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DEKLARACE OBČANSKÉ JEDNOTY
Dne 2.prosince 2017 se konalo 2. shromáždění a konference občanů České republiky, na které byly
předneseny zásadní principy a body “Občanské jednoty” a účastníci, bez ohledu na politickou, spolkovou
nebo osobní příslušnost podporují tyto deklarované body :
“ Občanská sounáležitost, společné občanské zájmy a vztah k České republice a občanům naší země, jako
našemu domovu, mají přednost před politickou příslušností, spolkovými a osobními zájmy. “
“ Je mnohé, co je třeba v naší zemi opravit, bude to stát mnoho práce, úsilí a osobního nasazení, ale nelze
jinak, protože to za nás, občany, nikdo jiný neudělá. “
“ Hlavní a společné body “Občanské jednoty” jsou stanoveny a každý občan České republiky se k nim
může svobodně připojit “
- Nechceme válku a postavíme se proti každému, kdo by snad válku chtěl.
- Chceme bezpečí před každým vnějším nepřítelem.
- Chceme domácí bezpečí před každým, kdo by ho ohrožoval.
- Chceme důstojné podmínky k životu, důstojné platy a důchody, právo na bydlení.
- Chceme bezplatné kvalitní zdravotnictví na nejvyšší úrovni pro každého občana.
- Chceme kvalitní a tradiční vzdělávání a školství pro naše děti.
- Chceme skutečné právo a spravedlnost.

Tyto body obsahují v sobě to, co nás tíží v současné době a ve stavu naší země, v jakém je. Deklarace těchto
bodů sebou nese vůli, sílu i přesvědčení je naplnit tak, aby to nebyla pouze prázdná slova, ale skutečný cíl,
které lze dosáhnout jen naprostou občanskou jednotou a většinou.
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Občanské referendum A Dost! Republiku zpátky občanům, občanská iniciativa
!
Referendum ČSR, politická iniciativa v registračním procesu
!
Občanská policie
!
Občanský týdeník
!
Občanská televize
!
Občanská domobrana
!
Nadace občanské podpory
!
SPR-RSČ republikánská strana Miroslava Sládka, politická strana
!
Česká asociace povinných (osob v exekuci), asociace
!
Rada rodu, občanská iniciativa
!
Ven z Bruselu, zakládající spolek
!
Vojáci v záloze - Morava sever
!
Tomáš Ortel - frontman stejnojmenné kapely Ortel
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