IBA MARXISTI, FAŠISTI, NEOKOLONIALISTI A ICH PLATENÍ SLUŽOBNICI SÚ
PROTI SAMOSTATNEJ, DEMOKRATICKEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKE!
PRINCIPIÁLNE.
Z h adiska najelementárnejších národných potrieb,
Politická komisia SKS v súlade s duchom Stanov SKS 1- Podporuje každú domácu a zahrani nú aktivitu, ktorá smeruje k
samostatnému, demokratickému, štátnemu prejavu slovenského národa.
2- podporuje snahy každej organizácie a jednotlivcov, ktoré vedú k
zvyšovaniu národného a európskeho povedomia Slovákov ako najstaršieho národa
v dunajskej kotline.
3- Pripomína Ma arom, že náš krá Svätopluk ich prijal na naše slovenské a
slovanské územie ako "hos ov".
4- Podporuje integráciu Európy a samostatný vstup Slovenska do Európskeho
spolo enstva.
5- Odmieta každú ideológiu nenávisti ako je komunizmus, fašizmus, rasizmus,
ve kohungarizmus a echoslovakizmus.
6- Podporuje kroky cirkví a iných duchovných, kultúrnych a umeleckých
inštitúcií, ktoré vedú k duchovnej regenerácii slovenského národa.
7- Pravo na život, udské š astie, všetky udské práva a právo na národnú
nezávislos sú samoevidentné práva pod a zákonov prírody a Boha prírody.

KONKRÉTNE KROKY,
ktorých sa slovenský národ musí dožadova , a
ktoré Slovensky parlament musí urobi pre osamostatnenie
Slovenska, pre dôstojné postavenie Slovenska vo svete. Politická
komisia ich vidí takto:
A- Ústavne zakotvi politickú a majetkovú suverenitu Slovenska.
B- Ústavne zakotvi prvotné štátne ob ianstvo terajšieho
slovenského štátu - Slovenskej republiky.
C- Ústavne zakotvi princíp politickej, hospodárskej a
spolo enskej

Reprezentácie Slovenska: Slovensko môžu medzinárodne
reprezentova : iba ob ania Slovenska.
D- Ústavne zakotvi sloven inu ako jediný statný jazyk Slovenska.
(Konkrétne kroky...)
E- Utvori samostatnú Slovensku národnú banku, menu a colný systém.
F- Utvori

samostatnú Slovenskú burzu.

G- Utvori samostatnú Slovensku postu a medzinárodne komunikácie.
H- Utvori samostatnú Slovensku tla ovú a informa nú kanceláriu.
I- Utvori samostatne Slovenské železni né, cestné a vzdušné
spoje.
J- Utvori samostatný Slovenský olympijsky výbor, samostatnú
medzinárodnú športovú reprezentáciu Slovenska.
K- Samostatné napojenie všetkých slovenských organizácií na svet,
ktoré majú už medzinárodný charakter, alebo ktoré sa chcú
zú ast ova medzinárodnej spolupráce. Napr. organizácie
slovenských žien, organizácie slovenských vedcov, študentov,
umelcov, obchodníkov, záhradkárov, Slovenský skauting,
náboženské organizácie, organizácia slovenských detí, Miss
Slovakia, atp...
L- Utvori samostatnú Slovensku bezpe nos a Slovenskú národnú
obranu.
M- Ústavne utvori úrad prezidenta Slovenskej republiky.
N- Utvori diplomatický zbor Slovenskej republiky a slovenské
vyslanectva.
O- Požiada o lenstvo SR do Organizácie spojených národov.
P- Požiada o lenstvo SR do Európskeho spolo enstva národov.
********

POLITICKÁ KOMISIA SKS
povedie práce pod a horeuvedených bodov, bude sa
snaži 1. Vyda knihu celej histórie Slovenska po slovensky i vo svetových re iach.
2. Iniciova postavenie Slovenskej národnej katedrály zasvätenej svätým
Cyrilovi a Metodovi. Stavba katedrály je duchovný a národnouvedomovací
proces, umelecký skvost, zvýraznenie slovenskej kres anskej histórie,
prvotnosti slovenského písomníctva, a tak alej.

3. Iniciova historické docenenie Rastislava pre národ a kres anstvo.
4. Podnieti Ministerstvo pre zahrani né vz ahy SR aby uzatvorilo
bilaterálne, alebo multilaterálne zmluvy so štátmi, ktorých historicky vývin
je podobný slovenskému (Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina,
atp.), o nedelite nosti územia SR, o podpore vstupu do Európskeho
spolo enstva a o vzájomnej spolupráci na ekonomickom poli.
5. Podnecova slovenské politické, vedecké a umelecké inštitúcie
k pestovaniu najlepších vz ahov Slovenska k ruskému a nemeckému národu.
(Politická komisia SKS...)
6. Rozširova vo svetových re iach vedomosti o slovenskom národe, jeho
historické originálnosti, o jeho ú asti na obrane kres anskej Európy a
o významných Slovákoch. Zvláš oboznamova svet o slovenských
národnodemokratických snahách o samostatnos Slovenska.
7. Podnieti Slovenský parlament (SNR) aby uzákonil De Matice slovenskej
(najlepšie prvá nede a v auguste). Matica slovenská je nepolitická,
všenárodná inštitúcia, ktorá požíva zvláštnu úctu v národe. Je symbol
slovenskosti.
8. Všemožne propagova novú paradigmu myslenia Slovákov: MODERNY SLOVÁK JE
SLOVÁK A EURÓPAN - NIE ECHOSLOVÁK. MODERNÉ SLOVENSKO SA REPREZENTUJE VŽDY
A VŠADE SAMO! SLOVÁCI, UCTIME SA!
'

-KONIEC-

Tento Program innosti Politickej komisie Svetového kongresu Slovákov bol
udobrený PK na jej schôdzi v New Yorku, d a 14. októbra 1990.

