesień mediów i dziennikarskich śledztw przy budowie obiektów sportowych związanych
z Mundialem zginęła od kilku do kilkunastu tysięcy robotników. Robotników, którzy pracowali w
upodlających warunkach, a jeżeli byli imigrantami to musieli zdać paszport i byli w pełni zależni od
swego pracodawcy, nie mogli wyjechać z kraju przed zakończeniem kontraktu. Stawki miesięczne
wynagrodzenia, za pracę również były na urągającym poziomie, pracowano przez 6 dni w tygodniu,
po kilkanaście godzin dziennie. Co w upalnym miejscu, z ograniczonym dostępem do wody jest po
prostu niebezpieczne dla życia i zdrowia.
Co jeszcze ujawniły dziennikarskie śledztwa? Gdyby nie ogromne łapówki i szereg politycznych deali
Katar nigdy nie otrzymałby prawa do organizacji mistrzostw, przecież nawet nie dysponował
odpowiednią infrastrukturą stadionową.
Mundial nie powinien odbywać w tym państwie również z przyczyn, które pokazuje pobieżny
research. Katar to monarchia absolutna, a nie demokracja. Kobiety w Katarze są obywatelami drugiej
kategorii, a osoby LGBT nie mają żadnych praw.
Określenie imprezy w Katarze krwawym Mundialem jest trafne. FIFA to skorumpowana do szpiku
kości organizacja, która żeruje na miłości kibiców do piłki nożnej.
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Bez kar za nieprzekazanie dokumentów komisji ds. pedofilii. Co na to jej szef?
Sejm zdecydował się wykreślić z nowelizacji ustawy karę grzywny za nieprzekazanie dokumentów
Państwowej Komisji ds. Pedofilii.W swoich raportach komisja ds. pedofilii pisze, że jednym z
głównych problemów w wyjaśnianiu przypadków przemocy seksualnej w stosunku do małoletnich
poniżej 15. roku życia jest brak chęci współpracy ze strony różnych podmiotów. Szczególnie trudno
jest, kiedy sprawcami są duchowni. Kościół odmawia udostępnienia akt z postępowań kanonicznych.
Komentarz Lewicy:
Pedofilia jest złem i nawet małe zmiany w ustawień trzeba popierać, to w obecnej sytuacji politycznej
zblatowania PiS-u z Kościołem katolickim zawsze jakiś krok do przodu.
Ta ustawa jest zła, ponieważ odrzucono nasze poprawki dot. zadośćuczynienia dla ofiar oraz te
dotyczące kar za utrudnianie śledztwa i niewydawanie dokumentacji np. z diecezji. Te kary były
nawet do 1 mln złotych. Kasa z kar miała być na zadośćuczynienie i pomoc psychologiczną dla ofiar.
Lewica złożyła swój projekt ustawy wymyślony przez prawniczki i konstytucjonalistki, które temat
pedofilii znają najlepiej w Polsce. Nasza koncepcja była oparta na podstawie komisji, które działały
lub jeszcze działają w Australii, Niemczech lub Francji. Ustawa jest w zamrażarce. Złożyliśmy też swoją
nowelizacje do istniejącej już ustawy dot. funkcjonowania komisji. Ustawa jest w zamrażarce.
Złożyliśmy ustawę o likwidacji przedawnienia przestępstw. Ustawa jest w zamrażarce.
Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus współpracuje z Komisją ds. pedofilii od początku jej powołania i
pomimo tego, że komisja ma związane ręce to jednak udaje mi się wspólnie z nimi pewne rzeczy
robić np. - na jej wnioski składają zawiadomienia do prokuratur na biskupów i sprawy się dzieją. Z
powodu takiego wniosku Komisja doprowadziła w lipcu tego roku do przełomowej uchwały z Sądu
Najwyższego, która mówi, że każdy kto wie o przestępstwie pedofilii a nie zawiadamia prokuratury
jest winny, to jest art, 240 KK. Do tego art. była interpretacja taka, że chodzi tylko od sprawy od 2017(
wtedy była nowelizacja), SN uznał, że dotyczy to również spraw przed 2017.
