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М

и смо покретачи патриотске политичке интеграције који следе традицију европског и српског конзервативизма и сматрају да су
традиционализам и хришћанство непресушни извори најбољег што је наша цивилизација
изнедрила. Зато желимо да градимо систем на
вредностима које су одувек чиниле сигурне темеље европске цивилизације.
Сматрамо да основ државне политике треба да
буде истински патриотизам и васпитање младих
у духу љубави према отаџбини.
Ми смо снага која ће одмах раскрстити са
свим заблудама из прошлости како бисмо припремили српску државну и културну политику
за национални и духовни преображај.
Себе видимо као део таласа нове европске и евроазијске деснице, која једина има право и снагу
да говори о стварним проблемима и да их решава.
Морамо храбро да кренемо напред са одважном
вером у бољу будућност, која долази са нама.

Одговорни Смо Ми
И то највише ми са патриотске деснице.
Свађамо се, делимо и допуштамо да велике идеје
пропадну због недозрелости, сујете и ситних
личних користи. За све ове године нисмо успели
да направимо уједињени политички блок који
би на прави начин представљао интересе наших
бирача. Бар до 40% грађана који би гласали за
десну политичку опцију, за ту, нужну промену
управо ми морамо највише да се боримо.

ИМА МЕСТА ЗА СВЕ
Желимо да покренемо и подржимо све процесе
сабирања на десној политичкој сцени. Најпре морамо да окупимо одговорне и способне људе који
данас немају где да се ангажују или се не препознају у постојећој политичкој понуди. Затим ћемо
свима понудити минимум програмских принципа
око којих би патриотске странке, покрети и ор-

ганизације могли да се окупе. Разговараћемо са
свима и нудити све облике сарадње: од конкретних акција, преко политичких и законодавних
инцијатива, до трајних коалиција. Просвећена
патриотска и уједињена српска десница мора коначно да раскине са заблудама из прошлости и да
припреми српску културну политику за национални и духовни прогрес у времену које долази.

ЕВРОПА КАО УЗОР ЗА
УСПОСТАВЉАЊЕ ПОРЕТКА
Да би решила било који проблем, Србија мора
најпре да се успостави као држава по угледу на
најразвијеније европске државе. Мора да се поштује Устав, који каже да је Србија на првом месту држава српског народа и на основу којег је
ћирилица службено писмо.
У Србији сви морају да поштују закон и да
плаћају порез.
Ми тражимо да се уместо постојећег хаоса
поново успостави ред, извесност и сигурност у
живот грађана наше Србије. Да државни органи,
снаге безбедности и правосуђе поново почну да
ваљано обављају свој посао.

ДРЖАВА СРПСКОГ СТАНОВИШТА
Одбрана нашег културног националног идентитета одувек је у тесној вези са одбраном и животним опстанком наше државе и нас самих. Генерације наших предака грчевито су се бориле
да би створиле и очувале државу. Зато и наш
највиши циљ мора да буде опстанак нације.
Због погрешног система вредности, Србија се
данас празни. Због погрешних политика проживљавамо тешку кризу колективног ума и
идентитета нашег националног бића. Срби заборављају и потискују да су Срби.
Да бисмо уопште преживели, осим државног интереса и безбедности у центру нашег деловања морају да буду политика идентитета и
демографија. Наиме, колективну свест треба
усмерити да на ствари гледа са чистог српског
становишта, на оно што је реално и у складу са
интересима српства. Тако, Србија мора да реформише своју просветну, верску, културну и научну политику полазећи од српског становишта.
СРПСКА ЛИГА
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Само потпуно нова и делотворна политика националног идентитета подстаћи ће буђење и обнову српског националног духа и помоћи Србима у региону и дијаспори да очувају слогу кроз
припадност нашој нацији.
Дакле, српско становиште подразумева
српски национални интерес, кроз матрицу српство без услова, преговора и поговора. Српско
становиште подразумева интегралистичку националну политику о целини српског народа.
Демографска безбедност захтева да држава
и друштвени субјекти уложе сву снагу у очување и обнову домаће популације. Створићемо
темељан систем захваљујући којем ће се српско
становништво вратити у опустеле крајеве и поправићемо демографску слику Србије. Вишечлане породице плаћаће много мање порезе, потпомоћи ће се повратак на село, а инвестирање у
сиромашне крајеве биће ослобођено пореза.
Нема демографске обнове без обнове јаке породице у којој родитељи имају неоспоран ауторитет над својом децом.

СРПСКИ НОВАЦ ИНВЕСТИРАТИ У
СРПСКУ ПРИВРЕДУ
Србија са постојећим ресурсима може да буде
развијена земља. Да би то постала, морамо да покренемо све капацитете које имамо како бисмо
нашим грађанима омогућили бољи, безбеднији
и спокојнији живот.
Наш је задатак да направимо привредни амбијент у коме је српски привредник увек у предности у односу на оног страног. Без домаћих
привредника и компанија нема покретања
привреде и држава мора њих да субвенционише. Српска привреда има лош рејтинг код банака
јер домаће фирме имају нагомилане дугове под
високим каматама. Држава мора да им помогне
да сервисирају дугове и покрену производњу.
Успех српске привреде гарантује једино извоз,
а искуства из непосредне прошлости потврђују
да ми своје сировине и производе можемо највише да извеземо у Руску Федерацију. Уопштено привреду треба да прилагодимо тржиштима
на којима имамо шансу. Уместо кредитно-увозно-дистрибуцијске политике треба инсистирати
на развојно-производно-извозној политици.
6

СРПСКА ЛИГА

Треба активирати штедњу (око 8–9 млрди
Евра) и девизне резерве (око 11–12 млрди Евра)
како би се помогло онима који повећавају БДП и
запосленост.
Транзицију треба завршити преко Транзиционе банке, која би имала орочено постојање и
новим предузетницима давала бескаматне или
нискокаматне кредите, али никако оне који се
отплаћују унедоглед (не дуже од 5 година).
Нигде у свету као сада у Србији не стоји запарложено 1.000.000 хектара пољопривредне
земље. Наша пољопривреда може да производи
четири пута више.
Споразум о стабилизацији и придруживању са
Европском унијом значи камен о врату за српску
привреду. Субвенционисани европски произвођачи потпуно преузимају наше тржиште науштрб домаћих предузетника, који се дискриминишу. Ми ћемо покушати то да изменимо, а
ако не успемо, штитићемо српско тржиште свим
другим механизмима. Вратићемо српско тржиште српским произвођачима.

САВЕЗ СА ПРИЈАТЕЉИМА
Две трећине грађана Србије жели блиску сарадњу са Русијом. Русија је одувек била заштититник православних народа. Осим тога, Србија
има све геополитичке, безбедносне, интересне,
идентитетске и културне разлоге да што више
јача своју сарадњу са Русијом као својим судбинским савезником.
Сарађиваћемо и трговати и са свим осталим
државама које су према нама пријатељски расположене. Процес наших европских интеграција
никако не напредује. Напротив, шта год ми урадили да бисмо испунили наметнуте услове, све
смо даље од циља. Треба увек да имамо на уму да
само чланство у ЕУ не гарантује висок животни
стандард, што се јасно види на примерима Грчке,
Бугарске, Румуније, Мађарске, Хрватске.
Због безбедносно осетљивог положаја, вратићемо обавезно служење војног рока, покренути оснивање посебних служби безбедности и
повећати буџет за војску и модернизацију целокупног безбедносног сектора.

Oбнова српске монархије као
основа државне стабилности
Србију данас карактерише веома нестабилно, подељено и депресивно друштво. Парламент
и остале државне институције немају одговарајући легитимитет и поштовање већине у народу. Јављају се фундаменталне, веома опасне
поделе због којих је немогуће постићи основни
договор око тога да је ово наша држава и да сви
заједно морамо да је градимо без обзира на политичку и идеолошку припадност. Српска лига
сматра да се овај проблем може превазићи само
обновом српске уставне монархије као институције која је изнад свих и која представља државно јединство.

Државно
УРЕЂЕЊЕ

Обнова традиције
Искуство најразвијенијих западних држава
које су имале срећу да континуирано очувају
монархију сведочи о великој благотворности
монархизма као уставног и политичког уређења.
Уједињено Краљевство, Шпанија, Шведска, Данска, Норвешка, због континуираног монархизСРПСКА ЛИГА
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ма, представљају симбол стабилности, јединства
и континуитета државности, али и економског напретка. Монархија са својим симболима, обичајима, ритуалима помаже регенерацији
друштва и означава чување јединствене српске
традиције и државности. Повратак монархије
значио би и подизање самопоуздања и осећаја
престижа код нашег народа.

Српска династија – стратешка
предност
Српски народ је једини од балканских народа створио своју народну династију. Династија
Карађорђевић је уско повезана са обновом и изградњом модерне српске државности, и њен повратак на престо значио би подстрек за обнову
државе Србије након пропасти југословенских
експеримената. Карађорђевићи су у сродству
са европским крунисаним главама и племством,
па би и тиме помогли подизању угледа Србије
у спољној политици, као и економској обнови
наше државе.

Референдум о монархији
Српска лига ће се залагати да се најпре отвори слободна јавна дебата о предностима и недостацима монархије, као и да се јавност на непристрасан начин упозна са заслугама династије
Карађорђевић за обнову модерне српске државности. Након тога ћемо организовати референдум на коме ће грађани коначно добити прилику да изаберу политички систем у коме желе да
живе. Сигурни смо да ће то бити монархија са
Карађорђевићима на челу.

Устав Краљевине Србије
Након повратка монархије сазваћемо уставотворну скупштину, која ће означити повратак
српске државности чији је континуитет прекинут. Србију видимо као уставну, парламентарну монархију, у којој краљ има положај какав
имају савремени монарси у европским државама. Краљ ће бити симбол државности, а земљом
ће као парламентарном монархијом управљати
парламент и влада. Предлог устава Павла Николића (Устав Краљевине Србије) одлична је основа на којој треба урадити и прогласити нов
устав.
8
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Територијална
ЦЕЛОВИТОСТ
Кажњавање сепаратизма
Србија има веома тешка и болна искуства са
разним облицима сепаратизма. Међутим, у појединим деловима државе јављају се нове сепаратистичке тежње. Због тога се заговарање сепаратизма и рад на одвајању делова наше територије
морају поново сматрати кривичним делима и
сећи у корену. Ми ћемо у складу са искуством
озбиљних земаља донети одговарајуће законе
на основу којих ћемо кажњавати домаће и стране субјекте који на томе раде. Одговарајуће одредбе биће унесене и у медијске и просветне
законе.

Кажњавање верског
прозелитизма
Наша држава је и даље на удару разних покушаја дестабилизације који се врше преко вере
СРПСКА ЛИГА
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и религије. Ту посебно треба издвојити верске
секте, пресудорелигиозне култове, деловање неких хришћанских конфесија и вехабистичке секте. Српска лига ће иницирати законе на основу
којих ће се оштро кажњавати деловање секти и
субјеката који промовишу верски прозелитизам.
У оквиру Министарства вера биће основана посебна комисија која ће пратити шта се на овом
пољу дешава и уско сарађивати са безбедносним
агенцијама државе. Најоштрије ће се сузбијати
и кажњавати покушаји страних држава да се мешају у верска питања и односе у Србији.

Кажњавање покушаја стварања
нових нација
На српском етничком подручју у последњих
сто година формиране су бар три нове нације.
Покушаји да се преко произвођења вештачких
регионалних идентитета који прерастају у оне
националне подрива јединство српске нације
још увек постоје. Нарочито у Војводини, где
на томе неуморно раде унутрашњи и спољни
субјекти. Српска лига ће донети закон о забрани
таквог идентитетског инжињеринга и најстроже
ће га спроводити. Дипломате, стране фондације
и невладине организације за које се докаже да
на томе раде биће протерани из Србије. Такође
ћемо забранити и кажњавати и све покушаје
асимилације или притисака у правцу измене етничке свести код мањинских заједница.

Кажњавање покушаја да се
измени етничка структура
Иако Србија већ има трагична искуства са
функционисањем паралелних система на својој
територији, поново се јављају гласови који траже да се на нашој земљи населе нове етничке и
верске заједнице. Полазећи од сопственог искуства са имиграцијом, али и од искуства западноевропских држава, Српска лига ће забранити све покушаје масовног насељавања страног
становништва и њиховог груписања на одређеној територији. Забранићемо и кажњавати чак
и вербално заговарање таквих поступака који
иду у прилог измени етничке структуре становништва, припремању будућих међунационалних
сукоба, угрожавању територијалне целовитости
и јединственог правног поретка.
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Косово и Метохија
Косово и Метохија је за нас привремно окупирана територија и стога ћемо је тако посматрати
и у уставноправном оквиру који будемо градили. Српска лига ће суспендовати Бриселски споразум као противуставан и прогласиће ништавним све уговоре које је садашња власт потписала
под окриљем Брисела. За нас је Резолуција 1244
једини валидан међународни оквир за разговоре о Косову. Све своје снаге користићемо за потпуну и мирну реинтеграцију Космета у уставноправни и државни поредак Србије по моделу
Ердутског споразума. Ми се се залажемо за бескомпромисно поштовање принципа државног
суверенитета и територијалног интегритета
Србије.

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА
УНИТАРНА ДРЖАВА
као основа реформе
државне администрације
Централизована унитарна
држава заснована на принципу
концентрације државне власти
Српска лига се залаже за централизацију свих
нивоа државне власти. Србија би требало да буде
организована као унитарна држава са конзистентном и јединственом организацијом власти,
једним правним системом и једним принципом
владања. Само организована као централизована унитарна држава заснована на принципу
концентрације државне власти, Србија ће брзо
ојачати и постати способна да спроводи националну, грађанску и друштвено одговорну политику, што ће само учврстити државу, подстаћи
економију, створити једноставну, јефтину и ефикасну државну управу која ће хијерархијски делегирати представнике локалних власти. Циљ
је стварање услова за успостављање већег броја
управних округа са регионалним центрима, под
контролом централне власти. Први корак мора
да буде смањивање сувишне државне адмиСРПСКА ЛИГА
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нистрације, тако да имамо централну државну
власт, управне округе и изразито ојачану локалну управу. Основаћемо посебну високу школу за
државну адиминистрацију.

пословање и смањење задуживања. Јавно-приватно партнерство уз конкуренцију је добродошло кад је у питању стварање нових система услуга на тржишту.

Обнова депопулисаних региона

Развлашћивање „четврте гране
власти”

Посебну пажњу посветићемо управним окрузима и локалним управама као подручним органима централне државне власти у којима су економске и демографске прилике посебно тешке.
Сачинићемо попис таквих подручја и створити
посебан систем за њихову обнову. Свим подручним локалним управама биће омогућено да
предложе пореску политику према својим специфичним условима. Тако ћемо прогласити посебан порески статус за одређена подручја, направити фонд за обнову опустелих региона и
посебно јачати све капацитете локалних заједница да спроводе такве програме.

Јачање капацитета грађана за
контролу рада управних округа
Управни окрузи морају да буду успостављени
тако да растерете рад централних државних органа. Српска лига ће се залагати да се што већи
број надлежности пренесе на локални ниво.
Због тога је неопходно пружити грађанима што
више могућности да непосредно комуницирају
са својим представницима, као и омогућити директно праћење рада локалне администрације
преко интернета, како би се побољшала транспарентност рада и ојачао систем контроле.

Спречавање приватизације
локалних комуналних предузећа
Поучена катастрофалним искуством држава
у којима је то спроведено, Српска лига се најоштрије супротставља предлозима за приватизацију локалних јавних комуналних предузећа.
Под видом јавно-приватног партнерства у Београду је систем „Бус-плуса” разорио јавни превоз. Многи градови (Видин у Бугарској) прогласили су банкрот јер градски буџети не могу да
покрију високе цене приватних компанија које
држе монопол у водоснабдевању, одношењу
смећа итд. Локални монополи морају остати под
контролом локалне самоуправе, али их треба
професионализовати и натерати на ликвидно
12
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Под утицајем страног фактора у Србији настала је тзв. четврта грана власти, малигни систем
наводно независних агенција, којим се не зна
ни тачан број, ни сврха у српској држави. Оне су
заправо најчешће у функцији страног фактора,
промовишу накарадну левичарску идеологију и
подривају ефикасност државне управе. Српска
лига ће темељно претрести рад ових агенција,
драстично им смањити број и овлашћења, и
вратити под окриље Парламента, правосуђа и
извршне власти њихова контролна и управна
овлашћења. Такође ћемо увести забрану запошљавања у јавној управи оних који су радили у
страним амбасадама и пропагандним сервисима. Увешћемо најоштрију безбедносну проверу и контролу рада страних саветника у јавној
управи.

ОБНОВА
ДОМАЋЕ
ПОПУЛАЦИЈЕ
Као основа
опстанка
нације
Обнова филозофије живота и
културе рађања
Просечна старост становника Србије је 42 године. Земља се празни и стари. Демографска обнова земље је основни приоритет Српској лиги.
Основни разлог за одумирање нације нису материјални проблеми, већ погрешан систем вредности који се шири преко образовања и популарне
културе. Српској лиги ће стога бити приоритет
да подиже свест становништва о овом проблему и правим решењима преко образовања, медија и јавних кампања усмерених на развој филозофије живота и подстицање рађања. У томе
ћемо сарађивати са верским заједницама, невладиним организацијама и истакнутим представницима мањина. Циљ је пре свега обнова фиСРПСКА ЛИГА
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лозофије живота и измена система вредности.
Повешћемо борбу за смањење броја абортуса у
Србији: најпре медијским кампањама које бране
право на живот од зачећа, а затим и рестриктивнијим законима о абортусу.

ву, јер увоз имиграната значи распад дотадашње
државе и друштва, о чему сведоче искуства западних земаља.

Сузбијање идеје о
имиграцији као леку

Читаво законодавство мора се ставити у
функцију демографске обнове.

Недостатак домаћег становништва отвара
и потенцијалне безбедносне проблеме: пусту
земљу населиће неки други народи. Ако не буде
домаће радне снаге, доводиће нам имигранте,
што би изазвало низ идентитетских и политичких проблема, о чему већ постоје најаве. Српска
лига ће се најодлучније борити против идеја
да се демографски проблеми решавају заговарањем увоза имиграната. Обнова аутохтоне
српске и мањинске популације нема алтернати-

Српска лига ће изменити Закон о раду тако да
уведе пуну заштиту мајки и мајчинства. Изменићемо низ пореских закона како би се смањили порези за породице с већим бројем деце. У
зависности од расположивих средстава, размотрићемо могућност да породице макар у посебно
угроженим подручјима добијају значајну новчану надокнаду за треће и четврто дете до њихове десете године. Залагаћемо се да жене које се
определе за улогу домаћице и мајке троје и више
деце добијају својеврсну породичну плату.

Законске измене

Посебно угрожена подручја
Дефинисали бисмо посебно угрожене
општине и подручја за које се морају правити
специјални програми. Такви програми укључили би и подизање непрофитних предузећа
како би се младим људима обезбедио посао,
као и посебне новчане стимулације за парове
који одлуче да се доселе у таква места. Подстицали бисмо привреднике из земље и дијаспоре да улажу у те крајеве, као и задужбинаре да
тамо подижу школе и вртиће и улажу у другу
потребну инфраструктуру.

