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" Крст

све ране мога рода боле“ Алекса Шантић

је симбол хришћанства, симбол заштите и духовности.

КРСТ јесте и биће симбол политичког просвећења и друштвеног благостања.
То је наш правац и наш циљ!“

Др Дејан Ђорђевић

КРСТ
Наша 22 корака за победу
Приоритет:
Просечна плата 844 евра у првих 12 месеци;
Реформа здравства у првих 14 месеци (здравствена заштита за све);
Реформа судства у првих 16 месеци (искорењавање корупције у
судству);
4. Реформа безбедносних служби у првих 18 месеци (комплетна
реорганизација);
5. Реформа школства у првих 20 месеци (бесплатни уџбеници и дуално
образовање);
6. Економски револуционарни прогрес у прва 22 месеца (БИО про +
122.000 фамилијарних фирми);
7. Просечна плата 1035 евра у прва 24 месеца;
8. Прогресивни развој региона и руралних области у првих 26 месеци;
9. Искорењивање криминала на свим нивоима у првих 28 месеци;
10. Лидерско место у Европи у области дигитализације у првих 30 месеци;
11. Финансијска консолидација (забрана задуживања) у првих 36 месеци.
1.
2.
3.

И, наравно, даље:
12. Еколошки здрава Србија (строга контрола опасног отпада и депонијâ) у
првих 38 месеци;
13. Пореске олакшице у првих 40 месеци;
14. Услови болничког лечења на највишем европском нивоу у прва 42
месеца;
15. Комплетна промена државног система (искорењивање комунистичког
наслеђа) у прва 44 месеца;
16. Децентрализација власти (онемогућавање аутократних режима) у првих
46 месеци;
17. Реализација свих инвестиционих пројеката у првих 48 месеци;
18. Обавеза исплаћивања тринаесте плате у првих 48 месеци.
Нико неће бити заборављен. Стога:
19.
20.
21.
22.

Помоћ жртвама транзиције;
Помоћ ратним ветеранима и војним инвалидима;
Помоћ материјално најугроженијим слојевима друштва;
Помоћ особама са инвалидитетом и старијим особама.

КРСТ ће промишљеним политичким и стручним потезима развити:








Друштво благостања;
Праведно друштво;
Социјално одговорно друштво;
Друштво јаке националне свести;
Друштво јаких етичких и моралних начела;
Отворено друштво, уз поштовање наших традиционалних вредности;
Поносно друштво – здрави темељ будућих нараштаја.

СВАКО НОСИ СВОЈ КРСТ; МИ СВОЈ КРСТ СА ПОНОСОМ НОСИМО!

ПРОГРАМ
100
КОНЗЕРВАТИВНE РЕФОРМИСТИЧКЕ
СТРАНКЕ
Усвојен на седници Реформистичке странке одржаној 2. 3. 2018. године у Нишу

ПРЕАМБУЛА
Конзервативна реформистичка странка – политика за Србију у 21. веку. Ми,
конзервативци и реформисти, потпуно смо свесни своје одговорности пред Богом
и људима вођењем политике о нашим вредностима и циљевима, који дају
одговоре на изазове нашег времена.
КРСТ је српска народна странка, конзервативне, традиционалне, xришћанскосоцијалне, економско-либералне вредности.
Ми пратимо слику човека и његовог неприкосновеног достојанства, полазећи од
основних вредности слободе, солидарности и правде. Трудимо се међусобно за
прави однос примарних вредности.
У свету који се мења наша мисија је постојана: спој традиционалних и културних
вредности са реалношћу и деловање у складу с тим. Увид у људску погрешивост
сачуваће нас од опасности и дезидеологизоване политике, такође нам и показати
границе политике. КРСТ има кључне елементе људске цивилизације, а наша
политика КРСТ-а имаће кључну улогу у развоју и просперитету српског друштва,
суоченог са изазовима 21. века.
Политичке претходнице нашег друштва нису разумеле значај и улогу свог
деловања, што је резултирало урушењем појединца и друштва у целини.
Упознати са овом чињеницом и подстакнути вером у Бога и појединца, као и
вером у друштво, на темељима здраве хришћанске демократије ми,
конзервативци-реформисти, упознати са основним стратешким одлукама, које су
темељ здраве политике: социјалне тржишне економије, партнерство са Истоком,
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Западом и Европском унијом, уз очување нашег интегритета и традиционалних
вредности, политичка и економска неутралност по угледу на швајцарски модел и
уређење – учинићемо револуционарни преокрет у свим сегментима живота и
подстаћи динамичан развој наше земље. У свакој прилици ћемо ми,
конзервативци-реформисти, јединством наше моћи и јасно дефинисаним
циљевима, након претходних горких деценија поделе, у миру, слободи и
просперитету поправити све пропусте претходних погрешних политика под
руководством неодговорних владара у вишевековној српској историји.
Србија ће бити поносна на оно што ће учинити КРСТ. Ми ћемо имати
најзначајнију улогу у овој успешној мисији.
Суверени територијални, економски и друштвени поредак, уз максимална људска
права – наш је модел за међународну заједницу. Глобализација захтева нову
димензију организовања унутар српског друштва. КРСТ једини на политичкој
сцени има рецепт за просперитет нашег друштва.
С обзиром на изазове 21. века, потребно је ново схватање безбедности: то
подједнако обухвата унутрашњу и спољну безбедност у складу са новим
глобалним претњама.
Наш програм, такође, укључује социјалну сигурност без обзира на демографске
промене и кохезију у нашем друштву, као и економску сигурност, на основу чега
ћемо створити окружење које чува свака генерација за следећу. Желимо да
традиционалне и моралне вредности буду темељ наше грађанске вредности, а
снагом вере, воље и марљивости заједничким снагама остваримо да наша земља
буде успешна. Наша визија за Србију јесте друштво у коме грађани срећно,
слободно и безбедно живе. Ми се залажемо за поштовање успеха. Желимо да
просперитет буде центар друштва и да нема оних који су искључени из њега.
Имамо кључ за боље пословне могућности на тржишту рада, решење
незапослености, посебно ћемо обезбедити једнаке образовне могућности и
могућности доживотног учења и усавршавања. Уз наша морална и етичка
уверења и наше богато искуство, уз поштовање традиције на темељима правде и
сигурности створићемо могућност за све људе.
На овој основи делујемо заједно са грађанима Србије у нашој српској земљи
за добру будућност.
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ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ
Основни циљ Конзервативне реформистичке странке јесте да својим деловањем у
друштву ствара профил нове политичке генерације, која ће у свему бити боља,
ефикаснија, напреднија него садашња генерација политичара, која је наслеђена
од некадашњег једнопартијског Савеза комуниста, тј. по свом менталном склопу
још увек суштински веома блиска његовој идеологији.
Актери и промотери ове политичке мисије својим радом, заправо, треба да утру
пут стварању једног здравијег менталитета нашег народа – спремнијег у
прихватању бројних изазова савременог света, одлучнијег у решавању
нагомиланих проблема, доследнијег у постизању резултата, разложнијег у
поимању ствари – менталитета ослобођеног стега партијских предрасуда и
ограничења, способнијег за покретање промена, флексибилнијег у опхођењу
према неистомишљеницима итд.
Наша мисија је стварање нове ментално-политичке свести.
То је уједно и мисија уједињења људи око заједничких циљева и заједничких
друштвених интереса за промену система и остварење друштвеног просперитета.
Наше је опредељење да ствари посматрамо и постављамо увек пре системски
него ад хок (али и од случаја до случаја, тамо где је то неопходно).
Ми ћемо се, као активисти Конзервативне реформистичке странке, борити на
сваком кораку за друштво праведно, друштво са негованим истинским људским
вредностима, за друштво које ће да иде стално напред, у коме ће се непрестано
унапређивати квалитет живота обичног човека, друштво реда, позитивних закона,
отворено, слободно, богато, радно, безбедно друштво. За друштво у којем ће
сваки грађанин моћи слободно да живи и ради и у којем ће, пре свега, желети да
живи и ствара.
Хоћемо да градимо Србију која ће бити уважавана од грађана других земаља и
поштована од својих грађана.
У свом раду обраћамо се свим грађанима Србије, без обзира на њихову
политичку, верску, националну или неку другу припадност.
Универзални принципи којима се руководимо у свом деловању јесу:
ТРАДИЦИЈА, СЛОБОДА, ПРАВДА, СОЛИДАРНОСТ, ЈЕДНАKОСТ.
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Ипак, само декларисање универзалних принципа није довољно. Хоћемо да
политичком сценом Србије почну да се примењују и неки нови принципи, као што
су:
1) МЕРЉИВОСТ – Можемо да меримо све што радимо; тако се заиста
утврђује шта су резултати, а шта празне приче;
2) СВРСИСХОДНОСТ – Све што се ради мора да има своју сврху, свој циљ,
план и резултате (који ће се моћи мерити!);
3) ВИЗИОНАРСТВО – Морају да постоје јасно утврђени планови развоја
одређених сегмената друштва за пет, десет, двадесет, педесет година;
4) ДРЖАВНИШТВО – У бављењу јавним пословима интересима државе
морају да буду подређени сви други;
5) ПРАKТИЧНОСТ и ЈЕДНОСТАВНОСТ – Не смемо да компликујемо
решавање животних питања за људе; морамо да научимо да у политици
поједностављујемо ствари;
6) СТРУЧНОСТ – Стручност испред свих политичких начела;
7) ТРАНСПАРЕНТНОСТ – У сваком сегменту друштва јавне финансије јесу
и остају јавне (без тајних уговора, договора и сл.).
Наша главна одлика је непрекидна активност. Ми хоћемо да својом политичком
акцијом и иновативним приступом утичемо и на друге да буду друштвено активни.
Само ако успемо да покренемо критичну масу једног друштва да мисли политички
и активно учествује у политичком животу – можемо да добијемо неопходан
квалитет. Политика је у Србији лоша зато што се њоме бави много лоших људи, а
они који су бољи, нажалост, склањају се.
Ми хоћемо да склањамо нестручне и непоштене са позиција на којима се одлучује
о битним питањима за државу, а да направимо простора за стручњаке и поштене
људе. Само тада можемо да идемо напред.
Конзервативна реформистичка политика у Србији (заједно са представницима
најзначајнијих институција) има задатак да дефинише националне циљеве и
усагласи јасну националну стратегију доласка до тих циљева.
Нама је управо у том смислу врло важно да изградимо стабилну и профитабилну
националну економију, која ће почивати на националним богатствима, њиховој
најбољој искоришћености и пружању свих могућих погодности, олакшица и