UNIA EUROPEJSKA
Jesteśmy liderem w UE, ale tym rząd PiS się raczej nie pochwali. Zagrożenie dla Polski
Koszty obsługi polskiego długu publicznego wrosną najszybciej w całej Unii i w 2024 r. wyniosą ponad
105 mld zł - prognozuje Komisja Europejska. - To oznacza, że będą one aż 3,5-krotnie wyższe niż
jeszcze w 2020 r. - zauważa w komentarzu dla money.pl Sławomir Dudek, główny ekonomista FOR.
Źródło: Money.pl
Negocjacje z Brukselą ws. KPO. "Przygotowaliśmy propozycje zmian"
Negocjacje z Brukselą w celu odblokowania pieniędzy dla Polski wchodzą w decydującą fazę. Jesteśmy gotowi na zmiany. Pokazujemy pewną elastyczność, gotowość do dialogu i te propozycje
zmian już przygotowaliśmy - mówi "Wydarzeniom" Szymon Szynkowski vel Sęk, minister ds.
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europejskich. W obozie władzy trwa spór. Materiał Marcina Fijołka.
Źródło: Polsat News
Węgry pod ścianą. "Dla polskiego rządu to nie lada problem"
- Węgry tańczą teraz zupełnie inaczej niż do tej pory. Z jednej strony mają jakieś żądania, ale od kilku
tygodni jeżdżą do Brukseli z gotowymi ustawami i poprawiają je wspólnie z unijnymi urzędnikami mówi money.pl osoba z Komisji Europejskiej znająca kulisy sprawy. Dlaczego Viktor Orban zrobił w tej
sprawie zwrot o 180 stopni? Wszystko przez nasilające się problemy gospodarcze tego kraju. - Wolta
Węgier to nie lada problem dla polskiego rządu - słyszymy z kolei z kręgów PiS.
Źródło: Money.pl
Unijnej blokady elektrowni atomowej w Polsce na razie nie będzie
Bruksela nie planuje obecnie zaskarżenia formy wyboru partnera z USA przy budowie elektrowni w
Polsce. Problemy jednak mogą pojawić się w przyszłości.
Źródło: rp.pl
KRAJ
Przygnębiający raport z paragonów. Mleko za 4,8 zł, wystrzał cen warzyw. Nowe rozdanie w inflacji
Mleko droższe o prawie 53 proc. niż w zeszłym roku, gwałtowne przyspieszenie wzrostu cen jajek i
dramatyczny wręcz skok cen warzyw. Raport z paragonów za październik to trudna lektura. A obok
mamy zagadkę grupy produktów, które wciąż opierają się trendowi i drożeć mocno nie chcą.
Źródło: gazeta.pl
Tarcza antyinflacyjna do zmiany. Soboń potwierdza
Zgodnie z płynącymi z rządu sygnałami dojdzie do zmian w tzw. tarczy antyinflacyjnej. Poinformował
o tym wiceminister finansów Artur Soboń. Jak przekazał, zmiany zostaną zaprezentowane w
przyszłym tygodniu.
Źródło: Businessinsider
Są najnowsze dane GUS. Oto jak wzrosły ceny produkcji budowlano-montażowej
Ceny produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2022 r. w stosunku do II kwartału 2022 r.
wzrosły o 3,5 proc. – podał GUS.
Źródło: Money.pl
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Nowe ustalenia w sprawie eksplozji w Przewodowie. Szef MSWiA ujawnia
— Jak wynika z ustaleń polskich i zagranicznych ekspertów, w Przewodowie doszło do
"nieszczęśliwego wypadku w wyniku agresywnych działań rosyjskich na terytorium Ukrainy" —
powiedział na antenie RMF FM szef MSWiA Mariusz Kamiński, dodając, że na terytorium Polski spadły
ukraińskie rakiety. — Były użyte rakiety ukraińskie, których celem było strącanie rakiet rosyjskich—
przekazał.