Повратак на село
Српска лига велики значај придаје обнови
и оживљавању српског села. Преко низа мера
као што су старт-ап кредити, кредити за обнову
сточног фонда, задругарства и слично, планирамо да помогнемо младим паровима да се врате
на село и тамо себи уреде живот. Сеоске средине
је традиционално одликовала виша стопа фертилитета и нема разлога да то не буде и убудуће.
Ми видимо нову пољопривреду као основу за обнову популације и настањивање ненасељених
делова земље. Једино тако можемо спречити да
неки други народи преузму земљу коју ми као
народ напуштамо.
14
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Престанак европских
интеграција: обнова
суверености Србије
Србија већ петнаест година нема сопствену
спољну политику, јер је све подредила прикључењу Европској унији. Да бисмо зауставили територијално, економско, демографско и вредносно пропадање наше државе, прекинућемо
процес европских интеграција Србије, обновити
њену пуну сувереност и градити прагматичну
политику суверене неутралности, засноване на
нашим реалним интересима.

АКТИВНА
НЕУТРАЛНОСТ
у спољној
политици

Део Европе, али не и ЕУ
Срби су европски народ, а Србија је стара европска држава. Данашња Еврпска унија се гради
на култури смрти и начелима укидања достојанства човека, супротно од принципа на којима је настала и изграђена модерна Европа. Ми
ћемо градити Србију обнављајући хришћанско
наслеђе и у том циљу јачаћемо односе са свим

СРПСКА ЛИГА

Фото: Марко Вучевић

15

државама и актерима у Европи који деле такву
визију.

Начелна војна и политичка
неутралност
Иако је номинално неутрална, Србија је у безбедносном смислу већ петнаест година фактички под управом НАТО-а и Брисела. Ми ћемо
обновити стварну политичку неутралност. Прекинућемо потчињавање НАТО структурама и суспендовати споразуме који су са њим постинути.
Прекинућемо праксу према којој НАТО официри
управљају политиком одбране у Србији.

Сарадња са Русијом и са другим
пријатељским државама.
Једина сила која је природни традиционални савезник Србије јесте Русија. Са њом нас повезује вера, словенски корени, историја, култура, традиција, али и економски и безбедносни
интерес. Залагаћемо се за што ближу сарадњу
са Русијом и руским народом, у свим областима,
онолико колико је то могуће. У међународним
институцијама и на форумима ослањаћемо се
пре свега на руску подршку.

Кина
Кина је респектабилна светска сила која у 21.
веку има најперспективнији економски раст. Годинама уназад је поуздан спољнотрговински и
финансијски партнер Србије. Како је сратешки
циљ бројних кинеских интернационалних компанија да улажу у капиталне пројекте Источне и
Централне Европе, сматрамо да Србија треба да
се наметне свим својим потенцијалима како би
привлачила инвеститоре и на тај начин градила
сопствену економску стабилност.

Француска
Пријатељске везе двеју држава сежу дубоко у
прошлост и датирају још из средњег века. Краљ
Урош био је ожењен француском принцезом Јеленом. Француска нам је била савезник за време
Првог светског рата. Помагала је Србији у наоружању и у пробијању Солунског фронта. Француска је бранила Србију и 1999. покушавајући да
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ублажи силину НАТО напада и ограничи их само
на најнеопходније војне циљеве. Данас бројна
француска предузећа улажу капитал инвестирајући у Србију. Зато се чврсто залажемо за даље
повезивање уз интезивну изградњу билатералних односа и стратешку сарадњу двеју држава у
будућности.

Немачка
Иако смо три пута у 20. веку ратовали са Немачком, свесни смо чињенице да је највећи део
наше спољне технолошке, економске и научне
сарадње повезан управо са овом државом. Будући да Немачка полако постаје најмоћнија и
најважнија држава у Западној Европи, радићемо на превазилажењу наслеђених сукоба и изградњи што бољих билатералних односа. Верујемо да је за будућност Европе пресудна
блиска сарадња Русије и Немачке, која се полако развија, и себе видимо као део те будуће европске осовине.

Регион као приоритет
За нас је, међутим, приоритет балкански регион, у коме се налази наша држава и у коме живи
наш народ. Полазећи од сопственог националног интереса, радићемо на побољшању сарадње
са суседним земљама у мери у којој то буде могуће. Водићемо изразито активну политику према суседима, уз покретање пројеката сарадње у
области инфраструктуре, здравства, економије,
спорта итд. Желимо да заједно створимо Балкан
као регион мира и напретка. У исто време радићемо на побољшању положаја српског народа
у земљама у окружењу. С обзиром на то да је Србија потписница и гарант Дејтонског споразума,
залагаћемо се за остваривање веће улоге у његовом спровођењу.

Креирање спољне политике
и изградња професионалне
дипломатије
Наша спољна политика је нефокусирана, неосмишљена, некоординисана и због тога неефикасна. Углед наше дипломатије је пољуљан јер
је претворена у депо за запошљавање нестручног и неспособног партијског кадра. Покренућемо процес изградње стратешки смишљене

и доследне политике, која мора да координише
активности државних институција, економских
представништава, јаких центара у дијаспори и
других актера и да усмерава њихов наступ. Све
њих ће опслуживати мала, ефикасна, стручна и
професионализована дипломатија.

Развој економске, јавне и
културне дипломатије.
Уз разумевање све сложеније и софистицираније природе савремених међународних односа,
радићемо на ширењу домена и механизама наше
спољне политике. Увешћемо нове облике наступа у свету као што су економска, јавна или културна дипломатија. Имајући у виду ограничене
ресурсе, водићемо рачуна о фокусираном наступу ових алтернативних видова дипломатије
према оним државама, просторима и тржиштима где будемо имали највише интереса и прилика да остваримо добре резултате. Циљ нам је
да поправимо слику о Србији и подигнемо њен
углед, отворимо нова тржишта, привучемо туристе и инвеститоре, као и да ојачамо стара савезништва и изградимо нова.

одлуче да се доселе у таква места. Подстицали
бисмо привреднике из земље и дијаспоре да улажу у те крајеве, као и задужбинаре да тамо подижу школе и вртиће и улажу у другу потребну
инфраструктуру.

Повратак на село
Српска лига велики значај придаје обнови
и оживљавању српског села. Преко низа мера
као што су старт-ап кредити, кредити за обнову
сточног фонда, задругарства и слично, планирамо да помогнемо младим паровима да се врате
на село и тамо себи уреде живот. Сеоске средине
је традиционално одликовала виша стопа фертилитета и нема разлога да то не буде и убудуће.
Ми видимо нову пољопривреду као основу за обнову популације и настањивање ненасељених
делова земље. Једино тако можемо спречити да
неки други народи преузму земљу коју ми као
народ напуштамо.

Законске измене
Читаво законодавство мора се ставити у
функцију демографске обнове.
Српска лига ће изменити Закон о раду тако да
уведе пуну заштиту мајки и мајчинства. Изменићемо низ пореских закона како би се смањили порези за породице с већим бројем деце. У
зависности од расположивих средстава, размотрићемо могућност да породице макар у посебно
угроженим подручјима добијају значајну новчану надокнаду за треће и четврто дете до њихове десете године. Залагаћемо се да жене које се
определе за улогу домаћице и мајке троје и више
деце добијају својеврсну породичну плату.

Посебно угрожена подручја
Дефинисали бисмо посебно угрожене
општине и подручја за које се морају правити
специјални програми. Такви програми укључили би и подизање непрофитних предузећа
како би се младим људима обезбедио посао, као
и посебне новчане стимулације за парове који
СРПСКА ЛИГА
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СРБИ У РЕГИОНУ
И ДИЈАСПОРИ
Изградња уставног и
законског оквира
У државама региона живи два милиона Срба.
Они се данас у новим државама суочавају с великим бројем проблема, жртве су дискриминације
и изложени су асимилацији. Избеглице и интерно расељена лица још увек не могу у потпуности
да остваре своја имовинска права. Српска православна црква је свуда на удару. Српска лига се
залаже да ово питање буде један од приоритета српске политике. Ми ћемо поново основати
посебно министарство за регион и дијаспору и
наставићемо да изграђујемо законски, политички и финансијски оквир за пуну заштиту права
Срба у региону и дијаспори. Сваком Србину ван
Србије мора бити олакашано добијање двојног
држављанства.

Права у новим државама
и права у Србији
Српска лига ће се максимално залагати да
Срби у околним државама добију већа права.
Трудићемо се да побољшањем билатералних односа и јачим дипломатским напорима подстакнемо суседне државе да признају и регулишу
права Срба у складу са важећим европским стандардима. Где је могуће, инсистираћемо на реципроцитету заштите мањинских права. Осим тога
користићемо државни буџет, али и подстицати
приватне фондације да издвоје знатна средстава
за финансирање пре свега економских и идентитетских пројеката Срба у региону захваљујући
којима ће они повећати своје могућности за опстанак. Други део заштите подразумеваће изградњу система њихових посебних права у Србији. Секундарна и терцијарна здравствена
заштита, високо школство и могућност економског деловања морају им бити доступни под истим условима као и грађанима Србије.

Регионалне интеграције као
српске интеграције

могућим областима и пажљиво пратити њихово спровођење. Подстицаћемо инвестирање у
Српску. Посебно ћемо помагати рубне општине
у Српској у којима се број становника драматично смањује.

Дијаспора
Српска дијаспора је огроман неискоришћен
потенцијал српског народа, који је до сада био
само предмет политичке манипулације и економских злоупотреба. Ми ћемо први пут у креирање политике укључити водеће представнике дијаспоре и омогућити им да сами предлажу
и креирају пројекте у које би желели да уложе
свој новац. Завршићемо оквирни попис дијаспоре. Направићемо попис академске заједнице,
уметника и пословних људи и омогућити им да
делују и сарађују са колегама у домовини. Оживећемо програме за образовање деце у дијаспори и за њихове редовне летње боравке у домовини. Створићемо механизме и систем услуга који
ће пензионерима из дијапоре омогућити да старост проведу у Србији.

