Hnutí Duha a jeho duhová činnost
Hnutí Duha se populisticky prezentuje „prosazováním opatření, které zajistí zdraví a kvalitu
života každého z nás“ ... Již tato charakteristika svědčí o čemsi nabubřele nezdravém. Organizace
má 40 - 50 zaměstnanců v Brně, Praze a Olomouci, další střediska jsou v Ústí n.L. a Duchcově .
Poučná je finanční bilance organizace za rok 2013 (zaokrouhleně):
Příjmy (výnosy)
15, 5 mil Kč celkem, z toho
- 8, 1 mil Kč granty
- 5,8 mil Kč příspěvky přátel
- 0, 8 mil Kč prodej (služby a zboží)
Výdaje (náklady)
15,5 mil K4 celkem, z toho
- 2,9 mil Kč osvěta a informace
- 1,7 mil Kč provoz organizace
- 1,7 mil Kč aktivistické činnosti (rysí a vlčí hlídky, občanské iniciativy aj.)
- 0,5 mil Kč získávání projektů
- 5,8 mil Kč různé projekty
Jejími hlavními aktivisty jsou programový ředitel Vojtěch Kotecký a vedoucí lesní kampaně Jaromír
Bláha.
Náplň její činnosti charakterizuje její tisková prezentace, např.:
Magazín Hnutí Duha 1/2014 Zdivočme Evropu
Magazín Hnutí Duha 2/2014 věnován šelmám
Mezi její „vynikající“ aktivity patřilo bránění likvidace kůrovcových smrků, resp. napomáhání
šíření kůrovce a tak umožňování zničení posledních pralesových torz na Šumavě s
nevyčíslitelnou genetickou hodnotou, ve jménu zvrácené ideologie výroby virtuální divočiny
s predátory a to ze zkulturněných biotopů.
Tito ideologové nevnímají biofyzikální funkce biologické / biotické pumpy, nevnímají
konkrétní možnosti ovlivňování klimatického systému (mikro-, mezo- a makroklimatu),
možnosti pufrace klimatických extrémů, vlivy na koloběh vody či sekvestrace uhlíku.
Tito placení ideologové bezzásahových přírodních procesů, kteří se označují za „ekology“ jsou pouze povrchní „ekologisté“, skuteční ekologové a běžní obyvatelé, kteří žijí v přírodě,
stojí na zcela opačné straně !
V současnosti se Hnutí Duha věnuje prosazení jednoúčelové novelizace zákona o ochraně
přírody a krajiny a to v těsné spolupráci s ministrem Brabcem a ředitelem NPŚ Hubeným,
s cílem rozšířit bezzásahové přírodní procesy na převažujícím území všech národních parků
k výrobě virtuální divočiny s predátory. K tomu pořádá již 6. koncert na rozšíření šumavské
divočiny.
Hlavní aktivity Hnutí Duha směřují k naoktrojování výroby „divočiny“ ve východní Evropě
a vyhánění obyvatel i turistů z těchto oblastí pomocí žoldáckých „zelených milicí“ a
sofistikované mediální propagandy. Zde v domácím reálu máme možnost si uvědomit děsivou
skutečnost „být zaprodán“.