4

подстицаја нашим људима
„робовласничког друштва”.

у

том

послу.

И

стопирамо

даље

ширење

Хоћемо да станемо на пут државном криминалу и корупцији!
Требају нам људи несаломиве воље и јаког карактера, људи непоткупљиви,
истрајни, вансеријски, да заједнички наше идеје спроведемо у дело. Ми смо
спремни да са таквим људима поделимо искушења и путеве који нам као нацији
тек предстоје.
Конзервативизам и реформизам, као наше главне одреднице – наш политички
модус вивенди, произилази из уверења да је Србији неопходан читав низ
суштинских промена, штавише, системских промена у готово свим деловима
друштва и представља нашу спремност да је у томе предводимо.
„Србија –наша ствар!”

КОНЗЕРВАТИВНА РЕФОРМИСТИЧКА СТРАНКА
(КРСТ)

Ко смо? Основне вредности КРСТ-а:

1. КРСТ је намењен свим људима, у свим слојевима и групама наше земље. Наша
политика се заснива на традиционалном хришћанском схватању човека и његовој
одговорности пред Богом и друштвом.
2. Схватање човека и вере нам даје моралну основу за одговорну политику. Ипак,
знамо да нема вере из које се може извести одређени политички програм. КРСТ је
отворен за свакога ко поштује традицију, достојанство, слободе и једнакости свих
људи базиране на моралним и етичким начелима. На овим темељима градимо
нашу заједничку акцију с циљем остварења здравог и просперитетног друштва.
3. КРСТ је странка основана од стране грађана да, после неуспеха у вођењу
државе свих претходних властодржаца који су довели друштво, државу и живот
достојан модерног човека на руб егзистенције, преузме одговорност за
општенародни бољитак и излечење посрнулог друштва. На основу
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заједничких вредности и уверења, чланови КРСТ-а ће са свим друштвеним
слојевима заједно обезбедити сигурну и просперитетну будућност српског
друштва. КРСТ је конзервативна, патриотска, уставобранитељска, либералноекономска, хришћанско-демократска странка десног центра.
4. Духовни и политички принципи КРСТ-а темеље се на друштвеној етици
хришћанства, традицији просветитељства и породици као стубу друштва, уз
конзервативне вредности и знања да држава не може да буде свемоћна, као и уз
хришћански и патриотски мотивисани отпор против уништења моралних и
културолошких вредности друштва.
КРСТ је партија свесрпског јединства!

ХРИШЋАНСКИ ПОГЛЕД НА ЧОВЕКА
5. За нас, човек је створен од Бога у свом лику. Ми морамо створити слику
друштва о људима који су посвећени свом неприкосновеном достојанству.
Достојанство мора бити печат свих људи, који су једнаки, без обзира на пол, боје,
национално порекло, старост, верско и политичко убеђење, инвалидитет итд.
Поштујемо сваку особу као јединствено лице у свим фазама живота.
6. Од достојанства човека расте његово право на слободан развој личности и,
такође, одговорност према суседима. Људи имају слободу на моралне одлуке ако
су без угрожавања друштва у целини.
7. Ми разумемо човека као део стварања. Није нам дато да слободно
располажемо над природом. Природа нам је поверена на чување. Ми смо
одговорни за то какво наслеђе преносимо будућим генерацијама.

