Spoštovani članice in člani ustanovnega zbora, dragi liberalni demokrati, dame in gospodje,
v čast mi je, da vas lahko nagovorim danes, ko ustanavljamo novo stranko liberalnih
demokratov Lide, ki je izraz naših skupnih želja in teženj, da v tej državi sprožimo spremembe,
ki bodo prinesle drugačne razmere in boljše pogoje za življenje in delovanje vseh
državljanov.
Skupaj z vami smo se za ta korak odločili, ker čutimo odgovornost in se zavedamo, da je
trenutno stanje v politiki škodljivo za državljane in nedopustno za ugled države. In ker smo
prepričani, da v trenutni ponudbi političnih strank številni državljani ne prepoznajo politike, ki
bi odražala njihove vrednote in pričakovanja.
Danes v Sloveniji živimo v popolnoma razdvojenem in sprtem političnem ozračju, kar kaže, da
glavni politični protagonisti, pa naj bodo v vladi ali opoziciji, ne znajo stopiti iz začaranega
kroga medsebojnih obtožb, žaljivk in groženj, ki se nemalokrat razrešujejo tudi na sodiščih.
Družbeno ozračje je zastrupljeno.
Lepa beseda ne šteje nič. Štejejo zgolj obtožbe enih na račun drugih, ki jih lahko dnevno
spremljamo po družbenih omrežjih. Politika je prežeta z medsebojnimi zamerami,
medstrankarsko sodelovanje je po večini stkano zgolj na trenutnih ali pričakovanih finančnih,
kadrovskih in političnih drugih koristih, ne pa na skupni viziji razvoja Slovenije.
Največjo odgovornost za to zagotovo nosi vladajoča koalicija, ki se je v koalicijskem
sporazumu zavezala, da bo v ospredje postavljala vse tisto, kar nas v Sloveniji povezuje in
združuje, ter zagovarjala sodelovanje na podlagi pripravljenosti delati za skupno dobro. Danes
se tega nihče od vladajočih ne drži. Ukvarjajo se z razgradnjo neodvisnih medijev, policije,
tožilstva, pravosodja. Ne spoštujejo zakonov, sprejetih v državnem zboru, po twitterju
obračunavajo – z državljani, s tujimi državniki in delajo škodo Sloveniji in njenemu dobremu
imenu doma in v tujini.
Na drugi strani tudi opozicija ne ponuja zadovoljive alternative. Zgolj nasprotovanje
predsedniku vlade ali njegovi stranki, žuganje s kom vse se posamezne stranke opozicije ne
bodo pogovarjale in opisovanje trenutnega stanja s težkimi besedami ni dovolj. To ni nič. To
je lahko kritika, ni pa vizija. Tudi takšno sodelovanje opozicijskih strank, ki v bistvenem temelji
zgolj na povezovanju proti t.i. skupnem sovražniku, ne prinaša boljših napovedi. Sploh ne po
tistem, kar smo imeli možnost videti v prejšnji vladi, ki je razpadala prav zaradi notranjih razprtij
in nezmožnosti tvornega sodelovanja.
Drage prijateljice in prijatelji,
danes potrebujemo nekaj več. