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A Světlo svítí v temnotách …
Redakce
Redakci tohoto internetového časopisu tvoří lidé, kterým
není jedno, co se v naší zemi děje. Není jim jedno, že tu
opět existuje selektování zpráv, že tu existuje překrucování těchto zpráv, a že tu dokonce existuje vyložená
dezinformační kampaň. Lhaní a cenzurování je něco,
čemu se hodláme postavit. Jde totiž o základní práva na
informace, dané naší Ústavou a dalšími zákony této
země. Stávající systém postkomunistické vlády se od
principů DEMOKRACIE silně odklonil a systém, který lze
nazvat v tom lepším případě OLIGARCHIÍ ne-li něčím
horším začíná evidentně opovrhovat lidmi a základními
hodnotami lidského soužití.
V tomto časopise se chceme vyjadřovat k dění jak v
našich zemích, tak i v Evropě ale i ve světě. Chceme
nejenom pravdivě informovat, ale především hledat a
nacházet odpovídající kořeny toho co se děje a proč
tomu tak je. Nebudeme se zabývat komercí, ale budeme
se snažit na základě pravdy a objektivity, jež je reprezentována v současnosti zdravým "selským" pohledem
na svět, nacházet odpovídající řešení.
Chceme zde vedle těchto úvah psát i o tom, co je v současnosti pozapomenuto či vědomě zasouváno do pozadí.
Chceme se ve svých úvahách dotknout palčivých problémů současnosti a ukázat na nesmyslnost současného politického dění našich popředních politiků.
Ukázat jak je možné vést společnost a v ní normální žití
naplněné ideou budoucnosti, jak je možné vést školství
a v něm vychovávat skutečnou avantgardu národa, či jak
vést zdravotnictví a přeměnit ho ve službu lidem. Jak a
proč jsou současné metody soudnictví zvrácené a proč
není možné se dovolat práva.
Vše to chceme a budeme vést v duchu pravdy a odpovědnosti za napsané.
Tento časopis nebude místem pro nářky, ale pro
seriozní vědomé poznání skutečností. Chceme to
vše psát v duchu SKUTEČNÉ DEMOKRACIE.
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Tyto požadavky jsou výsledkem konsensu dosaženého v průběhu shromáždění, které se konalo 20.
května 2011 v CAMPING SOL v Madridu a vznikly
jako syntéza tisíce obdržených návrhů v minulých
dnech. Tento seznam by neměl být považován za
uzavřený. Berte je proto jen jako orientační. Má jen
orientačně vystihovat základní problémy, se kterými
se potýkají lidé ve Španělsku. Na oficiálních požadavcích hnutí SDT se stále pracuje!

Návrhy schválené na shromáždění SDT
dne 20. května 2011 v CAMPING SOL:
1.Změna volebního zákona. Otevřený a jasný volební
systém.
2.Dodržování základních práv zakotvených v ústavě,
zejména:
a. Právo na přiměřené bydlení
b. Právo na veřejnou zdravotní péči (zdarma),
svobodnou a univerzální.
c. Právo na volný pohyb osob a posílení veřejného a sekulárního vzdělávání.
3.Zrušení zákonů a opatření, které jsou diskriminační a nespravedlivé, jako tzv. „Boloňského proces“
zabývající se vysokoškolským vzděláváním
4.Daňová reforma příznivá pro nižší příjmové skupiny lidí, reforma daní a nemovitostí. Zavedení "Tobinové daně", která zdaňuje mezinárodní finanční
převody a odstranění daňových rájů.
Pokračování na str. 2

5. Reforma pracovních podmínek politiků. Trvalá
okamžitá odvolatelnost, závazné plnění volebních
slibů.
6. Odmítnutí a odsouzení korupce. Absolutní netolerance vůči politikům podezřelých nebo usvědčených s korupce.
7. Dodržování článku 128 Ústavy, který říká, že
„všechno bohatství této země v jejích různých
formách a bez ohledu na jeho vlastnictví je podřízeno obecnému zájmu.“ Snížení zásahu MMF a
ECB. Okamžité znárodnění všech bankovních
subjektů. Zpřísnění kontroly finančních institucí a
operací, aby se zabránilo případnému zneužití v
jakékoliv formě.
8. Jasné oddělení státu a církve.
9. Participativní a přímá demokracie, v níž občané
budou aktivně podílet. Média musí informovat
eticky a pravdivě.
10. Úprava zákoníku práce a kontrolování jeho dodržování.

