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Samodzielność wszystkich Regionów Polski!
Obrona żywotnych interesów naszego Regionu!
Samorządność i odpowiedzialność wolnych gospodarzy!
Związek Górnośląski poprzez aktywny udział w wyborach do parlamentu, włącza się
w budowanie nowego kształtu ustrojowego· Rzeczypospolitej. Naszym celem jest kształtowanie
Rzeczypospolitej Samodzielnych Regionów, w tym sinego Regionu Górnośląskiego.
Polska powinna być jednolitym państwem regionów składających się z kilkumilionowych
społeczności, regionów odpowiadających naturalnym obszarom skupionym wokół historycznych
ośrodków. Samodzielność regionalna powinna być zagwarantowana konstytucyjnie.
„Życie społeczne powinno być inicjowane i rozwijane w ramach wspólnot miejscowych,
wyposażonych we własne samorządy. Wspólnota pozbawiona samorządu byłaby jedynie
narzędziem władzy państwowej w realizowaniu jej decyzji". (W. Korfanty).
Każdy region Polski powinien mieć prawo do:
- stanowienia praw regionalnych;
- występowania do Parlamentu z projektami ustaw;
- gromadzenia i wydatkowania wypracowanych środków pieniężnych;
- udziału w kształtowaniu polityki finansowej kraju,;
- podejmowania współpracy z regionami Europy i Świata.
Ustrój Polski powinien być tworzony nie od góry do dołu poprzez inicjatywy władzy, lecz
przez oddolne działania samorządowe. Nie struktury polityce, ale społeczeństwo wolnych osób
decyduje ostatecznie o wartości ustroju społeczno-politycznego.
Podstawą każdej rzeczywistej samorządności jest samodzielność finansowa. Obecne
rozwiązania prawne dają niewielką samodzielność finansową gminom i żadnej samodzielności
finansowej województwom.
SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA REGIONÓW
TO PODSTAWA SAMORZĄDNEJ POLSKI
SKARB GÓRNOŚLĄSKI -PODSTAWĄ SAMODZIELNOŚCI GÓRNEGO ŚLĄSKA
Regiony powinny korzystać samodzielnie z uprawnień samorządowych w zakresie:
- prowadzenie działalności gospodarczej,
- ochrony środowiska,
- gospodarki przestrzennej i kształtowania krajobrazu,
- edukacji i kultury.
- realizowania ambicji cywilizacyjnych,
- organizacji i finansowania służby zdrowia oraz opieki społecznej.
Umożliwi to regionom prowadzenie samodzielnej polityki gospodarczej, społecznej
i kulturalnej uwzględniającej ich potrzeby, odrębności i historyczne doświadczenia.

Taka konstytucyjna decentralizacja istotnej części władzy zaowocuje świadomością
gospodarza - współrządzącego i współodpowiedzialnego. Przyniesie to również konkretne korzyści
w postaci:
- rozwoju suwerenności i niepodległości Polski poprzez umocnienie terytorialnej i społecznej
tożsamości regionów;
- umocnienia społecznych więzi lokalnych,
- rodzenia się regionalnych elit,
- budzenia społecznych aktywności i indywidualnych inicjatyw,
- łagodzenia społecznych, pokoleniowych i narodowych frustracji ( zahamowania emigracji,
zmniejszenia napięć narodowościowych..)
- włączenia się społeczeństwa regionów Polski w proces przekształcania Europy,
- pojawianie się zdrowego współzawodnictwa między regionami.
Region Górnośląski jest zagrożony potencjalnie największym w Polsce bezrobociem.
Zamierzamy korzystać ze wskazań ks. kardynała Augusta Hlonda, który stwierdził, że,,( ... ) Nie
możemy się przyzwyczajać do zjawiska, że na obwodach miast i we wsiach przeludnionych
powstaje w poniżeniu nowy typ człowieka, człowieka nieomal bezimiennego, wyłączonego od
kształtowania życia, odciętego od horyzontów przyszłości, skazanego na zanik ideałów,
utrwalającego się w psychologii proletariatu( ... )". Naszym sposobem na ograniczenie skutków
bezrobocia jest zapewnienie społecznościom lokalnym politycznych warunków współdecydowania
o przekształceniu i rozwoju gospodarczym Regionu.