Српска лига се залаже за све облике регионалних интеграција онолико колико то буде могуће. Подржаћемо све регионалне инфраструктурне, енергетске, економске, спортске и сличне
пројекте. Упркос свим наслеђеним проблемима,
свесни смо да морамо градити односе са суседима на прагматичним основама. Поред тога јасно нам је да су релативизовање граница на овим
просторима и међусобно повезивање у великом
интересу нашег народа јер су регионалне интеграције једини реалан оквир за подстицње и јачање српских интеграција у областима идентитетске политике, економије итд. Због тога ћемо
иницирати и подстицати нове облике повезивања, укључујући и пуну слободу кретања.

Република Српска
Република Српска има посебан статус за читав српски народ. Ми ћемо подржавати Дејтонски споразум и право на заокруживање њене државности. Тражићемо да Србија учествује у Већу
за имплементацију Дејтонског споразума. Развићемо и у потпуности применити Споразум о
специјалним везама имеђу Србије и Српске. Проширићемо листу заједничких пројеката у свим
СРПСКА ЛИГА
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БЕЗБЕДНОСТ
и правосуђе
Заштита дома и имовине
У Србији су лична безбедност, безбедност поседа и дома све више угрожени, а право на заштиту имовине све се теже остварује. Српска
лига се залаже за изградњу система који ће у
пуној мери обезбедити заштиту живота и поседа. Створићемо законску основу за самоодбрану
и право човека да брани своју породицу и свој
дом. Спречићемо све чешће покушаје ширења
неоправданог мешања државе у домен приватног живота и породице. Српска лига ће покренути и питање заштите човека и породице од мани-

20

СРПСКА ЛИГА

пулација финансијских мешетара – проблем са
штедњом у швајцарским францима решићемо по
мађарском моделу.

Реституција
Чињеницу да двадесет пет година након обнове вишестраначја реституција још није спроведена сматрамо великим проблемом. Немогуће је
градити систем тржишне економије без потпуне
сигурности имовине, што се не може остварити
без повраћаја некада опљачкане и национализоване имовине. Српска лига ће први пут систематски приступити овом послу и дати рок десет
година да се он реши. Направићемо ревизију до
сада учињеног, пописати захтеве и у складу са
расположивим фондовима кренути у постепено решавање, било директним повраћајем било
обештећивањем или обвезницама. Реституција
се не односи на ратне злочинце из Другог светског рата.

Систем одбране
Реформе спроведене у војсци од 2000. године нанеле су Војсци Србије велику штету. Морамо обновити снагу српске војске и вратити јој
углед како би она поново постала регионална
сила коју уважавају. Српска лига ће избацити
НАТО из Министарства одбране и пресећи везе
између ВЈ и НАТО изграђене у протеклом периоду. Због проблематичног и нестабилног окружења захтеваћемо да се поново уведе редовно служења војног рока у трајању од бар шест
месеци. Дугорочно гледано, залагаћемо се за
обнову наоружања војске Србије и за побољшање материјалног положаја официра и војника. Због нових изазова помоћи ћемо ВЈ да
уведе сајбер-команду, са кадром оспособљеним
за дефанзивна и офанзивна дејства у интернет
простору.

Јавна безбедност и
обавештајни систем
Српска лига ће радити на томе да се сваки грађанин наше земље поново осећа сигурно. Због тога ћемо побољшати статус, право на
личну заштиту и материјални положај јавне
безбедности, односно полиције. Сузбићемо корупцију у полицији и на царини и извршити де-

политизацију и професионализацију служби
безбедности. Донећемо нов закон о полицији на
основу којег ће полицајци имати право на самоодбрану на улици и у борби против организованог криминала. Подићи ћемо плате запосленима у систему одбране и безбедности земље.
Донећемо нов закон о деловању обавештајних и
безбедносних служби на основу којег ће се повећати ефикасност овог апарата како би се заштитио национални интерес државе Србије.
Обновићемо самосталност, професионалност и
делотворност овог апарата на основу најбољих
искустава светских држава наше величине (Израел). Кључно је ослободити цео ситем безбедности и одбране страног утицаја.

Правосуђе
Судство у Србији је веома корумпирано и
крајње неефикасно. Много већи проблем од непостојања појединих законских регулатива јесте степен извршности судских одлука. Зато
Српска лига предлаже да се уведу и пропишу
знатно краћи фиксни рокови за завршетак свих
започетих судских поступака, јер је неопходно
хитно увести ред у правосуђе и појачати ефикасност судова, а пре свега одредити дужину
судских процеса. Залажемо се за истинску деполитизацију правосуђа и протеривање страних
саветника из српских судова. Српска лига ће
полако у сарадњи са Друштвом судија Србије и
адвокатским коморама направити дугорочну,
одрживу и потребама Србије адекватну реформу правосуђа. Она се може спровести тек након
опсежне јавне расправе у којој ће се остварити
висок степен сагласности о томе како направити
ефикасно и поштено правосуђе. Залажемо се за
укидање система јавних бележника.

§§
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ПОЉОПРИВРЕДА
као најважнији
привредни
потенцијал
Агротехничке и економске мере
Да би се пољопривреда обновила неопходно је
њено унапређење, преоријентисање и креирање
амбијента сигурности и предвидљивости. Српска
лига ће активирати системе јавних складишта и
робних резерви. Радићемо на повећању удела
сточарства у укупној пољопривредној производњи. Обезбедићемо повољне кредите за покретање сточарских фарми. Подстицаћемо улагања
у системе за наводњавање како би се повећао
број хектара под заливним системима, уз то ћемо
покренути низ јавних радова како би се обновиле мреже канала за наводњавање и одводњавање
земљишта. Радићемо на брендирању српске хране као безбедне и укусне. Посебну пажњу треба посветити винарству које је почело да се буди
последњих деценија. Винарима је неопходан организовани наступ на страним тржиштима и помоћ приликом наплате.

Задругарство
Србија је земља са јаком, али данас разореном традицијом моба и задруга, коју треба обнобити. Залажемо се за доношење новог закона
о задругарству. Помоћи ћемо даље ширење система хладњача и подстицаћемо пољопривреднике и воћаре да их граде заједничким улагањем

по принципу задруга. Неопходно је и подићи
прехрамбену индустрију и брендирати српску
пољопривреду као произвођача здраве квалитетне хране. Треба унапредити задругарство као
производну и духовно-културну идеју. Тражићемо јачање улоге робних резерви и спречавање
несташица и радикалног варирања цена и понуде хране. Стварањем повољних услова, односно сигурности и стабилности на тржишту
пољопривредних производа, били би задовољни и произвођачи и потрошачи, а пољопривреда би, захваљујући сталном расту цена
хране на светском тржишту, уз развој других
сегмената омогућила и опстанак српског села.

ГМО
Док Србија покушава да гради своју понуду
на квалитетној и безбедној храни, велике мултинационалне компаније корупцијом и притисцима покушавају да у Србију уведу коришћење
ГМО семена и тиме затрују наше земљиште.
Српска лига се залаже за пооштравање и стриктну примену Закона о забрани гајења ГМО у Србији и брендирање Србије као простора без ГМО.
Медији би непрестано морали да подижу свест
грађана о последицама употребе овог отрова, а
то би и у школи требало да буде део обавезног
градива.
СРПСКА ЛИГА
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Село и демографска обнова
Опстанак и ревитализација српског села услов су да наш народ и држава опстану. Српска
лига сматра да се само повратком људи на село и
обновом сеоског начина живота може обезбедити елементарна демографска безбедност Србије.
Да би се обновила пољопривреда као основна
привредна грана на селу, неопходно је најпре
изаћи из ССП-а и вратити српско тржиште хране српским пољопривредницима. Срспка лига ће
вратити веће царине на увоз хране. Донећемо
нове законе о земљишту и о безбедности хране. Увешћемо строже контроле увоза и система
производње и прераде хране како би се спречиле малверзације. Предлажемо издвајање већих
средстава за пољопривреду, минимум 5% буџета. Залажемо се, међутим, за промену система
доделе субвенција, с посебним нагласком на субвенцију квалитета производње (органска производња и сл.), уместо на хектаре засејаних површина. Увешћемо и субвенционисање камата на
пољопривредне кредите како би фармери могли лакше да дођу до неопходних новчаних средства. Биће доступни посебни фондови за повратак на село.

ОБНОВА
српског
села
Подизање квалитета живота на
селу
Осим пољопривреде, сеоске средине се могу
усмерити и на друга привредна подручја, као
што су туризам, стари занати, фестивали итд.
Ми ћемо посебно подржати развој сеоског туризма и разних облика делатности заснованих
на српском културном наслеђу. Сеоске школе
морале би по аустријском моделу да обједине
функцију образовања и културних центара, ИТ
центара и других сличних потреба.
Министарство културе би требало да има посебне пројекте, нпр. путујуће позоришне трупе
које би могле да гостују макар у највећим селима
и тако омогуће и сељацима да задовољавају културне потребе.
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Енергетска безбедност
Иако је данашња енергетска позиција Србије
веома забрињавајућа, Српска лига сматра да је
енергетика један од најважнијих привредних
потенцијала у Србији. Србију видимо као енергетског лидера и чвориште Балкана до 2025.
Обезбеђивање енергетске безбедности државе
oсновни je приоритет у овако несигурном свету. Законским и другим мерама радићемо на повећању енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије бар за 20%.

