Demokracie a EU
Demokracie je takové uspořádání státu, ve kterém lid (ne jedinec nebo menší skupina lidí)
vykonává správu věcí společných, veřejných. Menšina se podřídí většině. Demokracie
vyžaduje jistou úctu menšiny k většině, kterou projevuje tím, že respektuje výsledky
demokratických voleb a případnou nespokojenost vyjadřuje nenásilnou formou demonstrace,
stávky, peticí případně referendem. Protest se zbraní v ruce proti demokraticky zvolené vládě
popírá samotnou demokracii, občané se podřizují protestujícím ze strachu o holý život, to má
znaky totality a autokratického vládnutí.
V demokratickém právním státě o vině či nevině rozhoduje nezávislý soud. Fyzická likvidace
(EU je proti trestu smrti) politických odpůrců, nepohodlných a podezřelých osob bez řádného
soudního procesu je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a stává se politickou
vraždou. Pokud ji organizuje a realizuje, případně podporuje stát (státy), pak tento stát (státy)
není demokratický. Nemůžeme v tomto případě mluvit o šíření demokracie.
Referendum je legitimním prostředkem prosazení vůle lidu. Vyspělejší společnosti ho
legalizují zákonem a vlády, které naplňují vůli lidu, se ho nebojí. U nás také stále tato
zákonná úprava (všeobecné referendum, odvolatelnost politiků) chybí, což do jisté míry
vypovídá o vědomém působení politiků v rozporu s vůlí lidu. Pokud se referenda zúčastní
nadpoloviční většina obyvatel, výsledky mají být akceptovány a respektovány.
Na východě Ukrajiny proběhlo referendum, kterého se zúčastnilo kolem 75 % obyvatel, kde
je asi 30 % Ukrajinců ruské národnosti, svědčí to o tom, že referenda se zúčastnilo minimálně
45 % obyvatel neruské národnosti (Ukrajinců) a že i oni (dle výsledku hlasování) nesouhlasí
se současnou vládou a upřednostňují samostatnost. EU by měla výsledky referenda
respektovat, uznat a podniknout demokratické kroky vedoucí k celistvosti Ukrajiny. Výsledky
referenda je třeba uznat i proto, že země EU včetně ČR uznaly výsledky referenda v Kosovu,
kde před hlasováním byli z území Kosova vyhnáni Srbové, čímž byly porušeny demokratické
principy referenda.
Politici a demokracie v EU
Ti, kteří střílí do lidí, jsou zločinci. Jejich podpora a spolupráce s nimi je podporou zločinců
a zločinů. Konečně vidíme, co přinesla lidu vnucená tzv. demokracie v Iráku, Afganistánu,
Libyi, Sýrii, nyní na Ukrajině a dříve v Srbské republice Jugoslávie (vznik Kosova).
U nás se člověk stane zločincem a je odsouzen k trestu odnětí svobody, když i náhodou
zastřelí zloděje při činu (nepřiměřená obrana). Proč mít na zločince dvojí metr? Ze
sdělovacích prostředků víme, že odpůrci výše uvedených vlád v některých případech při
ozbrojených útocích odebírali mrtvým a raněným občanům vnitřní orgány (Jugoslávie, Libye,
Sýrie), přesto je EU podporuje a s některými nadále spolupracuje. Tento fakt svědčí o tom, že
přední politici EU, potažmo členských zemí EU podporují zločin. Nedivme se, že pak bují
korupce, daňové úniky, prodej nekvalitního zboží, drog a podobně. Část korupce legalizují
formou lobbingu, deficitní rozpočty a zadlužování států zdůvodňují sociálním cítěním
a mezinárodní situací.
Není jiný důvod, než ten, že parazitují na státu a snaží se ho (tj. pracující lid) co nejvíce vysát.
Jak vidíme, tak se jim to daří. U nás už vysáli (zadlužili) z každého občana, i toho co se právě
narodil, částku blížící se k sumě 200 000 Kč, k tomu třeba přičíst tunelování státních podniků,
bank a fondů (např. důchodový) apod. Tváří se přitom nevinně a odmítají přijmout
odpovědnost (kromě té politické).
Politici zhoršují situaci národa i negativním ovlivňováním podmínek práce v resortu školství,
což se odráží v nižší kvalitě vzdělávání a tím nižší úspěšnosti při hledání zaměstnání. Na
jedné straně nejsou pracovní místa pro mladé lidi, na straně druhé politici zvyšují věk
odchodu do důchodu a vytváří podmínky pro přijímání běženců a ekonomických i politických
azylantů, kteří často utíkají ze svých zemí před násilím podporovaným EU.

Má to velký negativní dopad na země EU. Mladí lidé nezískávají pracovní návyky a řada
věkem i prací opotřebených pracovníků, kteří už nejsou schopni podat požadovaný výkon,
z důvodu nesplněné věkové podmínky nemůže odejít do důchodu a uvolnit jim pracovní
místo. Přitom náklady na průměrný důchod jsou výrazně nižší než náklady spojené s evidencí
a rekvalifikací nezaměstnaného.
Běženci způsobují regionální destabilizaci a nemalé zvýšení nákladů na jejich sociální jistoty,
zdravotní péči a samozřejmě zmiňovanou nezaměstnanost. Tito lidé jsou navíc zvyklí řešit své
problémy a krizové situace jiným způsobem než my, mají jinou kulturu, a proto se stávají
jistou časovanou bombou (zkušenosti z Francie, Německa apod.).
Bezpečnost potravin a potravinového řetězce
TTIP smlouva má řešit problémy USA, ale ne naše. Výroba a služby mají pozitivní
ekonomický význam tehdy, pokud prodejem jejich výstupů se dostanou ke spotřebiteli. My
nemáme žádnou vlastní obchodní síť, naše zboží bude odkázáno na milost nadnárodních
řetězců. Většina podniků zaměstnávajících naše občany má zahraniční majitele, kteří se za
každou cenu budou snažit vytvářet zisk (levná zahraniční pracovní síla, nekvalitní zboží), a
když nebude, odejdou z našeho trhu práce. Tato závislost vede k prohlubování moderního
otroctví. TTIP smlouva zhorší situaci i velkých hráčů EU jako Francie, Německo, Velká
Británie a Itálie, je třeba na její dopad soustavně upozorňovat a získat je na svou stranu, tj.
proti podpisu. EU by měla jít cestou co největší soběstačnosti.

