aČasto kladené otázky o hnutí Skutečná

demokracie teď!
Rudolf Černý, Praha + LeftWay, Praha
Poznámka redaktora (LeftWay): Jedná se o návrh na obsah sekce FAQ - často
kladené otázky, která by se mohla objevit na webu skutecnademokracie.cz
K návrhu se můžete vyjádřit na fóru ve složce Obecná diskuze o hnutí, fóru
Obecná diskuze, téma FAQ - nejčastěji kladené otázky o SDT.
Co je to Skutečná demokracie teď (SDT), kde nápad vznikl?
Hnutí Skutečná demokracie teď! (ve španělštině Democracia Real Ya! - DRY)
vzniklo na počátku roku 2011 na základě rozhořčení několika lidí, kteří byli
nespokojeni se současným politickým vývojem ve Španělsku. Nápadu se chytly
desítky, následně stovky a pak i tisíce rozhořčených, kteří uspořádali
demonstrace 15. května.
Znamená to, že hnutí SDT reaguje na události ve Španělsku?
Ne tak docela. Po 15. květnu se hnutí i díky španělům ţijícím v zahraničí
rozšířilo po celé Evropě. V současné době existují stovky skupin SDT po celém
světě, které reagují spíše na místní politickou situaci, neţ na dění ve Španělsku.
Co je to tedy ještě jednou to SDT?
SDT je politické hnutí rozhořčených občanů, kteří jsou nespokojení se
současnou politickou situací. Hnutí je však nepolitické v tom smyslu, ţe
nezastává jednotný politický proud, nehlásí se k levici ani pravici. Lze jej
přirovnat k protestním hnutím v Československu před rokem 1989, která tvořili
také lidé rozmanitého politického raţení, jeţ však spojovala touha po svobodě.
O co usiluje SDT?
Hnutí SDT nemá zatím konkrétní politické poţadavky. V ţádném případě
neusiluje o politické posty, ani o získání moci. Smyslem hnutí není stát se
novou politickou stranou. Spojujícím prvkem je spíše rozhořčení nad
současným politickým systémem, přesvědčení, ţe politici nezastupují nás, ale
peníze. Propojuje nás však nejen vymezení se vůči existujícímu, ale rovněţ
přesvědčení,
s
ţe je třeba scházet se jako rovný s rovným a hledat společně cestu
ven.
Co vám tedy vadí?
Domníváme se, ţe pojem demokracie se v současné době stal spíše
neuskutečněnou frází. Domníváme se, ţe korupce, politické machinace
(například s veřejnými zakázkami) či strategie „já na bráchu, brácha na mně“
nemá se skutečnou demokracií nic společného. Domníváme se také, ţe tohle
vše se děje, neboť politici si zvykli, ţe jim vše prochází. A to je špatně.
Můžeme tedy o SDT mluvit jako o hnutí angažovaných lidí?
V zásadě ano. Hnutí SDT je hnutím rozhořčených lidí, kteří chtějí vlastními
silami pracovat na posílení principů demokracie.
V mnoha vašich heslech se objevuje slovo „revoluce“, co pro vás tento
pojem znamená?
Kdyţ se mluví o revoluci, v ţádném případě se nemusí jednat o násilnou
změnu. Hnutí SDT naopak zdůrazňuje principy nenásilí. Revoluce pro nás
znamená především zásadní změnu ve fungování politické a ekonomické moci,
kdy hlavním hybatelem jiţ nebudou ratingové agentury, banky a jejich
zkorumpovaní politici, ale my, obyčejní lidé.
Můžu se přidat k SDT?
Přidat se můţe kaţdý, komu není lhostejný osud naší společnosti a je ze
současného dění v Česku i ve světě rozhořčen. Můţete se přidat k jiţ existující
skupině SDT, nebo zaloţit svoji vlastní ve svém městě, čtvrti, na škole…
Jaké jsou principy fungování SDT?
Skupiny SDT fungují na plně rovnostářských principech. To znamená, ţe
nemají ţádné vedení, ţádnou osobnost v čele. Skupiny pořádají pravidelné
sněmy, tedy setkání, na kterých má kaţdý aktivista SDT stejné právo vyjádřit
svůj názor a podílet se na rozhodování o budoucnosti dané skupiny SDT.
V případě potřeby můţou členové SDT zakládat pracovní skupiny s různými
praktickými úkoly (například propagace skupiny a hnutí). Je také moţné zaloţit
diskusní krouţek, který se bude scházet mimo čas hlavního sněmu, řešit
teoretické otázky dle svého zájmu a posléze třeba přednese zajímavé momenty
diskuze na sněmu.
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Píšete rádi? Pak neváhejte a
zapojte se do Zpravodaje SDT.
Jsou to naše společné noviny! Na
fóru zvolte složku „Nadregionální
skupiny“ a v ní klikněte na
„Zpravodaj SDT (noviny)“.
Najděte si téma odpovídající
příslušnému číslu, a odesílejte sem
své příspěvky. Můžete se také
podělit o své nápady, i když třeba
zrovna nemáte čas sami něco
napsat. Nenechávejte si pro sebe, o
čem byste si zde rádi přečetli, jaká
rubrika by se vám ve zpravodaji
líbila atd. Jsou to naše společné
noviny! Zapojte se!

