Pozdrav prihodnosti in

OZNANILO
o prelomu zgodovinskega dogovora  zaveze med ljudstvom in oblastjo o
političnem, ekonomskem in kulturnem vzponu slovenske družbe
I. RAZGLAS O UGOTOVITVI PADCA REPUBLIKE SLOVENIJE
(II. slovenske republike)
Padec Republike Slovenije ob 20. obletnici polne uveljavitve njene državne suverenosti je izvršen
zaradi izdaje danega zgodovinskega dogovora, tj. zaveze s strani političnih elit, ko so v povezavi s
tujino z goljufivo odtujitvijo skupne lastnine v korist ozkih krogov uničile naš ekonomski temelj,
moč in suverenost, ki niso izvrševale vitalnih interesov večine svojih državljanov, in ki so nas
postavile v diskriminiran položaj, v katerem ne vidimo več varnosti in razvojne perspektive.
Današnja Republika Slovenija:
1. ne dovoljuje naše ekonomsko-prehranske samopreskrbe in možne blaginje, kar se odraža v
bednosti našega bivanja: v razslojevanju, stalni množični brezposelnosti, drastičnem padcu rodnosti
in enormni zadolženosti v tujini; obenem pravice iz lastništva, ekonomsko socialne varnosti,
pokojnin, zdravstva, izobraževanja, kulture in zdravega življenja postajajo privilegij izbrancev;
2. izvaja degradacijo nas, državljanov, s kratenjem naših pravic in nas postavlja v položaj oseb brez
lastne identitete in brez možnosti izvrševanja svoje osebne ter politične volje;
3. uničuje tako civilizacijske kot obče človeške vrednote ter odnose, temelječe na solidarnosti in
sožitju, in sicer tako, da s prevarami in eksperimentalnimi šok terapijami povzroča medsebojne
konflikte, odtujenost, kriminal ter travmatične situacije in probleme, ki nas dnevno bremenijo in
morijo;
4. s svojimi politično-vojaškimi avanturami na mednarodnem področju izigrava ugled naše družbe,
ki temelji na načelu miroljubnega sožitja in na širokem mednarodnem krogu prijateljev.
II. POZIV K DRŽAVLJANSKI NEPOSLUŠNOSTI IN NEPOKORŠČINI
Podpisniki sporočamo, da se z obstoječo ureditvijo Republike Slovenije ne moremo več istovetiti
in je priznavati kot edine možne organizirane oblike skupnega bivanja, kakor tudi ob državni
osamosvojitvi nismo glasovali za to ponavljajoče se vsesplošno nestabilno in nevzdržno stanje, v
katerem danes živimo.
Pozivamo vas, državljanke in državljani, k začetku izvajanja državljanske neposlušnosti in
nepokorščine zaradi preloma dane obljube naši skupnosti, in sicer na vse načine, ki bodo za vas,
tako posameznike kot skupine in organizacije, izvedljivi in sprejemljivi. Predvsem pa vas pozivamo
k vzpostavitvi nove družbene pogodbe za pravičnejšo ureditev naše družbe, temelječo na skupni in
osebno zasebni lastnini, pluralizmu, suverenosti, napredku in miru.

DRUŽBENO GIBANJE SKUPNOST  DGS
prosinec-januar 2011

DRUŽBENO GIBANJE SKUPNOST  DGS

Pooblaščeni podpisniki za DGS:

- Rastko Plohl, l.r
- Jože Kos, l.r.
- Vojko Kogej, l.r.
- Ivan Cencelj, l.r.
- Branislav Jokanovič, l.r.
- Tomaž Ogrin, l.r.
- Franci Černagoj, l.r.

DRUŽBENO GIBANJE SKUPNOST  DGS
prosinec-januar 2011