Pro zvolení zástupců lidu nejsou vůbec zapotřebí a
tyto zástupce je možno volit přímo. Volby proběhnou
pouze v rámci obce a zvolení zástupci jsou těmi, kdo
v dalších kolech volí své zástupce do okresu a ty pak
do kraje a následně krajští zástupci do státních institucí. Do čela se tak mají možnost dostat zodpovědní
lidé.

2. Dodržování základních práv zakotvených v ústavě, zejména:
• Právo na přiměřené bydlení
Bezdomovec je termín současného systému, který v
minulosti neexistoval. Byl znám termín "TULÁK" nikoliv
ale bezdomovec. I za První republiky bylo lidem poskytnuto nezbytné přístřeší. Dnes se s nimi zachází hůř
nežli s dobytkem. Je snad na tom společnost hůře? Nikoliv. Současný vyprodukovaný příjem na hlavu bezpečně stačí k tomu, aby tento fenomén jednoznačně
zlikvidoval. Problém je tedy v neochotě těch, kdo nám
vládnou. Jde o systém otrokáře a otroka.
• Právo na veřejnou zdravotní péči (zdarma),

svobodnou a univerzální.

11. Uzavření všech jaderných elektráren a podpora
energie z obnovitelných zdrojů.

U nás je tato péče garantována základním zákonem –
ÚSTAVOU. Výsledek je tristní. Ze zdravotnictví se stal
byznys. Něco co je opět pod morální úrovní člověka.

12. Větší podpora podniků, které zajišťují „veřejné“
služby.

• Právo na volný pohyb osob a posílení veřej-

13. Jasné oddělení moci výkonné, zákonodární a
soudní.

Právo na volný pohyb osob je již dnes značně omezené systémem zaměstnání. Nelze jen tak se kamkoliv
přemístit (přestěhovat), protože hrozí nemožnost splácení hypoték a půjček. Vzdělání je jednoznačně podřízeno byznysu a jeho úroveň je dnes žalostná. To, že
by mohla existovat stipendia na vysokých školách a
universitách tak, jak tomu vždy bylo, je dnes nemyslitelné.

14. Snížení vojenských výdajů, okamžité uzavření
továren vyrábějící zbraně a větší kontrolu nad
bezpečnostními silami státu. Neangažovat se v
žádných válkách.
15. Obnovu historické paměti a základních principů
boje za demokracii v našem státě.
16. Celkovou transparentnost účtů a financování
politických stran za účelem snížení míry politické
korupce.
Za případné chyby v překladu se omlouvám.
Zdroj:
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/20/propuestas20-mayo/

POŽADAVKY SDT - ROZBOR
1. Změna volebního zákona. Otevřený a
jasný volební systém.
Tento požadavek v současnosti dospěl do stavu,
který odmítá politické strany úplně. Jsou totiž jednoznačně nedemokratické a vykazují prvky oligarchie a
totalistických systémů.

ného a sekulárního vzdělávání.

3. Zrušení zákonů a opatření, které jsou
diskriminační a nespravedlivé, jako tzv.
„Boloňského proces“ zabývající se vysokoškolským vzděláváním.
Zde jde o systém, který školství vrhá do systému
byznysu se vším všudy. Tento systém je zcela oddělen od původního záměru, kterým bylo vzdělání a je
jednoznačně podřízen systému výchovy lidí, jako
zásobárna byznysu.

4. Daňová reforma příznivá pro nižší příjmové skupiny lidí, reforma daní a nemovitostí. Zavedení „Tobinové daně“, která
zdaňuje mezinárodní finanční převody a
odstranění daňových rájů.
Tady je i u nás situace naprosto katastrofální. Zatímco pro majetné jsou daně prakticky zrušeny, lidem se
zvedají zcela neúměrně.
To co je u nás nemá obdobu v žádném evropském
státě (bohatí - EÚ 40-60% - ČR 20%). Jde o nehoráz-

nost, která se musí vyrovnat ze strany lidí odebráním
a omezením všeho a to včetně důchodů pro staré lidi.

