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TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

VYHODNOCENÍ – 2/4
Období : květen, červen 2020
Občanské referendum mělo úkol zahájit komplexní činnost občanských iniciativ, které poměrně
dlouho vytvářelo a připravovalo. Jednotlivé sekce Občanského referenda, řízené Občanskou
radou, a to:
Občanská policie, Občanská legie, Občanská domobrana, Občanská informační služba, Občanský Týdeník,
Občanský právní výbor, Občanské televize a hnutí s cílem registrovat se do voleb Referendum ČSR

se měli zapojit v letním období (2/4 čtvrtletí) do plánů koordinovaných akcí, synchronizovaných
mezi sebou. Primární úkol je boj s politickými mafemi a kolaborací politické scény s nadnárodní
cizí mocí.
Referendum ČSR mělo za cíl vytvořit vedoucí tým, předsednictvo, které se mělo podle plánu
připravit na rozsáhlou činnost cílených úkonů a akcí. Tento úkol se vedení Referenda ČSR
nepodařil. Schůze, která měla posílit představenstvo RČSR personálně k zahájení činnosti se sice
konala, úkol splnila, ale výsledek trval jen 2 hodiny, protože osoby, které přistoupily, zase
odstoupily. Důvodem chyby je „kdo vlastně přistupuje, zda osoby či facebooková skupina.“
Takový stav je organizačně nepřípustný.
Závada byla jednoznačně v porušení pravidel a zásad Občanského referenda, tím i Referenda
ČSR, což ohrožuje plánování nejen Referenda ČSR, ale i ostatních sekcí.
„oslovovat vždy ve vztahu členství jen občany přímo, jednat zásadně pouze s fyzickými osobami a nikoliv
stranami, spolky, iniciativami či neorganizovanými skupinami sociálních sítí„ různých zákulisních zájmů, což
je nefunkční, rizikové a nestabilní.“

V zájmu nápravy a synchronizace plánů činností ostatních sekcí OR a odstranění časových ztrát,
které způsobila závada v postupu schůze (4.7.2020 přistoupení a odstoupení Bohemia Patriot)
-

vyvarovat se časových ztrát spojováním se stranami, hnutími, spolky a jinými celky, zejména
těch nedostatečně organizovaných, které nejsou schopny nést odpovědnost za své kroky

-

zaměřit se na posilování hnutí Referendum ČSR náborem členů schopných zastávat funkce ve
vedení přímým způsobem, přímo z řad občanů

-

nepřipustit neustálé časové zdržování, jednoznačně je nadále jen jedna Občanská jednota,
kdo chce, ať se přidá, kdo nechce, jde proti Občanské jednotě. Nekompromisně.

-

Toto stanovisko je závazné pro všechny sekce Občanského referenda.
Rada Občanského referenda
(1P, 2T, 3T, 4H, 5P)

