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Deklaracja ideowa

DEKLARACJA IDEOWA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ
Przyjęta przez Klub Poselski Platforma Obywatelska w dniu 21 grudnia 2001 r.
Tworzymy Platformę Obywatelską w imię wspólnej wiary w sens i możliwości dobrej polityki
we współczesnym świecie. Na progu trzeciego tysiąclecia pragniemy uwolnić energię Polaków,
by czerpać dumę z godnego miejsca Rzeczypospolitej w jednoczącej się Europie.

Polityka w służbie człowieka
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Platforma Obywatelska zrodziła się z protestu
przeciwko złej polityce. Dobra polityka pozostaje w służbie człowieka, nie zaś jakiejkolwiek
doktryny lub interesu. Polityka łączy się z moralnością tylko tam, gdzie pielęgnowane są
cnoty obywatelskie. Gdzie patriotyzm stawiany jest ponad walkę o partyjne interesy. Gdzie
autorytet państwa wymusza bezwzględne
przestrzeganie prawa, także przez rządzących.
Gdzie roztropność nakazuje powściągać grupowe spory. Zaś honor ceniony jest bardziej
niż spryt.
Platforma Obywatelska chce przywrócić blask
tradycyjnym ideałom republikańskim. Ideałowi Państwa jako dobra wspólnego i skutecznego strażnika sprawiedliwości oraz bezpieczeństwa. Ideałowi obywatela – jako osoby
wolnej i odpowiedzialnej za los swój i swojej
rodziny.

Fundament wartości
Fundamentem cywilizacji Zachodu jest
Dekalog. Wierzymy wspólnie w trwałą wartość norm w nim zawartych. Nie chcemy, by
Państwo przypisywało sobie rolę strażnika
Dekalogu. Ale Państwo nie może pozwalać, by
jedni – łamiąc zawarte w nim zasady – pozba-

wiali w ten sposób godności i praw innych
albo deprawowali tych, którzy nie dojrzeli
jeszcze do pełnej odpowiedzialności za swoje
życie. Dlatego zadaniem Państwa jest roztropne wspieranie rodziny i tradycyjnych norm
obyczajowych, służących jej trwałości i rozwojowi. Dlatego prawo winno ochraniać życie
ludzkie, tak jak czyni to obowiązujące dziś
w Polsce ustawodawstwo, zakazując również
eutanazji i ograniczając badania genetyczne. Zadaniem polityki jest ciągłe wytyczanie
granic, których przekroczenie przez człowieka
lub grupę ludzi wystawia całą wspólnotę na
niebezpieczeństwo. Ale także granic władzy
publicznej, których przekroczenie narusza
autonomię jednostki. Dobra polityka potrafi
obronić obywateli przed anarchią i prywatą.

Platforma – ruch otwarty
Tworzymy partię polityczną, by móc wspólnie
uczestniczyć w demokratycznych wyborach
do parlamentu i samorządu terytorialnego.
Demokracja potrzebuje partii politycznych.
Ale wiemy zarazem, że partyjniactwo uczyniło
wiele zła we współczesnej Polsce. Partie wypełniają zaledwie niewielką część aktywności
publicznej Polaków.
Dlatego Platforma Obywatelska chce być
miejscem spotkania i wspólnej aktywności
dla uczestników zaprzyjaźnionych stowarzy-

szeń i organizacji, dla ludzi podzielających
nasze ideały, lecz poświęcających się nie
działalności politycznej, ale pracy w swoim
zawodzie lub środowisku. Nie chcemy i nie
będziemy budować zamykającej się organizacji własnego aparatu. Dlatego chcemy, by
władze Platformy były w rękach tych, których
Polacy obdarzyli zaufaniem i mandatem
wyborczym.

Uwolnić energię Polaków
„Zdolność człowieka do inicjatywy i przedsiębiorczości stanowi źródło bogactwa społecznego, zaś wolny rynek jest najbardziej
skutecznym narzędziem wykorzystywania zasobów i zaspokajania potrzeb”. Te słowa Jana
Pawła II, pochodzące z encykliki Centesimus
Annus (IV, 32, 34), dobrze wyrażają nasze przekonanie o wartości twórczego i aktywnego
wysiłku człowieka w procesie gospodarczym.
Nie na darmo Platforma postawiła sobie za cel
uwolnić energię Polaków.
Niestety, po 12 latach niepodległości, Polska znowu przestała doganiać uciekający
w szybkim rozwoju świat. Polskę ogarnia fala
stagnacji i niewiary w przyszłość. Główną
przyczyną jest paraliżowanie rozwijającej się
przedsiębiorczości i obywatelskiej inicjatywy
przez biurokrację, złe prawo i grupowe intere-

sy związków zawodowych. Nie ma innej drogi
do szybkiego rozwoju i dobrobytu jak powrót
do idei wolności. Nie ma innej skutecznej
polityki gospodarczej – jak polityka konkurencji, ochrony własności prywatnej i twardego
rozprawienia się przez państwo z przyczynami
paraliżu przedsiębiorczości.

Być Polakiem
w zjednoczonej Europie
Platformę Obywatelską zrodziło także nasze
wspólne marzenie o zjednoczonej Europie.
Obecność Polski w procesie budowania Unii
Europejskiej traktujemy jako postulat wynikający z dogłębnego zrozumienia polskiego
interesu narodowego we współczesnym świecie i racji stanu naszego Państwa. Obecność ta
otworzy przed nami nowe możliwości unowocześnienia Państwa, poprawy jakości życia
ludzi, a także pogłębienia narodowej tożsamości i współodpowiedzialności za losy Europy. Stąd miłość i poświęcenie dla Ojczyzny,
znajomość polskiej historii i kultury, wreszcie
świadome przenoszenie narodowej i rodzinnej tradycji – to szczególnie doniosłe zadania
dla naszego pokolenia. Pokolenia, które jako
pierwsze stanęło przed szansą wprowadzenia
Polski na równych prawach do tworzącej się
unii narodów europejskich.
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