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Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej stawiają nas przed wielkim wyzwaniem. Od trzech lat obserwujemy
ostry konflikt polityczny między największymi siłami politycznymi w naszym kraju. Jesteśmy
świadkami kwestionowania rezultatów pokojowej transformacji ustrojowej naszego państwa.
Zwolennicy takich działań chcą zburzyć dotychczas ukształtowane instytucje
demokratycznego państwa, a na ich miejsce powołać nowe, podporządkowane jednej partii.
Słabnie pozycja Polski na arenie międzynarodowej. Osłabiany jest system obronny państwa
i Siły Zbrojne RP.
Zbliżające się wybory zdecydują o przyszłości Polski. W wyborach europejskich
musimy potwierdzić naszą decyzję wyrażoną w referendum przedakcesyjnym do Unii
Europejskiej. Wybory parlamentarne muszą jasno dać do zrozumienia, że prawo, wolności
i swobody obywatelskie są ważniejsze od interesów politycznych. Nie możemy oddać głosu
na łamiących powyższe wartości.
Nie wolno nam dopuścić do przejmowania kontroli nad sądami, instytucjami
kulturalnymi oraz wolnymi mediami, ograniczania władzy samorządów i roli organizacji
pozarządowych. Nie możemy się godzić na nową politykę historyczną, dzielenie życia i krwi
żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej oraz wymazywanie bohaterów z kart
historii Polski.
W czasie kampanii przedwyborczej przypomną sobie o nas różni polityczni gracze.
Będą zabiegać o nasze poparcie. Ukryją swych radykalnych działaczy i swoje prawdziwe
intencje. Pamiętamy o podobnych działaniach w poprzednich wyborach. Nie dajmy się
nabrać na obietnice bez pokrycia. Każdy członek Związku powinien być świadomy istoty
obecnego, dzielącego naszą Ojczyznę, sporu. Nasza kartka wyborcza będzie miała ogromną
siłę. Wykorzystajmy ją właściwie, nie zmarnujmy naszego głosu. Nie wolno nam pozostać w
domu.
Przyjrzymy się dokładnie wszystkim kandydatom. Zweryfikujmy ich dotychczasowe
dokonania i rezultaty w pracy na rzecz dobra wspólnego. Odrzućmy składających obietnice
bez pokrycia. Wybierzmy takich, którzy dają gwarancję spełnienia naszych oczekiwań, takich
którzy nas nigdy nie zawiedli. Dokonując wyboru kierujmy się maksymą:
ODDAJĘ GŁOS NA KANDYDATA, KTÓRY POMOŻE ROZWIĄZYWAĆ NASZE
NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY ORAZ STANIE W OBRONIE GODNOŚCI I HONORU
ŻOŁNIERZA.
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