DEKLARACJA
W trosce o wolność
osobistą i gospodarczą wszystkich Obywateli,
my, członkowie partii Możemy!,
zaniepokojeni o przyszłość każdego,
kto żyje, pracuje, działa i uczy się w Polsce,
nawiązując do najlepszych tradycji myśli wolnościowej,
zobowiązani, by walczyć o wolność i prawa człowieka w imieniu
wszystkich obecnych jak i przyszłych pokoleń,
złączeni wspólnymi wartościami jak i systemem etycznym,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie,
ze szczególnym wyróżnieniem
wolności, demokracji, praworządności i indywidualizmu,
a także poszanowania godności osoby ludzkiej,
ustanawiamy Deklarację Partii Możemy!
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I Wolność osobista
Wierzymy, że każdy ma prawo do wyboru własnej drogi do szczęścia, dlatego proponujemy
prawne uznanie związków partnerskich innych niż małżeństwa, jako tymczasowego rozwiązania
problemu nierówności wobec prawa w tej kwestii. Docelowo opowiadamy się za tym, aby
państwo nie regulowało związków międzyludzkich. Powinny być one prywatną sprawą osób
zainteresowanych oraz ewentualnie związków wyznaniowych, które, tak jak dziś, udzielałyby
ślubów według własnych kryteriów.
Żądamy zniesienia ustawowych zakazów picia alkoholu i palenia tytoniu w określonych miejscach.
Uważamy, że narkomania to problem zdrowotny i społeczny, a nie kryminalny, dlatego opowiadamy
się za zniesieniem przepisów umożliwiających karanie konsumentów narkotyków. Jednocześnie
postulujemy pełną legalizację marihuany oraz jej przetworów.
Opowiadamy się też za liberalizacją prawa regulującego posiadanie środków obrony koniecznej.

II Wolność działalności
społecznej, religijnej i artystycznej
Sprzeciwiamy się wspieraniu ze środków publicznych działalności religijnej, dlatego opowiadamy
się za zaprzestaniem jej ﬁnansowania ze środków publicznych. Nauka religii w szkołach,
stanowiska kapelanów czy emerytury dla duchownych powinny być ﬁnansowane z prywatnych
funduszy związków wyznaniowych. Jesteśmy również przeciwni ﬁnansowaniu działalności
artystycznej ze środków publicznych. Sztuka powinna być sferą całkowicie niezależną do państwa,
gdyż inaczej grozi wykorzystaniem jej w służbie rządowej propagandy.
Uważamy, że organizacje pozarządowe powinny mieć możliwość pozyskiwania środków
na swoją działalność z dowolnych źródeł prywatnych: zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Jesteśmy natomiast za ograniczeniem, a docelowo zaprzestaniem ﬁnansowania tych
organizacji z podatków, ponieważ prowadzi to do uzależnienia „trzeciego sektora” od państwa
i przekształcenia go w narzędzie realizowania celów aktualnie rządzących polityków.

III Wolność ubezpieczania się
Płacenie składki zdrowotnej oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
powinno być dobrowolne. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych także powinny zostać
zniesione, a ZUS jak najszybciej zlikwidowany. Dotychczasowe zobowiązania emerytalne i rentowe
powinien przejąć budżet państwa, a obywatele powinni mieć swobodę wyboru ubezpieczania
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się w instytucjach prywatnych lub samorządowych. Aby nie wiązało się to z podwyższaniem
podatków, powinno się to odbyć równocześnie z odpowiednim zmniejszeniem wydatków
publicznych - w tym likwidacją świadczenia „Rodzina 500+”, ﬁnansowania mediów publicznych,
organizacji religijnych, pozarządowych, partii politycznych, sztuki, sportu, państwowych inwestycji
gospodarczych, zmniejszeniem wydatków na administrację, a także przeznaczeniem na cele
emerytalne i rentowe wpływów z prywatyzacji majątku państwowego.