СЛОБОДА
8. Човек је створен слободан, као морално биће које разумно и одговорно
делује. Чак и тоталитарни систем не може да му узме право на мисао и
унутрашњу слободу. Условљавањем слободе других човек ограничава своју
слободу. Они који траже слободу за себе морају признати слободу других.
Слобода обухвата права и обавезе. Она је увек слобода у одговорности. Циљ
политике је да се обезбеди довољан простор за људску слободу у правно
стабилном друштву. Ми ћемо учинити све да Република Србија буде друштво
слободних грађана, слободних уверења, темељена на традицији и
хришћанским начелима слободе, у коме ће моралне вредности бити у
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основи правних и грађанских норми. Друштво у коме криминал и корупција
неће имати своје место.
9. Човек се развија у заједници. У супротном, рушењем заједнице би његов живот
био слободан, али сиромашан и усамљен. Морају постојати норме у којима се
слобода одвија.
10. Право је гарант за слободу штитећи лично достојанство човека. Ограничења
слободе су дозвољена искључиво ако су неопходна за њену заштиту.
Реализација слободе захтева социјалну правду. Околностима под којима лице
живи слобода не би требало да стоји на путу.
10.а. Приватна имовина се мора поштовати и штитити. Материјални темељи
слободе морају бити осигурани. Повратак свих облика имовине подразумева
послератну конфискацију свих добара, девизне динарске штедње грађана, као и
решавање имовине, било да се односи на то да ли је имовина конфискована
после Другог светског рата или после распада бивше СФР Југославије.
11. Слобода се реализује у практичном животу кроз личне и друштвене
одговорности. Грађанима треба слобода у породици, комшилуку, на радном месту
и у јавном иступању. Желимо осећај одговорности за опште добро, уз обавезе
јачања грађанске одговорности.
12. Сопствени учинак је део слободног развоја личности. Његово достојанство и
његова гарантована права морају бити независна од било које моћи. Али сваки
појединац у слободном друштву обавезан је дати лични допринос. Без личног
постигнућа ниједна заједница не може да напредује, стекне и задржи просперитет.
13. Подстичемо спремност сваког појединца да се бори за сваку врсту слободе.
Залажемо се за јасне правце демократије и владавине права. Ко је слободан има
обавезу да устане за слободу оних којима је слобода ускраћена. Слобода не
може бити ограничена на неколико људи или друштвених група.
Желимо слободу за све људе!
14. Слобода омогућава аутономни начин живота. То је разлог зашто се залажемо
да се друштвени живот организује на принципу супсидијарности. Шта је грађанин
сâм? У породици и добровољној сарадњи са другима он може боље или једнако
добро да оствари свој задатак. Државне и локалне власти треба да постоје да
преузму решавање задатака само када поједини грађани или заједнице не
могу испунити те задатке, а не да владају грађанима као у доба царских
владавина. Принцип супсидијарности су односи између мање и веће заједнице,
као и између слободних асоцијација и државних институција. Принцип
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супсидијарности онемогућава да организоване мањине и перформансе
појединца надвладају друштвеним заједницама.
14.а. Нова технолошка достигнућа доводе људе до етичких ограничења. Дакле,
биомедицинска и генетичка истраживања суштински постоје да излече болести и
ублаже патњу. Али исто тако, носе ризике: безгранична жеђ за знањем и
бескрупулозни маркетинг фармацеутских компанија некада служе супротности
свог изворног постојања. Профит не сме бити једино мерило оваквих
истраживања. Она су ту за добробит човечанства, а не личног богаћења.
Слобода истраживања је неповредиво право док се поштују људско
достојанство, слобода и стварање.

СОЛИДАРНОСТ
15. Солидарност у потпуности одговара друштвеној природи људског бића. Циљ
КРСТ-а је да се обезбеди достојанствен живот за све, а то се може постићи само
уз солидарност. Солидарност се мора применити на људима који још увек нису у
стању да поставе темеље слободног живота како би спознали да је слобода
солидарно деловање друштвених заједница ради свеукупног просперитета.
16. Свако има право и дужност у солидарном друштву да доприноси својим радом.
Залажемо се за узајамну одговорност.
Основне форме солидарности су помоћ и подршка личне интеракције: у породици,
међу пријатељима и комшијама, у приватним и друштвеним заједницама.
Социјална заштита се заснива на принципу солидарности. Колективни ризици се
штите њом. Најважнија је солидарност на изградњи државе, када сваки појединац
има обавезе према држави и држава према појединцу. Социјална сигурност има
умирујући и ослобађајући ефекат. Солидарност онемогућава злоупотребу
социјалне сигурности.
17. Солидарност је посвећена и будућим генерацијама. Без солидарности међу
генерацијама не постижу се међугенерацијске једнакости. Све политичке одлуке
морају да испуњавају ту одговорност. Ми не можемо да живимо на рачун живота
наше деце и наших унука. Такође, не смемо отуђивати друштвено и територијално
наслеђе наших дедова и прадедова. Залажемо се за друштвену солидарност
нашег народа. Без тога, јаз између богатих и сиромашних се не може превазићи и
заштита стварања класних разлика није могућа.

8

ПРАВДА
18. Основа правде је једнакост свих људи, уз најважнија начела: достојанство и
слободу. Правда постоји ако одржава право на достојанство и слободу. Правда
захтева исти третман за сваког појединца у друштву без обзира на друштвени
статус. У области владавине закона правда подразумева једнака права за
све. Правна заштита против самовоље и злоупотребе власти предуслов је за
праведно друштво. Нико не може да се изгуби, нико не сме да се заборави.
19. Када је право људи на достојанствен живот занемарено и тамо где слобода
појединаца, специфичне групе и властодржаца потискује интересе и права целог
народа – ту као последица, пре или касније, владају насиље и сукоби, што доводи
до крвопролића и исхода без победника.
19.а. КРСТ се залаже за поштовање људских и грађанских права и
превазилажење социјалне и економске потешкоће стручним и промишљеним
одлукама, без медијске пропаганде и лажи. Само тако ћемо омогућити друштву
просперитет, праведан и безбедан живот.