5. Reforma pracovních podmínek politiků.
Trvalá okamžitá odvolatelnost, závazné
plnění volebních slibů.
To, že politik u nás není odvolatelný, není třeba zdůrazňovat. To že jsou u nás volební sliby cárem papíru
rovněž. Tvrzení, že to v Zastupitelské demokracii,
která je svou povahou Oligarchie nejde, je opět jen
lež. Jistě nejlepší je zrušit politické strany a volby
provádět od spodu, tedy od obce (viz pojednání o
volbách). To ale neznamená, že to nejde.
Jak to tedy udělat?
Není problém na internetu umístit jméno poslance a
jeho "oblibu". Klesne-li pod 50%, pak bude odvolán a
to definitivně. Námitky, že to může být nespravedlivé,
jsou liché. I kdyby tomu tak bylo, jde přeci o naše
zástupce a lid si má právo vybrat a zvolit za svého
zástupce kohokoliv a tím musí mít právo i toho někoho odvolat. Ani u soudu se na mě nemůže advokát
"zlobit", když ho vyměním za jiného, natož ve státě,
kde hrozí neuvěřitelné a nevratné skutečnosti, díky
nezodpovědným politikům, jejichž povahu a jednání
dopředu nemáme šanci znát už proto, že oni samotní
slouží mocným tohoto světa (Finančním korporacím).
Tímto způsobem by byl zároveň vyřešen i extremizmus. Komunisté a jiní sté (TOP09) by nemohly za
svou stranu delegovat lidi, kteří by okamžitě propadli
(Kalousek), ale ty, kteří by uspěli (Švejnar).

6. Odmítnutí a odsouzení korupce. Absolutní netolerance vůči politikům podezřelých nebo usvědčených s korupce.
Tady je to zcela jasné. Trestní odpovědnost musí být
daleko přísnější a důslednější. Lidé, kteří měli rozhodovat o druhých, morálně selhali. Trest musí být
přísnější, protože i důsledky selhání se vzrůstající
odpovědností jsou také mnohem vyšší.

7. Dodržování článku 128 Ústavy, který
říká, že „všechno bohatství této země v
jejích různých formách a bez ohledu na
jeho vlastnictví je podřízeno obecnému
zájmu.“ Snížení zásahu MMF a ECB. Okamžité znárodnění všech bankovních subjektů. Zpřísnění kontroly finančních institucí a operací, aby se zabránilo případnému zneužití v jakékoliv formě.
V této souvislosti chci upozornit zejména na bod, ve
kterém se požaduje znárodnění bank. Jde o zcela
klíčový stav, který jednoznačně vyráží zbraň z rukou
Finančního systému a měnu vrací pod kontrolu státu.
Pro lidi, co jsou zhlouplé propagandou, zdůrazňuji,
že nejde o komunistické vyvlastňování (což je zločin), ale o skutečné znárodnění, tedy převedení
vlastnictví pod kontrolu státu. Co to udělá s národním hospodářstvím je nejlépe vidět na současné Číně
(kde jsou státní banky), která je dnes nejen fakticky
nejsilnější ekonomikou světa, ale kde životní úroveň

lidí jde prudce nahoru (v městských lokalitách dokonce tak, že dnes Číňané jsou daleko před námi).
Propaganda a lži současného našeho vedení o dění
ve světě, jsou hrubou obžalobou nás všech, kteří to
trpíme.
U nás většina lidí nemá ani ponětí o tom, co banky
jsou a jak pracují, natož aby rozuměli tomu,
co představuje Finanční systém.
Věřte mi, přátelé, že je skutečně na čase otevřít oči.

8. Jasné oddělení státu a církve.
Víra lidí je jejich věci. Stát může přispívat, jako každý,
ale nemůže být z podstaty věci za církev odpovědný.

