#

BEZPEČNOST

ODPOVĚDNOST

soLlDARlTA

Praha
10. května 20].9

VáženíčlenovéBOS, naši sympatizanti, přátelé,

do voleb do Evropského parlamentu (Ep) zbý,vá jen několik málo dnů. vlastní volby
probíhají ve dnech 24. - 25. května. Mnoho lidí v našírepublice je nespokojeno s tím, jak
Evropská unie {EU) funguje, jak nedemokratické procesy v EU ovlivňují naše životy a jak jsou
národní státy postupně, ale jistě zbavovány své suverenity. Obrovské náklady na provoz
byrokratické struktury EU, rozmařilý život většiny poslanců a byrokratického aparátu EU jsou
trnem v oku všech, kteří poctivě pracují a z jejich daní odchází nemalé finančníprostředky
jako přímé platby ČR do fondu EU. Mnoho občanůje také nespokojeno se systémem dotací,
které EU poskytuje členským státům.

Jiní jsou naprosto spokojeni se současným stavem, kdy se národní státy zbavují
odpovědnosti za svůj rozvoj na základě takzvané ,,sdílené suverenity". Na jejím základě
národní státy dobrovolně předávají svoji odpovědnost právě na EU, kde vládnou nikým
nevolení komisaři. l když je to popírání základních demokratických principů řízení
společnosti. Pro řadu politiků je to však pohodlnější,protože nemusí nést osobní
odpovědnost za svá rozhodnutí.

Mnoho politických stran a hnutí nabízíjednoduchá řešenítéto situace: odchod z EU.
Je to řešení možné,ale je nutné položit si základní otázku: Jak bude fungovat náš stát, který
je ve všech oblastech vydíratelný právě ze strany nikým nevolených orgánů EU? S kým a jak
by Čn spolupracovala, když dalšístáty, které u nás vlastní nejen zdroje nerostných a dalších
strategických surovin (např. vodu), strategické rnýrobní podniky, všechny banky (ČR nevlastní
žádnou komerčníbanku) atd. jsou členy EU.

Mnoho občanůnašírepubliky zahořklo a rezignovalo na možnost aktivně změnit
stávajícísituaci. Raději sedí doma, případně v hospodě nadávají na současnou situaci. Jsme
toho názoru, že občan má dvě základní možnosti;
a) nejít k volbám do EP, zůstat doma a jen nadávat na současný stav,

b)jít k volbám a pokusit se něco změnit.
NaŠe politické hnutí BEZPEČNoST, oDPovĚoNosr, soLlDARlTA (Bos) vám nabízí
alternativu. Nejsme zatíženihříchy minulosti, nemáme mezi sebou ty europoslance, kteří se
na současnémstavu EU minimálně 5 let aktivně podíleli a dokonce mají tu drzost znovu
kandidovat. Chceme prosazovat záimy suverénního, národního státu - ČR, chceme funkční
EU iako společenství rovnoprávných, suverénních, národních států.

Pokud §polu s námi chcete něco změnit, volte naše politické hnutí BOS.

Volte čísb35. Děkujeme vám.

lng. Ladislav
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