КОДЕКС „СРПСКОГ ПАТРИОТСКОГ САВЕЗА“
Српски патриотски савез (у даљем тексту СПАС) сматра да је потребно у
српску политику и јавно деловање вратити вредности које су се некада
подразумевале, а данас их у нашем јавном и политичком животу више
нема или их има у траговима. То су вредности пристојности, патриотизма,
моралности, разумевања и добре воље. Сагласно томе, доносимо овај
Кодекс који кроз основне норме и начела служи да обавеже званичнике
и представнике СПАС-а на одређене обавезе у појављивању у јавности и
комуникацији са окружењем.
Кодекс СПАС-а представницима и званичницима ове политичке
организације налаже следеће:
- Дужност да се на јавном месту и у јавном простору понаша
пристојно, тј. примерено правилима пристојности, морала и обичаја
средине у којој се појављује.
- Дужност да у политичким и другим друштвеним и јавним
расправама и разговорима заступа ставове СПАС-а на начин да их
аргументује и води позитивну кампању тј. да нагласак ставља на
идеје које заступа СПАС, а не на критике или омаловажавање
ставова које заступа политички противник или друга страна у
дебати.
- Забрану употребе говора мржње, позивања на насиље, увреда или
расистичких или мизогиничних изјава.
- Дужност да у политичкој и друштвеној критици, ако се она користи,
буде искључиво на поступке и дела политичких неистомишљеника у
њиховом политичком раду, а да те критике не проширује на
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квалификације личности учиниоца тих дела или генерализује на
организације или заједнице којима учинилац тих дела припада.
- Обавезу да у разматрању друштвених и политичких проблема
избегава демагошки приступ тј. да за свако предложено решење
има обавезу да приложи рационалну и прихватљиву агрументацију.
Свесно лагање у политичкој борби није дозвољено.
- Обавезу да као званичник или представник СПАС-а може говорити
у јавном простору или друштвеном окружењу искључиво у односу
на теме и одговорности за које је делегиран и којима се бави.
- Обавезу да води рачуна о изјавама које даје у току изборних и
политичких кампања, јер за представнике СПАС-а не важи правило
да је „у кампањи све дозвољено“.
- Забрањено је да у политичким и изборним кампањама
представници и званичници СПАС-а воде негативну кампању и
користе средства „црне пропаганде“.
- Дужност да у политичким, друштвеним и јавним дебатама и
сучељавањима предузима поступке који воде ка стварању
консензуса (ако је то могуће) и производњи добронамерне
атмосфере, те да сагласно томе у свом излагању прво износи тачке
слагања са осталим учесницима у расправи, а тек онда оно са чиме
се не слаже и што би у ставовима других променио.
- Обавезу да политичке противнике и оне са којима се идејно не
слажемо, не посматрамо као непријатеље. Сагласно томе је дужан
да поштује личност, породични и национални интегритет и
приватност својих политичких и других противника, као и свих
других учесника у јавном животу, једнако као и свих других људи.
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- Забрањено је да користи податке и чињенице из приватности
политичких противника у политичкој борби и за нарушавање
угледа истих у јавности.
- Пожељно је да званичник СПАС-а узима учешће у хуманитарним
или другим друштвено-корисним делатностима на волонтерској
основи.
- Дужност је сваког представника и званичника СПАС-а да
надлежним органима Савеза пријави сваки контакт који је остварио
са представницима страних дипломатских представништава,
значајних страних политичких и друштвених организација и
припадницима стране обавештајне заједнице.
- Сваки представник и званичник СПАС-а мора у свом друштвенополитичком деловању поштовати правила безбедносне културе и
чувања службене и државне тајне.
- Сваки званичник СПАС-а који се кандидује за преузимање неке од
државних функција мора бити спреман да надлежним државним
органима понуди испитивање порекла своје имовине унакрсном
методом.
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