ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДЯСНАТА ПОЛИТИКА
Ние заставаме на позицията на теорията за естествените права, а именно, че Творецът е
източникът на живот, достойнство и права за всеки и разпознаваме нуждата от нов глас в
българския обществен и политически живот. Държавата и държавното управление не могат да
дават права и достойнство на хората, те могат само да разпознават тези категории и да ги
закрилят или нарушават чрез своето законодателство и управление.
Отчитайки нуждата от дясна консервативна политическа формация, която да защитава
традиционните ценности, християнските цивилизационни постижения и култура, основни
човешки права като свободата на съвестта и вярата, словото, неприкосновеността на личния и
семейния живот и традиционните семейни ценности, приемаме следните основни принципи:
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Консервативна партия
a. Защита на традиционното семейство и
семейните ценности и правата на
родителите да отглеждат и образоват
децата си съгласно своите убеждения;
б. прилагане на традиционните
християнски цивилизационни ценности в
обществения и политическия живот;
в. Противопоставяне на всякакви
тенденции за обществено и държавно
предефиниране на брак и пол.

Лична свобода
Всеки сам е отговорен за делата си и чрез
лично трудолюбие и инициатива следва да
постигне желаното от него в рамките на
добрия морал и личното и обществено
благо.
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Справедливост
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Социална справедливост
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Дясна партия

Защита на основни човешки права
На всеки следва да бъдат гарантирани
основните човешки права, които
осигуряват лично достойнство и участие в
обществения живот.
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Партията работи за разбираема, ясна и
честна правосъдна система, в която
виновните биват наказвани съразмерно, а
невинните – оправдавани.

Защита на правата на слабите,
беззащитните и неродените. Равенство
пред закона.

Ниски данъци, малка, но ефективна
държавна администрация, лична
инициатива, общинско самоуправление,
ненамеса на държавата в живота на
обществото и личностите, когато няма
нужда от държавно администриране на
дейностите на хората, намаляване на
държавната бюрокрация.
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Сигурност
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Суверенитет

Свободата и благоденствието са зависими
изцяло от условия за мирен и спокоен
живот.

Свобода на образованието
Всеки има право да търси образование,
подходящо на неговите възгледи,
възможности и намерения.

интересите на българските граждани и
всички хора на територията под
юрисдикция на същото.

Държавното управление защитава
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Принцип на светската държава
Този принцип означава прилагане на
идеологически и религиозен
неутралитет от държавата при
управление на светските дела. Този
принцип не може да се прилага като
ограничение на правото на християни и
други религиозно вярващи да участват в
публичния дебат и политическите
процеси

Сътрудничество
Взаимодействие със сходни по
убеждения политически формации в
страната и отвъд границите й.
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Златното правило
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Стратегическо виждане

„Прави на другите така, както искаш на
теб да направят” е основополагаща
християнска добродетел, от която ще се
ръководи идеологията и дейността на
партията.

Нашата цел не е само участие в избори, а
изграждане на структури, политическа
култура и визия, която да има
дългосрочен ефект в обществото в
посока на установяване на свобода,
законност, ред, справедливост,
духовност и истина в държавното
управление и в обществения живот.

