Ruch na Rzecz Demokratycznego Dreamlandu
Zakrza
RRDD jest młodą partią na dreamlandzkiej scenie politycznej. Została założona przez Łukasza Isha
Pietraczuka. Zgodnie z nazwą jest partią o poglądach republikańskich. Partia uważa, że jedynynym
dopuszczalnym i sprawiedliwym porządkiem ustrojowym jest nowoczesny system demokratyczny.
Wysoko ceni sobie referendum uważając go za jedyne w pełni wiarygodne i łatwe do przeprowadzenia
sposób weryfikacji poparcia społecznego dla polityki władz. Domaga się sprawnego i niezawisłego
Sądownictwa. Opowiada się za przymusowym kupnem pewnych produktów i usług, które według niej
są fundamentem zdrowej i zdolnej do stałego rozwoju gospodarki Królestwa Dreamlandu.
Partia jest kosekwenta w wprowadzaniu zasad demokracji, czego przejawem jest demokratyczny
sposób wyboru przewodniczącego, jak i sposób sprawowania przez niego władzy. O RRDD wypowiada
się jej przewodniczący, Łukasz Ilija Pietraczuk.
Zakrza: Jaka jest struktura władzy w RRDD?
Łukasz Ilija Pietraczuk: Witam Pana Redaktora. Ruch na Rzecz Demokratycznego Dreamlandu jest
grupą członkowską masowego ruchu społeczno-politycznego znanego jako Opozycja Demokratyczna.
Przewodniczącym RRDD jestem ja, oprócz tego w partii działa jeszcze ośmiu działaczy, których
zadaniem jest przede wszystkim propagowanie myśli demokratycznej wśród społeczeństwa
dreamlandzkiego. W ramach Opozycji, Ruch na Rzecz Demokratycznego Dreamlandu posiada dwie
podgrupy: socjaldemokratyczną Dreamlandzką Partię Pracy oraz liberalną Dreamlandzką Platformę
Obywatelską, przy czym ta ostatnia już wkrótce ma otrzymać status pełnoprawnej grupy
członkowskiej OD.
Jakie są podstawowe założenia RRDD?
Podstawowym celem Ruchu na Rzecz Demokratycznego Dremlandu, jak sama nazwa wskazuje, jest
umożliwienie społeczeństwu dreamlandzkiemu współdecydowania o ustroju politycznym
państwa.RRDD jest ruchem inteligenckim stanowiącym pierwotny człon Opozycji Demokratycznej, zaś
w swoim programie głoszącym konieczność redefinicji podstawowych założeń ustrojowych Królestwa
Dreamlandu w celu dostosowania go do współczesnych realiów gospodarczych. RRDD często uważany
jest mylnie za ugrupowanie dążące do obalenia monarchii, co dalece mija się z prawdą. Głównymi
hasłami naszego ruchu są: „Idziemy za Twoim głosem." oraz "Nas jest więcej. Wybierz wolność
wyboru.". RRDD, podobnie jak wszystkie pozostałe ugrupowania gwarantuje swoim Wyborcom, iż po
wygraniu demokratycznych wyborów będzie od dążył do demokratyzacji struktur politycznych
państwa zarówno na szczeblu administracji centralnej, jak i w poszczególnych prowincjach kraju.
RRDD to narzędzie w rękach Społeczeństwa, które skutecznie dąży do umożliwienia społecznej
kontroli nad poczynaniami niedemokratycznych władz.
W jaki sposób RRDD przygotowuje się do nadchodzących wyborów?
Ruch na Rzecz Demokratycznego Dreamlandu prowadzi aktywną kampanię wyborczą opartą przede
wszystkim
na
informowaniu
społeczeństwa
o
faktycznej
kondycji
Państwa.
Staramy się zapoznawać Wyborców z naszymi dwoma kandydatami - jednym z nich jestem ja, drugim
obecny Minister Gospodarki - prof. Bartłomiej Jasiński. RRDD zachęca Wyborców do dokonania
świadomego wyboru pomiędzy zdajdującą się obecnie przy władzy opcją zachowawczą, a ruchem
demokratycznym.
Jak wygląda budżet RRDD (stan konta, wydatki, dochody itd.)?
Ruch na Rzecz Demokratycznego Dreamlandu nie pobiera od swoich członków składek, nie posiadamy
również żadnego majątku. Jesteśmy czyści, jak łza, co oczywiście łatwo można skontrolować w
Centralnym Banku Dreamlandu. RRDD nie korzysta z żadnych zewnętrznych źródeł finansowania.

W jaki sposób RRDD się reklamuje i stara "pobić" konkurecję?
