Tomáš
Vandas
„Značku nám vzít můžete,
ale naše myšlenky nikoliv!“
Vážení občané!
Předkládám Vám Listinu Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Tato Listina ve stručnosti
charakterizuje co chceme a požadujeme, a naopak co odmítáme a nebudeme tolerovat. Jasným vzkazem
korupcí prolezlé vládní elitě je naše odhodlání nastolit v České republice konečně pořádek, právo
a svobodu slova.
Pokud s Listinou DSSS souhlasíte, přijďte k volebním urnám ve dnech 28. a 29. května a podpořte naše
kandidáty do Poslanecké sněmovny!
Váš Tomáš Vandas, volební lídr DSSS

Listina Dělnické strany sociální spravedlnosti
My, občané České republiky, kteří jsme znepokojeni stavem naší země, ztrácejíce důvěru v současnou
politickou reprezentaci, jež je prolezlá korupcí a honbou za posty, jsme se z povinnosti k budoucím
generacím rozhodli představit široké veřejnosti

Dělnickou stranu sociální spravedlnosti (DSSS).
Dělnická strana sociální spravedlnosti je strana národně orientovaná. V rámci Evropské unie podporujeme
spolupráci obdobných subjektů.
Naším posláním je hájit zájmy pracujících občanů, studentů a učňů, stejně tak podporovat seniory, matky
s dětmi a vznik tradičních rodin. Přistěhovalectví nepovažujeme za alternativu zajištění natality národa.
Požadujeme sociální jistoty pro všechny občany. Odmítáme diskriminaci nebo zvýhodňování určitých
skupin. Programem DSSS je vytvářet demokratickou společnost na principech sociální spravedlnosti
pro všechny občany našeho státu, a to bez rozdílu rasy, věku a pohlaví.
Upřednostňujeme rozvoj domácího podnikání před nekontrolovaným přílivem zahraničního kapitálu.
Podporujeme obnovení prestiže řemesla a manuální práce.
Hlásíme se k českému a moravskému patriotismu a tradicionalismu našeho národa. Odsuzujeme totalitní
ideologie 20. století, zejména nacismus a komunismus.
DSSS pokračuje v boji za naši nezávislost na byrokracii Evropské unie, přísnou politiku proti imigrantům
a opravdovou svobodu slova.
Ve skutečné demokracii nesmí existovat trest za názor. V opravdové demokracii jsou politické procesy
řešeny na půdě parlamentu, ne na půdě soudu.

www.DSSS
www.
DSSS.cz
.cz

Nový začátek
Dne 17. února 2010 rozpustil Nejvyšší správní soud českou Dělnickou stranu (DS) z důvodu údajného
rasismu a vyvolávání nesnášenlivosti včetně sympatií k totalitním myšlenkám. Vedení Dělnické strany
s tímto verdiktem zásadně nesouhlasí a využije svého práva odvolání k Ústavnímu soudu. Naše názory
a požadavky reprezentují názory občanů České republiky. Svého času měly i své zastoupení v parlamentu.
Rozpuštění DS prakticky znamená vyřazení této strany z parlamentních voleb. Vznik nástupnické politické
strany byla nezbytnost pro přežití českého a moravského patriotismu v politice.
Dne 20. února 2010 oznámili představitelé DS svou volební kandidaturu a pokračování v politice
pod hlavičkou Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS).

Politický proces
Proces s Dělnickou stranou byl od začátku motivován skrytými politickými záměry. Vládnoucí strany
se „zabetonovaly“ v parlamentu a ve svém pohodlí chtějí pokračovat dalších dvacet let. Názory občanů
ignorují. K eliminaci svých odpůrců využívají státní represe.
Pravý důvod k rozpuštění Dělnické strany byl zmíněn již v samotném návrhu vlády ČR: „Dělnická strana
má nepochybně rostoucí politický vliv, je jí věnována silná mediální pozornost, sama celostátně i lokálně
působí, pořádá veřejné akce, které mají mobilizující potenciál... Správnost tohoto předpokladu dokazují
vysoké volební zisky některých stran používajících zcela totožné metody v sousedních státech.“ (Návrh
vlády na rozpuštění DS, 17. 9. 2009)
Toto také vysvětluje výhrůžky ministra vnitra, proč DSSS, pokračovatelka Dělnické strany, má být
„monitorována“ politickou mocí.

Jedeme dál!
DSSS pokračuje v boji za naši nezávislost na byrokracii Evropské unie, přísnou politiku proti imigrantům
a opravdovou svobodu slova. Ve skutečné demokracii nesmí existovat trest za názor.
V opravdové demokracii jsou politické procesy řešeny na půdě parlamentu, ne na půdě soudu.

Chcete vědět víc? Zadejte internetovou adresu:
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