
Deklaracja 
RUCHU PRAWDZIWA EUROPA

„To Europa jednak, od prawie dwóch tysięcy lat, dostarcza bardzo znamiennego 
przykładu kulturowej płodności chrześcijaństwa, które ze względu na samą swą 
naturę może być spychane do sfery prywatnej. Powołaniem chrześcijaństwa jest 
przecież publiczne wyznawanie wiary i czynna obecność we wszystkich dziedzinach 
życia. Moją zatem powinnością jest stanowcze głoszenie prawdy, że gdyby religijne 
i  chrześcijańskie podłoże kultury tego kontynentu zostało pozbawione wpływu 
na etykę i  kształt społeczeństw, oznaczałoby to nie tylko zaprzeczenie całego 
dziedzictwa europejskiej przeszłości, ale i poważne zagrożenie dla godnej przyszłości 
mieszkańców Europy. I to wszystkich – wierzących i niewierzących.” – św. Jan Paweł 
II, w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, 11 października 1988 r.

„Co się z tobą stało, Europo humanistyczna, obrończyni praw człowieka, demokracji 
i wolności? Co się z tobą stało, Europo, ojczyzno poetów, filozofów, artystów, muzyków, 
pisarzy? Co się z tobą stało, Europo, matko ludów i narodów, matko wspaniałych 
mężczyzn i kobiet, którzy potrafili bronić godności swoich braci i oddawać za nią 
życie?” – papież Franciszek; 6 maja 2016 r., podczas uroczystości wręczenia Nagrody 
Karola Wielkiego

* * *
Ruch Prawdziwa Europa (RPE) realizuje zadania służące dobru wspólnemu i dobru 
każdego z nas. Kierunek takiej drogi wskazuje chrześcijańska koncepcja człowieka 
i solidarność społeczna, a misją Ruchu jest przywrócenie myśli chrześcijańskiej 
do życia publicznego Europy i Polski, jako fundamentu naszego kontynentu.

Ruch Prawdziwa Europa chce realizować ideę Europy, która przyświecała Ojcom 
Założycielom Wspólnoty Europejskiej, Sługom Bożym Kościoła Katolickiego: 
Robertowi Schumanowi i Alcide de Gasperiemu oraz Konradowi Adenauerowi. 
RPE czerpie także myśli z  wielkiej spuścizny chrześcijańskiej wizji Europy 
przekazanej przez św. Jana Pawła II. Jednocześnie RPE zdecydowanie sprzeciwia 
się koncepcji Europy lansowanej przez komunistę Altiera Spinellego i  jego 
zwolenników. 

Tymi wartościami chrześcijańskimi, które przyświecają naszemu działaniu 
w  sposób szczególny, są: życie, rodzina, prawda, sprawiedliwość i  godność 
człowieka.



WARTOŚCI

1. Podstawowym postulatem partii jest nienaruszalność życia ludzkiego – od 
poczęcia do naturalnej śmierci. Życie ludzkie powinno być otoczone troską 
i szacunkiem. Ruch Prawdziwa Europa sprzeciwia się zalegalizowaniu każdej 
sztucznej metody poczęcia życia ludzkiego, aborcji, eutanazji i działań na 
zarodkach ludzkich, które są niezgodne z prawem naturalnym, godnością 
ludzką i nauką moralną Kościoła Katolickiego.

2. Władza publiczna powinna wspierać instytucjonalną wartość małżeństwa, 
godność, intymność, integralność każdej rodziny. Nie do zaakceptowania 
jest zrównanie w  prawach i  obowiązkach związków pozamałżeńskich 
z małżeństwami zawartymi w sposób prawny.

3. Rodzina stanowi trwały związek monogamiczny mężczyzny i  kobiety, 
posiada swoje własne, niezbywalne prawa. Rodzice mają pierwszeństwo do 
wychowania potomstwa, zgodnie z wyznawanymi wartościami etycznymi, 
społecznymi, duchowymi i religijnymi, które są istotne dla rozwoju rodziny 
oraz społeczeństwa. Jednocześnie przysługuje im prawo do rezygnacji 
z obowiązującego w danym kraju systemu wychowania, jeśli jest on sprzeczny 
z ich własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi.

4. RPE zdecydowanie sprzeciwia się propagowaniu w szeroko pojętej przestrzeni 
publicznej Ideologii LGBT, która stoi w sprzeczności z godnością człowieka 
i zasadami prawa naturalnego. 

5. Ruch Prawdziwa Europa będzie podejmował działania w celu obrony prawa 
chrześcijan do wyznawania swojej wiary we wszystkich krajach. 