ЕПС, НИС, Србијагас
Као и у свим европским земљама, и у Србији
основа енергетске политике мора остати везана за велика јавна предузећа. Продаја дела
НИС-а руској државној компанији умногоме је
побољшала рад ове компаније, и ослободила нас
сталне финансијске рупе, која је, као и у другим јавним предузећима, настала због огромне
партијске корупције. Но, залагаћемо се да НИС
плаћа надокнаду за експлоатацију сразмерну
оној коју Гаспром плаћа у Русији. Српска лига се
противи сваком покушају приватизације и продаје делова ЕПС-а и Србијагаса. Ми ћемо обезбедити професионални менаџмент, сузбити корупцију и створити услове да ова предузећа
постану профитабилна. Оснажићемо постојеће
преносне електроенергетске мреже, и изградити стратешки важне преносне далеководе. Посебан значај придајемо системском образовању
кадрова способних за одржавање енергетског
система земље и реализацију нових великих
пројеката
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Обновљиви извори енергије
Србију карактерише превелик проценат коришћења енергије из фосилних извора. Потенцијал обновљивих извора енергије јесте огроман, али је минимално искоришћен. Међутим,
досадашње искуство, наше а и других држава,
показало је да у овој области треба бити веома
опрезан. Најреалнија могућност проширења
енергетских капацитета налази се у искоришћавању водотокова. Српска лига се залаже за изградњу хидроелектране Ђердап 3 као капиталног објекта првог реда, и подстицање изградње
система малих хидроцентрала. Што се тиче
пројеката са ветропарковима, соларним панелима и биомасом, предложићемо ревалоризацију
постојеће регулативе и умногоме пооштрити
критеријуме за развој ове области. У питању је
превише скупа енергија и не желимо да се држава обавезује да субенционисаним ценама омогућава такве пројекте.

Гас и топлификација
Пиродни гас има све већи значај као енергетска основа за привреду, инфраструктуру и потребе домаћинстава. Србији је стога неопходан
стални извор и доток гаса. Будући да је Русија
најважнији снабдевач Европе гасом, противимо се покушајима вештачке диверсификације
снабдевања и подржаћемо реализацију пројекта изградње руског гасовода. Залажемо се за
изградњу гасних енергана, како кроз подизање
нових производних система, тако и кроз реконструкцију постојећих термоелектрана-топлана
(посебно система „Панонске електране”). Подржавамо топлификацију Београда из термоелектране у Обреновцу као и топлификацију
већих насеља по данском моделу.

Енергетска сарадња са
Републиком Српском
Залажемо се за потпуну координацију и што
свеобухватније обједињавање енерегетских политика Србије и Српске у складу са Споразумом
о специјалним везама. Залажемо се за реализацију заједничких капиталних пројеката као што
је хидроелектрана Бук-Бијела. Ако дође до реализације неког од предвиђених магистралних гасовода, Република Српска и Србија треба заједно
да наступе у том аранжману. Електропривреда
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Републике Српске је у одличном стању, али јој
треба помоћи да и даље развија своје капацитете,
да што више сарађује са ЕПС-ом. Српска лига ће
се борити против сваког покушаја делимичне или потпуне приватизације ЕПС-а и ЕПРС-а.

Косово и Метохија

Косово и Метохија је за нас саставни део Србије и сви његови огромни енергетски потенцијали део су енергетских потенцијала државе Србије. Сматрамо ништавним све уговоре о
приватизацији и експлоатацији које су стране компаније потписивале у последњих петнаест година. По доласку на власт Српска лига ће
преиспитати све оно што је потписано у оквиру
Бриселског процеса. Српске компаније морају
добити пуну слободу рада на Космету, а језеро
Газиводе у потпуности мора да остане под контролом српског електроенергетског система.
Исто важи и за Трепчу и минералне капацитете.

Нуклеарна енергија
Српска лига се залаже за отварање озбиљне
јавне дебате о употреби нуклеарне технологије.
Залажемо се за очување и обнову научних потенцијала Института за нуклеарне науке Винча, који
је систаматски уништаван последњих петнаест година. Услед чињенице да се у нашем
блиском окружењу налази велики број нуклеарки, сматрамо беспредметним страх од изградње нуклеарне електране у Србији. Већи је
проблем наш реални финансијски потенцијал
и стога треба размотритри могућност да се
са једним делом инвестиција укључимо у изградњу неке од планираних електрана у окружењу. При томе обавезно треба користити
огроман научни потенцијал Винче и дијаспоре.

РЕШАВАЊЕ
СОЦИЈАЛНОГ
ПИТАЊА
Одржива социјална политика
Социјална политика се не сме као данас водити на основу средстава која се добијају кроз
задуживање или распродају стратешких ресурса. Основни услов за одрживу социјалну политику је повећање БДП-a и јачање економије
до нивоа на којем ће моћи да финансира реалну, фокусирану и штедљиву социјалну политику из реалних извора. Српска лига ће спровести реформу социјалне политике, с посебним
нагласком на снажење градских секретаријата у локалним самоуправама. Реформисаћемо
комплетан законски оквир за спровођење социјалне политике. Подстицаћемо хуманитарне
акције, социјално задужбинарство и добротворство, уз одговарајуће пореске олакшице. Нарочито ћемо подстицати приватну иницијативу у
домену пружања услуга социјалног старања на
бази самосталног животног осигурања.

Ветерани
Ветеранима, борцима, инвалидима, избеглим
и расељеним лицима, члановима породица палих бораца, незапосленима проблеми се не решавају, њихов друштвени положај је недефинисан, угрожена људска права и достојанство,
животна перспектива занемарена, општа и стечена права заборављена и непримећена. Српска
лига се залаже да борци, деца, супруге и родитељи наших сабораца и ратних војних инвалида,
избеглице и расељена лица не буду у колективном смештају или да као сиротиња стоји у редовима „пред народним кухињама“. Проблеми у
вези са збрињавањем и запошљавањем „угрожеСРПСКА ЛИГА
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них“ морају се хитно разматрати и бити решени у институцијама Републике Србије и локалне
самоуправе. Српска лига захтева да се у институцијама државне и локалне самоуправе систематски и са пуном пажњом баве решавањем ветеранских питања. То право смо стекли бранећи
своју отаџбину, настављајући традицију наших
предака, чувајући људско достојанство и војничку част.

Заштита стварно угрожених
група
Српска лига ће прецизно дефинисати социјално угрожене групе и одузети права вештачки
створеним корисницима попут наводно угрожених ЛГБТ група. Остварићемо реалан степен социјалне заштите за оне групе којима је то
стварно потребно, с посебним нагласком на инвалиде, ратне ветеране, труднице и породиље,
те самохране родитеље и децу. Дефинисаћемо
мере принуде (укључујући и претњу затворском
казном, заплену имовине и сл.) како би трећина родитеља који не плаћају алиментацију почела да извршава своје обавезе. Обезбеђивање
редовних накнада трудницама, породиљама и
деци биће постављено као национални приоритет. Прецизно ћемо одредити казне за послодавце који не уплаћују доприносе за запослене.

Радно право
Српска лига ће изменити постојећи Закон о
раду. Подстицаћемо активну политику запошљавања и самозапошљавања уз укидање помоћи за оне који не прихватају понуђене послове. Развијаћемо законски оквир за стварање
флексибилности и динамичности на тржишту
рада. Подржаћемо флексибилно радно време
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како би родитељи проводили више времена са
децом. Сматрамо неприхватљивим нељудски
однос према радницима (спречавање одласка у
тоалет и сл.) и уношење нехуманих одредаба у
уговоре о раду. Таква пракса ће бити забрањена
и кажњива. Захтеваћемо обавезно плаћање прековременог рада и обавезну слободну недељу,
осим у струкама у којима је рад недељеом и празником истински неопходан (безбедност, здравство и траснпорт).

Синдикати
Српска лига ће сарађивати са аутентичним
српским синдикатима по моделу хришћанске
демократије. Заштита достојанства човека захтева да се оно поштује у свим његовим улогама, укључујући и улогу радника. Нема заштите
радничких права без јаких синдиката. Неопходно је јачати аутентичне радничке организације
способне да се боре против предаторских мултинационалних компанија и неодговорних домаћих пословних субјеката. Тиме ће се створити услови за спречавање експлоатације српских
радника, укидање претњи отказом трудницама
итд. Српска лига ће подстицати и јачање и организовање српског одговорног пословања, а посебно ће радити на развоју социјалног дијалога
између послодаваца и запослених, у циљу јачања националног јединства и друштвене
солидарности.

Старија лица
Укупна демографска слика захтева промену
положаја и третмана пензионера и старијих лица
уопште, које не треба посматрати као терет већ
као ресурс. Српска лига ће дефинисати простор
за њихово активно учествовање у привредном и
друштвеном животу и омогућиће коришћење
њиховог огромног искуства и практичног знања.
Залажемо се за реформу пензионог система и
подстицање преласка на систем приватног пензионог осигурања. Увешћемо давање накнаде
пензионерима за чување деце и активно ћемо
их укључити у све друштвене процесе у којима
би могли да помогну својим радом и искуством.
Подстицаћемо развој установа и услуга које би
нашим људима из дијаспоре омогућиле да пензионерске дане проводе у домовини.

ЈАКА
ПОРОДИЦА

ЈАКА
ДРЖАВА

Породично законодавство
Српска лига се залаже за обнову статуса традиционалне породице као основе друштва и државе. Ми ћемо укинути све оне измене које су
током протеклих петнаест година реформу породичног законодавтва усмериле против породице. Јасно ћемо дефинисати брак као институтцију која спаја мушкарца и жену у дуготрајну
заједницу и реафирмисати стварање потомства
као основну сврху брака. Вратићемо у законодавство категорије љубави и преваре. Мешање
државе у породичне односе смањићемо на најмањи могући, неопходан ниво. Противимо се такозваном грађанском партнерству. Помагаћемо
и самохраним родитељима, али све мере морају
пре свега да подрже класичну традиционалну
породицу.
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Тела за породичну политику

Мере пореске политике

Институција породице се систематски подрива и уништава, не само код нас него и у глобалним оквирима. Да бисмо преокренули овај
тренд на супротну страну, поставићемо као основни циљ заштиту, унапређење и промоцију
традиционалне породице. Залажемо се да се на
свим нивоима власти одреде тела (министарство
за породциу, градски секретари, локални повереници) која ће се посебно бавити породичном
политиком, пратити и управљати процесима обнове традиционалне породице. Због велике стопе развода, иницираћемо оснивање посебних
тела за саветовање, арбитражу и помирење посвађаних супружника.

