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Vystoupit z EU!

Jsme pro vybudování suverénní,
soběstačné a bezpečné republiky,

Vystoupit z NATO!

která hájí národní zájmy,
a to na základě celostátního

STOP imigraci!

referenda o nové Ústavě ČR.

Naše motto, vycházející z husitské historie, zní:
„Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!“
_________________________________________________________
Cílem vlasteneckého politického hnutí

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
je bezpečný, samostatný a soběstačný stát, který hájí národní zájmy
a tradiční rodinu.
POŽADUJEME VYSTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY Z EU!!!
Jedině tehdy totiž zabráníme snahám o likvidaci našeho státu, které jsou
organizovány vedením EU. Je nezbytné přestat být kolonií a získat opět
hospodářskou samostatnost. Vystoupení z EU stanoví Lisabonská smlouva čl. 50.
„Vystupující země informuje Evropskou radu o svém úmyslu a zahájí jednání o
vystoupení.“
Pokud zůstaneme v EU (ať už má jakoukoliv podobu), tak NIKDY nebudeme žít
v bezpečí, nebudeme soběstační ani samostatní, protože to NENÍ V ZÁJMU EU a
principů, na kterých stojí – tedy volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.
V rámci tzv. STRATEGICKY ŘÍZENÉ MIGRACE obyvatel z Afriky do Evropy,
která je detailně popsaná v oficiálních dokumentech EU a ve smlouvách OSN
(globální pakty), plánuje EU dovoz 1,5 mil. migrantů z mimoevropských regionů
ročně pod záminkou válečného uprchlictví či pod záminkou potřeby posílit pracovní
síly náhradou za stárnoucí evropskou populaci. Postupně má být takto dovezeno do
roku 2050 do Evropy padesát až osmdesát milionů migrantů. Tato situace bude
vytvářet podhoubí pro vznik občanských válek.
Za 15 let našeho členství v EU se povedlo zničit hospodářství naší země! A to jak
rostlinnou, tak živočišnou výrobu (potravinově nejsme absolutně soběstační) a de
facto veškerý tradiční lehký i těžký průmysl! Americká investiční banka JP
MORGAN dokonce zařadila Českou republiku ze středně průmyslově rozvinuté
země (v dobách socialismu) do kategorie zemí rozvojových! Dle komplexních
ekonomických ukazatelů platíme do EU daleko více, než získáváme. Jsme krmelcem
Evropy!
www.aliancenarodnichsil.cz
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