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Powszechny w Polsce brak perspektyw rozwoju , który odczuwa niemal każdy przeciętny polski
obywatel , a zwłaszcza z młodszego pokolenia, to wynik błędnej polityki gospodarczej państwa, to
przyczyna braku szacunku i zaufania obywateli do struktur państwa oraz narastania obojętności i postaw
aspołecznych. Te negatywne zjawiska utrwala rozmontowany dotychczasowy system emerytalny bez
jakichkolwiek konstruktywnych koncepcji nowych rozwiązań. Arogancja obecnej władzy przejawia się
w przyjęciu zasady komunikowania się z obywatelem za pośrednictwem kiosku, lombardu i innych tego
typu „pośredników władzy”. Kontakt ekonomiczny (podatki, opłata ZUS) odbywa się za pośrednictwem
prywatnych banków z przewagą kapitału zagranicznego, co jest jaskrawym pogwałceniem prawa do ochrony
danych osobowych. Błędna polityka społeczna kreowana przez władzę państwową jest przyczyną
strukturalnej już patologii życia wielu rodzin. Na ulicach i w domach szerzy się brak szacunku wobec
drugiego człowieka, zdziczenie obyczajów, alkoholizm i wszelaka, coraz okrutniejsza przestępczość. Nasze
miasta i wioski wyludniają się. To przede wszystkim nasza młodzież, największe dobro i przyszłość narodu,
coraz liczniej opuszcza ziemię ojczystą dla lepszego życia za granicą.
Z drugiej strony zwalnia się z pracy ludzi z wykształceniem, wiedzą, doświadczeniem zawodowym
tuż przed osiągnięciem tzw. wieku ochronnego przed emeryturą, zamykając im tym samym dostęp do
jakiejkolwiek pracy. W tym samym czasie podnosi się granicę wieku emerytalnego, bo z punktu widzenia
władzy jest brak „rąk do pracy”. Gdzie tu ekonomia, logika, dobro kraju, dobro człowieka? Dlatego
z oburzeniem postrzegamy polityków bawiących się w biznesmenów, nieudolnie zarządzających naszą
gospodarką. Ponadto widzimy jak rząd nadmiernymi obciążeniami finansowymi i tolerowaniem patologii
w gospodarce, pogarsza z roku na rok warunki gospodarowania naszym przedsiębiorstwom, po czym
pewnego dnia propaganda rządowa dowodzi, że trzeba firmy "restrukturyzować" z powodu ich rzekomej
nierentowności, a koszty restrukturyzacji mają ponieść głównie pracownicy nieudolnie zarządzanych
przedsiębiorstw. Konsekwencją tej „polityki gospodarczej” jest trwała likwidacja przedsiębiorstw, albo
przejęcie za bezcen rzekomo nierentownej firmy, przez ustawione przy politykach krajowe lub zagraniczne
grupy interesów. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z troską o naród i państwo polskie.
Nie tak miało być po likwidacji PRL!!! Polacy potrzebują władzy, która będzie dbać o interes
ojczyzny, która uwolni pokłady przedsiębiorczości i aktywności Polaków w kraju, której zaufamy i
razem będziemy budować naszą przyszłość. Jesteśmy przekonani, że Pan jest w stanie spełnić nasze
oczekiwania.
Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów, udziela Panu swego poparcia w
ubieganiu się u Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach prezydenckich zarządzonych
na dzień 10 maja 2015 roku.
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