9. Participativní a přímá demokracie, v níž
občané budou aktivně podílet. Média musí
informovat eticky a pravdivě.
Zde bych chtěl zdůraznit, že se nejedná o tak zvanou
"Přímou demokracii", kterou si mnozí z lidí pletou se
Skutečnou demokracií. Ta prvá má za vzor Švýcarsko, kdežto ta druhá vychází ze skutečné demokracie, jejíž základy položilo už Řecko před dvěma a půl
tisíci lety. Tato řecká demokracie v průběhu věků
zanikla, ale základy na níž existovala, jsou známé a
na ty my dnes navazujeme.

10. Úprava zákoníku práce a kontrolování
jeho dodržování.
Tady došlo k totálnímu selhání zbytků lidskosti. Je
bezpodmínečně nutné se vrátit aspoň k základním
pravidlům lidskosti a mravnosti. Právo na obživu
pomocí práce, musí patřit k základním právům člověka. Zrůdnost současných zákonů, které staví člověka
na úroveň dobytčete, musí skončit.

11. Uzavření všech jaderných elektráren a
podpora energie z obnovitelných zdrojů.
Po katastrofě v Japonsku a zcela neuvěřitelném jednání naší vlády, ohledně obnovitelných zdrojů ve
smyslu slunečních panelů, není co řešit. Na nátlak
byznysmenů byl zrušen projekt, který mohl plně nahradit JE Temelín. Protiprávní jednání nám vynese
mnohamiliardové sankce a pokuty, které zaplatíme a
"naše" elektrárenská společnost ČEZ vše získá za
hubičku. Uvědomte si milí přátele zrůdnost celého
tohoto jednání. V Německu na výrobě a produkci
panelů pro výrobu elektrické energie pracuje víc lidí,
nežli v automobilovém průmyslu. Proč asi? Lhaní,
cenzura a dnes už i podvody jsou praktikami těch, co
nás "vedou". Když tito lidé takto jednají dnes, jak asi
budou jednat zítra, až lidé vyjdou do ulic? Když dnes
lidem lžou a nestydí se rušit mezinárodně uznané
dohody, za které zcela evidentně budou občané platit
obrovské sumy na prohraných arbitrážích, co si tedy
budou dovolovat zítra?

12. Větší podpora podniků, které zajišťují
"veřejné" služby.
Je pochopitelné, že současná protilidová vláda dělá
vše pro to, aby utlumila, ne-li přímo znemožnila jakékoliv podnikání, které by bylo ve prospěch občanů.

Příkladem mohou být i velké finanční sumy z fondů
EU, které současné vedení odmítá, neboť by z něho
nemělo užitek. Jde o peníze pro lidi ve smyslu občanských iniciativ a o to současné politické vedení
nestojí. Vše je směřováno do situace, která vyznívá
ve smyslu "rvačky o kořist". Pomoc lidem není na
pořadu dne.

13. Jasné oddělení moci výkonné, zákonodární a soudní.
Strana, která vládne, si nemůže tvořit zákony. Ty
musí vytvářet odborníci na slovo vzatí. Pokud tomu
tak není, tak jako v současnosti, pak se nejedná o
demokracii, ale o verzi Oligarchie, která slovo demokracie pouze používá. Ve skutečné demokracii musí
být tyto složky striktně odděleny. Nejlépe se toho
pochopitelně dosáhne zrušením politických stran
jako takových. Pro chod demokracie nejsou vůbec
zapotřebí, a volby se daleko lépe obejdou bez nich
(viz výše). V současnosti by tedy musel být proveden
kompromis (dokud se nenastolí skutečná demokracie), který by spočíval v tom, že volby by byly provedeny pouze pro výkonnou moc.

14. Snížení vojenských výdajů, okamžité
uzavření továren vyrábějící zbraně a větší
kontrolu nad bezpečnostními silami státu.
Neangažovat se v žádných válkách.
Továrny na smrt jsou vždy tím, co lze jen odsoudit.
Dnešní doba dozrála do stavu, že zabíjení lidí bychom měli skutečně odhodit jako nelidské a nedůstojné člověka. Naše "armáda" v Afganistanu představuje pouze žoldnéře, kteří tam masakrují pokojné
obyvatelstvo. Kolik vesnic již bylo vypáleno, kolik
nevinných lidí (civilistů) postříleno a stále to nestačí.
Tyto zabijáky v našich masmediích vydáváme za
hrdiny. Obludnost a nelidskost z toho přímo čiší.