Archiv čísel naleznete na
webové adrese:
http://skutecnademokracie.cz
/zpravodaj

My jsme vy! Přidejte
se! Přidejme se!
Řekněte o SDT
svým známým a
kamarádům!
Příště můţe být ve
zpravodaji i váš
článek. Zapojte se!
Fórum
http://15m.imcmedia.cz/
Internetové stránky
http://skutecnademokracie.cz

Zpravodaj SDT
Informační list hnutí SKUTEČNÁ DEMOKRACIE TEĎ!
Po přečtení NEVYHAZUJTE, pošlete to dál; 3. 7. 2011, číslo 3
Kdo je tu skutečně
negramotný?
Rudolf Černý, Praha
Ministr financí Miroslav Kalousek
byl
vyveden
z
míry
finanční
negramotnosti občanů ČR. "Ty výsledky
jsou pro mne zcela šokující. Ne že bych
byl optimista, ale že míra negramotnosti
je taková, to mne opravdu překvapilo,"
uvedl na tiskové konferenci. Podle
průzkumu většina Čechů neví, co to je
například RPSN (roční procentní sazba
nákladů) a spousta lidí „hloupými“
kroky sklouzává do úvěrové pasti.
Jenţe i většina Čechů ví, ţe pokud
si půjčí, úvěry musí splácet a nemůţe
řešit úvěr dalším úvěrem. To ale naopak
zřejmě netuší vláda ČR, která neustále
státní schodek rozpočtu navyšuje.
Zrovna tak to netuší představitelé
Řecka, díky jimţ je země na pokraji
krachu. Paradoxní je, ţe tyto lidi platíme
z našich kapes. Většina z nás tvrdě
pracuje (zbytek se na to chystá nebo uţ
si odslouţil desítky let tvrdé práce). Z
části vydělaných peněz pak platíme
právě politiky, aby nás zastupovali. Jsou
placeni z našich daní, přesto se chovají
ke svěřeným penězům hůře, neţ většina
výdělečně činných lidí.
Touto logikou lze dojít k ještě
závaţnější
skutečnosti.
Zatímco
obyčejný
člověk
nese
plnou
odpovědnost za své půjčky a stačí
například jeden špatný podpis, aby daný
člověk přišel třeba o střechu nad hlavou,
politici tuto odpovědnost nemají.
Hospodaří sice s našimi penězi, ale
odpovědnost za státní dluhy neseme my.
Alespoň tak lze pochopit sloţenku od
TOP09, kterou rozesílali do našich
schránek před volbami. Islanďanům uţ
došla trpělivost a vymáhají splátky
dluhů po zodpovědných politicích a
bankéřích. V ČR však i zjevné nabízení
úplatku od pana Drobila skončilo u
státní zástupkyně, která věc odloţila.
Je vidět, ţe v českých podmínkách
jsou negramotové, lumpové a zloději
povaţováni za něco nadřazenějšího ve
vztahu k obyčejným lidem. Moţná tedy
nastal čas se tomu postavit.