СПРЕМНОСТ
20. На духовним основама марљивошћу ћемо моћи да се победнички носимо са
изазовима у садашњости и будућности. Здрава политика КРСТ-а ће за кратко
време створити услове за преокрет у друштву и утемељити државне снаге
на бази економског и друштвеног просперитета како би се Србија ослободила
свакодневних притисака и неистинитог представљања своје позиције у свету. Циљ
наше политике у Србији је стварање друштва у коме су сви слободни и свесни да
нас само јединство спаја.
21. КРСТ верује у способност и спремност грађана да узму ствар у своје руке.
Циљ политике је, између осталог, да промовише личну одговорност грађана, тј.
спремност да се одговорност преузме. Човек свој развој, моћи и таленте мора
слободно да користи.
21.a. Сви грађани треба да буду у стању да постигну минимални животни приход.
Реализација мора бити награђена. То је у складу са принципом моћи правде, да,
ако радите, имате више него ако не радите.
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ОЈАЧАЊЕ БРАКА И ПОРОДИЦЕ
22. Човеку се мора обезбедити интеракција између слободе и одговорности, уз
истовремено подстицање стварања породице, на којој се наше друштво заснива.
КРСТ жели брак и породицу као темељ јачања друштва и чврсту посвећеност
породици и наталитету, чиме ће се створити мирна коегзистенција генерација.
Обезбедићемо свакој породици са децом озбиљне финансијске подстицаје и
стимулисати проширење породице адекватним подстицајем ради
обезбеђења материјалне сигурности и стимуланса у њеном очувању.
23. Брак је наша мисија заједнице мушкарца и жене. То је најбоља и
најпоузданија основа за успех породице. У браку је заједничка одговорност очева
и мајки за своју децу. Чак и у браковима без деце, мушкарци и жене морају да
преузму сталну одговорност једни за друге. Дакле, брак јесте и мора бити под
посебном заштитом нашег устава.
24. Брак и породица су најпоузданија друштвена мрежа – када људи требају људе.
Породичне везе остају за цео живот. Родитељи и деца никада нису имали тако дуг
заједнички живот као данас. Ипак, постоје мање и мање породице. Тренутно,
свака наредна генерација је за трећину мања од претходне. То је контрадикција
нашег времена: богато друштво није богато ако је сиромашно децом. Просперитет
се састоји из више чинилаца, а најважнији је, свакако, пород.
25. За породице са децом КРСТ ће обезбедити пореске олакшице и
финансијски стимуланс за свако дете, као и доживотну пензију за мајку од
трећег детета.
Желимо јаке породице у којима деца одрастају у снажне личности, која су
способна за личне одговорности и солидарност.
Ми желимо да створимо услове да се породице и деца остваре. Многи
размишљају да ли да имају породицу и децу из материјалних разлога. КРСТ ће
својим политичким деловањем и конкретним мерама отклонити такве друштвене
узроке и све ћемо променити где треба да се промени – само зато што желимо да
сачувамо породичне вредности. Желимо да ојачамо породицу. Ово укључује и
подршку породицама чијој је деци неопходна медицинска брига. Циљ наше
породичне политике јесте обезбеђење правде породицама, олакшавање живота
са децом, као и реализација дечјих и породичних жеља.
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ОБРАЗОВАЊЕ
Више образовање за све!
Образовање не почиње у школи и не престаје завршетком школовања!
26. Образовање је за нас примарна тема, где ћемо поставити темеље за
диференциране могућности обуке, тако да свако има најбоље шансе да може да
развије своје знање.
26.а. Знање из области савремених информационих
технологија води ка развоју напредног друштва.

и

комуникационих

27. Образовање, организовање и употреба знања од централног је значаја за
стварање могућности у животу за сваког појединца и за друштво у целини.
Образовање – јер је знање најважнији ресурс.
27.а. Образовање је кључ за појединачне животне шансе и има изузетан значај за
вредности које чувамо, као и за вредности које желимо да развијемо. Само боље
образовање за све осигураће одржив просперитет. То ће нам омогућити да се
суочимо са изазовима будућности и да искористимо могућности промене. КРСТ је
развио посебан програм за подстрек у образовном сектору са мотом:
„Образовање за све”, без обзира на материјални статус.
27.б. У могућности смо да развијемо слободан, коректан и ефикасан систем
образовања који би допринео просперитету у друштву. Да би наше оронуло
друштво изградило своје моралне и економске вредности, образовање је од
стратешког значаја и ту КРСТ једини има решење.
27.в. Да би се одговорило изазовима, пратимо неколико смерница. Ми желимо
већу диференцијацију, више флексибилности и транспарентности у
образовању. Желимо да се побољшају квалитет и перформансе у свим
областима. Ми желимо да се у пракси прошири концепт образовања. Желимо
образовање од почетка и за живота, из хуманих, социјалних и економских разлога.
Сад се дешава да образовни систем квази не постоји, то касније није могуће
исправити ни са много новца. Због тога се водимо максимом: „Превенција, не
исправљање!”
Едукација од почетка!
Наша посвећеност провереним садржајима учења и кључних компетенција у
основи наставних планова и програма даће одлучујући допринос.
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28. Социјално порекло људи не може да буде мерило будућности. Напредовање
кроз образовање – то је наш циљ и политика КРСТ-а. Сви су укључени, нико не
треба да буде остављен. Сиромаштво често почиње и као образовно сиромаштво.
Учешће свих у образовању и обуци услов је за једнаке могућности, а то ће КРСТ
истрајном и јасном политиком омогућити.

ЗАПОСЛЕЊЕ
Посао и просперитет за све!
29. Човек се развија радом. Због тога је запосленост и просперитет за све
примарни циљ КРСТ-а. Здрава тржишна економија омогућиће грађанима да
праведно учествују на конкурсима за посао.
30. Морамо да држимо до својих производа у глобалној конкуренцији. Ми из КРСТа ћемо субвенцијама и инвестицијама у развој домаће привреде обезбедити да се
наша земља развије на здравим економским темељима уз социјалне сигурности и
стабилности и отворити нове могућности сваки дан за запослење нације и њен
даљи развој. Ако је могуће, сви људи морају бити у стању да учествују у подршци
КРСТ-а у могућностима раста запослености, знања и капитала.
31. Кроз призму конкретних различитих пројеката обезбедићемо пословну
сигурност за све радно способне грађане Републике Србије. Поред тога,
радници треба да буду укључени у успех компанија и друштва.
Ми стварамо услове за друштвени просперитет!
СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
32. У виду законске здравствено-социјалне заштите постепено ћемо уводити
солидарне премијум елементе, док бенефиције за незапослене морају бити
повећане, при чему те бенифиције важе само за радно неспособне особе. Радно
способнима ћемо обезбедити услове да се пронађу у широкој палети пословних
понуда.

ФИНАНСИЈСКА КОНСОЛИДАЦИЈА
33. Солидне финансије, чврста Србија! Желимо генералну забрану новог
задуживања на свим нивоима. Неконтролисана потрошња и неадекватно вођење
јавних финансија доводе до сталног задуживања и презадуживања. КРСТ ће
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програмским јасно дефинисаним економским мерама поспешити раст привреде и
тиме обезбедити стабилне јавне финансије без додатног задуживања.
Транспарентност у сваком сегменту друштва – јавне финансије јесу и остају јавне
(без тајних уговора, договора и сл.).
Јасно дефинисане државне инвестиције и утрошак државног (народног)
новца!
33.а. Данашње дугови су сутрашњи порези. Просперитет наше земље је у
опасности ако Влада настави да троши више него што зарађује. Зауставимо дуг!
Желимо земљу која ће обезбедити будућност своје деце, а не живети на
њихов рачун!

