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- Ми не підтримуємо жодної з правлячих політичних сил, які зараз знаходяться в
Парламенті, Уряді чи на Банковій, або якимось чином були там. Всі вони зацікавлені в
пограбуванні нашого народу і нас самих безпосередньо, чому є відповідні докази, які ми
маємо і частково оприлюднили на нашому сайті. Жодна із цих політичних інституцій
фактично не відстоює загальнонаціональні інтереси держави, а займається тільки
брудним політичним піаром, результати якого народ відчув на своїй власній шкурі! Все
це тому, що Українцями там навіть і не пахне. Будь-яка підтримка їх на виборах всіх рівнів
є аморальною і може розглядатися як протиприродне збочення. Без сумніву можна
зазначити, що всі правлячі політичні сили свідомо усунулись від народного
волевиявлення. А їхні реальні позиції (не заявлені в політичних рекламах!) вважати
злочинними та антинародними, мета яких на брехні та наших злиднях зберегти під собою
тепленькі крісла у владі для забезпечення своїх родинних кланів багатством та світлим
майбутнім на декілька поколінь вперед, а народу надати статус довічних рабів і батраків.
Задумайтесь!

- Так звані “слуги народу”, набувши статусу політичних “простітуток”, зраджують
один одного в парламенті з метою задоволення власних матеріальних амбіцій. То, що їм
варто зрадити в черговий раз простих людей. В той же час, вони самі собі надали статус
«Народних депутатів», хоча народного в них нема і на йоту. Адже в Парламенті як і в
Уряді немає жодного справжнього Українця, одна псяча зграя, готових перегризти за
кістку глотки одне одному. Тож вони заслуговують, у найкращому випадку, на статус
«Воровського сходняка», що офіційно має назву - Верховна Рада України, «пахан» та
«куми» якого сидять на Банковій.Штучна проблема “СХІД-ЗАХІД” яку роздмухують наші
політикани щоб зіштовхнути простих людей лобами, отримати більшість в парламенті, а
разом із цим контроль над тіньовою економікою держави, однією зі складових є
спекулятивний ринок землі останнього майна, яке ще не все вкрали у нас. А тому,
шановні співвітчизники СХОДУ та ЗАХОДУ! Не сподівайтесь, що наші політичні
“бариги-простітутки” згадають про народ та будуть діяти в інтересах народу. На місцях
створюйте громадські об’єднання за принципом програми боротьби «Народної Волі».
Блокуйте корупційні та злочинні рішення рад на засіданнях сесій, вимагайте повернення
пограбованого майна та землі, знімайте з посад місцевих голів та відкликайте депутатів.
Інакше наші діти, з часом зрозуміють та відчують на собі визначений їм статус рабів і
батраків - не простять нашу байдужість, й проклянуть нас.
Життя примушує нас вимагати:

1. Вибори до Верховної Ради України проводити за відкритими партійними
списками, коли кандидат в депутати обирається на конкретному окрузі своїми
виборцями;
2. Вибори до місцевих та обласних рад – виключно на мажоритарній основі;
3. Ввести спрощену систему відкликання депутата, який втратив довіру своїх
виборців;
4. Прийняти закон про кримінальну відповідальність політичної сили, або

1/2

Позиція “Народної Волі”
Написав Admin
Четвер, 19 липня 2007 13:00

окремого депутата за невиконання його виборчої програми та офіційно
оприлюднених ним обіцянок своїм виборцям;
5. Скасувати всі пільги обранцям та держслужбовцям;
6. Скасувати депутатську недоторканість, окрім випадків,коли депутат захищає
конкретного виборця, а не прикривається нею в боротьбі між політичними мафіями;
7. Скасувати довічне призначення суддів та обирати їх шляхом народного
голосування.
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