LIDE - LIBERALNI DEMOKRATI
Kdo smo in v kaj verjamemo?
Liberalni demokrati smo državljanke in državljani, ki verjamemo v osebno svobodo,
odprto družbo, svobodno gospodarsko pobudo, družbeno pravičnost in kulturo
dialoga. Spoštujemo liberalno politično tradicijo, a se hkrati zavedamo, da je liberalne
demokratične vrednote potrebno nadgraditi z odgovornim odnosom do okolja in
narave, pa tudi do soljudi. Zavzemamo se za krepitev najširšega družbenega sloja,
t.i. srednjega razreda, ki žal vedno bolj izginja ter zaščito najbolj ranljivih. Podpiramo
močno gospodarstvo, kot generator blaginje in socialne države po meri državljanov.

Ključne zaveze za normalizacijo Slovenije
1. Oblikovali bomo široko in zaupanja vredno zavezništvo političnih strank in
civilne družbe za vzpostavitev države svobodnih ljudi.
2. Sooblikovali bomo vlado, ki bo spoštovala vse veje oblasti in institucije,
predvsem pa bo spoštovala državljane in z njimi dvosmerno, odgovorno in
argumentirano komunicirala.
3. Ustavili bomo razkroj pravne države in okrepili zaupanje v ključne družbene
podsisteme kot so sodstvo, državno tožilstvo, policija, javni mediji in podjetja
v državni lasti.
4. Vztrajali bomo pri oblikovanju strokovno zasnovanega in družbeno
sprejemljivega konsenza za reševanje družbenih in zdravstvenih kriz. To bo
zaustavilo razraščanje lažnih novic, nasilnega vedenja posameznikov in skupin
na eni strani ter prekomernega ukrepanja varnostnih in nadzornih organov na
drugi.
5. Zaupanje v politiko bomo gradili z vzpostavitvijo visokih etičnih standardov, s
spremembami volilnega sistema, ki bo povečal vpliv volivcev na izvolitev in
delovanje javnih funkcionarjev na državni in lokalni ravni. Spodbujali bomo
aktivno državljanstvo in vključevali mlade v odločanje o javnih zadevah.
6. Okrepili bomo javni zdravstveni sistem, ki bo zagotavljal hiter dostop do
osebnega zdravnika in drugih zdravnikov specialistov, široko dostopnost do
kakovostnih zdravstvenih storitev v novozgrajenih, obnovljenih in sodobno
opremljenih zdravstvenih ustanovah, zadovoljstvo bolnikov in zaposlenih v
zdravstvu.

7. Ustvarili bomo pogoje za vzdržen gospodarsko-socialni model, ki bo odporen
na vplive kriz, ki bo blažil stiske ljudi in bo pripravljen na razvojne izzive.
Zaustavili bomo zadolževanje države na račun financiranja politično všečnih
ukrepov, ki so namenjeni zgolj posameznim interesnim skupinam ter javna
sredstva v večji meri namenili za krepitev gospodarskega potenciala ter
izgradnjo javne infrastrukture, ki bo omogočala razvojni zagon in s tem
družbeno blaginjo.
8. Slovenijo bomo pripravili na podnebne spremembe. V sodelovanju s
strokovnjaki bomo pripravili ukrepe za prilagajanje vseh delov družbe na
podnebne spremembe ter učinkovite in pravične ukrepe za zeleni prehod ter
obvladovanje podnebnih kriz. Slovenija bo ostala zelena, gozdnata in vodnata
država s čisto pitno vodo.
9. Oblikovali bomo zunanjo politiko, ki bo zavezana temeljnim vrednotam EU in
bo podpirala močno ter enotno Evropsko unijo. Slovenija bo del jedrnih držav
EU. Podpirali bomo integracijske procese držav v naši soseščini z Evropsko
unijo, z večjim angažmajem gospodarske diplomacije pa sledili interesom
slovenskega gospodarstva.
10.Vzpostavili bomo pravni okvir, ki bo omogočil svobodno okolje za neodvisnost
medijev, ki bo preprečeval neposredni politični vpliv na delovanje medijev in
zagotovilo večji vpliv civilne družbe pri upravljanju z javnimi medijskimi servisi
(STA, RTV Slovenija).
11.Javno upravo bomo prilagodili sodobnim razvojnih izzivom, odpravili
nepravična plačna nesorazmerja, še prej pa odprli pogajanja z različnimi
plačnimi skupinami, za dosego novega, bolj poštenega plačnega sistema.
Državna uprava bo postala učinkovit in kakovosten servis državljanov.
12.Korupcija upočasnjuje gospodarsko rast, škodi varstvu okolja, ovira pravičen
dostop do javnih storitev in povzroča dodatne stroške pri rabi javnih sredstev.
Zato bomo okrepili integriteto v javni in lokalni samoupravi, okrepili moč KPK
in zagotovili učinkovit pregon korupcije z uporabo strogih odvračalnih kazni za
koruptivna dejanja, pravno zaščito žvižgačev in omogočali nadzor neodvisnih
medijev in nevladnih organizacij, ki se borijo zoper korupcijo in klientelizem.
13.Športno udejstvovanje skrbi za ohranjanje našega zdravja. Telesna vadba
vpliva na imunski sistem in s tem na obrambo proti virusom. Poleg tega šport
v teh časih socialne izolacije in zadrževanja v zaprtih prostorih, strahu in stisk,
združuje in spodbuja pozitivne vrednote. Zaradi upada fizične zmogljivosti
slovenskih otrok in okrnjene vadbe in športnih tekmovanj rekreativnih in
vrhunskih športnikov, bomo po krizi v spremenjenih razmerah, slovenskemu
športu zagotovili dodatno podporo in vlaganja.