ЕКОНОМСКИ (РЕВОЛУЦИОНАРНИ) ПРОГРЕС
Многи људи у Србији су искусили глобализацију и захтеве у вези са њом као
претњу многим пословима своје професије и синдромом јефтине радне снаге.
34. Глобализација
подразумева
отварање глобалних политичких,
економских и комуникативних граница. Карактерише је мобилност људи у
размени идеја и информација, роба, услуга и капитала, као и интеграција
тржишта. То је израз слободе и повећане конкуренције, а не стварање
неоколонијализма у каквом се наше друштво налази услед нестручности
владајућих структура и њихових квазиекономиста, који, уместо да користе шансу
тржишне глобализације позиционирањем Републике Србије на лидерско место у
региону, погрешном економском политиком и политичким приступом гурају наше
друштво у неоколонијализам и економску катастрофу.
35. Свест да живимо у заједничком свету расте. Међутим, глобализација доводи
до различитог у расподели богатства и сиромаштва у свету – између земаља и
унутар њих. Миграција је, такође, последица глобализације.
36. КРСТ ће по швајцарском моделу, буђењем националне свести и развојних
капацитета унутар наше државе, позиционирати Републику Србију на лидерску
позицију нашег региона и шире, прихватајући глобалну тржишну утакмицу без
урушавања националног суверенитета и интегритета на бази јасног глобалног
партнерства понуде и потражње.
37. Кроз призму економске стратегије подстицаја домаћих малих и средњих
предузећа и субвенционисање породичних производних ресурса у свим
производним областима, нарочито аграру и ИТ сектору, користећи веће
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приближавање међународним тржиштима, кроз глобално интересантне производе
предузетништво има шире могућности на тржишту потрошача.
38. Стране инвестиције су пожељне, али не стимулисане субвенцијама и
јефтином радном снагом, што је у пракси поражавајућа политика, јер у
ендефекту не доприносе развоју друштва и појединца, већ коришћењу
природних и друштвених ресурса Републике Србије зарад личног профита и
општих интереса матице из које долазе.
39. Ми се залажемо да стране инвестиције буду стварна улагања у препород
земље и просперитет радника у тим компанијама. Настојаћемо да кроз различите
инвестиционе програме, уз пореске олакшице и инвестициону сигурност
омогућимо страним инвеститорима могућности за инвестирање и профит без
државних субвенција у новцу (које су искључиви модел за манипулације и
корупцију) и са зарадама које неће урушити људско достојанство.
40. Ефикасност природних ресурса је изазов и прилика! Природни ресурси су
природни капитал и основа целокупне економске активности. Без природних
ресурса, као што су сировине, земљишта, воде и ваздух, ни наше свакодневне
животне потребе не могу бити покривене, а оне су основа просперитета.
Паметна употреба ресурсâ је пут у развој, који остаје и перспектива будућих
генерација економског просперитета и социјалне кохезије.
41. Ово није само еколошки већ и економски и социјални изазов. Природни
ресурси, посебно сировине, битан су фактор производње и темељ нашег
просперитета, који тренутно ограничено користимо или уопште не користимо.
КРСТ има смернице како рационалним коришћењем сировина дуж целог ланца
вредности – од вађења кроз прераду – можемо постићи завидан ефекат
економског и социјалног просперитета.
42. Социјална кохезија дефинисана је као посебан квалитет заједнице и показује
како њени чланови живе и раде заједно. Карактеристике друштва са високим
степеном кохезије јесу еластични социјални односи, позитивна емоционална
повезаност чланова заједнице и опредељење за опште добро.
Социјална кохезија је кључна за будућност сваког друштва!
43. КРСТ указује на најважније социоекономске факторе у вези са социјалном
кохезијом, национално богатство мерено бруто домаћим производом и развој
модерног информационог друштва.
44. Развој модерног информационог друштва има дубоке ефекте на социјалну
кохезију.
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45. Нова прогресивна економска политика мора успоставити међународне
стандарде социјалне тржишне привреде.
46. Социјално-тржишна економија омогућава шансу за просперитет и сигурност за
све.
КРСТ има снаге! Снага је камен темељац за економски напредак!
47. Прогрес захтева акцију државе која је способна да обезбеди поље за игру. Ово
укључује комерцијалну и уговорну слободу, заштиту од тржишних баријера и
заштиту од злоупотребе власти, доминантних компанија и омогућава
транспарентност на тржишту. У социјалној тржишној привреди битна је заштита
имовине. За успех наше земље важно је да су жене и мушкарци спремни да
започну пословање и преузму ризик.
КРСТ ће обезбедити услове и подстицаје за развој малих фамилијарних
компанија и тиме створити услове за незаустављиви економски прогрес
српског друштва.
Само отворено и разнолико друштво ствара креативно окружење, у идејама је
просперитет осигуран кроз иновације.
48. КРСТ се залаже за јасно дефинисана права интелектуалне својине, која су
основа за дугорочно истраживање и посвећеност развоју и важан предуслов за
наш економски успех. Широм света право власништва над патентима и идеја
имају подршку у државној политици, а код нас су та права занемарена. Посебно за
иновације у Србији од кључног је значаја да се развије обавезујуће и прихваћено
правило за заштиту интелектуалне својине.
49. Стварање је прогрес!
50. Србији су потребне темељне економске реформе; само тако можемо да
изградимо и очувамо свој просперитет – он не може једноставно да се
догоди.
51. Будућност за пољопривреду и рурални развој!
51.а. КРСТ жели свеобухватан развој, живу пољопривреду и шумарство у
Републици Србији.
51.б. У производњи квалитетне и здраве (БИО) хране видимо фокус наше
економске политике и наше пољопривреде.
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52. У очувању и конзервацији ресурсâ приватна својина над земљиштем игра
важну улогу. Лична одговорност и идентификација људи са њиховом имовином
ефикаснији су од прописа државе.
53. Разноликост и тржишна оријентација српске пољопривреде и прехрамбеног
сектора значи за нас да имамо присуство како на регионалним тако и на
међународним тржиштима.

КУЛТУРА
Србија је европска културна нација!
54. Србија је
културолошком
појединца већ
наслеђе наше
обезвредити.

земља са посебном традицијом базираном на историјском
карактеру. Уметност и култура обликују не само идентитет
целе наше нације. Ми желимо да сачувамо богато културно
земље, које се кроз генерације погрешних политика покушава

54.а. Културна разноликост је део виталности нашег друштва, која доприноси
његовом квалитету. Наша културна визија је космополитска Србија која је
традиционално отворена за сусрет са другим културама, али уз конзервативни
поглед у очувању своје културне баштине.
54.б. Залажемо се за слободу уметности. Влада и политика нису за уметност.
Уметност је посебан облик суочавања са реалношћу, која живи од радозналости и
смелости. Јачање креативног потенцијала је такође од кључног значаја за Србију.
Ми из КРСТ-а ћемо радити на очувању културног наслеђа и промоцију наше
културе.
Културна промоција није субвенција, већ незаобилазно улагање у будућност
нашег друштва!
Поред државне одговорности, грађанско ангажовање у промоцији културе даје
незамењив допринос. Желимо да побољшамо окружење за промоцију културе
кроз лични и финансијски допринос.
54.в. Дневна меморија је део наше културе и покрива целу српску историју са
свим својим манама и врлинама. Карактеристика Републике Србије су стални
братоубилачки ратови и компромиси – договори са великим силама без јасне
националне стратегије. Конзервативна реформистичка странка жели стати на пут
оваквим политикама које су довеле до уништења културног и традиционалног
наслеђа, претварајући нашу земљу у колонијално друштво са наметнутом
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културом прихватања неприродних ствари као културно оправданим, где се
неморалне вредности утемељују у друштву и разарају га у корену.
54.г. Културно образовање мора почети у породици и не сме престати завршетком
школовања. Језик је више него средство комуникације. Он је изванредна
карактеристика културе наше земље и друштва.
Рад међународних школа и научних институција, као и културних организација, на
аутентичном имиџу наше земље у иностранству мора бити ојачана.

СЛОБОДНИ МЕДИЈИ
55. Медији су кључни елемент нашег демократског система, они су посебно
осетљиво културно добро и важан економски фактор са истакнутим
одговорностима. У променљивом свету медија то углавном зависи од
обезбеђивања разноврсности и квалитета медијског садржаја, који мора бити
јасно профилисан.
Медијски садржаји морају бити предмет контроле ради спречавања шунда и
кича, који утичу на урушење културних тековина друштва.
55.а. У интересу независности медија, посебно када је реч о политици, ми
одбацујемо било какав директан или индиректан притисак политичких
странака и власти на медије. Легитимно регистроване политичке партије морају
имати приближно исто медијског простора у политичким дебатама и
представљању програма странке без обзира на своју позицију.
56. Финансијско учешће политичких странака у медијским компанијама мора бити
контролисано и ограничено. Разноврсност медијских услуга и доказани двоструки
систем јавног и приватног емитовања припада медијским слободама. Медијска
политика мора осигурати да се коректна конкуренција може одржати и да
постоје два система – систем власти и систем опозиције – што једино даје
одговарајуће могућности за развој друштва. Јавни сервис мора изнад свега да
обезбеди емисије из области образовања, културе и независног информисања.
Јавни сервис треба да буде заштитник културе и културних производа у исто
време.
56.а. Приватни медији су власништво појединаца или интересних група, власничко
право је законом загарантовано, уређивачка политика приватних медија је потпуно
аутономна. Међутим, додељивањем националне фреквенције свака злоупотреба
националног добра мора бити озбиљно процесуирана. Не сме приватни интерес
угрозити друштво и државу. КРСТ ће јасно дефинисаним законским актима и
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подактима довести до немогућности злоупотребе медија у приватне или
политичке сврхе. Остваривањем права на националну фреквенцију приватни
медији постају јавни сервис.

ПАТРИОТИЗАМ
57. Без заједничког уважавања наше прошлости не може се градити будућност.
Без патриотизма и спремности на домовину и нацију, као ни без
одговорности у очувању суверенитета и интегритета, држава не може да
напредује. Неоколонијализам је сигуран пут ка губитку државе, чиме теже
досадашња политичка руководства у Србији, нарочито у последњих педесет
година.
58. Свако политикантство губи пред искреним патриотизмом. Ми ћемо политичким
деловањем допринети спровођењу тужби и наплатити штету од свих учесника у
бомбардовању Републике Србије. Никада се зло начињено нашем народу не сме
заборавити, јер ћемо једино тако одбранити будућност. Патриотизам је основ за
очување наше државе и друштвене заједнице и то је разлог сталних покушаја
уништења наше националне свести.
Ми ћемо политичким деловањем на бази националног и локалног патриотизма
остварити уједињење и ојачање српске заједнице на принципу „Србија – наша
ствар!”

УСТАВОБРАНИТЕЉСТВО
59. Ми, Конзервативна реформистичка странка, посвећени смо преамбули
Устава и тиме је наша одговорност пред Богом и народом потпуна.
59.а. Друштвено и територијално наслеђе створено на крви наших предака не сме
се и не може отуђивати. Ми се залажемо за поштовање Устава и
територијалну целовитост наше земље, укључујући Косово и Метохију. У
претходним годинама и деценијама се безобзирно кршио Устав и тиме уставни
поредак наше земље. Ми се залажемо и створићемо стручни савет за контролу
рада уставног суда и покретања поступака против непоштовања Устава.
Стриктно се морају поштовати Уставом загарантована права!
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
60. Глобалне климатске промене угрожавају наше животе и могућности развоја
будућих генерација. Повећане емисије гасова и глобално загревање имаће
далекосежне последице за човека и природу: топљење глечера, пораст нивоа
мора, киселост океана.
60.а. За живот вредан живљења: КРСТ жели да умањи емисије штетних гасова у
Србији. Учинићемо све да заштитимо природу и природне ресурсе, и то
едукацијом и конкретним поступцима у очувању животне средине.
Здрава средина – здрав живот!

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТ
61. Примарни задатак нам је сигурност у снабдевању енергијом. Осим тога, наш
циљ у снабдевању енергијом јесте остваривање и повећање обновљивих извора
енергије. Потражња за енергијом и потрошња фосилних горива расте широм
света.
61.а. Заштита наших природних ресурса, која такође укључује пажљиво
коришћење окружења и заштиту поднебља, наш је допринос да будућим
генерацијама пружимо могућност да живе безбедно.
КРСТ се залаже за стриктно дефинисану контролу приступа природним ресурсима
и изворима енергије, која је значајна за просперитет нашег друштва.

СПОРТ
У здравом телу здрав дух!
62. Спорт, вежбање и исхрана играју важну улогу у одржавању здравља.
Појединачна одговорност у области здравствене заштите кроз спортске
активности треба да буде подржана од стране Владе. Превенција кроз спорт и
вежбе ослобађа нас стреса и ојачава наш организам и наше друштвене системе.
Професионални спорт и популарни спортови на одговарајући начин промовишу
наше друштво у свету.
62.а. Ми смо посвећени заслузи у спорту и врхунским спортистима. Спортска
елита има важну улогу у најширим слојевима друштва. Спортска промоција у
војсци, полицији и царини неопходна је за будућност друштва. Јака привреда ће

19

омогућити перспективу врхунских спортиста. КРСТ има решење у конкретном и
систематском унапређењу талентованог младог нараштаја, кроз спортско
образовање и обуке, који морају бити усклађени и координирани.
62.б. КРСТ је посвећен развоју врхунских спортских школа. Спорт и вежба
јачају лични учинак, граде самопоуздање, олакшавају просторну и друштвену
покретљивост.