Mieszkańcy Górnego śląska żyją w warunkach stałego zagrożenia ekologicznego dla
zdrowia i życia - w warunkach często urągających godności człowieka. Przez naszych
parlamentarzystów będziemy domagali się naprawienia szkód w spowodowanych powojenną
eksploatacją Górnego Śląska oraz prowadzenia polityki ochrony środowiska w oparciu o własne
środki. Celem tej polityki powinna być ochrona przyrody jako czynnika zapewniającego godne
warunki życia oraz zapewnianie bezpieczeństwa ekologicznego obecnym i przyszłym mieszkańcom
regionu.
Nasze poczucie wolności i godności zawdzięczamy chrześcijaństwu a odnowę tych
wartości - SOLIDARNOŚCI. Z tych względów naszymi sojusznikami w życiu publicznym będą siły
społeczne i polityczne opierające się na owych wartościach.
Związek Górnośląski, pomimo statutu stowarzyszenia, pragnie znaleźć możliwość realizacji
celów politycznych. Najbliższym celem są wybory parlamentarne, których wynik w decydującym
stopniu określi możliwość urzeczywistnienia celów statutowych takich jak odbudowa regionalnej
podmiotowości.
Budowa nowego kształtu ustrojowego państwa oraz odbudowa więzi europejskich jest
dążeniem szerokich rzesz społeczeństwa Rzeczypospolitej.
Jest to widoczne i na Górnym Śląsku. Ujawniły się wielorakie opcje i postawy jego
mieszkańców. Potwierdza to w pełni zasadnicze przesłanie Deklaracji Związku o wielokulturowym
obliczu naszej ziemi. Górny Śląsk jest bowiem ,,małą Ojczyzną" wszystkich jej mieszkańców.
Synami i córkami tej Ziemi są zarówno Ci, którzy mieszkają tu od dziada pradziada, jak: i Ci, którzy
stali się nimi z konieczności lub z wyboru.
Wszystkich nas ·łączy śląska ziemia, jej przyroda, kultura i krajobraz. Wielu z nas łączy
dialekt, tradycje i obyczaje. Wspólnie doświadczamy degradacji przyrody, gospodarki, cywilizacji
i kultury.
Koniecznym jest więc, by razem podjąć dzieło odtworzenia wszystkich wartości
stanowiących o tożsamości naszego regionu wśród regionów kraju. Razem i na równych prawach,
a więc uwzględniając racje większości i mniejszości - narodowych i wyznaniowych. Trzeba
odrzucać anachroniczne, wrogie sobie szowinizmy, myśleć bardziej o tym co łączy, a nie co dzieli,

zwrócić się ku przyszłości, wyzbywać się dzielących emocji. Pragniemy w związku z tym
współdziałać ze wszystkimi organizacjami, których celem jest dobro Górnego śląska.
Dbajmy więc o wspólne dobro mieszkańców tej ziemi. Niech będzie ono celem pełnej
samorządności. Otwórzmy się na różne także i nowe wartości. Stańmy się pomostem ku jedności
Europy.
Bądźmy otwarci i aktywni.
Związek Górnośląski jako ruch społeczny naszego regionu, przystępujący do aktywnego życia
publicznego w obronie żywotnych interesów wszystkich jego mieszkańców, zwraca się z apelem:
jeśli nie chcesz by nasze sprawy były rozstrzygane poza Górnym Śląskiem,
jeśli nie chcesz nadal oddychać zatrutym powietrzem,
jeśli nie chcesz kolonialnej eksploatacji naszej Ziemi,
jeśli nie chcesz powrotu komuny i związanego z nim bezprawia
- bądź aktywny!
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