DEKLARACJA IDEOWO-PROGRAMOWA
Jestesmy ruchem politycznym. Nazywamy si$ Uniq Spoleczno-Narodowa^
Spdeczna - gdyz stosujemy zasad?: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Narodowa - gdyz dzis i jutro Polski i jej
mieszkaricow, jest dla nas wazniejsze, niz wszystko inne, razem wzi?te.
Rozpocz?lismy swa, dzialalnosc wpolowie 1992 roku, wchwili, gdy obraz Polski zaczaj budzic najwyzsze obawy o przyszlosc
naszego paristwa i narodu, mobilizujaj: nas do dzialari.
Widzi nam sie; cos znacznie wazniejszego, niz jakas tarn, ktoras tarn z rzedu "naprawa Rzeczypospolitej".
Historia dowiodla juz jalowosci takich doraznych terapii objawow choroby, bez usuwania jej przyczyn. By miec prawo rzadzic,
trzeba wiedziec, do jakiej Polski chce si? zmierzac i jaka^droga^do niej dojsc.
\Vidzimy Polsk?, w ktorcj chroniczne napra\\nar.ic Rzecypospolitej b?dzie odeszlym w niepamie.c koszrnarem przeszlosci
• Wyznajemy zasad?: losy narodu, jego wielkosc i jego upadek, zalezq od charakteru tego narodu.
Postulujemy: zmiane^ charakteru narodowego.
Polak winien znaczyc: czlowiek dzielny, czlowiek prawy.
Aby narod zaowocowal ludzmi prawymi, posiadal wfasne, dobrze administrowane i suwerenne paristwo, konieczne jest
spelnienie nast§pujajcych warunkow obiektywnych:
Polityka
Polska winna bye demokracja^ parlamentarna^. Wi^kszosciowa ordynacja wyborcza musi bye zdolna wylonic wi^kszosc
partyjnq, zdolna^do rzadzenia bez uciekania si? do kompromisow i koalicji z innymi partiami. Glowa, Paristwa jest Prezydent,
wybierany przez Sejm wi?kszoscia^glos6wlzby. Jako reprezentant narodu przewodzi mu, lecz nie rzijdzi.
Prawo
Truizmem jest stwierdzenie, ze panstwo funkcjonuje wtedy dobrze, gdy jest panstwem prawa. Pod tym wzgl^dem w calej
naszej tradycji historycznej nie mamy dobrych wzorow. Mamy za to co dnia narastajaca^ patologi? przest?pstw.
Prawo w Polsce musi bye wreszcie sprawnie i szybko administrowane, sankcje za jego przekroczenie szybko wymierzane,
dochodzenie przez obywatela jego praw wolne od biurokratycznej mitr^gi. Koniecznym skladnikiem jest naprawienie
bezprawia ostatniego czterdziestolecia, wraz z ugruntowaniem zaufania do wtadz na przyszlosc.
Bezpieczenstwo obywatela i skutecznosc policji muszjj bye do pogodzenia z poszanowaniem wolnosci i praw czlowieka.
Gospodarka
Polska winna bye paristwem kapitalistycznym, zbudowanym w oparciu o prywatna^ wiasnosc, zasad? wolnego rynku i
indywidualnej przedsi^biorczosci. Bye przedsi?biorca^ znaczy ponosic ryzyko i odpowiedzialnosc, takze za miejsca pracy.
Uporza^dkowanie systemu podatkowego jest pienvszym krokiem do stabilizacji, oraz zacheta^dla inwestora.
Polityka rzadu winna stale kierowac si? zasada^: spoleczny i ekologiczny koszt kazdej dzialalnosci jest punktem wyjsciowym
dla wszelkiego rachunku ekonomicznego. Interes i ochrona krajowego przedsi^biorcy jest naczelnym zadaniem polityki
fmansowej i zagranicznej paristwa. Tylko stabilna ekonomia moze dac w rezultacie silna, armi? i bezpieczeristwo
zewn?trzne. Takze cztonkostwo EWG moze przystugiwac wytacznie paristwu o nowoczesnym profilu.
Szkolnictwo i kultura
Tradycyjny, od wiekow niezmieniony system wychowawczy produkuje niedol?g6w. Typ czlowieka polskiego, wychwalany
przez naszych moralistow, opiewany przez naszych romantykow, hodowany przez naszych pedagogow, egzaminu na
europejski szczebel cywilizacyjny nie zdaje. Dbalosc o szkolnictwo, sport, nauke; w jej nowoczesnym wydaniu, jest
nakazem chwili, z myslq o jutrze naszych dzieci. Wolnosc od naciskow, oraz wszelkich religijnych indoktrynacji jest
nieodzownym warunkiem wychowywania wartosciowych pokoleri Polakow. Tworzenie rodzimej, polskiej kultury i duma z niej
sa^ wyrazem wlasciwie pojmowanej pracy nad podwyzszeniem pozycji Polski w swiecie.
Ochrona zdrowia
Renty i emerytury nie sa, jalmuzna^ lecz ci?zko wypracowanym prawem obywatela w narodowej spolecznosci. Z calym
naciskiem przeciwstawiac si? b?dziemy dalszej degradacji shizby zdrowia, oraz bezkarnemu niszczeniu srodowiska. Opieka
nad slabymi jest pienvszym obowijjzkiem kazdego, kto chce rz^dzic. Dzis ktos -jutro Ty b?dziesz zdany na innych.
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