Sociální smír
definitivně končí, lidé
se budou dělit na dvě
kategorie
Rudolf Černý, Praha
Časy, kdy ústava garantovala
alespoň základní principy rovnosti a
sociální spravedlnosti, jsou pryč. Lidé se
od teď budou dělit na ty, kteří mají na
nadstandardní péči v nemocnicích a na
ty, co si na obtíţnější zákrok budou
muset počkat i několik let. Na ty, kteří
mají na školné na vysoké škole (zatím
jen zápisné) a na ty, kdo ne, takţe po
střední budou muset do práce. Na ty,
kdo budou mít peníze na důchodové
spoření, a na ty, kdo na stará kolena
(moţná) dostanou ţivotní minimum.
Mladý člověk, který vystuduje
školu, nemá jinou moţnost, neţ se
automaticky zadluţit. I základní
vybavení pro solidní bydlení stojí
desítky tisíc a spousta tisíc stojí i
odměny realitním kancelářím. Mladá
rodina pak odvádí aţ 90% svého příjmu
na úhradu nájmů, sluţeb, úvěrů,
pojištění a daní. Není výjimkou, ţe 25
tisíc hrubého vám zbude po odečtení
všech závazků sotva na jídlo.
Ale vláda pořád nemá dost. Nyní
chce, abychom si dopláceli důchody v
druhém pilíři, který má zahrnovat
soukromé důchodové pojištění. Chce,
abychom si za nadstandardní péči, která
nám zajistí rychlejší zahojení a vyléčení
dopláceli ze svého a
ještě za den pobytu v
nemocnici
platili
podobné částky, jako
v ubytovně. V dalším
„kole“ reforem přijde
pravděpodobně
na
řadu
i
placené
vysokoškolské
vzdělání.
(pokračování)

Veškeré díry v rozpočtu budeme
zalepovat opět jenom my, aby oni dostávali
čtvrtmilionový plat měsíčně (tak je to v
návrhu zákona, který se má dostat do
poslanecké sněmovny). Přitom i renomovaní
ekonomové se shodují na tom, ţe pokud by
se sníţila míra korupce, reformy nutné
nejsou.

Velká stávka v Británii
LeftWay, Praha
Rozpočtové škrty a ofenzíva proti
neprivilegovanému obyvatelstvu na všech
frontách. To je situace nejen zde, v Řecku,
Španělsku, ale také například ve Velké
Británii. A rovněţ ve Velké Británii se lidé
začínají bránit.
Po mohutných protestech proti navýšení
školného (na 9000 liber ročně - tedy asi
240 000 korun za rok), či po obrovské
londýnské demonstraci (přes půl milionu lidí
v ulicích) a po mnoha dalších akcích se 30.
července konala velká stávka ve veřejném
sektoru, zaměřená zejména proti důchodové
reformě. Ta zahrnuje například zvýšení věku
pro odchod do důchodu na 66 let od roku
2020, nebo navýšení povinného příspěvku na
důchodové spoření o tři procenta.
Do stávky vstoupila pětina zaměstnanců
veřejného sektoru. Na 11 000 škol bylo
zavřeno, nebo alespoň zrušilo některé
hodiny. Londýnem pochodovalo třicet tisíc
lidí, další tisíce demonstrovaly po celé zemi.
Odboráři mluví o největší účasti ve stávce za
posledních deset let. Lze hovořit o dobrém
začátku…