ХРИШЋАНСТВО
Гарант верске слободе!
63. Верска слобода је у одговорности пред Богом и људима. Вредност
веровања не може бити државна регулација. Основни закон се заснива на
вредностима хришћанског порекла и хришћанске демократије. Вера је обликовала
нашу земљу и наше друштво у основи.
63.а. Зато ми из КРСТ-а, који је симбол вере, имамо на уму да се вера очува и да
се спроведе, што је задатак не само хришћанских цркава већ један од приоритета
државе и грађана. Хришћански симболи морају остати видљиви на јавним
местима. У данашње време радикализације ислама врло је важно заштитити
хришћанство и зато смо на хришћанском симболу и утемељили нашу политику
очувања вере и друштва. Истовремено, препознајемо да и друге религије уче
вредности које могу да дају позитиван утицај на наше друштво и наш поредак.
63.б. Ми поштујемо све верске припадности. Оне су део наше културе и
неизоставни део нашег друштва. У својој посвећености друштву они такође
доприносе развоју нашег друштва. Залажемо се за аутономију и независност
хришћанских цркава и признатих верских заједница. КРСТ нашу хришћанску
православну религију види у одговорности за опште добро и зато смо
посвећени промени система и прикупљања црквених пореза у оквиру пореза
на зараде и укидању званичних црквених ценовника, јер нашу цркву видимо
као духовни храм, а не као профитну организацију.
Донација је слобода избора сваког појединца – верника, а не обавеза!
63.в. Ми признајемо црквене примере достигнућа у практичном служењу другима,
али све до тренутка где се то не заснива на профиту. Слобода цркава и верских
заједница да делују на друштво мора остати неприкосновена. Наш закон гарантује
право на слободу вероисповести. Очекујемо од државе и Владе гарант верских
слобода. Желимо да подржимо текући дијалог религија. Црква је место за духовно
просвећење и светионик хришћанства, што је овоземаљска улога цркве.
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64. Крст је симбол хришћанства, симбол заштите и духовности.
КРСТ јесте и биће симбол политичког просвећења и друштвеног благостања.
То је наш правац и наш циљ!

НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И БОРБА ПРОТИВ КРИМИНАЛА
65. Циљ наше националне безбедносне политике јесу разумне могућности
унапређења државне безбедности и борба против криминала. Слободан и
безбедан живот је реализација јаке државе.
КРСТ има јасан програм како поставити јаке темеље и остварити потпуну
сигурност за све грађане и државу.
66. Наша држава треба бити пример достојанства и слободе човека и сигурности
за грађане. Држава има своје овлашћење, али мора посебно да обрати пажњу на
кршење основних људских права. У демократској заједници нема права без закона
и нема слободе без одговорности.
67. Један од кључних задатака државе с циљем заштите основних права јесте
спречавање злоупотребе власти. Безбедносне службе не смеју бити продужене
руке режима, већ заштита државе споља и унутра. Поред тога, држава мора да
одржава људске коегзистенције, да развија и штити слободу и разноликост
друштвених снага.
Спречавање криминала, заштита од претњи јавног реда и безбедности,
истраге и гоњење злочина и кривичних дела предуслови су за миран
суживот.
68. Превенција криминалитета је друштвена одговорност. Државна служба је
неопходна за остваривање јавног ауторитета. Желимо јаку али независну службу.
Држава која се не брани против својих непријатеља угрожава слободу
својих грађана!
69. Зато нам је неопходна будност против свих облика нетолеранције,
екстремизма и насиља. Не сме бити толеранције и нетолеранције. Само грађани
који могу да живе без страха за себе, своју породицу и своју имовину имају
поверења у државу. Тривијализација криминала је погрешан начин сузбијања
криминалитета. Ко прекрши закон – на тај начин ради против система вредности
нашег друштва – мора очекивати доследно гоњење и брзу и доследну казну.
70. Полицијска и судска заштита против криминала основа је за безбедно
друштво. Бескомпромисно искоренити корупцију у судству и полицији,
процесуирати одговорне и одредити им драконске казне.
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71. Држава мора дозволити својим државним органима да користе неопходну
технологију за борбу против криминала у оквиру дефинисаних граница и да
набаве неопходна средства за њих. Приватни интереси морају бити спречени
ради ефикасне борбе против криминала у складу са законом. Политика не сме да
постане заштита преступника. Деловање организованог криминала је у порасту.
Грађани морају бити заштићени од криминалаца!
Неограничени злочин не може да има неограничено право – мора бити
супротно!
72. Инструменти и органи унутрашње и спољне безбедности морају бити
интегрисани. У националној безбедности концепт сарадње државних и локалних
власти мора бити побољшан. КРСТ предлаже концепт за јачање заштите кућног
прага и породице. Употреба самозаштите у посебним ситуацијама ризика мора
бити могућа.

ПОЛИТИЧКА СВЕСТ
73. КРСТ се залаже за представничке демократије, политичко вођство и
демократске и политичке одговорности према сваком представнику политичке
опције, било да је власт или опозиција.
Репрезентативна демократија не искључује елементе непосредне, директне
демократије.
74. Крст се залаже за директну демократију у мањим срединама. Живимо у
друштву са различитим приказима света, мишљења и интереса. То захтева
одговорно доношење одлука, у којима су опречна мишљења и интереси основ
друштвеног живота. Политичке странке имају посебну одговорност према
држави и друштву. Влада мора да одржава природне основе живота за нас и
будуће генерације, да допринесе интегритету стварања, а не да
злоупотребљава власт зарад личног просперитета.
75. Ефикасан јавни сервис је предуслов за поуздану јавну инфраструктуру.
Приступ друштвеним питањима укључен је у политичком процесу и подстиче
активно учешће грађана у политичком животу. Политичке странке испуњавају
своју мисију ако добију поверење грађана и дају јасне смернице за будућност,
искључиво у интересу друштва и државе, а не ради сопственог интереса.
Мишљење и рад политичких странака мора бити транспарентан.
КРСТ као странка народа посебно је способан да споји различите интересе и
да се фокусира на добар заједнички пут.
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76. Партије морају бити укључене у формирање јавног мњења и тиме допринети
контроли државне власти. Њихова независност и разноликост предуслови су за
то.
77. Важно је да се осигура слобода и сигурност у области људских права. Само
владавина права нам даје правну сигурност. Слобода и сигурност су основне
људске потребе.
КРСТ одбацује државу и владу која регулише (контролише) све аспекте
живота људи!
78. Ми смо против регулације, манипулације законима и прописима и против
претеране бирократије управа. Закони морају бити јасни и што је могуће краћи.
Административни процеси и државне структуре треба да прошире своју понуду
електронске управе. Смањење бирократије мора почети одређивањем
циљева државе.
Кроз свеобухватан и отворен дијалог желимо да ојачамо демократски развој,
владавину права, плурализам медија и цивилног друштва.
Држава има задатак да промовише приватне иницијативе.
79. КРСТ ће кроз политичко деловање заузети истакнуту улогу у коначном
рушењу комунизма и комунистичких наслеђа, у промени система и изградњи
просперитетне државе, у промовисању владавине права, демократских
принципа и људских права, затим парламентарне и партијске активности
усмерити на општедруштвено добро, а не ситноинтересне сфере.

ПРАВОСУЂЕ
Правда за све!
80. Независно правосуђе је окосница наше владавине права. Правда штити
грађане од самовоље и злоупотребе моћи и обезбеђује да сви долазе до
изражаја.
Ми желимо да се системским променама спроведе и одржи ефикасност
судова и тужилаштава.
СТОП КОРУПЦИЈИ У ПРАВОСУЂУ!
81. КРСТ ће јасно дефинисаном контролом рада правосуђа допринети
искорењавању корупције у правосуђу. Праведан друштвени систем мора
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обезбедити оквир за достојанствено постојање појединца и гарантовати правду за
све.
КРСТ предлаже да се обезбеди
децентрализацијом државне власти.

