Полазећи од уставног начела владавине права које се остварује раздвајањем
власти, независном судском влашћу и повиновањем власти Уставу и закону,
Поштујући Уставом гарантовано право сваком појединцу на правично суђење,
Уважавајући тежњу грађана Србије за правдом и увиђајући да је некажњивост
једне групе људи, отуђених у групу недодирљивих на власти и око ње,
узроковала да неморал, криминал и корупција постану широко распрострањено
друштвено понашање,
Сматрајући да темељна реформа нашег друштва није могућа без претходног
успостављања постојаног и целовитог система друштвених вредности,
утемељеног на општеприхваћеним моралним и етичким нормама, и да такав
систем вредности није могућ без успостављања одговорности за претходна
недела, што од успостављања вишестраначја ниједна власт није урадила,
Имајући у виду одговорност државе за стање у друштву, животе и сигурност
имовине људи, као и улогу политичких странака у систему грађанске
демократије, раздвајања власти и владавине права,
Тежећи друштву у којем демократски изабрана власт обезбеђује једнакост и
одговорност свих грађана пред законом,
Свесни потребе за недвосмисленим и транспарентним
терминологије, реторике и политичког деловања странке,

дефинисањем

Скупштина Народне странке доноси:
ДЕКЛАРАЦИЈУ О РЕВАНШИЗМУ
Народна странка даје реч да ће обезбедити доношење и стриктно спровођење
закона и других прописа који имају за циљ откривање, доказивање,
обелодањивање, јавну осуду и правно санкционисање у складу са Уставом и
законом свих појединаца, група и правних лица за дела којима су кршена људска
права и слободе грађана, којима су грађани излагани злостављању, а посебно
за дела извршена од стране припадника политичких група и њихових сарадника
који су се злоупотребом политичке моћи, јавних функција или друштвеног
положаја ставили изнад закона и стекли огромно богатство.
Ово има за циљ да се промени систем и да се, кроз законско утврђивање
одговорности и одлучно спроведено санкционисање осуђених без изузетака и
могућности за опроштај, битно умањи опасност да државна власт и политичка
моћ у будућности поново буду злоупотребљене.

Ово укључује и елиминисање отуђених центара моћи, забрану вршења позива,
делатности или дужности појединцима и забрану рада политичким странкама и
другим организацијама и удружењима који су грубо погазили Устав и законе ове
земље стављајући приватне интересе појединаца из владајуће политичке
структуре и њихових сарадника изнад општег интереса целог друштва и свих
грађана.
Народна странка даје реч да ће имовина за коју имаоци не могу представити
доказе о законитом пореклу, а која је стечена злоупотребом политичке моћи и
вршењем других кривичних дела, бити одузета у корист Републике Србије и
њених грађана.
Народна странка се обавезује да у првих 100 дана од избора нове демократске
Владе буде донет пакет закона и системских прописа, пре свега о:
- лустрацији,
- испитивању порекла имовине и одузимању нелегално стечене
имовине,
- специјалном тужиоцу за високу корупцију и политички криминал,
- јавним набавкама,
- професионализацији државне управе, јавних служби и установа и
државних предузећа,
- одузимању националних телевизијских фреквенција емитерима
који су прекршили стандарде објективног и истинитог
извештавања.

МИ ДРЖИМО РЕЧ!