IV Wolność słowa, Internetu i mediów
Opowiadamy się za likwidacją państwowej telewizji i radia, zniesieniem obowiązkowego
abonamentu RTV i koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych. Uważamy
także, że nie powinno być obowiązku rejestracji prasy. Wyrażamy sprzeciw wobec przymusowej
regulacji rynku mediów prywatnych, w tym również pod hasłem jego dekoncentracji lub polonizacji.
Będziemy walczyć o zniesienie przepisów ograniczających wolność słowa, takich jak
karalność znieważenia konstytucyjnego organu RP lub Prezydenta RP, obrazy uczuć religijnych,
„nawoływania do nienawiści”. Uważamy również, że przepisy umożliwiające organom władzy
zakazywanie lub rozwiązywanie zgromadzeń publicznych powinny być zniesione.
Sprzeciwiamy się ograniczeniom wolności w Internecie. Należy zakończyć proceder ponoszenia
odpowiedzialności przez dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną za „bezprawne
treści” zamieszczane przez ich usługobiorców, gdyż rodzi to ryzyko autocenzury. Opowiadamy
się za liberalizacją prawa autorskiego, w tym za swobodą rozpowszechniania treści objętych
prawami autorskimi w celach niekomercyjnych.

V Wolność biznesu
Naszym celem jest zniesienie regulacji ograniczających swobodne prowadzenie działalności
gospodarczej, w tym zezwoleń, licencji i koncesji - przynajmniej w takim zakresie, w jakim
nie są one wymagane przez prawo Unii Europejskiej. Dopóki te regulacje istnieją, proces
pozyskiwania odpowiednich dokumentów powinien być maksymalnie usprawniony poprzez
wdrożenie m.in. możliwości korzystania z drogi elektronicznej w trakcie całego procesu czy
sztywne terminy dla urzędów.
Sprzeciwiamy się przymusowemu ograniczeniu handlu w niedziele oraz święta, a także
dodatkowym podatkom sektorowym, takim jak podatek od handlu, podatek bankowy czy
podatek miedziowy.
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VI Wolność od opodatkowania pracy i jej efektów
Docelowo opowiadamy się za zniesieniem podatków dochodowych przy równoczesnym,
odpowiednim zmniejszeniu wydatków publicznych. Do tego czasu będziemy konsekwentnie
popierali zmniejszanie i upraszczanie tych podatków.

VII Wolność edukacji
Proponujemy zniesienie państwowej kontroli nad programami szkolnymi (przy jednoczesnym
ograniczeniu subwencji oświatowej do ﬁnansowania nauki określonych w ustawie dziedzin
wiedzy), zniesienie kuratoriów, wybór dyrektorów szkół publicznych przez klientów tych
szkół – rodziców i opiekunów uczniów objętych obowiązkiem nauki, a także umożliwienie
równoprawnego korzystania z subwencji oświatowej - dopóki ona istnieje - rodzicom uczącym
dzieci w domu. Uważamy za konieczne zapewnienie swobody zakładania szkół prywatnych oraz
swobody przekazywania przez gminy szkół podmiotom prywatnym działającym non-proﬁt.

VIII Wolność od politycznych wpływów
w przedsiębiorstwach
Państwo nie powinno zajmować się działalnością gospodarczą. Udziały Skarbu Państwa
w spółkach powinny zostać przekazane utworzonym z mocy prawa spółdzielniom lub spółkom
obywatelskim bądź obywatelsko-pracowniczym.

IX Wolność od centralizmu (decentralizacja)
Najbardziej trafne decyzje zapadają najbliżej obywatela. W związku z powyższym postulujemy
przeniesienie większej liczby uprawnień i odpowiedzialności władzy publicznej z organów władzy
państwowej na organy władzy samorządowej możliwie najniższego szczebla. Samorząd
powinien mieć charakter federacyjny – o tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji jednostek
samorządu terytorialnego powinni decydować sami mieszkańcy danego terenu lub jednostki
samorządu.

X Wolność od samowoli władzy
Chcemy zwiększenia kontroli obywateli nad władzą - m.in poprzez:
• weto obywatelskie, które pozwoli zatrzymać wprowadzenie złych zmian,
• obligatoryjne referendum na wniosek obywateli bez progu frekwencji,
• zwiększenie udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwości jako ławników lub sędziów pokoju,
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• wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa, a także prezesów sądów i zwierzchników
prokuratur w wyborach powszechnych,
• możliwość ścigania urzędników o przekroczenie uprawnień z oskarżenia prywatnego,
• traktowanie zobowiązań podatkowych tak, jak prywatnych (urzędnicy skarbowi nie
powinni sami decydować o istnieniu obowiązku zapłaty podatku, jego wymiarze i karach, oraz
blokowaniu kont bankowych podatnika w trybie administracyjnym),
• monitoring działań policji i innych przypadków stosowania przymusu przez funkcjonariuszy,
przy czym nagrania powinny być pod kontrolą instytucji niezależnej od policji i rządu.

Podpisy
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