слобода

народа

поделом

и

СПОЉНА ПОЛИТИКА
82. Економска стабилност ће појачати атрактивност нашег друштва и наше
културе. Ми желимо да се спречи дезоријентисаност спољне и безбедносне
политике наше земље. За изазовима спољне политике садашњости и будућности
суочићемо се категорично и смело како би се савладала дугорочно базирана теза
комунизма и погрешна политика и Исток и Запад. Време хладног рата је одавно
иза нас. Политика базирана на националним интересима једина је исправна
политика.
83. Свој мото „Србија – наша ствар!” базирамо на проналаску интересних
међународних партнера са јасно дефинисаним правцима обостраних обавеза и
деловања, а не квазипријатељства уобличитеља међународног поретка, услед
којих је Србија изгубила многе нараштаје и територије.
84. Билатерални сусрети без јасно дефинисаних стратешких циљева и доношење
резултата у интересу наше земље, потпомогнути медијском помпом, само су
промоција представника власти с циљем обмањивања сопственог народа.
85. КРСТ упозорава да сваки појединац у друштву има обавезу и
одговорност према својој заједници и држави и да својим погрешним
чињењем или нечињењем постаје саучесник у урушавању друштвеног
поретка и мора сносити моралну и законску одговорност.
86. Развој међународне сарадње, који треба да делује на дужи рок, захтева
систематске унутрашње и спољашње напоре, посебно од стране креатора
политике и интелектуалних елита.

СТАРОСТ
87. Старење се данас доживљава другачије него у прошлости. Развој нових
животних перспектива се не завршава одласком из професионалног живота. Иако
су услови живота промењени, многима се отварају нове могућности захваљујући
новим садржајима. Старији људи морају имати могућност да остваре своју
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друштвену одговорност, своја права и своје обавезе. Желимо да их охрабримо.
Старије генерације и њихово радно искуство драгоцени су за све.
88. Заштита пензије за све. Желимо да заштитимо пензије од ризика умањења,
као и стамбено, урбано и друштвено планирање, који омогућавају самосталан
живот и одговорно учешће старијих у друштвеном животу.
89. Потребно је ојачати социјалне службе како би старији људи могли да остану у
породичном окружењу колико год је то могуће. Неопходне су комплементарне
мере подршке за кућну негу старих лица.
Желимо да спречимо усамљеност у старијем добу.
90. Ми желимо да будемо сигурни да ће њихово људско достојанство да се
поштује и да нико нема права да им умањује заслужене пензије. Образовање и
друштвена партиципација су, наравно, и за старије особе. Старији људи морају да
имају могућност да остваре своју друштвену одговорност, своја права и своје
обавезе. Желимо да их охрабримо да живе.

СОЦИЈАЛНА ПРАВДА
91. Социјална политика и солидарност су водећи принцип за живот друштва.
Наша политика је димензија целе политичке акције. Солидарност не замењује
личну одговорност.
КРСТ се бори
генерацијама.

за

државу

благостања

и

здраву

хипотеку

будућим

92. У знак солидарности, млади треба да подржавају старе, здрави болесне.
Најефикаснију социјалну заштиту постиже превенција. Наша политика заштите
животне средине за заштиту здравља, хуманизација рада, борба против
незапослености и праведније расподеле прихода кључни су задаци превентивне
социјалне политике. Свако треба да има основно право као што су рад и
образовање. Свако има право на пристојан смештај.
93. Одговорност државе је помоћ онима у друштву који не могу да задовоље сами
своје легитимне стамбене потребе. Право на социјалну сигурност лежи у
одговорности државе.
Стуб државе је влада која гарантује социјалну сигурност и законом
омогућено право на накнаду и правно осигурани положај радника, а не влада
којој је циљ лично богаћење и злоупотреба власти.

25

94. Ко користи социјалну помоћ не сме бити дискриминисан. Социјално осигурање
мора да буде поуздано. Економске, финансијске и социјалне политике треба да
буду у координацији једна са другом, тако да је резултат тога политика која се
заснива на стубу јаке социјалне државе.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
95. КРСТ се залаже за потпуну реформу здравства. Залажемо се за сигурност
здравља, у којем интереси осигураника имају предност над интересима лекара,
стоматолога, фармацеутске индустрије, лекова и медицинских помагала, као и
органа болнице.
96. Здравствена заштита треба да се стави у позицију спровођења права
осигураника против интереса фармацеутских компанија, уз јачање интереса
осигураника омогућити јефтине али ефикасне терапије. Наша здравствена
заштита је изузетно неуспешна. Услови болничког лечења су на нивоу
недостојном човеку у модерном друштву.
Борба против зависности је друштвена одговорност високог ранга.
97. Здравствена заштита и здравствено образовање су наши примарни задаци.
Морамо почети у вртићу. Заштита животне средине и заштита на раду уз
напредне методе морају допринети здравственој заштити.
98. Разноликост смисленог медицинског приступа не може потиснути принцип
моћи. За сваког пацијента се, без обзира на његов приход, мора обезбедити
адекватно лечење, коришћењем методе која одговара стању медицинске науке.
99. Сви имају право на слободан избор лекара и избор метода лечења,
укључујући и методе алтернативне медицине. Интензивна нега може спасти
животе. То је проблем где се мора обратити пажња на стање пацијента и људско
достојанство.
100. Технички високе перформансе, високе технологије у медицини не би требало
заменити једноставним и исплативим методама лечења уколико оне умањују
ефекат излечења. Желимо да пацијент има адекватну медицинску негу као и у
западноевропским државама. То захтева изградњу мреже здравствених установа,
индивидуалних и групних пракси, здравствених центара, клиника и центара за
рехабилитацију.
КРСТ има јасан правац остварења боље здравствене заштите.
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КРСТ има јасан правац остварења боље здравствене заштите.
За то нам је потребно партнерство поверења лекара, пацијената и медицинских
и немедицинских здравствених професионалаца

УПОЗОРЕЊЕ!!!

СТИМУЛИСАЊЕ МЛАДИХ КАДРОВА
Одлазак младих стручњака из Србије болест је наше данашњице. Веома је
забрињавајуће што млади таленти, висококвалификовани и стручни
радници својим знањем и способностима доприносе развоју других
земаља, јер их њихова земља не цени, не стимулише и у којој врло често не
могу да пронађу радно место у струци за коју су се усавршавали.
Одговарајућом стратегијом спречићемо даљи „одлив мозгова”. Желимо да
млади стручњаци остану у нашој српској земљи у којој су образовање
стекли, да имају могућност да се у њој развијају и да у њој зарађују. Труд и
улагање у развој професионалног квалитета желимо да се цени и користи
за развој Србије и њене привреде.
Желимо да допринесемо развоју младих стручњака обезбеђивањем
државног фонда за стручне праксе у нашим компанијама, након којих ће у
њима моћи да добију стално запослење.
Acta, non verba – Дела не речи!
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