Српска лига ће радити на томе да мерама пореске политике заштити породицу. Док су ранији покушаји били усмерени само ка повећању
социјалних давања, ми ћемо ићи у обрнутом
смеру. Подстицаћемо људе да раде и стварају,
а смањиваћемо порезе онима који имају више
деце како би им остало више новца. Родитељи у
породицама с више деце имаће мањи порез на
некретнине, и оствариће право на повраћај једног дела пореза на плате.

Образовање и стварање амбијента

Породично предузетништво

Свесни смо да питање поверења у породицу
и схватање њеног значаја не може да се промени преко ноћи, уз измену неколико закона.
За то треба променити укупан друштвени амбијент и вредносни поредак. Ми ћемо покренути медијске и образовне кампање усмерене
ка промоцији породице и породичних вредности. Спроводићемо програме едукације о захтевима породичног живота. Сузбићемо неморал
и опсеценост у јавном простору. Осим тога, повезаћемо привреднике из земље и дијаспоре и
подстаћи ћемо их да се ангажују у разним програмима помоћи породицама и на реафирмацији
породичних вредности. Предложићемо свим националним институцијам (Црква, САНУ, војска)
да се укључе у изградњу култа српске породице.

Породица мора да буде темељ моралног, вредносног, али и економског живота. У породици
дете треба да стекне свест о солидарности, предузетништву, штедњи новца и ресурса. Српска
лига ће посебно подстицати и помагати породично предузетништво, било на селу (пољопривреда), било у граду (производња, трговина,
усуге). Обезбедићемо средства и повољне кредите за покретање породичног посла. Медијски
ћемо промовисати културу породичног предузетништва, породичног капитала и међугенерацијске солидарности.
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Створићемо повољан порески оквир за обнову задужбинарства и недржавних програма за
помоћ и подстицање бројних породица.

ЕКОЛОГИЈА
И ОДРЖИВИ
РАЗВОЈ
Рециклажа и отпад
Еколошка ситуација у Србији је толико лоша
да процене кажу како нам за прилагођавање европским стандардима треба око десет милијарди. Српска лига се залаже за прављење стратегије чишћења Србије и њену постепену планску
имплементацију. За почетак систематски се
мора решити проблем отпада и депонија. Подстицањем приватника и укључивањем државних
актера развићемо посебну индустрију, систем
локалних фабрика за прераду отпада. Увешћемо
строже кажњавање загађивача и оних који праве дивље депоније. Пореским мерама ћемо подстицати велике произвођаче да уграде филтере
за воду и гасове у своје производне системе.

Термалне воде и бањски туризам
Србија лежи на огромном природном потенцијалу термалних и минералних вода који
није ни минимално искоришћен. То даје велике могућности за развој бањског туризма, медицинског туризма, аква-паркова, велнес и спа
програма итд. Српска лига се залаже за ревитализацију и модернизацију српских бања, њихово повезивање и заједнички наступ на спољним тржиштима. Противимо се продаји бања
страним држављанима и привредним субјекти-

ма. Завршићемо израду прецизне геотермалне
карте Србије и oмогућити српским привредним
субјектима да уз помоћ повољних кредита граде
и развијају атрактивне бањске центре.
Омогућићемо ближу сарадњу с Мађарском,
која је на прави начин искористила потенцијал
својих бања, као и коришћење њихових стручних и практичних знања на том пољу.

Шуме и резервати природе
Шуме, планине и ловишта чине велики
привредни и туристички потенцијал у нашој
земљи. Ми ћемо подржавати Покрет горана, извиђаче, Младе истраживаче, као и друге врсте
удружења и активности који ће код деце и омладине будити свест о значају природе, лепоти
живота у складу с природом и одговорности за
природно, али и друштвено окружење. Покренућемо велике акције пошумљавања и борбу за
обновљиво коришћење шумских газдинстава.
Залажемо се за развој ловачког туризма, али и
већу транспарентност у овом сегменту, у којем
је протеклих година било много криминала и
шверца. Помоћи ћемо локалним срединама да
развијају туристичке манифестације посвећене
лову, риболову и планинским спортовима.
СРПСКА ЛИГА

31

ЗАШТИТА
ПРИРОДНИХ
РЕСУРСА
И РАЗВОЈ
ТУРИЗМА
Ширење свести о значају
природих ресурса
Ресурси ове државе морају првенствено да
буду у служби грађана Србије а мора се водити
рачуна и о безбедносном аспекту вода, хране,
шума и земље. Заштита животне средине мора
имати и духовну димензију одговорности према ономе што нам је поверено на управљање и
према будућим генерацијама.
Српска лига захтева да се направи јединствена база података природних ресурса Србије и да
се прати њихово стањe, као и да се редовно и
јавно објављују извештаји о томе. Увешћемо
дефинисање црних тачака загађења и систематски ћемо радити на постепеном смањењу загађења у местима где се те тачке налазе. Јачаћемо међународну сарадњу, размену информација
и система мониторинга, те преузимати успешне
моделе заштите животне средине и одрживог
развоја.
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Обрадиво земљиште
Српска лига сматра да је обрадиво земљиште
најважнији природни ресурс у Србији. Залажемо се за његову много бољу законску заштиту и употребу. Радићемо на очувању и ревитализацији свег обрадивог земљишта у Србији.
Неприхватљиво је да више од милион хектара
обрадивог земљишта лежи запарложено. Овај
проблем ћемо систематски решавати подстицајима за повратак на село, обновом задругарства, саветовањем оних који желе да улажу, и
подизањем прехрамбене индустрије, а помоћи
ћемо и да се стекну одговарајући сертификати.
Залажемо се за спречавање продаје земљишта
и других природних ресурса странцима. Радићемо на очувању биодиверзитета и одговорном управљању биотехнологијом.

Извори пијаће воде, водоводна и
канализациона мрежа
Немар је у Србији довео до продаје чак и извора пијаће воде. Ми ћемо забранити продају извора и омогућити њихову употребу преко концесија на одређен број година, са много већом
таксом за употребу. Пијаћа вода се сматра једним
од најважнијих ресурса у веку који долази. Држава ће помоћи приватним субјектима да комплетан процес флаширања пијаће и минералне
воде подигну на виши ниво и да организовано
наступају на тржиштима земаља које имају велику потребу за водом. Водоводна и канализациона мрежа у Србији мора бити предмет пажљивије бриге која укључује и појачану безбедносну
димензију. Залажемо се за наставак њене постепене обнове као и за смањење учешћа страних
субјеката у тим процесима. Забранићемо приватизацију локалних водовода.

Превентива
Српска омладина расте с физичким деформитетима и израста у радно неспособну популацију. Бележи се раст гојазности, дијабетеса и
телесних деформитета. Због све лошије превенције државни буџет ће трпети огромне притиске,
што ће отворити простор финансијским моћницима за приватизацију великог дела здравственог система. Српска лига ће најпре понудити
системске мере превенције. Треба да развијемо
културу исхране и физичких активности и додатно опорезујемо брзу храну, да посредством
медија и образовања промовишемо здрав живот
и рекреацију. Увешћемо пет часова физичког васпитања недељно у школама и бар три сата рекреације недељно за запослене у свим компанијама. Обновићемо институцију школског лекара и
школског зубара. Вратићемо фискултурне сале
ђацима и обновити систем школског спорта и
секција, како родитељи не би плаћали часове
рекреације.

ЗДРАВА
СРБИЈА

Достојанство и одговорност
лекара
Положај лекара у Србији постао је проблематичан. Због дугогодишње незапослености лекари масовно напуштају земљу. У држави раде
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у врло тешким условима, повезују их са корупцијом, долази до немара и грешака. Српска лига
ће радити на обнови достојанства лекара, њихове одговорности и квалитета. Законски ћемо
дефинисати већу улогу лекарских комора, струковних удружења и судова части. Корупцију
ћемо системки сузбијати оштријим контролама
и строжим казнама, али ћемо кажњавати и неосноване нападе на достојанство лекара. Посебну
пажњу ћемо посветити очувању и унапређењу
система образовања лекара. Са Лекарском комором ће се сваке године одређивати реалне квоте студената медицинских факултета. Залажемо
се за забрану отварања приватних медицинских
факултета.

Фармацеутски систем
Систем производње, набавке и наплате лекова
у Србији у катастрофалном је стању. Српска лига
ће приоритетно решити проблем неплаћања и
неликвидности у односима Фонда здравственог осигурања и добављача, и законски спречити такве проблеме у будућности. Оштријим
казнама и контролом спречићемо корупцију у
односима између лекара и дистрибутера: онемогућићемо праксу директне сарадње лекара и добављача кроз коју се уз новачану надокнаду или
друге привилегије фаворизује одређени лек.
Спречићемо приватизацију Галенике, решићемо њене проблеме и помоћи ћемо да уз боље
управљање поврати снагу и значај. Србија не
сме да остане без велике државне фармацеутске куће, на милост немилост приватних
корпорација.

Вакцинација

Српска лига се залаже за укидање мандаторне, присилне вакцинације деце. Родитељима се
мора омогућити апсолутна контрола квалитета
вакцина, потпуна информација о њеном пореклу, саставу и року употребе, као и право да одбију да вакцинишу децу вакцинама у чији квалитет нису сигурни. Залажемо се за асполутно
безбедну вакцинацију деце, право на избор и
заштиту од злоупотреба које се преко њих могу
вршити. Српска лига ће спречити приватизацију Торлака и обновити његов рад као основног
извора безбедних вакцина у Србији. Залажемо
се за анализу састава и испитивање последица
ММР вакцина како бисмо преиспитли оправда34
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ност њене употребе. Спречићемо медијске и финансијске манипулације и преваре као у случају
„свињског грипа”.

