ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ СНП НАШИ 1389
СНП НАШИ 1389 је настао из две патриотске организације, СНП 1389 и удружења
НАШИ, са циљем да у једну организацију окупи и сабере све организације и појединце
који су спремни да се активно укључе у политичко и друштвено деловање.
Протеклих деценија имали смо прилике да видимо да су све странке без обзира на
њихово јавно политичко декларисање, издале српске националне и народне интересе и
довеле народ и државу на ивицу пропасти.
Политичка трговина и издаја идеологије која је окупљала бираче око
``патриотских`` странака довела је до тога да сада у Србији не постоји ни једна озбиљна
странка која се може супротставити режиму. Управо из тог разлога формира се
јединствени национални корпус, који ће обухватити све који желе да пређу са речи на
дела и који су спремни да поднесу жртву зарад спаса Србије.
СНП НАШИ 1389 је једина права алтернатива садашем режиму, али и
опозиционим странкама и ми нудимо истински пут за препород српске државе и
друштва.

НАШИ ЦИЉЕВИ
1. Ослобођење и уједињење свих српских земаља у једну српску државу.
(под појмом свих српских земаља подразумевамо: целокупну територију данашње
Републике Србије са њеним покрајинама Косовом и Метохијом, као и Војводином,
Републике Црне Горе, Републике Македоније, Републике Српске и Федерације БиХ,
као и простор окупиране РСК с територијалним проширењима и северни део Републике
Албаније.)
2. Социјална правда – Један од основа како би се економски покренула Србија је
хапшење и национализација имовине тајкуна и политичара који су се богатили
пљачком народа и који су уништили српску привреду, а раднике оставили на улици да
умиру од глади. Такође, инсистирамо на национализацији српских фирми које су
купиле стране компаније, упропастиле и довеле до стечаја и на затварању страних
банака које пљачкају народ и дају кредите под најнеповољнијим каматама у Европи. У
политичкој практици залажемо се за тзв. императивни мандат,
3. Насупрот прозападним странкама у Србији ми се залажемо за глобалне интеграције
друге врсте, пре свега за сарадњу са Руском Федерацијом и осталим земљама БРИК-а,
као и са свима који се, попут нас, супротстављају назадним вредностима Новог
Светског Поретка.
(под појмом НСП-Новог светског поретка подразумевамо:ЕУ/Европску унију, НАТО и
ММФ/међународни монетарни фонд)
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ПРОГРАМСКА НАЧЕЛА
1 - Родољубље
2 - Православна вера
3 - Слога
4 – Очување државног суверенитета и територијалне недељивости Србије.
5 – Породичне вредности
6 – Социјална правда
7 - Ћилирично писмо и чување чистоте и богатства српског језика
8 - Српска(европска) традиција наспрам "еуропске модернизације"
9 - борба против Секташтва и унијаћења
10 - борба против наркоманије, геј покрета и осталих девијантних покрета
и видова понашања

Наш циљ је да сваким новим даном учествујемо у изградњи и стварању једне
лепше Србије, и свесни смо да све то није могуће учинити одједном. Насупрот
политичким странкама и њиховим дневно политичким интересима, ми ћемо радити
зарад добробити државе и народа, а не странке и пoјединаца, из дана у дан градити
камен по камен Србију духовности, уметности, науке, образованости, васпитаности,
традиције, достојанства, материјалне сигурности, психофизичког здравља, радости и
спорта; радићемо на решавању највећих друштвених проблема као што су:
алкохолизам, исељавање младих стручњака, бела куга...
Наши политички непријатељи ову визију називају бајком, али стварност
сутрашњице је производ вере и рада у садашњости, Ми се не залажемо ни за какве
утопијске идеје, већ за повратак оних вредности када је Србија доживљавала своје
највеће успоне – економске, војне, културне.
СНП НАШИ 1389 свестан је проблема са којима се хвата у коштац. Стога
тражимо братску сарадњу свих искрених патриота како би наше идеје и конкретни
програми били што боље промишљени и што квалитетније остварени. Само уједињени
можемо се надати спасу Србије.
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