POLSKA

6. Ruch Prawdziwa Europa podporządkowuje swoje działania dobru Polski 
i Polaków, bez względu na to gdzie mieszkają. 

7. Polska historia i kultura stanowią elementy tożsamości narodowej, które 
należy chronić i przekazywać w procesie edukacji młodych ludzi. 



8. Sprzeciwiamy się jakimkolwiek próbom zniekształcania i manipulowania 
prawdą historyczną o Polakach i polskich dziejach.

9. Ruch Prawdziwa Europa będzie działał na rzecz obrony polskiej wsi. Interesy 
polskiej wsi i  polskich rolników, którzy są fundamentem gospodarki 
żywnościowej Polski, będą obszarem szczególnej troski Ruchu. Postulujemy 
dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników w pełnej kwocie, na równym 
poziomie w stosunku do pozostałych krajów Unii Europejskiej.

10. Jednym z elementów ochrony polskich producentów żywności powinien być 
demontaż dyktatu wielkich zagranicznych wielkopowierzchniowych sieci 
handlowych na polskim rynku.

11. Polscy producenci żywności powinni mieć możliwość sprzedaży swoich 
produktów w godziwych cenach, a  rząd RP musi zapewnić a polskiemu 
rolnikowi uczciwą konkurencję na polskim rynku.

12. Polskie lasy i własność polskiej ziemi stanowią szczególne dobro Polski. RPE 
będzie stał na straży ich ochrony. 

13. Wielkim skarbem Polski jest jej przyroda, którą chcemy chronić za wszelką 
cenę. Popieramy organizacje społeczne działające na rzecz rodzimej przyrody. 

14. Fundamentem racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych 
i energetycznych dla dobra Polski i Europy jest strategia zrównoważonego 
rozwoju. Ruch Prawdziwa Europa zawsze będzie brał pod uwagę 
bezpieczeństwo energetyczne kraju.

15. Polacy są narodem gościnnym i  tolerancyjnym. Oczekujemy, że goście 
odwiedzający Polskę i prowadzący u nas działalność biznesową uszanują 
porządek prawny i kulturowy polskiego domu. 

16. Polacy od wieków zmuszani są do emigracji z różnych powodów, a przecież 
emigracja wywołuje nieodwracalne negatywne skutki w  wielu sferach 
życia. RPE, w imię chrześcijańskiej idei troski o człowieka, opowiada się za 
podejmowaniem wszelkich działań charytatywnych i politycznych na forum 
międzynarodowym, żeby każdy w swojej ojczyźnie, a nie na emigracji, miał 
godne warunki do życia i rozwoju swoich rodzin. 



POLSKA W EUROPIE

17. Ruch Prawdziwa Europa będzie bronił interesów Polski na forum europejskim. 
Ruch jest gotowy do współpracy z innymi partiami państw członkowskich 
UE, kierującymi się wartościami chrześcijańskimi.

18. Ruch Prawdziwa Europa stoi na stanowisku, że polską racją stanu jest 
Unia Europejska oparta o ideę wspólnoty ojczyzn. Jednoznacznie popiera 
formę swobodnej współpracy suwerennych narodów. Jednym z elementów 
suwerenności Polski jest jej waluta – RPE uważa, że Polska nie powinna 
rezygnować z własnej waluty na rzecz euro. 

19. Polska jest członkiem NATO. Jesteśmy przekonani, że wspólnie ze Stanami 
Zjednoczonymi państwa europejskie, w  tym Polska, mają szanse na 
wzmocnienie swojego bezpieczeństwa. RPE stoi na stanowisku, że Unia 
Europejska nie powinna organizować własnej armii.

20. RPE będzie walczył na forum europejskim o prawa rodzin do życia i wychowania 
dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami, jednak z poszanowaniem praw 
rodzin chrześcijańskich. 

21. Polskie rodziny, mieszkające na terytorium innych państw, mają niezbywalne 
prawo, zagwarantowane konwencjami międzynarodowymi, do opieki 
i  wpływu na wychowanie swoich dzieci. RPE zdecydowanie sprzeciwia 
się mechanizmom prowadzącym do pozbawiania rodziców tego prawa, 
szczególnie z powodu przynależności narodowej czy kulturowej.

22. Ruch Prawdziwa Europa sprzeciwia się nadmiernym regulacjom przestrzeni 
życiowej mieszkańców UE prowadzącym do absurdów. RPE jest przeciwko 
ograniczaniu wolności i swobody wymiany myśli w Internecie. 

Ruch Prawdziwa Europa deklaruje, że kierując się katolicką nauką społeczną 
Kościoła, szanuje jednocześnie prawa wyznawców innych religii do życia w zgodzie 
z własnym sumieniem i wyznawanymi wartościami. Chcemy normalności w życiu 
mieszkańców Unii Europejskiej. 