Na to pytanie częściowo odpowiedziałem już wcześniej. Ruch na Rzecz Demokratycznego Dreamlandu
podkreśla swój antykonserwatywny charakter jednocześnie zwracając uwagę Wyborców na wszystkie
błędy oraz przewinienia większości partii konkurencyjnych. Zwracamy uwagę Wyborców na siłę
powiązań większości naszych konkurentów z obecnym aparatem władzy, na ich ignorancję oraz brak
kompetencji. Sądzimy, że w ten sposób uda nam się przekonać Wyborców do naszego programu.
W jaki sposób RRDD pozyskuje nowych członków?
Na naszych stronach www.demokraci.prv.pl znajduje się formularz rejestracji, po wypełnieniu którego
następuje weryfikacja oraz przyjęcie bądź odrzucenie kandydatury.
Czy RRDD jest w sojuszu z jakimiś partiami? Jeśli nie, to czy zamierza w takowe wejść w
najbliższym czasie?
RRDD jest częścią składową Opozycji Demokratycznej, największego ruchu społeczno-politycznego w
wirtualnym świecie. Nasi partnerzy w walce o Demokrację w Dreamlandzie to: Dreamlandzka
Platforma Obywatelska, Dreamlandzka Partia Pracy, Partia dla Obywateli oraz wspierające Opozycję
swym ogromnym potencjałem Dreamlandzkie Towarzystwo Uniwersalistyczne.
Czy RRDD posiada jakichś ideowych przeciwników na dremlandzkiej scenie politycznej? Jeśli
tak, to co partia może im zarzucić?
Ruch na Rzecz Demokratycznego Dreamlandu podobnie, jak reszta Opozycji Demokratycznej jest
bardzo zajadle atakowany przez prawicową DPM oraz centro-prawicową DPD. Do partii PIWO
jesteśmy nastawieni bardzo przyjaźnie, choć jej programu nie traktujemy w pełni poważnie.
Nasz podstawowy zarzut pod adresem DPM oraz DPD jest jasny - obie te partie dzierżą obecnie władzę
objętą w sposób niedemokratyczny działając często na szkodę społeczeństwa dreamlandzkiego.
RRDD odważnie krytykuje obie partie konserwatywne na głównej liście dyskusyjnej Dreamlandu
przedstawiając im poważne zarzuty, na które nie zawsze udaje nam się usłyszeć wiarygodną
odpowiedź.
Co zamierzacie wprowadzić i zmienić w Dreamlandzie po wygraniu wyborów?
Ruch na Rzecz Demokratycznego Dreamlandu wspólnie z pozostałymi partiami demokratycznymi
utworzy prawdopodobnie wspólny klub parlamentarny, który rozpocznie realizację programu
masowych reform w kraju. RRDD będzie realizował wolę Społeczeństwa dokonując kontroli starych
struktur władzy oraz zdecydowanie walcząc o demokratyzację naszego państwa. Po upływie kadencji
RRDD otwarcie rozliczy się przed Społeczeństwem z realizacji wszystkich obietnic przedwyborczych.
Czy dostrzegacie jakieś problemy społeczne, jeśli tak, to w jaki sposób chcecie je naprawić?
Podstawowym problemem Dreamlandu, który podkreślają przede wszystkim stowarzyszeni w
Opozycji Demokratycznej intelektualiści jest postępująca izolacja starych elit arystokratycznych od
reszty społeczeństwa, często nazywanej przez nich lekceważąco "szarymi ludźmi" i nie traktowanej
przez władze jako współwłaściciele naszego Państwa. RRDD podkreśla, iż Dreamland jest własnością
wszystkich Dreamlandczyków, z których każdy ma do naszego kraju takie samo prawo. Jesteśmy
przeciwni dalszemu wyodrębnianiu się warstwy szlacheckiej ze społeczeństwa oraz wszelkim
decyzjom
podejmowanym
przez
reżim
niezgodnie
z
interesem
społecznym.
Ruch na Rzecz Demokratycznego Dreamlandu posiada szeroko zakrojony plan naprawy Dreamlandu,
który zostanie ujawniony oraz wdrożony, gdy tylko znajdą się w kraju odpowiednie ku temu warunki.
Doprowadzimy do całkowitej przebudowy Dreamlandu, do jego unowocześnienia oraz podwyższenia
ogólnej jakości życia. Sprawimy, że w Dreamlandzie narodzi się Nowa Gospodarka, a wraz z nią
państwo wkroczy w złoty wiek odzyskując powoli równorzędną pozycję z państwami RPPW, a

następnie je przeganiając. Sprawimy, że społeczeństwo dreamlandzkie odzyska swą dawną dynamikę,
zaś sposób sprawowania władzy nie będzie odbiegał poziomem od Baridasu czy Sarmacji. Wskrzesimy
sądownictwo, prasę oraz zmobilizujemy Społeczeństwo do wspólnej pracy przy budowie nowego,
demokratycznego Dreamlandu.
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