
DEKLARACJA IDEOWA
STOWARZYSZENIA “MŁODZI NOWOCZEŚNI”

 SILNEJ GOSPODARCE,
 ŚWIECKIM I POSTĘPOWYM PAŃSTWIE,
 SILNEJ I ZJEDNOCZONEJ EUROPIE.

My, Młodzi Nowocześni, jesteśmy społecznością 
mającą liberalne spojrzenie na rzeczywistość. Zależy nam 

na swobodzie gospodarczej, wolności w sferze 
światopoglądowej i państwie szanującym demokratyczne 

rządy prawa. Chcemy żyć w państwie, które ceni rozwój       
i postęp, a każdy obywatel może się do nich przyczyniać.









Realizację tego celu widzimy w trzech filarach:


1



SILNA GOSPODARKA

Silna i sprawna gospodarka musi opierać się na poszanowaniu 
własności prywatnej, promowaniu przedsiębiorczości oraz stałym 
rozwoju technicznym. System podatkowy powinien być możliwie 
prosty, a jednocześnie efektywny.




Państwo powinno prowadzić odpowiedzialną politykę monetarną, 

dla ustabilizowania wzrostu gospodarczego i zabezpieczenia 
gospodarki.




Sprzeciwiamy się populistycznej polityce rozdawnictwa, która 

jedynie imituje skuteczną politykę społeczną, a w rzeczywistości 
prowadzi do demobilizacji obywateli i zniechęca ich do podejmowania 
pracy.



Spółki Skarbu Państwa powinny zostać zrestrukturyzowane, a 
następnie w miarę możliwości sprywatyzowane, by umożliwić rozwój 
zajmowanych przez nie branż na drodze konkurencji przedsiębiorstw.




Wydatki państwa muszą zostać zrównoważone, a deficyt 

budżetowy powinien być niwelowany.



Wyzwania demograficzne, a więc starzenie się społeczeństwa 
oraz niewydolny system emerytalny wymagają racjonalnej i 
systemowej odpowiedzi ze strony państwa, Podobnie jest z opieką 
zdrowotną, która nie jest w stanie w pełni realizować powierzonych jej 
zadań. 
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ŚWIECKIE I POSTĘPOWE PAŃSTWO
Stanowczo opowiadamy się za równością wobec prawa dla wszystkich 

obywateli. Nie zgadzamy się na dyskryminację wobec jakiejkolwiek grupy 
społecznej - chcemy, aby każdy kto przyczynia się do rozwoju Polski czuł się w 
naszej ojczyźnie bezpieczny i akceptowany. Domagamy się rozdziału państwa od 
kościoła, równouprawnienia wszystkich związków wyznaniowych oraz 
zakończenia finansowania działań tych instytucji.




Edukacja przyszłych pokoleń jest jednym z najważniejszych zadań państwa - 

musi być oparta na nauce i służyć budowie społeczeństwa obywatelskiego, 
ceniącego znaczenie wolności i postępu. 




Zdajemy sobie sprawę z zagrożenia płynącego ze zmian klimatycznych. 

Jesteśmy świadomi, że w celu ochrony naszego środowiska musimy 
zrezygnować z paliw kopalnych i postawić na energię atomową wraz z OZE. Z 
pomocą edukacji klimatycznej powinniśmy ograniczyć tworzenie odpadów oraz 
emisje gazów cieplarnianych. W walce ze zmianami klimatycznymi konieczne jest 
kierowanie się nauką oraz opiniami specjalistów.




Każdy powinien mieć możliwość decydowanie o sobie i swoim ciele - nie 

godzimy się, aby państwo narzucało obywatelom światopogląd.  Wierzymy, że 
wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego 
człowieka.




Poszanowanie prawa jest fundamentem zdrowego funkcjonowania państwa. 

Przepisy muszą być jasne i przejrzyste. Niedopuszczalne jest łamanie 
obowiązującego prawa krajowego i unijnego przez rządzących. Trójpodział władzy 
jako filar ustroju demokratycznego musi być stale chroniony. Niezależni 
sędziowie i niezawisłe sądy i trybunały są podstawą wolności obywateli oraz 
przestrzegania prawa przez władze. Obowiązkiem głowy państwa jest być 
niezależnym organem dbającym o dobro wszystkich Polaków, których ma godnie 
reprezentować. Parlament powinien uchwalać prawo odpowiedzialnie i z 
rozwagą, opierając się na badaniach oraz konsultacjach społecznych. 




Nie zgadzamy się na unikanie odpowiedzialności, nepotyzm i korupcję. 

Sądzimy, że populizm jest niebezpiecznym i nieetycznym sposobem prowadzenia 
polityki -  niesie on za sobą negatywne dla społeczeństwa konsekwencje oraz 
prowadzi do obejmowania władzy przez polityków, którym nie zależy na 
podejmowaniu działań najlepszych, tylko najpopularniejszych.




Decentralizacja władzy publicznej jest istotna dla zwiększenia wpływu 

obywateli na swoje otoczenie. Istotne jest zwiększenie finansowania 
samorządów oraz powierzanie władzy centralnej tylko tych zadań, których niższe 
szczeble nie mogą skutecznie realizować. 
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EUROPA SILNA I ZJEDNOCZONA
Miejsce Polski jest w zjednoczonej Europie i właśnie na współpracy 

z państwami unijnymi powinniśmy opierać naszą politykę zagraniczną. 
Powinniśmy aktywnie uczestniczyć w kreowaniu unijnej polityki i dbać 
o zrównoważony rozwój całej wspólnoty. Musimy szanować 
europejskie wartości takie jak wolność, równość wobec prawa czy 
tolerancja. Nasze członkostwo w Unii jest gwarantem rozwoju 
gospodarczego w ramach wolnego rynku europejskiego, 
bezpieczeństwa narodowego i fundamentem utrzymania 
demokratycznego ustroju. 




Doceniamy nasze członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim 

jako sposób na zapewnienie pokoju w Europie i poza nią. Uznajemy 
ważną rolę ONZ i Rady Europy w dbaniu o prawa człowieka i pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów oraz budowaniu międzynarodowej 
społeczności.



Jako ludzie młodzi, nie mamy dziś jeszcze bezpośredniego wpływu 
na kierunki w jakich zmierza świat. Swoją aktywnością możemy jednak 
wywierać wpływ na obecnie rządzących, cierpliwie przygotowując się 
do chwili, gdy to nasze pokolenie zadecyduje o zmieniającej się 
rzeczywistości. I każdego zapraszamy do współpracy.
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