ALIANCE PRO TRANSFORMACI ČR
ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE
Co je Aliance pro transformaci České republiky?
ALIANCE je název (pojmenování) vznikajícího tvůrčího seskupení všech těch (tedy: jednotlivců,
tvůrčích týmů, představitelů různých skupin obyvatel, komunit, členů občanských iniciativ, spolků,
politických stran a hnutí), kteří se dobrovolně a aktivně podílejí na transformaci ČR. Aliancí vzniká
silný a profesionální subjekt, prostřednictvím kterého by bylo možné transformaci ČR, na základě
široké celospolečenské dohody o budoucnosti ČR, zrealizovat.

Co je posláním Aliance a jaké má cíle?
Prioritním cílem Aliance je sdružit do Aliance všechny ty (výše jmenované),
kteří cítí, že nadešel čas opustit formu stávajícího destruktivního nereformovatelného společenskoekonomického systému,
jsou ochotni vést otevřený dialog k nalezení alternativního řešení a
jsou rozhodnuti aktivně spolupracovat na tvorbě společnosti fungující na nových zcela odlišných
základech, avšak při respektování základních životních principů a potřeb lidí.
Hlavním cílem Aliance je praktická realizace nalezené shody o novém společensko-ekonomickém
uspořádání.

Kterým směrem má Aliance vykročeno, co hodlá konkrétně změnit?
Vize nového společensko-ekonomického uspořádání:
- přechod od zastupitelské k participativní demokracii s prvky přímé demokracie (referenda
o zásadních otázkách typu: ústava, forma správy věcí společných, otázky regionálního charakteru,
národního a státního sebeurčení, tvorba a sdílení zdrojů, postavení v rámci Evropy a civilizačních
okruhů atp.)
- nezávislé, vyvážené a objektivní informování občanů o světovém a domácím dění
prostřednictvím podpory svobodných médií, jejich rozšíření a posílení působnosti
- odklon od stávajícího ekonomického paradigmatu k takovému systému, který by sloužil všem
občanům a ne pouze úzké skupině lidí (peníze budou jen jako nástroj směny, nikoliv ekonomické
diktatury)
Většina lidí ve společnosti dochází nyní k poznání, že je nutná změna. Zatím ne všichni si uvědomují,
že tu změnu musí začít oni sami, každý sám u sebe, změnou vlastního přístupu k životu, každý sám
je tou změnou. Stávající systém je nefunkční, nerovnovážný, je založený na boji, lžích a vzájemném
okrádání. Pouze parametrické úpravy tohoto systému nestačí a nic neřeší. Je nutno změnit osobní
priority ve prospěch celku, poté spojit síly a vytvořit organizovaný subjekt, který umožní
spolupracovat na tvorbě nového spravedlivého systému s reálným dostatkem pro všechny. Takto
je možno proměnit a posunout celou společnost směrem ke svobodě a vzájemné úctě.
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Podle jakých principů Aliance funguje?
Jednoduchost: Všechno, co by se kdy v Alianci vytvářelo (veškeré návrhy systémů fungování
společnosti, zákonů, volebních systémů, samosprávy, finančního systému...) by mělo být co
nejjednodušší, oproštěné od zbytečných složitostí. V jednoduchosti je síla. Základní (univerzální,
mnohdy i geniální) principy bývají zároveň velmi jednoduché. Vždy si klademe otázky: Není to příliš
složité? Je to dostatečně jednoduché? Šlo by to navrhnout jednodušeji? Je existence toho či onoho
opravdu nutná? Nezasahuje to do principu svobody a vyváženosti?
Svoboda: Při dodržení principu jednoduchosti by měla být každému umožněna maximální svoboda,
tzn. aby „stát“ co nejméně narušoval nebo omezoval svobodu jednotlivce, bude-li to možné, aby
do svobody jednotlivce vůbec nezasahoval! V ideálním případě by „stát“ měl ke svobodě inspirovat.
Vyváženost: Vytvářejme takové podmínky ve společnosti, které by sloužily co největšímu počtu
občanů, tj. aby z nich měli prospěch pokud možno všichni občané, při zachování principu
jednoduchosti a svobody.

Jak to vše hodlá Aliance udělat?
Aliance má představu konkrétních kroků, jak k cíli směřovat a jakých nástrojů k tomu použít.
Postupně, podle předpokládaného rozšiřování Aliance, bude tyto kroky upřesňovat a uveřejňovat.
Prvním krokem je vytvoření a průběžné posilování funkčního profesionálního pracovního týmu
Aliance.
Vše je do budoucna otevřené a možné, a bude samozřejmě záležet na domluvě a shodě všech
zúčastněných v Alianci (i nově k Alianci připojených), kteří se na tvorbě, rozhodování a spolupráci
budou a hodlají podílet.
Podstatné je, že Aliance respektuje identitu každého ze zúčastněných a je pouze „transformačním
nástrojem“, jehož vznikem občané potvrdí a naplní vůli po skutečně zásadní a praktické proměně
poměrů v ČR.

ANOTACI PŘEDKLÁDÁ OBČANŮM DNE 24. 4. 2014 PŘÍPRAVNÝ VÝBOR ALIANCE VE SLOŽENÍ:
Václav Vorel – iniciátor myšlenky ALIANCE, která byla rozpracována v politickém hnutí Občanská sounáležitost
www.vzajemnost.eu a zveřejněna na setkání první skupiny zájemců o vznik ALIANCE 27. 4. 2013 v Plzni,
předseda politického hnutí Občanská sounáležitost
Rudolf Dvořák – místopředseda politického hnutí Občanská sounáležitost
Jan Ečer – místopředseda politického hnutí Občanská sounáležitost
Jaroslav Frais – předseda PROMĚNA o. s., nositel projektu unikátního finančního systému „Volník“
www.promena.biz
Jan Korál – občanský aktivista a realizátor iniciativy NWOO www.nwoo.org
Kroky ke vzniku a posilování pracovního týmu Aliance koordinuje hnutí Občanská sounáležitost v zájmu naplnění
svých programových cílů, viz dokumenty „Poslání iniciativy Občanská sounáležitost“ a „Proměna České
republiky občanskou cestou“, a samozřejmě i v zájmu naplnění výše uvedených cílů a poslání Aliance. Zásadní
stanovisko k situaci v Evropě, ve světle událostí na Ukrajině, je v dokumentu „Proměnou Evropy k míru
a prosperitě“.
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