
Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. 17. 11. 2022

USNESENÍ ZASEDÁNÍ KPMKK, z. s.
č. 6-1/3

ze dne 17. 11. 2022
k významu Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního

dne studentů

Zasedání Krajského parlamentu mládeže Královéhradeckého kraje, z. s.:

1. potvrzuje své usnesení přijaté ke stejné příležitosti Výročním zasedáním KPMKK, z. s. dne
17. listopadu 2021;

2. váží si hluboce svobodných a demokratických hodnot, které v České republice zanechali ti,
kteří po dlouhá léta v době totality bojovali za právní stát, demokracii a občanskou
společnost;

3. konstatuje, že

a. není demokracie bez právního státu a právního státu bez vůle lidí dodržovat pravidla
a zákony, k jejichž tvorbě si občané svobodně a bez nátlaku zvolili své zástupce, kteří
reprezentují nejen jejich vůli, ale vůli celého lidu,

b. ačkoliv se zdá, že většina vládne na úkor menšin, máme v každém státě většinu, která
dbá ochrany menšin do té míry, aby vůle menšiny nemohla být prosazena na úkor
většiny, neboť poté se z demokracie stává aristokracie, kde hrsta lidí vládne většině,
kde se zákony přijímají ku prospěchu mála a na úkor mnohých a kde není vůle
většiny lidu závaznou formou pro rozhodující osoby,

c. demokracie spočívá na demokratické diskuzi a dlouhodobých konsenzech, nikoliv na
náhlých zvratech a pouličních demonstracích; pokud je však demokratická diskuze při
projednávání zákonů v zákonodárném sboru ohrožena nebo přímo zamezena, může
být využito těchto mimořádných nástrojů a stávku či demonstraci má lid právo i
povinnost použít, pouze však k tomu, aby byla demokratická diskuze zpět do těchto
institucí navrácena;

4. uznává, že stávku je možné a vhodné použít také na ochranu hospodářských práv a zájmů
osob v demokratické společnosti; stávka by neměla přerůst v demonstraci, nejsou-li splněny
podmínky bodu 3. odst. c.;

5. soucítí hluboce s lidmi, kteří na celém světě pro boj za vyšší hodnoty a lepší společnost
upadají v nepochopení lidí, nelibost vládců a různé formě represe,

6. odsuzuje vojenské potlačení společenského řádu, ať je jakéhokoliv rozsahu, a násilné
prosazování svých zájmů, jak jej můžeme vidět v konfliktu mezi Ruskou federací a
Ukrajinou.

7. ukládá předsedovi spolku bezodkladně zveřejnit obsah tohoto usnesení.

Jakub Přemysl Slivko v. r.
předseda spolku


