DECLARATIONS. Standard format

Prohlášení na Valném shromáždění Evropské svobodné aliance (EFA) konaném v jihotyrolském
Meranu (Itálie) ve dnech 11. - 13. dubna 2013 jménem politické strany Moravané k pokračujícímu
pošlapávání zásad demokracie a samosprávy na Moravě a v Moravském Slezsku ze strany české vlády

a. Berouc na vědomí usnesení Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky č. 2112 ze dne
9. května 1990 o obnovení moravsko-slezské samosprávy;
b. zdůrazňujíc nezcizitelná práva a dávnou historii a tradice Moravanů a moravských Slezanů, kteří měli své
autonomní státy po mnoho staletí, počínajíc z dávným státním útvarem Velké Moravy před více než tisíci lety, až po
autonomní země v rámci Habsburské říše až do roku 1918 a autonomní regiony v rámci bývalého Československa
do roku 1948;
c. připomínajíc brutální potlačení Pražského jara v srpnu roku 1968 v důsledku agrese proti Československu, vedené
armádami Varšavské smlouvy, které v bývalém Československu přerušilo probíhající proces decentralizace a
vyústilo v tvrdou centralizace mnohonárodního československého státu;
d. konstatujíc pokračující tuhou centralizace a naprosté nerespektování zásady „placení daní pouze schválených
volenými zástupci" (no taxation without representation), jakož i neplnění výše uvedeného usnesení z r. 1990
různými vládami České republiky v Praze během posledních dvou desetiletí;
e. upozorňujíc na nedostatečný rozvoj a větší chudobu na Moravě ve srovnání s českými kraji a zejména s Prahou.
Podle EUROSTATU je poměr hrubého domácího důchodu k průměru v EU pro Prahu 162 %, 86 % pro Čechy a pouze
65 % pro Moravu (data z února 2009). Podobné trendy existují rovněž v oblasti nezaměstnanosti, kde všechny
regiony Moravy a Moravského Slezska vykazují úrovně nezaměstnanosti téměř třikrát vyšší že úrovně
nezaměstnanosti existující v Praze a téměř dvakrát vyšší, než ve středních, jižních a východních Čechách, přičemž
pět okresů s největší kupní silou obyvatelstva leží Čechách a pět okresů s nejnižší kupní silou je na Moravě a v
Moravském Slezsku,

Evropská svobodná aliance (EFA) prohlašuje, že:
 Poslanecká sněmovna a senát Parlamentu České republiky by měly zavést a provést úpravu politického a
administrativního uspořádání České republiky federativním způsobem, tak aby byly uspokojeny přirozené a
tradiční kulturní, historické a etnické aspekty a aby byla respektována práva na sebeurčení a samosprávu v
souladu s výše uvedeným prohlášením;
 Vláda České republiky by měla zavést a provést decentralizaci potřebných pravomocí, zejména zdanění,
vzdělávání a dopravy, v moravských a moravsko-slezských okresech;
 ministerstva Vlády České republiky by měla přijmout naléhavé opatření k obnovení, modernizaci a
dokončení železniční a dálniční infrastruktury, včetně zlepšení životního prostředí a vnitrozemských
vodních cest, což jsou oblasti, které byly od roku 1948 na Moravě a v Moravském Slezsku hrubě
zanedbávány;
 veřejné instituce v České republice a jejich činnosti, včetně veřejnoprávního rozhlasového a televizního
vysílání, vzdělávání, kultury, sportu, životního prostředí a dalších oblasti, by měly být organizovány s
respektem k tradičnímu zemskému uspořádání Čech, Moravy a Moravského Slezska;
 tradice, kultura a životní prostředí na Moravě a v Moravském Slezsku by měly být plně respektovány.

EFA zásadně odsuzuje dosavadní diskriminační politiku vlády České republiky vůči Moravě a Moravskému
Slezsku.

