Србија, у којој је створен један од најдубљих темеља европске културе, данас је опљачкана
и осрамоћена као никад у својој историји. Стога је неопходно грађанско немирење и
мобилизација свих часних и компетентних људи ради опстанка и напретка нације.
Полазећи од светосавске, слободарске и антифашистичке традиције српског народа,
испољавајући историјску одговорност и одлучност, слободољубиви људи окупљени у
Покрету за Србију усвајају и упућују јавности
ПРОГРАМСКУ ДЕКЛАРАЦИЈУ ПОКРЕТА ЗА СРБИЈУ
Србији требају социјално оријентисана, технолошки напредна привреда и снажна
национална духовност и култура. Србији треба слобода, суверинетет, економска и
одбрамбена моћ. Србији треба нова, озбиљна и одговорна политика.
Покрет за Србију ће афирмисати и остваривати циљеве свих часних људи у Србији:
1. ЈАКА ДРЖАВА СА СНАЖНОМ НАРОДНОМ САМОУПРАВОМ И
ВЛАДАВИНОМ ПРАВА
2. РАЗВОЈНО И СОЦИЈАЛНО ОРИЈЕНТИСАНА РЕАЛНА ПРИВРЕДА
3. РАВНОПРАВНОСТ У МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ И САВЕЗНИШТВО СА
ПРИЈАТЕЉСКИМ, СЛОБОДНИМ ЗЕМЉАМА
4. АФИРМИСАЊЕ СОПСТВЕНЕ ДУХОВНОСТИ И СТВАРАЛАШТВА
Једино таква Србија ће моћи да одбрани своје територије, уједини свој народ и заштити
своје грађане, да буде поштована и да се развија на добробит свих! Једино у таквој Србији
биће спречени пљачка, сиромаштво, понижење људи и изумирање народа, а богатство
земље, знање и рад наших људи, равноправност – осигураће нам напредак. Радници,
сељаци, стручњаци, ветерани, омладина, пензионери биће цењени носиоци живота земље, а
не жртве страних интереса и однарођених домаћих група. Биће нас више и живећемо боље!
Покрет за Србију је широки оквир буђења, окупљања и ангажовања свих којима је стало
до опстанка и будућности Србије. Демократија у Србији треба да буде владавина народа и
његових најбољих представника у складу са највишим правним стандардима. Ми смо за
слободно друштво у коме ће мера слободе у свему – у предузетништву, стваралаштву,
свакој друштвено значајној иницијативи – бити друштвена корист, добробит већине
грађана, у складу са добробити појединца. Ми смо за државу у служби народа, у којој је
обавезна одговорност сваког политичара и чиновника за своје понашање и одлуке.
Покрет за Србију се залаже да неодложном политичком и општенародном акцијом Србија
поврати слободу и тиме буде спречена национална, економска и социјална пропаст.
Препород земље може се остварити само ако се сада сви часни, способни и стручни
мобилишу на учешће у друштвеном животу. Много нас је више и много смо јачи од оних
који данас неодговорно и немилосрдно распродају отаџбину и доносе неизвесност и
несрећу у сваку нашу породицу.
Покрет за Србију доноси слободу, морални и развојни препород Србији!
За Србију – до победе !