Źródło: Onet.pl
Ceny mieszkań zaczynają spadać. To dopiero początek?
Sprzedaż mieszkań spada, rynek kredytowy jest w praktyce zamrożony, bo ludzie stracili zdolność
kredytową, a kolejne dane potwierdzają, że mieszkania zaczynają tanieć. Średnia cena ofertowa w
Warszawie na rynku wtórnym spadła o 4 proc. To dopiero początek
Źródło: Interia.pl
Wielka fuzja i problem z Saudyjczykami. Sasin twierdzi, że ma rozwiązanie
W rozporządzeniu wskażemy wyraźnie, że Rafineria Gdańska należy do przedsiębiorstw, których
niekontrolowana sprzedaż nie jest możliwa - poinformował w niedzielę wicepremier Jacek Sasin.
Wcześniej media informowały, że z umowy z Saudi Aramco usunięto dwie klauzule, co miałoby
ułatwić Saudyjczykom ewentualne zbycie swoich udziałów.
Źródło: TVN 24 BiS
Polak zaciska pasa. 400 tys. domów bez mocnego alkoholu i masła
Ponad 400 tys. gospodarstw zrezygnowało z kupowania alkoholi, ale też masła.
Źródło: rp.pl
Będzie zmiana ordynacji wyborczej i korpusy ochrony wyborów. Ujawniono szczegóły
Jarosław Kaczyński powiedział w Gliwicach, na czym mają polegać zmiany, które mają zostać
wprowadzone w związku ze zbliżającymi się wyborami. Jak powiedział prezes PiS, w każdej komisji
wyborczej ma być przynajmniej dwóch przedstawicieli partii rządzącej. Kaczyński chce także
zwiększenia liczby lokali do 30 tysięcy.
Źródło: Natemat
3,5 mln Polaków straci ochronę przed wysokimi cenami ogrzewania. Rząd nie widzi problemu
Już za kilka miesięcy ok. 3,5 mln Polaków może stracić ochronę przez wysokimi cenami ciepła z gazu.
Prośby i postulaty płynące do rządu zostają bez merytorycznej odpowiedzi. Rząd twierdzi, że nie
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zgodzi się na to Komisja Europejska. Ta zaś podkreśla, że zgodzi się bez problemu, ale rząd musiałby
się o pomoc dla spółdzielców zwrócić. Do tej pory tego nie zrobił.
Źródło: Innpoland
ZAGRANICA
Niemcy zaoferowały Polsce systemy Patriot
Po wybuchu w Przewodowie Niemcy zaoferowały Warszawie rozmieszczenie na terytorium Polski
systemu obrony przeciwrakietowej Patriot — powiedziała niemiecka szefowa resortu obrony
Christine Lambrecht.
Źródło: Onet.pl
Ukraina. Potężne eksplozje na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Jest komunikat MAEA
W sobotę wieczorem i w niedzielę rano na terenie oraz w najbliższych okolicach okupowanej przez
rosyjskie wojska Zaporoskiej Elektrowni Atomowej miało miejsce kilkanaście silnych wybuchów wynika z komunikatu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Do ostrzału elektrowni odniosła
się także Państwowa Agencja Atomistyki informując, że sytuacja radiacyjna w Polsce jest w normie.
Źródło: Polsat News
Brytyjski minister finansów: Najbliższe dwa lata dla wszystkich będą trudne
Następne dwa lata dla wszystkich będą trudne i będą wyzwaniem dla brytyjskiej gospodarki przyznał w piątek minister finansów Jeremy Hunt. Podkreślił jednak, że ogłoszony przez niego plan
stabilizacji finansów publicznych jest konieczny.
Źródło: Forsal
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