Ministr financí
Miroslav Kalousek
(ilustrační foto)►
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aJunta neskončila v roce
1973
zpracoval LeftWay (Praha) podle
occupiedlondon.org/blog
Na 28. a 29. června svolávají
odborové organizace generální stávku
na protest proti novému kolu
úsporných opatření (takzvanému
střednědobému
plánu),
prosazovanému
Mezinárodním
měnovým
fondem,
Evropskou
centrální bankou a řeckou vládní
sociálně
demokratickou
stranou
PASOK. Plán zahrnuje například
divokou privatizaci veřejného majetku
v hodnotě padesát miliard euro
(samozřejmě pod cenou), či další
sniţování platů a důchodů. Řečtí
rozhořčení
z hnutí
Skutečná
demokracie teď volají po 48 hodinách
v ulicích
a
blokádě
řeckého
parlamentu. Ve svém prohlášení
vyzývá sněm ze Syntagmy policii:
„Žádáme policejní důstojníky a
povětšinou řadové zaměstnance řecké
policie, aby tentokrát respektovali vůli
lidí a jejich ústavně zajištěnou
suverenitu.
Zaměstnanci metra navzdory
vedení prosadili, ţe metro bude během
dvoudenní stávky operovat jako
normálně, aby se tak usnadnila
doprava lidí na stávkovou demonstraci
před parlamentem. 28. června
dopoledne zablokují demonstranti
hlavní přístav země, Pireus. Na
náměstí Syntagma se jiţ dopoledne
schází na 25 000 lidí. Soluní
pochoduje deset tisíc lidí. Kolem třetí
hodiny odpolední policie zahajuje útok
na
demonstraci
na
Syntagmě.
Demonstranty vytlačí, ale jen na půl
hodiny. V odpoledním prohlášení
sněmu ze Syntagmy se mluví o 270
zraněných demonstrantech a na půl
osmou je svolán koncert. Večer
náměstí zaplňují davy mnohokrát
větší, neţ ty z dopoledne. Policie se
ještě dvakrát pokusí náměstí vyklidit,
střety trvají celé hodiny, všude v okolí
Syntagmy vyrostou barikády. Po
jedenácté hodině večerní policie útok
zastavuje.
29. června odpoledne má být
střednědobý
plán
odhlasován
parlamentem. Dopoledne v Aténách
policie napadá demonstranty blokující
parlament. Útok se stupňuje, policie
pouţívá bezprecedentní mnoţství
slzného plynu. Lidé odmítají odejít a
policie je zatlačena, přesto některá
komerční média lţivě informují o
vyklizení
náměstí
Syntagma.
Odpoledne je střednědobý plán
v parlamentu odhlasován. Hodinu poté
policie zahajuje nový obrovský útok.

Syntagma opět v centru dění▲

Policisté házejí kameny ▲
Policejní brutalita▼

Sněm ze Syntagmy mluví o pěti
stech zraněných. Ve stanici metra
Syntagma je zřízeno improvizované
centrum ošetřující protestující. Policie
stanici zablokuje. Znemoţní také
sanitkám přístup na náměstí, takţe
zraněné musí do nemocnic vozit metro.
Útok policie nabývá na intenzitě.
Motorizované jednotky projíţdí ulicemi
v okolí Syntagmy, chytají lidi na ulicích,
nebo
je
vytahují
z restaurací,
nemilosrdně je mlátí, zanechávají škody
na obchodech a univerzitních prostorách,
kde se demonstranti utekli schovat.
Protestující ale přes veškerou policejní
agresi zůstávají na Syntagmě. V aténské
čtvrti Exarcheii je zapálena policejní
stanice.
30. července se Řecko probouzí po
dvou dnech bezprecedentního policejního
násilí. Policisté dostali nařízeno házet na
protestující kameny, město ponořili do
oblaků chemikálií, slzné granáty padaly i
na zdravotnický stan, či do metra plného
prchajících
demonstrantů,
policie
vyhlásila celému městu válku. Jisté
zdroje mluví i o policejní kooperaci
s neonacisty
coby
provokatéry.
Mezinárodní lidsko-právní organizace
Amnesty International vydala prohlášení,
ve kterém odsoudila postup řecké policie.
Lidé volají: „Chléb, vzdělání,
svobodu! Junta neskončila v roce 1973.“
Zastrašeni ale nejsou. Konají se další
demonstrace,
v Chanii
rozzuření
protestující zdemolují kancelář místního
poslance za PASOK, stejně tak i kancelář
juntou dosazeného prokurátora a později
konzervativního
poslance
pana
Markogianakise, útoku se nevyhne ani
místní ústředí PASOKu. V prohlášení
sněmu ze Syntagmy se píše: „Jestliže
Junta neskončila v roce 1973, je načase
ji ukončit teď.“1. července zaplavují
náměstí Syntagma davy a koná se jeden
z největších sněmů, jaké Syntagma zatím
viděla.
Tento den je v Aténách rovněţ
zahájena
konference
takzvané
Socialistické Internacionály, mezinárodní
organizace
sdruţující
sociálně
demokratické strany celého světa včetně
české ČSSD. Její prezident, řecký
premiér Georgios Papandreou, otevírá
setkání slovy: „Splnili jsme svou
vlasteneckou
povinnost.“
Posléze
s neuvěřitelnou
drzostí
děkuje
evropským vládám, lidu Evropy a
„socialistické rodině“ za spolupráci.
Řecko dnešních dnů je Českem,
Evropou, světem zítřka. Takto reaguje
kapitalistická parlamentní „demokracie“,
kdyţ se lidé pokusí vyuţít svých
demokratických práv, o kterých jsou
propagandou neustále ujišťováni. Hra
skončila, maska je strţena. Kdo chce
vidět, vidí. Je čas jít ven a křičet:
Skutečnou demokracii teď!

