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TISKOVÉ OSLOVENÍ
„Pro některé stále nechápavé, co je Občanský parlament?“
Po některé nechápavé či ignoranty je zřejmě nutné vysvětlit co je vlastně Občanský parlament.
Přistoupíme k tomu jako na základní škole, jednoduše, stručně a jasně. „Někteří“ zřejmě zůstanou při
svém intelektu tam, kde jsou, jiní nebudou dávat pozor, bez ohledu na to, že v podstatě nikdy nevěděli,
neví, nebo nechtějí a nikdy vědět nebudou ani to, kolik je 1 + 1.
Občanský parlament je lidový orgán, který vznikl v srpnu 2021 na základě lidových voleb, které
zorganizoval Přípravný výbor s oporu článku 2, ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy a článku 23,
Právo na odpor, ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod.
(1) První nezávislé lidové volby byly 31.8.2021 uzavřeny, Občanský parlament byl vyhlášen a zahájil
činnost dne 6.září 2021.
(2) Slavnostně uveden byl 25.září 2021 v sále v Besedním domě v Brně, kde byl shodou historických
okolností vyhlášen slavnostně vznik samostatného Československa v roce 1918.
(3) Občanský parlament je vybaven moderní internetovou aplikací Home office OP pro svou práci,
schopný pojmout až 10 milionů občanů ČR jako zákonodárných poslanců při přechodu na plnou
přímou demokracii a zákonodárnou moc lidu. Náklady byly svépomocí před 3 miliony Kč, na
které jsme se složili jako občané bez jediného sponzora.
(4) OP vytvořil do současné doby dva zákony, zákon č. 1/2021 OP, Jednací řád a Pravidla lidových
voleb a zákon. č. 2/202 OP, Prozatímní zákon proti covid-fašismu.
(5) OP dále vytvořil Výbory Občanského parlamentu. Předsedové výborů jsou členy předsednictva a
zvolil si svého předsedu. Tito lidé pravidelně jednají o organizačních, bezprostředních i
koncepčních záležitostech.
(6) První fáze, stav Občanského parlamentu je vývojový legitimní proces, který je „de iure“ již
splněn a funkční, Druhá fáze, „de facto“, je ve vývojovém procesu a postupně se činí nezbytné
kroky, pro naplnění i této fáze.
(7) Jedním ze základních pravidel Občanského parlamentu je „Stop politických mafiím na vodítku
globálních prediktorů“. Lid je nejvyšším orgánem státní moci a lidé si vytváří stát proto, aby jim
sloužil. Nikoliv proto, aby si stát dělal z lidu své otroky.
(8) Občanský parlament je tedy občanský a lidový zákonodárný orgán, má své předsednictvo,
předsedu a poslance, pravidla pro svou činnost, neustále se vyvíjí a existuje již ¾ roku. Není
žádnou facebookovou skupinou dle manipulací vládnoucích sil, ČT24, nebo alternativních bloků.
(9) Cílem je zastavit covid-fašismus, podněcování války, inflaci, všechny politické strany a mafie ve
vlastizrádném posluhování cizím zájmům a soběstačnost, suverenita a důstojný život občanů
České republiky.
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