15. Obnovu historické paměti a základních principů boje za demokracii v našem
státě.
To co jsme provedli v této oblasti je výsměchem historii i lidské důstojnosti. Zločiny komunismu a oběti
tisíce nevinných lidí z padesátých let minulého století
volají po narovnání. Nechceme pomstu za toto nelidské jednání a v mnoha případech i za brutální vraždy
tisíců lidí, ale morální odsouzení. Pomsta není naší
doménou. Tou je soužití na morálních základech.

16. Celkovou transparentnost účtů a financování politických stran za účelem
snížení míry politické korupce.
Chceme průhlednost finančních toků, jak na účtech
lidí v politice, tak i lidí, kteří se pohybují v podnikání.
To, že to považujeme za samozřejmé, není nutné zdůrazňovat. Za samozřejmé považujeme i to, aby veřejnosti byly otevřeny i veškeré účty všech podniků, ať
velkých nebo malých. Tím by automaticky bylo znemožněno kupčení a to včetně korupce a podobných
jevů, které jsou tak typické pro současnost.

Web str. JEDNOTNÍ OBČANÉ
Dne 28. 7. 2011 byla založena nová webová
stránka s názvem www.jednotniobcane.cz
Co tato stránka představuje? Tato stránka umožňuje
lidem, aby nejenom poukázali na nepravosti, které se
jim dějí, ale aby se také měli možnost dovolat aktivně
svého práva, které má v současnosti v naší zemi tak
leda oči pro pláč.
Dovoluji si zde citovat z uvedené stránky, jak by měla
vypadat naše "stížnost" a jak se s ní bude dále zacházet. Uvědomte si lidé, že ve stavu, který panuje v
naší zemi, v níž není možné se práva dovolat, má
šanci na úspěch pouze ten návrh, za který se postaví
velké procento lidí.
Domnívám se, že z výše uvedených důvodů je nutné
tuto iniciativu aktivně podpořit.
Cituji:
1) Návrhy na řešení problémů. Zde mohou lidé,
kterým se v našem státě něco nelíbí, podat návrh
na řešení nějakého problému. Tento problém se
může týkat v podstatě čehokoliv, co se nějakým
způsobem dotýká většího počtu občanů ČR.
2) Hlasování. V určitých intervalech bude probíhat
hlasování o výše uvedených problémech. Těmi,
které si lidé zvolí jako aktuálně "nejpalčivější", se
budeme zabývat a budeme se snažit najít nějaké
konkrétní řešení.
3) Vytvoření podkladů. Dobrovolní odborníci z
oblasti ekonomie, práva apod. pomohou zpracovat stížnost, trestní oznámení, podnět k projednání či jiný dokument, který bude potřeba pro vyřešení daného problému.
4) Aktivní využití těchto podkladů. Tento dokument bude zaslán na e-mailové adresy registrovaných "Jednotných občanů", kteří jej po svém uvážení pošlou elektronicky či poštou na instituci,
která má pravomoc daný problém řešit.
Smyslem toho všeho je sjednotit dostatečně velký
počet aktivních lidí, kteří se budou touto formou dožadovat svého práva a nápravy poměrů v naší zemi.
Tímto způsobem o sobě dáme vědět a pro politiky a
různé korporace bude o mnoho těžší zamést pod
koberec kauzy, které dnes běžně procházejí bez povšimnutí, protože budou přesvědčeni o nemalém
počtu lidí, kteří je "hlídají" a jsou schopni se ozvat a
dát najevo, že je něco špatně a že proti tomu chtějí
bojovat.
Konec citace.
Z uvedeného je jasné, že je opravdu potřeba přiložit
ruku k dílu. Tím, že se na uvedenou iniciativu přihlásíte a zvěst o ní budete šířit dál, uděláte alespoň něco. V tomto systému, kde jsou porušeny lidské vztahy, tak alespoň minimem přispějeme k lidské důstojnosti a cosi uděláme pro budoucnost svých dětí.
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