Naším cílem je návrat ke stavu, v němţ člověk je člověku člověkem a
nikoliv vlkem. Kdy je normální jeden druhému pomáhat a ne ho ničit. Kdy je
moţné mít útulky pro psy, ale ne pro lidi. Kdy není normální, aby jeden
druhému škodil a to jen proto, ţe má moc nebo ţe má peníze.
Chceme, aby opět rozhodovalo právo a nikoliv mamon a moc silnějšího.
Chceme, aby byla v této zemi spravedlnost povýšena na místo, které jí
Antonín Mareš, Rakovník
právem náleţí od věků, kdy je člověk člověkem. Chceme, aby kultura i umění
Poznámka redaktora (LeftWay): SKDE není totéž, v této zemi byla opět domovem.
Jsme hnutím, které do čela společnosti volá ty nejmoudřejší a nejlepší
co hnutí Skutečná Demokracie Teď! (SDT). Hnutí
SKDE (Skutečná Demokracie) působí v Česku od lidi ve smyslu morálky, tolerance, pokroku a hlavně lidi, kteří vědomě chtějí
roku 2005. Usiluje o demokracii bez politických tvořit tuto společnost na humanistickém základě, jeţ je odvozen od T. G.
stran a politiků. Navrhuje ekonomickou reformu Masaryka, ale i od myšlenek našich velikánů typu J. A. Komenského. Toto
inspirovanou Islandem, která vychází ze státních hnutí je hnutím skutečné demokracie, jeţ je odvozena ze základů klasické
bank a společenskou reformu inspirovanou řecké demokracie a zcela odmítáme paskvil současnosti, který se od
starověkým Řeckem. Moc by dle hnutí měla být demokracie odklonil a je jednoznačné OLIGARCHIÍ. Tím pochopitelně
svěřena lidem s vysokou naměřenou hodnotou porušuje Ústavu a jiné základní zákony této země. Voláme po vytvoření
SKUTEČNÉ DEMOKRACIE
emoční inteligence.
Máme připravenou ekonomickou reformu, která zcela nahradí současný
My, kteří nemůţeme zůstat hluší k tomu, co se nelidský FINANČNÍ SYSTÉM, a vrátí peníze na hodnotu, kterou vţdy měly,
zde ve společnosti děje, se obracíme na všechny lidi tedy na systém, který umoţňuje směnu zboţí. V našem navrhovaném
této země s výzvou k přehodnocení našich i jejich projektu, který má tok peněz pod kontrolou, dosahujeme toho, ţe sytém bude
postojů a stanovisek v tom smyslu, ţe nadále se bez:
nebudeme věnovat nesmyslnému a zotročujícímu
01) Ekonomických krizí
systému a věcem z něho plynoucím, který nabízí
02) Nezaměstnanosti
současná vláda, ale budeme se aktivně snaţit o
03) Státního dluhu
nápravu ve smyslu vybudování odpovědné
04) Úroků a finančních spekulací
společnosti.
05) Bez korupce a bez nouze
Stávající (současná) společnost vychází ze
06) Udrţitelného růstu a eura
zásady - ţití na dluh a ze zásady - po nás potopa.
07) Cizích finančních zdrojů
Tyto zásady samy o sobě pak vylučují morální
08) Prodluţování odchodu do penze