Спречавање приватизације
државних клиника
Национални здравствени систем је стратешки
ресурс који се мора очувати и унапредити. Државни систем здравства мора остати кичма сигурности грађана Србије, која им гарантује да ће
и у најтежим случајевима, без обзира на економски статус, моћи да добију потребну здравствену услугу. Српска лига ће спречити приватизацију делова или комплетних система државних
клиника, и бориће се за њихову професионализацију и унапређење. У исто време пореском политиком и другим методама подржаваћемо развој аутохтоног приватног здравственог система
и усмеравати што већи број грађана да велики
део својих здравствених проблема решавају у
приватном сектору.

Медицински и стоматолошки
туризам
Захваљујући квалитетном систему образовања и богатој пракси, српски лекари и стоматолози уживају велики углед, чак и међу становништвом суседних држава са којима смо у лошим
односима. Српска лига препознаје огромне могућности у сектору такозваног медицинског и
стоматолошког туризма у Србији. Настојаћемо
да се актери у овим системима организују, повежу, и заједнички наступе на тржиштима са
богатом клијентелом. Туристичка организација
Србије ће као редовни део своје понуде рекламирати у свету предности оваквог туризма, како
у великим градовима, тако и у комбинацији са
бањским и планинским туризмом.

НАЦИОНАЛНА
ИДЕНТИТЕТСКА
ПОЛИТИКА

рићемо се за пун суверенитет на овом пољу и
забрану мешања странаца у нашу идентитетску
политику.

Култура и медији као израз
националног идентитета
Културу видимо као израз српског националног идентитета. Залажемо се за увођење јасне
поделе између елитне и популарне културе. Нагласак мора да буде на финансирању нетржишних пројеката и пребацивању програма популарне културе на тржишни систем пословања.
Спровешћемо стратегију за повезивање културне
политике с туризмом. Залажемо се за културну
децентрализацију и да култура постане доступна
свим грађанима, укључујући и оне у сеоским срединама. Подићи ћемо проценат који се издваја
из буџета за културу и направити прерасподелу у корист пројеката који потичу из националног културног наслеђа. Коначно ћемо отворити водеће националне културне установе које
не раде већ деценију и омогућићемо њихово коришћење. Обновићемо мрежу културних институција и установа (нпр. биоскопи) у целој земљи,
укључујући и мања места, и вратићемо им првобитне намене. Омогућићемо пореске олакшице
компанијама које желе да улажу у образовање и
културу. Спречићемо законом да странци буду
већински власници медија у Србији. Тражићемо
пуну примену закона и етичког кодекса емитера (према којима су фреквенције национална добра), чиме ћемо сузбити ријалити-програме, који
ментално трују наше становништво.

Верска политика
Систем идентитетске политике
Образовање, култура и вера чине скуп етичке и идентитетске основе функционисања сваког друштва, и стога морају, уз демографију и
одбрану, бити уочени и истакнути као главни
циљ државне политике. Њихов домет мора се
максимално проширити на све генерације,
као и на припаднике нашег народа који живе
ван граница Србије. Српска лига се залаже за
пребацивање фокуса на идентитетска питања
и креирање заокружене идентитетске политике базиране на етици, традиционалном систему вредности, патриотизму и родољубљу. Бо-

Залажемо се за враћање посебног министарства вера. Бранићемо постојећи Закон о црквама
и верским заједницама, који је на сталном удару
непријатеља наше земље, као и концепцију разликовања традиционалних верских заједница од
секти и култова садржану у Закону. Министарство вера ће у координацији са безбедносним
службама водити оштру борбу против псеудорелигизоних организација које се користе за
шпијунажу и индоктринирање. Такође, приоритет ће бити и борба против верског фундаментализма и екстремизма. Радићемо на међуверском
дијалогу унутар земље и у међународним оквирима и подстицаћемо рад верских заједница на
обнови морала и културе живота у држави.
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ПРОСВЕТА И
ОБРАЗОВАЊЕ
Просвета и образовање
Српска лига се залаже за реформу образовног система ради растерећења програма и подстицања самосталног размишљања. Нудимо повратак знању, васпитању и дисциплини уместо
радионица које промовишу хомосексуалност и
сексуалног васпитања. Тражимо увођење нових
метода и техника образовања с темељним информатичким оспособљавањем сваког ђака. Тражимо повратак дисциплине, ауторитета и угледа
просвети и просветним радницима. Обезбедићемо потпуну законску заштиту учитеља и наставника уз најстроже кажњавање ученика (и њихових родитеља) који их не поштују или физички
насрну на њих. Вратићемо школске униформе
(?). Увешћемо националне програме за информатичко образовање одраслих и старијих особа.
Тражићемо преиспитивање „Болоње” и комплетну обнову система високог школства. Одредићемо неколико школа и факултета као установе за
елитно образовање. Противимо се увођењу „дуалног образовања”. Радићемо на повећању броја
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високообразованих људи, уз истовремено сузбијање „куповине” диплома. Спровешћемо свеобухватну координацију просвете и креирања
уџбеника са Републиком Српском, и борићемо се
да сви Срби у државама у окружењу могу да користе те уџбенике.

Тржиште уџбеника
Српска лига сматра скандалозним и апсолутно неприхватљивим чињеницу да данас страни
издавачи контролишу више од 80% српског тржишта уџбеника. Ми ћемо забранити могућност
да се у школама користе уџбеници страних компанија. Противимо се приватизацији Завода за
уџбенике и наставна средства. Обезбедићемо
квалитетну управу која ће обновити снагу ове
куће и припремити је за тржишно надметање
са другим домаћим издавачима. Сузбићемо и
кажњаваћемо све облике корупције кроз коју
велике компаније плаћају наставницима да користе њихове уџбенике.

БОРБА
ПРОТИВ
КРИМИНАЛА
Измена законског и
институционалног оквира
Србија постаје изразито небезбедна земља.
Организовани криминал царује у свим областима, постоји спрега политике и криминала, опет
се грађанима проваљује у станове, у порасту су
вршњачко и породично насиље, насиље је присутно и на спортским теренима, све су чешће отмице деце итд. Српска лига хоће од Србије поново да направи безбедно место за живот у коме
су стан и имовина заштићени и не морамо да
бринемо за сигурност деце кад су ван куће. Пооштрићемо законе за борбу против криминала
кроз увођење строжих казни и повећање заштите службених лица. Не верујемо у добровољно
поправљање преступника, већ у страх од строже казне. Ми ћемо вратити институцију доживотног затвора. Преиспитаћемо рад Специјалног
тужилаштва и Специјалног суда, и одвојити их
од страних покровитеља.

Борба против корупције
Корупција је присутна у свим сегментима јавне управе и политичког живота. Српска лига ће
стога приоритетно радити на сузбијању криминала и корупције у свим сегментима пословног и
политичког живота, а пре свега у јавној управи.
Уместо да буду носиоци борбе против корупције,
полиција, правосуђе и јавне агенције постали су
симбол за корумпираност. Зато се најпре они
морају очистити. Укинућемо Агенцију за борбу
против корупције и отворити посебно истражно
тужилаштво. Пооштрићемо пореске инспекције
и непристрасно примењивати законе о јавним

набавкама и финансијском пословању. Донећемо боље законе о финансирању и контроли финансирања политичких партија и спречићемо
њихово коруптивно и нелегално финансирање.

Сарадња полиције и локалне
заједнице
Српска лига се залаже за повећање броја полицајаца на улицама и враћање институције
полицајца позорника кога познају сви у крају.
За сузбијање криминала неопходно је појачати сарадњу полиције и локалне заједнице –
рад полиције мора постати транспарентнији и
ефикаснији. Морају се организовати редовни сусрети између руководилаца полиције и припадника локалне заједнице, како би се размењивале
информације и договарало о заједничкој стратегији борбе против девијантних понашања и њиховом сузбијању.

Повратници и затвори
Српска лига се залаже за озбиљнији надзор људи који излазе из затвора и за чешће контакте са њима како би им се помогло да се уклопе
у заједницу, али и на време уочио њихов повратак криминалу. Повратник за исто дело мора да
добије дупло строжу казну. Тражимо увођење
принудног рада у затворима како би кажњеници својим радом отплаћивали трошкове смештаја и исхране. Треба омогућити и подстаћи деловање свештеника (рабина, хоџа) у затворским
установама.

Сајбер-криминал
Србија мора да донесе савременији и строжи кривични закон. Српска лига предлаже да се
преузму решења из пољског закона према којима се казном затвора кажњавају не само педофилија и инцест већ и вербално заговарање декриминализације ових монструозних пракси.
Велику пажњу треба посветити прецизном регулисању разних облика сајбер-криминала, укључујући и хаковање, сајбер-пљачкање, интернет
педофилију, интернет шпијунажу, злоупотребу личних података и злоупотребу друштвених
мрежа. Ми ћемо издвојити посебна средства за
формирање и школовање тимова за борбу против разних облика сајбер-криминала.
СРПСКА ЛИГА
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ће зато са свим патриотским снагама започети
борбу против левих идеологија на универзитетима, која мора да буде дуготрајна, постепена и
свеобухватна. Ми смо такође против идеја да се
хуманистичка наука по сваку цену прилагођава
западним узусима, нормама и систему вредности
(СЦИ листама) јер је то пристајање на самоколонизацију и потчињавање сопствене самосвести нарастајућој култури нихилизма и смрти.
Српска хуманистичка наука која се финансира
новцем српских грађана мора бити у служби државе Србије, развоја идентитета Срба и свих наших грађана.

Укидање Болоњског система
Наметнута реформа система високог образовања у складу с Болоњском декларацијом нанела је огромне штете српском високом школству.
Српска лига се залаже за јавно преиспитивање
резултата „Болоње”, а затим и за њено укидање
и враћање на ранији систем као полазну основу за изградњу модерног елитног високог школства. Државни универзитети морају поново постати носиоци елитног образовања. У исто време
увешћемо строже критеријуме за оснивање и
контролисање рада приватних факултета. Приликом одређивања квота за студирање на сваком факултету појединачно, водићемо рачуна
о стварним потребама земље па ће Mинистарство просвете бити у координацији са привредним, лекарским коморама и другим струковним
удружењима.

