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Deklaracja ideowa

Liberalna polityka nowego pokolenia

Forum  Młodych  Nowoczesnych  powstało  jako  polityczna  alternatywa  dla

młodych  Polaków zawiedzionych  ideową pustką  z  jednej,  a  populistycznym

etatyzmem i gomułkowskim szowinizmem z drugiej strony sceny politycznej.

Wierzymy,  że  polityka  może  być  zarazem  odważna  i  odpowiedzialna,  że

rządzący nie powinni regulować każdej sfery życia obywateli.

Jako  organizacja  liberalna  swoją  misję  opieramy  na  fundamentalnych

wartościach  cywilizacji  zachodniej:  wolności,  własności  prywatnej,  rządach

prawa i na poszanowaniu zasady trójpodziału władzy. Wierzymy w opartą na

humanistycznych ideałach indywidualną wartość każdej jednostki ludzkiej.

Koniecznym wymogiem do postępu i rozwoju cywilizacyjnego jest tolerancja.

Tolerancja rozumiana jako poszanowanie ludzkiej odmienności, różnorodności,

życzliwe przyzwolenie na to, aby każdy człowiek realizował swój plan życiowy

bez  skrępowania,  bez  ograniczeń  innych  niż  poszanowanie  wolności  innych

ludzi.  Wciąż  aktualne  dla  nas  pozostają  słowa  Johna  Stuarta  Milla,  który

twierdził,  że  „ludzkość zyskuje więcej,  pozwalając żyć każdemu wedle jego

upodobania, niż zmuszając każdego, by żył wedle upodobania pozostałych”.

Nowoczesna  przyszłość  nie  musi  bezmyślnie  zrywać  z  wartościami  i

doświadczeniami, które tworzyły i wciąż tworzą europejską tożsamość, będąc

niezmazywalną  podstawą  naszej  cywilizacji.  Odpowiedzialne  kreowanie

nowoczesnej  i  spokojnej  przyszłości  nie  jest  możliwe  bez  zrozumienia  i

poszanowania przeszłości, tym samym kulturowego i intelektualnego dorobku

przeszłych pokoleń. Szacunek do tradycji i historii nie musi oznaczać ospałego

zwrotu w tył, jest on bowiem dowodem świadomości doświadczeń dziesiątek

pokoleń. Wiemy, że należy respektować i kultywować wartości budujące od lat

cywilizację  zachodu,  a  zarazem  analizować  wszystkie  przykre  i  tragiczne

doświadczenia,  które  na  przełomie  setek  lat  niezaprzeczalnie  odcisnęły  na

kartach historii swoje piętno, wciągając z nich właściwe wnioski.

Nowoczesna  gospodarka  musi  być  gospodarką  opartą  na  zasadach  wolnego

rynku:  swobodnej  przedsiębiorczości,  własności  prywatnej,  przejrzystych

zasadach  i  niskich  obciążeniach  fiskalnych.  Sprzeciwiamy  się  socjalizmowi,

biurokratyzmowi  i  szkodliwym wizjom rozrośniętego  aparatu  państwowego,

tłumiącego inicjatywę jednostki.



Sprzeciwiamy się stylowi politycznemu polegającemu na głoszeniu obietnic bez

pokrycia.  Populizm  jest  poważnym  zagrożeniem  dla  gospodarki  i  sytuacji

finansowej państwa. W polityce gospodarczej powinna liczyć się przyszłość, a

każda reforma powinna być wprowadzana z uwzględnieniem jej długofalowych

skutków. Populiści proponują rozwiązania, które w dłuższej perspektywie czasu

doprowadzą do zadłużenia państwa i regresu gospodarczego. Musimy skończyć

z  takim  myśleniem.  Polityka  finansowa  państwa  musi  opierać  się  na

odpowiedzialności.

Podstawą  bogactwa  narodów  jest  praca.  Silna  gospodarka  to  dobrobyt

obywateli.  Sprzeciwiamy się  wizji  polityki społecznej  opartej  na arbitralnym

rozdawnictwie  pieniędzy  podatników.  Państwowa  pomoc  powinna  być

przemyślana,  nastawiona  na  aktywizację  zawodową  i  trafiać  tylko  do

najbardziej potrzebujących.

Odwołując się do intelektualnej tradycji konstytucjonalizmu i myślicieli takich

jak:  Alexis  de  Tocqueville,  Friedrich  von  Hayek,  czy  Lord  John  Acton

podkreślamy  konieczność  prawnych  ograniczeń  demokratycznie  wybranej

władzy,  która  w  przeciwnym  wypadku  może  z  łatwością  przerodzić  się  w

tyranię.

Udział Polski w procesie jednoczenia się Europy, podobnie jak w przypadku

Sojuszu Północnoatlantyckiego postrzegamy jako wielką szansę na zapewnienie

warunków  pokojowego  rozwoju  gospodarczego  i  umocnienie  fundamentów

demokracji w naszym kraju i regionie. Opowiadamy się za wolnością handlu w

międzynarodowych  relacjach  gospodarczych.  Polityka  zagraniczna  musi  być

oparta na wartościach: pokoju, współpracy i poszanowaniu wolności jednostki.

Liberalna polityka nie jest prosta w realizacji i nie zawsze popularna. Wymaga

odwagi,  wierności  ideałom  i  odpowiedzialności.  Wierzymy  jednak,  że  jest

możliwa, a jej skutki zapewnią dobrobyt, rozwój i swobodę działania milionom

Polaków. My, pokolenie wyzwań nieobarczone wpływem mentalności ustroju

socjalistycznego  i  doświadczeniami  poprzedniej  epoki  mamy  odwagę  i

determinację, by podjąć to wyzwanie i wprowadzić ją w życie.



.Nowoczesna Youth

Ideological Declaration

Liberal policy of a new generation

The Forum of  Nowoczesna  Youth  was  created  as  a  political  alternative  for

young  Poles  who  were  on  the  one  side,  disappointed  with  the  ideological

emptiness, and populist statism and communist style chauvinism on the other

side  of  the  political  scene.  We believe,  that  politics  can  be  courageous and

responsible at the same time, and that the government should not be regulating

every aspect of its citizen’s lives.

As a liberal organization, we base our mission on the fundamental values of the

western civilization: freedom, private property, the rule of law and respecting

the  principles  of  the  tripartition  of  power.  We believe,  based on humanistic

values, in the individual value of every human being.

A necessary requirement for the progress and development of a civilization is

tolerance. Tolerance understood as the respect of human differences, diversity,

the kind permission that  every human being can realize his  or  her  potential

without embarrassment and without restrictions other than the respect for the

freedom of others. The words of Johna Stuarta Mill still remain valid: “Mankind

are greater gainers by suffering each other to live as seems good to themselves,

than by compelling each to live as seems good to the rest”.

The  modern  future  doesn’t  have  to  break  mindlessly  with  the  values  and

experiences that have created and are still creating a European identity, and are

a  permanent  base  for  our  civilization.  Responsibly  creating  a  modern  and

peaceful future is not possible without understanding and respecting our history,

ipso facto the cultural and intellectual achievements of the past generations. The

regard for tradition and history doesn’t have to mean a sluggish return to the

past,  because it  is  a proof of the consciousness of the experience of tens of

generations. We know we have to respect and cultivate the values that have built

the western civilization over the years, whilst also analyse all the sad and tragic

experiences, which at the turn of centuries have undeniably imprinted its mark

on history, and drawing from them the right conclusions.

The modern economy has to be an economy based on the principles of the free

market: free enterprise, private property, transparent rules and low fiscal duties.

We oppose socialism, bureaucracy, socialism, and the harmful visions of a large

state apparatus, damping the individual’s initiative.



We  oppose  a  political  style  based  on  the  proclamation  of  empty  promises.

Populism is a very important threat to the economy and the state’s financial

situation.  In  the  economic  policy,  the  future  should  be  counted,  and  every

reform should  be  introduced with  regards  to  its  long-term effects.  Populists

propose solutions, which in the long run will lead to state debt and economic

regression. We have to stop thinking like this. The financial policy of the state

should be based on responsibility.

Work is the basis of the wealth of nations. A strong economy is the prosperity of

the citizen’s. We oppose visions of social policy based on the arbitrary handouts

of taxpayer’s money. State aid should be well  thought out,  focussing on the

professional  activation of its  citizen’s and only getting to those who need it

most.

Referring to the intellectual constitutional tradition and thinkers like: Alexis de

Tocqueville,  Friedrich  von  Hayek,  or  Lord  John  Acton,  we  underline  the

necessity  of  legal  restrictions  of  democratically  elected  governments,  which

otherwise could easily develop into tyranny.

We see the participation of Poland in the process of European unification, as in

the case of the North Atlantic Alliance,  as a huge opportunity to ensure the

conditions  for  a  peaceful  economic  development  whilst  at  the  same  time

strengthening the fundaments of democracy in our country and region. We stand

for the freedom of trade within international economic relations. Foreign policy

should be based on the following values:  peace,  cooperation and respect  for

individual freedom.

Liberal policies aren’t easy to realize and not always popular. It takes courage,

loyalty to its values and responsibility. However, we believe that it is possible,

and its effects will ensure prosperity, development and freedom of action for

millions of Poles. We, the generation who was not influenced by the mentality

of the socialist system and the experiences of the previous era, have the courage

and determination to take up this challenge and put it into action.


