Manifest Wyborczy Stowarzyszenia
Obywatelska Rzeczpospolita Polska
Szanowni Państwo.
Chcemy podziękować wszystkim politykom za ich „pracę”. Politycy są zatrudniani przez nas i
sowicie opłacani z pieniędzy publicznych. W zamian za wysokie pensje, świadczą na rzecz
społeczeństwa pracę o żenująco niskiej jakości. Zajmują się oderwanymi od realiów pseudo –
problemami, żadnego z rzeczywistych problemów społecznych i gospodarczych nie są w stanie
rozwiązać, a na domiar złego traktują swoich pracodawców, czyli społeczeństwo, jak ludzi o
niepełnych kwalifikacjach intelektualnych, których można bezkarnie latami całymi oszukiwać,
składając im przed każdymi kolejnymi wyborami dziesiątki nowych obietnic, bez żadnego pokrycia w
realiach i możliwościach.
W każdym normalnym przedsiębiorstwie tak nieudolny i nieuczciwy pracownik traci pracę
natychmiast. Tymczasem w Polsce ta nieudolna grupa społeczna zapewniła sobie uchwalanymi przez
siebie przepisami prawa, praktyczną nieusuwalność i całkowitą bezkarność.
Od wielu już lat tak zwana „klasa polityczna” kojarzy się Polakom wyłącznie z:
1. Nieudolnością zarządzania, zarówno krajem jak i gospodarką, w tym spółkami Skarbu
Państwa, uciekaniem od rzeczywistych problemów, zamiataniem ich pod dywan i
odsuwaniem na jak najdalszą przyszłość.
2. Oszukiwaniem wyborców obietnicami niemożliwymi do spełnienia.
3. Nadużywaniem uprawnień, w szczególności immunitetu poselskiego dla uniknięcia
odpowiedzialności za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu czy za urządzanie
publicznych ekscesów pijackich.
4. Karczemnymi awanturami w Sejmie i knajackim językiem używanym poza wizją.
5. Brakiem kultury, w szczególności w spożywaniu alkoholu.
6. Namiętnymi kłótniami wokół seksu i wszystkiego co się z seksem wiąże, a także zamierzonym
wywoływaniem konfliktów wokół spraw światopoglądowych, dla przykrycia rzeczywistych
problemów.
7. Cynicznym wyciąganiem pieniędzy z budżetu, w szczególności w postaci odpraw, nagród
premii, fikcyjnych kosztów (przejazdy, telefony) i tworzenia zbędnych etatów w administracji
i spółkach Skarbu Państwa.
8. Katastrofalnym zadłużaniem Państwa dla pokrycia swoich rozdętych wydatków.
Miliony Polaków dysponują realną możliwością przerwania zaklętego kręgu niemocy i
zwolnienia tysięcy nieudolnych polityków z ich bardzo dobrze płatnej pracy. Wystarczy w najbliższych
wyborach parlamentarnych pójść do urn wyborczych i pokazać im wszystkim czerwoną kartkę. Należy
głosować przeciwko nim wszystkim i oddać głos na ugrupowania, nie związane z dotychczasowymi
partiami, które podobnie jak Obywatelska RP, przedstawią merytoryczny program uporządkowania
Państwa, a jednocześnie zamkną swoje listy wyborcze przed wszystkimi bez wyjątku politykami,
którzy uczestniczyli już w Parlamencie i rządzie w ostatnich kadencjach.

