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Własnoręczne podpisy popierających zgłoszenie co najmniej 1000 obywateli polskich, którzy ukończyli 18 lat i mają pełną zdolność do czynności
prawnych; każda strona jest opatrzona adnotacją zawierającą nazwę partii politycznej zgłaszanej do ewidencji.

POLSKI RUCH LEWICOWY
(w organizacji)

„ABY LUDZIE ŻYLI DOSTATNIEJ A POLSKA ROSŁA W SIŁĘ””
Istotę stanowi:
- po pierwsze:
a) uznanie człowieka najwyższą wartością i podmiotem szczególnej troski państwa,
b) zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i jedności,
c) dążenie do neutralności światopoglądowej,
d) przyspieszenie dynamiki gospodarczej i poprawa warunków życia,
e) prowadzenie neutralnej polityki zagranicznej,
- po drugie:
doprowadzenie do pełnoprawnego włączenia lat 1944 – 1989, w tym dekady lat siedemdziesiątych do najnowszej historii Polski. Historii faktów a nie polityki
historycznej.
Program zrealizujemy poprzez:
a) oddanie społeczeństwu kontroli nad zawłaszczonymi organami władzy państwowej i samorządowej oraz spółkami Skarbu Państwa.
b) działania nakierowane na zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka, zwłaszcza jego bezpieczeństwa poprzez poszanowanie prawa dostępu
do bezpłatnej służby zdrowia i bezpłatnej nauki, inicjowanie produkcji zdrowej żywności i ekologicznego korzystania z naturalnych zasobów energii,
c) renacjonalizację i reindustrializację strategicznych gałęzi gospodarki narodowej – wzmocnienie i podniesienie skuteczności sektora publicznego,
sektora bankowego, sektora wydobywco-energetycznego, obronnego, transportu, łączności itp.,
d) inicjowanie rozwoju polskiej myśli naukowo-technicznej i innowacyjności z poszanowaniem ekologii oraz przywrócenie do życia Ośrodków
Badawczo-Wdrożeniowych na zasadach rynkowych, inicjowanie i stwarzanie warunków dla kreowania nowych stanowisk pracy – np.: poprzez
reaktywację Programu Wisła z uwzględnieniem rzeki Odry i Bugu, TiR-y na Tory, itd. Itd.,
e) weryfikację i rozliczenia patologicznej prywatyzacji oraz zawłaszczania Instytucji Państwa przez partie polityczne,
f) przyspieszenie tempa rozwoju do około 7- 8 proc. rocznie, głównie w wyniku stwarzania warunków zwiększenia zatrudnienia, pobudzania postępu
technicznego i innowacyjności. Obfite zasoby pracy są największym bogactwem współczesnej Polski. Dziś wyzwaniem i zadaniem najważniejszym
jest tworzenie konkurencyjnych miejsc pracy.
Polski Ruch Lewicowy otwarty jest dla wszystkich, o ile podzielają istotę naszego programu i odpowiada ich poglądom na metody rozwoju polskiej gospodarki.
Jesteśmy ruchem społeczno-politycznym na miarę XXI wieku.