Интеграција научне дијаспоре

Идентитетски значај
хуманистичких наука
На српским универзитетима и у хуманистичкој науци доминирају левичари који под видом науке пропагаирају изузетно субверзивне
идеје, а студенте хуманистичких наука усмеравају против своје државе и нације. Српска лига
38
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Хиљаде врхунских српских научника ради на
водећим светским универзитетима, институтима и у развојним секторима највећих компанија.
Стога је неопходно интегрисати и повезати научну и привредну дијаспору која је остварила
одређене контакте и стекла знања у области нових технологија са домаћим научним, образовним и привредним капацитетима и установама.
Могу се организовати семинари на којима би
они преносили своја знања домаћим колегама, а
у договору са њиховим удружењима и на њихов
предлог могу да се смишљају пројекти кроз које
би се они укључили у живот домаће науке. Посебно смо заинтересовани за IT сектор, помоћ у
производњи и пласману софтвера, као и за нове
(нано и био) технологије.

СРПСКА
ТЕХНОЛОГИЈА
Борба за освајање нових
технологија
Положај било које државе у савременом свету све више зависи од њене способности да влада новим технологијама. Информатика, економија, медији, образовање, али и одбрана земље
постају немогући без технолошких продора који
зависе од развијене науке. Као земља која у Европи процентуално најмање новца издваја за
науку, Србија ће најпре повећати проценат издвајања за ову област. Преко пореских олакшица
ћемо подстаћи приватне компаније и задужбине
да улажу у науку, технологију и научне паркове.
У фундаменталним областима издвојићемо значајна средства за финансирање повратка најугледнијих младих српских научника из света у
земљу.

Компаније и развој технологије
Српска лига ће радити на најужем повезивању
привреде и науке. Најпре треба увести преостале јавне системе попут Телекома и ЕПС-а у процес изградње кадра, стипендирања најбољих
студената и њихово постепено укључивање у
сопствени систем. У исто време ћемо фискалним мерама подстицати приватни сектор да
укључује студенте у програме озбиљних стручних пракси и да на тај начин и себи припрема
кадaр. Повећаћемо улагања у сектор иновација
и подстицати пре свега производне програме
који укључују иновације и примену нових технологија. Осим тога, улагаћемо у патенте чија
се реализација може вишеструко исплатити и
направити фонд за развој патената по систему
сувласништва. Српске компаније морају имати
приоритет у сарадњи, али у ове програме могу
се укључивати и стране компаније које раде у
нашој земљи. У сарадњи са приватним инвеститорима изградићемо национални технолошки
парк у Новом Саду, граду с највише програмера
по глави становника у овом делу Европе.

СРПСКА ЛИГА
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ОМЛАДИНА И
НАЦИОНАЛНИ
ОДГОЈ
линквенција је у порасту. Алкохол, дрога, дуван
лако су им доступни. Српска лига ће радити на
стварању здравог окружења за омладину и пооштриће казне за кршење закона којима се омладина штити од порока.
Залажемо се за стриктну примену закона у
погледу спречавања клађења малолетника. Радићемо на подстицању друштвено корисног и
волонтерског рада код младих, као и на развијању свести о колективу и обавезама.

Школска дворишта – безбедне
зоне
Школска дворишта су постала извор најразличитијих облика малолетничке делинквенције. Није мали број случајева да су наставници и управници школа растурали и продавали
дрогу деци. Српска лига ће кроз систем нулте
толеранције начинити од школских дворишта и
школског окружења потпуно безбедне просторе
и, пре свега – очистити их од дилера наркотика. Максимално ћемо пооштрити казне и систем
инспекција безбедности. Школски полицајац и
камере биће уведене у свим школама у Србији.
Ојачаћемо сарадњу родитеља и школског особља
кроз ефикаснији и интензивнији рад школских
савета.

Дрога, алкохол, коцка,
вршњачко насиље
Наша деца расту без стабилне моралне основе и поштовања ауторитета, а малолетничка де40
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Српска лига ће спремити посебан пакет мера
за сузбијање вршњачког насиља и насиља ученика према учитељима.

Ријалити-програми, игрице,
друштвене мреже
Неумерена и неадекватна употреба телевизије и нових медија носи различите опасности, којима деца не могу лако да се одупру. Телевизијски садржаји у Србији су супротни закону и
основним захтевима хуманости. Ријалити-емисије и остале неадекватне телевизијске програме треба учинити недоступнима деци. У школама и преко медија морају се водити сталне
кампање да се подигне свест родитеља о опасностима које њиховој деци доносе прекомерно
гледање телевизије и неограничена употреба
мобилних телефона и друштвених мрежа (феномени интернент или фејсбук зависника). Треба
забранити – бар у млађим разредима –уношење
мобилних телефона и таблета у школу. Осим
едукације, појачаћемо и капацитете полиције за
борбу против интернет педофилије, вербалног
насиља и тортуре, те других изазова и опасности које вребају омладину на интернету.

СПОРТСКА НАЦИЈА
Школски и аматерски спорт

Професионални спорт

Српска лига ће донети закон о обавезном
враћању школских сала школама и ђацима у
циљу обнове система школског спорта и ограничиће могућност комерцијалне употребе сала.
Прерасподелићемо буџетска средства како би
држава више улагала у сектор аматерског спорта него у професионални спорт, који треба да
буде тржишна категорија. Увешћемо обавезно
физичко васпитање у основним и средњим школама у повећаном обиму часова.

Стање у професионалном спорту је катастрофално. Спортским савезима зацарила је
мафија, а спортски клубови су неретко тек параван за криминалне активности. Опште је позната повезаност контроверзних власника клубова, вођа навијачких група и организованог
криминала. Српска лига ће донети нов закон о
спорту чији ће циљ бити постављање основа за
јасне имовинске односе у овој сфери и за протеривање органзиваног криминала из света професионалног спорта. Спречићемо прерано оптерећење деце и однос према спортистима као
према робовима којима се манипулише и тргује.
Професонализам у сваком спорту треба свести
на две најјаче лиге, а све остало треба превести
у аматеризам уз огроман нагласак на школски
спорт. Обрачунаћемо се са хулиганским групама по моделу који је са успехом примењен у Великој Британији.

Обновићемо систем школског спорта и школских надметања и обезбедћемо деци и омладини у свим крајевима Србије услове да се рекреацијом и спортом баве без обзира на материјално
стање родитеља, а то се најлакше постиже управо у оквиру школског система.
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ДОСТОЈАНСТВО ЧОВЕКА –
Заштита достојанства људског
бића
Расправа о нацрту Грађанског законика у Србији показала је колико брзо нам прети улазак
културе смрти у наш друштвени, биомедицински и правни систем. Српска лига као странка
која полази од хришћанског наслеђа залаже се
за максимално уважавање достојанства људске јединке и њено право да зна ко су јој отац
и мајка, и да расте, кад год је то могуће, у прописном породичном окружењу. Оштро се противимо експериментима усмереним ка клонирању
људи, забранићемо мешање гена од више родитеља, мешање људских и животињских гена, као
и промену пола фетуса. Противимо се свим еугеничким праксама и забранићемо их.

Право на живот – против абортуса
Српска лига се залаже за уставно дефинисање
права на живот од његовог зачетка. Овај процес
сузбијања праксе према којој је абортус у Србији
постао најуобичајеније средство контрацепције,
мора да се одвија полако и постепено. Почећемо са великим јавним кампањама које треба да
освесте широку јавност и посебно младе жене
о томе да је сваки абортус убиство. Увешћемо
обавезно саветовање пре одлуке да се абортус
изврши. Затим ћемо знатно пооштрити законске услове за доношење одлуке о абортусу и његово обављање. По нашем мишљењу, абортус је
оправдан само у изузетним случајевима кад је
доказано да је живот мајке угрожен.

Сурогат материнство
Сурогат материнство је опасна биомедицинска пракса скопчана са бројним контроверзама.
Српска лига се залаже за одбрану правне дефиниције мајке као жене која је родила дете. Сматрамо да је увођење СМ у Србију потпуно не42 СРПСКА ЛИГА
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прихватљиво у било ком виду, и залажемо се да
остане актуелно законско решење према коме је
СМ у Србији у потпуности забрањено. Посебно
указујемо на опасност да, ако се СМ уведе, Србија
попут Индије постане дестинација за репродуктивни комерцијални туризам, што би довело до
огромних проблема.

Еутаназија
Свеодоци смо да се у европским земљама на
велика врата враћају разне паганске еугеничке
праксе какве су нацисти примењивали у Немачкој током своје владавине. У последњих петнаест година еутаназија је законски легализована у неколико европских земаља, а Холандија и
Белгија су чак легализовале еутаназију млађих
од 18 година. Српска лига најоштрије осуђује
ову нехуману паганску праксу. Залагаћемо се за
опстанак њене потпуне забране и увођење строгих казни за лекаре који би тако нешто урадили.
Тешким болесницима треба на све начине ублажити болове, али свака еутаназија мора бити
третирана као убиство.

Хомосексуализам
Српска лига свој однос према овај појави гради на богатој и јасној хришћанској традицији.
Залажемо се за забрану пропагирања хомосексуализма у јавној сфери, како су то урадиле Русија или Велика Британија у време Маргарет Тачер. Залажемо се за укидање такозваног Закона
о забрани дискриминације као тоталитарног и
антипородичног. Деца се морају учити јасном
разликовању полова и посебним улогама мајке и
оца и стога их морамо заштити од насилне хомосексуалне пропаганде. Овакве праксе се морају
ограничити на сферу приватности, а такви односи и везе не могу да повлаче било какве правне
последице.
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