
Dochází k přesunu reálné moci od občanů ke korporacím  
a oligarchům, kteří sledují pouze své zájmy, na úkor občanů.

nic se nezmění 

VÁŠ HLAS JE ENERGIE, KTERÁ TVOŘÍ!

JEŠTĚ TO MŮŽEME ZASTAVIT 
Otočte!   

Když se tomuto trendu nepostavíme …

POJĎME HÁJIT SVÉ ZÁJMY! 

SMĚŘUJEME OD DEMOKRACIE K TOTALITĚ

KORPORÁTNÍ TOTALITA  
Zlotřilá elita ovládá vše, je nepostižitelná 

METODY
Propojení politické moci  

s mocí ekonomickou spojené 
s kolaborací médií, státních 
úředníků, justice, armády, 

tajných služeb, policie. 

PROJEVY
Ovlivňování nebo řízení legisla-

tivy. Ovládnutí represivního 
aparátu a justice. Ovládnutí 
médií, omezování svobody 
slova. Prosazování jediné 

správné ideologie. 

DŮSLEDKY
Mizení střední třídy. Represe 
nepohodlných státním apa-
rátem. Agresivní zahraniční 
politika v zájmu korporací 

prosazovaná vytvářením fiktiv-
ních nepřátel.  

SYSTÉMOVÁ KORUPCE  
Zlotřilá elita si upevňuje moc, ale ještě je postižitelná 

METODY
a) Zločinné spolčení „kmotra“ 

nebo oligarchy s politikem 
(úředníkem) + zajištění krytí: 
policistou, státním zástup-

cem, soudcem …
b) Protizákonný lobbing  

a korupce politiků  
a úředníků korporacemi 

PROJEVY
Korumpování policie a justice. 
Ovlivňování legislativy a médií. 
Prosazování zájmů korporací 

v legislativě kryté médii. 

DŮSLEDKY
Nedůvěra ve výkon spravedl-
nosti. Nedůvěra v demokracii. 

Chudnutí populace. 

Zde jsme

BĚŽNÁ KORUPCE  
Vytváří se zlotřilá elita, která je postižitelná

METODY
Nezákonná dohoda politika 

(úředníka) s možným dodava-
telem zakázky/zakázek. 

PROJEVY
Vyšší cena veřejných zakázek. 

Ztráta průhlednosti, snížení 
možnosti kontroly. 

DŮSLEDKY
Nedůvěra, nezájem  
o politiku, my a oni.  

Stát vnímán jako parazit. 



ODPOVĚDNÁ BUDOUCTNOST
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Když nepůjdete 
k volbám,  

odevzdáváte  
svou sílu  

současnému  
systému a …

Když půjdete  
k volbám s tím,  

že volíte  
tzv. menší zlo,  
stejně volíte  

zlo a …  

Když nedáte šanci 
vyrůst alternativě, 

která přináší  
nabídku uzdravení 

nemocné  
společnosti 

VÍTE, KOMU DÁVÁTE SÍLU?

PROSPERITA 
Skutečná podpora malého  
a středního podnikání  
a zaměstnanosti 

SOUNÁLEŽITOST 
Ochrana a podpora tradiční 
rodiny, kultury a přírody 

SVOBODA 
Obnovení demokracie  
a občanských svobod 

ODPOVĚDNOST 
Decentralizace, deregulace  
a štíhlý stát 

SPRAVEDLNOST 
Zprůchodnění výkonu  
spravedlnosti 

ZDRAVÍ 
Prosazení preventivního  
zdravotnictví, léčba příčin,  
ne příznaků 

BEZPEČNOST 
Zajištění bezpečnosti státu  
i občanů proti aktuálním  
hrozbám

dejte nám sílu  
a zvolte číslo3

volte číslo3www.hnuticesta.cz


