Občanská iniciativa D.O.S.T
(Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice)
My, níže podepsaní signatáři, u vědomí práv a
svobod zaručených nám Ústavou a zákonnými
normami ČR a v obavě o tyto svobody,
vyjadřujeme formou této iniciativy své hluboké
znepokojení
nad
plíživou,
leč
nepřehlédnutelnou
ideologizací
veřejného
života, která se v současné době postupně šíří
na půdě orgánů Evropské unie a která má být
v souvislosti s „antidiskriminační“ agendou
vnesena i do českého právního řádu. S
vědomím odpovědnosti svobodných občanů za
osudy vlastní i generací budoucích a s ohledem
na
bolestnou
dějinnou
zkušenost
středovýchodní
Evropy
s
komunistickou
totalitou, nemůžeme mlčet k těmto novým
snahám omezit svobodu projevu a přesvědčení
občanů a co nejrozhodněji je odmítáme, neboť
v nich zřetelně rozpoznáváme prvky oněch
totalitních forem právního a etického myšlení,
kterých se naše země po listopadu 1989 s obtížemi zbavovala.

Nová ideologie - její propaganda a cíle
Kdo sleduje zmíněné trendy, nemůže pochybovat, že tu má co dělat s poměrně
ucelenou doktrínou, jež se projevuje zejména nekritickou vírou v tzv. „společenský
pokrok“, resp. přesvědčením svých stoupenců, že právě oni jsou jeho nositeli,
chronickou nedůvěrou vůči většinové společnosti a nepřehlédnutelnou snahou o
rozbití tradičních sociálních vzorců a struktur, které tato doktrína vnímá jako
konkurenční a „zpátečnické“ (rodina, národ a pod.).
Ve své propagandě popsaná doktrína konfrontuje veřejnost s vágními termíny,
často nově utvořenými, jejichž přesný výklad je nejasný, resp. je zřejmé, že je
ponechán na vůli vykladače, a tyto termíny se pak stávají nejen běžnou součástí
společenské každodennosti, ale bohužel také impulsem k vytváření nových právních
norem. Nakolik by mohla být tato tendence nebezpečná základním občanským
právům, např. v soudní praxi, není třeba zdůrazňovat.
Cíle, k nimž nová ideologie směřuje, jsou sice nejasné, její výše uvedené projevy
nicméně dokazují, že je principiálně neslučitelná jak s kulturními a duchovními
hodnotami západní civilizace, tak se základními občanskými právy a svobodami, k
nimž se ve svých konstitutivních dokumentech hlásí ČR i EU.

D.O.S.T
Jsme přesvědčeni, že neexistuje žádný důvod, proč by svobodní občané měli k
těmto alarmujícím faktům mlčet a snášet atmosféru podezřívavosti, sudičství a
přetvářky, kterou s sebou nová ideologie přináší všude tam, kde se projeví její vliv.
Ani autorita osobností spjatých s popsanou ideologií, ani síla jejich propagandy nesmí
udusit přirozenou touhu po životě v pravdě, svobodě a souladu s vlastním
přesvědčením.
Žádáme tedy vrcholné české politiky, aby se postavili za obranu občanských práv a
svobod, a to i ve vztahu k orgánům EU a napomohli tak obnovit důvěru občanů vůči
zákonům a institucím této země.
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Žádáme české žurnalisty, zejména redaktory předních deníků a veřejnoprávních
médií, aby důsledně usilovali o objektivitu zpravodajství, bez diskreditujícího
nálepkování odpůrců nové ideologie jako tzv. extrémistů, ultrapravičáků a pod.
Žádáme české soudní orgány o důslednou obhajobu svobody myšlení a podnikání,
tak jak tyto svobody zaručuje dosud platný český právní řád, a to zejména s ohledem
na aktuální pokusy o jejich omezení v souvislosti s tzv. antidiskriminačním zákonem.
A žádáme také osobnosti kulturního a duchovního života, aby se tváří v tvář hrozbě
nové ideologie mnohem výrazněji než dosud zasadily za rehabilitaci tradičních
mravních hodnot, tolik potřebných pro nalezení pevných základů české a evropské
budoucnosti.

Prohlášení signatářů D.O.S.T.
Vedeni touhou po obnově důvěry, objektivity, svobody a tradice, jakož i solidaritou
se všemi nynějšími i budoucími nespravedlivě pronásledovanými, chceme se my,
signatáři iniciativy D.O.S.T. podpisem níže přiloženého textu ještě každý sám za sebe
deklarativně přihlásit k oněm pozitivním hodnotám a postojům, které vzbuzují
nenávist nové ideologie.
Já, níže podepsaný signatář iniciativy D.O.S.T veřejně prohlašuji, že:
- Uznávám rodinu, založenou na manželském svazku muže a ženy, za základní
výraz lidské sounáležitosti a odmítám snahy o její demontáž.
- Uznávám nestejnost a komplementaritu muže a ženy a odmítám shora řízený
program bezpohlavní společnosti.
- Uznávám výsostné právo rodičů na hodnotovou výchovu potomků v souladu s
přirozenými mravními normami a odmítám snahy o ideologizaci školních výchovněvzdělávacích programů.
- Uznávám hodnotu právního státu a principu presumpce neviny a odmítám jakékoli
pokusy o porušení tohoto principu i snahy vnést do české legislativy vágní, právně
irelevantní termíny, např. „extrémismus“.
- Uznávám hodnotu národa a vlasti jako konstitutivní prvek utváření lidské
osobnosti a odmítám se rozplynout v tavícím kotlíku vykořeněného kosmopolitismu.
- Uznávám hodnotu autentického náboženství a odmítám jeho řízené odstraňování z
veřejného života, ale také jeho zneužívání pro nenáboženské cíle.
- Uznávám západní, anticko-křesťanské kořeny naší tradiční kultury a odmítám její
účelové „úpravy“ v duchu tzv. politické korektnosti.
- Uznávám relativní hodnotu různých lidských kultur a odmítám snahy o jejich
umělou nivelizaci za účelem utvoření jediného multikulturního "světového názoru".
- Uznávám nedotknutelnost soukromého vlastnictví a odmítám snahy o zpochybnění
této nedotknutelnosti.
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