PROMĚNOU EVROPY K MÍRU A PROSPERITĚ
Občanům, politickým stranám a hnutím, iniciativám v zemích Evropy předkládá
přípravný výbor vznikající ALIANCE PRO TRANSFORMACI České republiky.
My, níže podepsaní mírumilovní občané České republiky, tímto vyjadřujeme zásadní znepokojení
nad situací v Evropě a jejím vztahem k Ukrajině.
Západní civilizace deklaruje mírové řešení a demokratické postupy. Události posledních desítek
let, počet ozbrojených konfliktů ve světě a likvidace národních států ve střední Evropě však
prokazují, že západní civilizace se snaží silou prosazovat a vnucovat způsob života jednotlivým
národům a civilizačním okruhům.
Situace na Ukrajině je výsledkem uvedeného přístupu a vyprázdnění hodnot a nebezpečným
krokem autoritářských Západních i Východních systémů. Protože nechceme být součástí
agresivních paktů a domníváme se, že je možné nalézt mírové řešení, vyzýváme tímto občany
České republiky a všech národů Evropy, aby požadovali a zajistili ve svých státech:
1. Důsledné dodržování ústavních zásad nevměšování států do vnitřních záležitostí jiných
suverénních zemí a respektování práva národů na sebeurčení.
2. Rezignaci všech politiků a celých vlád, které jednostranně podporují v cizích zemích
militantní, agresivní, fašistické a zjevně nedemokratické síly a postupy prosazování
menšinových názorů hrubou silou vůči řádně zvoleným zákonodárným sborům
a představitelům těchto států. Zejména rezignaci těch, kteří měsíce dopředu podněcovali
a schvalovali násilné prosazování názorů na uspořádání poměrů na Ukrajině, které vyústilo
14. února vtržením do budovy parlamentu Ukrajiny a následnou eskalací násilí na obou
stranách.
3. Dodržení dohod ohledně řešení situace na Ukrajině představiteli Německa, Polska, Francie
a Ruské federace, tedy garanci mírového řešení postaveného na hledání vyváženosti
kompetencí mezi parlamentem, vládou a prezidentem, a především garantujících svobodnou
volbu občanů v otázce sebeurčení a podoby uspořádání na Ukrajině v nových parlamentních
a prezidentských volbách v prosinci 2014.
4. Vypsání referend o setrvání zemí v Evropské unii a u nečlenů o přehodnocení stanoviska
k přistoupení při zajištění svobodného šíření názorů všech skupin obyvatel v médiích.
5. Zastavení vynucování si řešení situace ekonomickou silou a vydíráním za účasti
Mezinárodního měnového fondu a militantních sil po celém světě, které jsou spojeny
ekonomickými zájmy a prohlubují zbídačování celých národů pod záminkou „svobody
a demokracie“.
6. Zorganizování mírových sil v jednotlivých zemích a koordinaci jejich postupu tak, aby
vznikla celoevropská iniciativa (politické hnutí), která bude schopna demokratickými
postupy vyjádřit názor a touhu občanů Evropy po míru a zahájit tak oficiální celoevropskou
diskusi o dalším směřování Evropy a její výsledky promítnout do podoby nového
Evropského parlamentu. Hledat řešení bez pokusů vyvážet vlastní problémy do jiných států
a kontinentů „dobýváním cizích území ekonomickou silou a demagogií“.
Závěrem prohlašujeme, že odmítáme, aby síla byla víc než právo a jsme připraveni osobním
příkladem a prací na obnovení svébytných a soběstačných národních států přispět k položení
základů pro nové uspořádání v Evropě. S vědomím odpovědnosti za budoucnost našich dětí
a další posun západní civilizace budujme „Evropu vědomých občanů“.
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