
Manifest RID

Kaczor powiedział o nas: "To nie są ludzie, którzy mają sprawne głowy, sprawnie 
myślą", więc skoro on tak nas ocenia to dobrze. Demokracja jest dla nas 
ważniejsza niż "sprawne głowy" według jakiegoś Kaczora. Dlatego inicjujemy 
powstanie:

Ruchu Idiotów na rzecz Demokracji - w skrócie RID

którego postulaty podajemy poniżej:

1. Ze względu na niebezpieczeństwo przejęcia Trybunału Konstytucyjnego przez 
pisowców powołujemy niniejszym Społeczny Trybunał Konstytucyjny, do 
współpracy z którym zapraszamy szczególnie sędziów prof. Rzeplińskiego oraz 
sędziego Tuleję. Zmuszeni do ostateczności chcemy umożliwić sędziom nie 
bojącym się pis-u publiczne ferowanie wyroków (np. także na demonstracji) i 
zobowiązujemy się, że będziemy te wyroki nawet przy ryzyku prześladowań ze 
strony pis-u sumiennie wykonywać . Pan Duda pozna wtedy naszą siłę !

2. Wspieramy utworzenie przez oficerów informacji wojskowej wyrzuconych z 
pracy nocą  !  za tajną umowę z rosyjskim FSB analogicznego ośrodka 
współpracy z FSB na emigracji, np. w Niemczech. Uważamy ponadto, że wszelka 
współpraca z FSB jest niecnym pomówieniem, bo nic takiego nie miało miejsca, 
co wynika przecież jednoznacznie z tajności ewentualnej współpracy !

3. Tworzymy niniejszym listę matek odmawiających Beacie Szydło przyjęcia 500 
zł na dziecko ze względu na dobro demokracji. My po prostu od tej baby niczego 
nie chcemy !

4. Inicjujemy także utworzenie specjalnego funduszu na rzecz dziennikarza 
Tomasza Lisa za jego odwagę i determinację w walce o wolność mediów. Nawet 
jeśli jego wynagrodzenie za odcinek wynosiło netto 57 000 zł, co mu nieżyczliwi 
zarzucają stać na wsparcie materialne osób wyrzuconych z telewizji, bo 
niezależnie od zebranej sumy fundusz taki oznacza przecież wsparcie 
psychologiczne dla postawy Tomasza Lisa.

5. Skoro polacy w tak agresywny i nacjonalistyczny sposób odnoszą się
do Żydów i co chwila pojawiają się tchnące nienawiścią napisy na murach
inicjujemy utworzenie masowego, społecznego ruchu "Też jestem Żydem",
którego członkowie będą publicznie oświadczać "też jestem Żydem",
co może oznaczać przecież "Żydem w sensie duchowym" oraz jako sposób
poparcia.

6. Uważamy ponadto, że skoro Pan Duda jest taki wspaniałomyślny, że uniewinnił 
Mariusza Kamińskiego to niech uniewinni teraz także następujące osoby :

1.  Maję Komorowską



2.   prof. Karola Modzelewskiego
3.  Agnieszkę Holland
4.  Włodzimierza Matuszaka
5.  Jacka Kawalca
6.  Krzysztofa Maternę
7.  Jarosława Kurskiego
8.  Mirosława Czyżykiewicza
9.  Konrada Maternę
10. Mateusza Kijowskiego
11. prof. Monikę Płatek
12. Alinę Kwapisz-Kulińską

 i wielu, wielu innych, których lista będzie rosnąć,
 a Tomasz Lis: nie potrzebuje uniewinnienia, bo gwiżdże na Dudę !

Jesteśmy przekonani, że nasz ruch RID, który liczy obecnie zero członków
będzie po upublicznieniu naszych postulatów rósł w siłę, liczba członków będzie 
się zwiększała i dlatego chcemy rozpowszechniać ten apel.

Nie będzie Kaczor pluł nam w twarz !

Warszawa,  grudzień 2015