aspekty, kterými tato společnost jiţ zcela okázale
09) Nedostatku času na sebe a svoji rodinu
opovrhuje. Slušnost je zde nahrazována neurvalostí,
10) Bez nedostatku financí
odpovědnost sobectvím a lidskost bezcitelností.
11) Sloţitého daňového systému
LEŢ je tu prezentována jako cosi normálního a
12) Lobbingu a vlezlé reklamy
PRAVDA je zde stavěna do pozice zesměšnění.
O naších ţivotech, naší budoucnosti,
Samozřejmě plánujeme změnu školství a zdravotnictví ve smyslu
nerozhoduje naše svobodná vůle, ale závislost
otroka na otrokáři, kdy otrokářem se jeví globální skutečné výuky a skutečné léčby a ne byznysu. Uvaţujeme o změně přístupu
finanční systém, rozprostírající se jako tisícihlavá ke kultuře, která má dnes pouze oči pro pláč a totéţ lze prohlásit o všech
hydra nad domněle suverénními a svobodnými ostatních odvětvích společenských a kulturních, včetně věd. Vyzýváme Vás
společnostmi jednotlivých národů. Finanční systém, proto, abyste zváţili svůj postoj, a spolu s námi se aktivně zúčastnili na tvorbě
postavený na principu letadla, který prostřednictvím SKUTEČNÉ DEMOKRACIE.
úroků a spekulativních, fiktivních finančních
operací vysává jako nenasytný upír domácí
ekonomiky států, oţebračuje obyvatelstvo a
Podle chuti kaviár, langusty, ţabí stehýnka
bezohledně likviduje ţivotní prostředí, ţene národy
slk, Brno
Pečená selátka, ţebírka, bifteky
do stále větší chudoby a totální závislosti na
Tousty, bramboráčky, různé saláty
omezeném mnoţství samozvaných „ELIT“,
uzurpujících si na úkor většiny obyvatelstva většinu Švédské stoly
zdrojů a zisků.
Elegantní pánové, usměvavé dámy Smích, radost, veselí
upřímné i hrané
Pojďme se tomu postavit. Zrealizujme novou Pán prezident s chotí
a za vysokou zdí na studené zemi
vizi svobodného a zodpovědného člověka, svobodné
slepý houslista sedí
a suverénní společnosti, která má svoji měnu, svůj V altánku kvarteto hraje klasiku
s nataţenou dlaní
finanční systém pevně ve svých rukou a podílí se na Pod stanem polka, valčík, jazz
zvyšování nejen svého, ale i celosvětového k tomu šampaňské, míchané nápoje
bohatství v ovzduší míru, tolerance a vzájemné
kooperace mezi občany, mezi národy.
T. G. Masaryk ţil a pracoval v duchu
následující myšlenky: KAŢDÁ SPOLEČNOST JE
A ŢIJE SVOU VIZÍ, POKUD JÍ NEMÁ, UMÍRÁ.
Jsme avantgardou lidí, kteří se chtějí spolu s
vámi spojit do jednoho šiku, a tím vytvořit jistotu
čehosi, co by pro ostatní lidi představovalo záchytný
bod, či chcete-li světlo na konci tunelu, který by
směřoval pryč z tohoto marasmu porušených
lidských vztahů.

Pár slov od lidí z hnutí
SKDE

Zahradní slavnost
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