STANOVISKO politického hnutí OBČANSKÁ
SOUNÁLEŽITOST k situaci před volbami do Poslanecké
sněmovny PČR v říjnu 2021
Stanovisko vydalo vedení politického hnutí Občanská sounáležitost, autor a iniciátor komplexního
záměru

transformace společensko - ekonomického uspořádání České republiky v občanské,

komerční i politické rovině. Hnutí OS podporuje posilování sebevědomí a aktivní činy občanů,
které naplňují ústavou dané právo si svobodně a zodpovědně zvolit rozsah a formu podílu na
správě věcí společných.
Hlavním cílem Občanské sounáležitosti je spolu s občanskými iniciativami a neparlamentními
politickými subjekty posílit vnímání reality, sebevědomí občanů a odvahu k vyjádření vůle po
skutečné kvalitativní proměně. To znamená, k přechodu od konfrontací ke skutečné spolupráci
všech skupin obyvatel. Tento cíl je stále silněji vyjadřován občany České republiky jako jasná
společenská poptávka celonárodního organizování sil, místo jejich tříštění kandidováním dalších
subjektů bez šance na úspěch.

Politické hnutí OS se rozhodlo neúčastnit se voleb do Poslanecké sněmovny PČR,
ale soustředit se, spolu se všemi hodnotově ukotvenými politickými subjekty i
občanskými iniciativami, na nalezení nových správců země občanskou cestou a
spojení politických sil.
Přednostně podporuje a koordinuje ve prospěch změn také tzv. střední stav a
osobnosti s přirozenou autoritou. Propojuje je s tvořivými lidmi ze všech skupin
obyvatel. Ukazuje nový styl politiky, vycházející ze shody občanů, jak žít svobodný,
tvořivý a plnohodnotný život v bezpečí a dostatku. To vše promítnuté jako kritéria
volby nových politiků i správců země.
Očekáváme, že volby v říjnu 2021 nebudou řešením celospolečenské situace. Po marných
pokusech sestavit funkční poslaneckou sněmovnu a vládu s její důvěrou budou zřejmě
pravděpodobnou variantou vývoje nové volby v r. 2022.
Stanovisko vychází z následujícího vnímání situace:
1. Stát a zájmové skupiny uvnitř i vně České republiky soustřeďují pozornost a energii
občanů prostřednictvím vytrvalé mediální masáže na řešení následků místo společného
řešení příčin. Direktivní přístup vůči občanům nerespektuje lidská práva, vykazuje znaky
totality, je prosazován do zákonů a stále více rozděluje občany.
2. Vládní politické strany se společensky zdiskreditovaly neprofesionálním, zdravému rozumu

i právu odporujícím a životy lidí ohrožujícím přístupem k řešení celosvětového fenoménu
"Covid 19". Zdevastovaly ekonomiky, šířily strach místo iniciování sounáležitosti, osobní
odpovědnosti a zadlužily budoucí generace.
3. Opoziční strany asistovaly svými činy při porušování ústavy a lidských práv, i plíživé
demontáži principů demokracie. Některé z nich sice poukazovaly na stav, ale nedokázaly
aktivovat a podpořit společnost k zásadním činům.
4. Občanská společnost i neparlamentní politické subjekty již úspěšně vytvářejí sítě podobně
smýšlejících a konajících lidí, podporují komunikaci a vzdělávání se navzájem u kulatých
stolů. Ještě nějaký čas však potrvá vytvoření celonárodního transformačního hnutí.
5. Klíčem k řešení celospolečenské situace je odpovědný přístup každého jedince. To je první
krok

k sebevědomému organizování se ve všech různorodých skupinách obyvatel a

převzetí odpovědnosti za chod Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Občanská sounáležitost nejde do voleb, ale o to intenzivněji ukazuje vlastním
příkladem způsob spojování sil vzájemně se respektujících a spolupracujících
občanů i celých skupin obyvatel.
Stále zřetelněji ukazujeme občanům před volbami skutečný stav společnosti a
propojujeme všechny, kteří chtějí skutečně naplnit ústavu a umožnit lidem žít
svobodně, ve zdraví, bezpečí a dostatku.
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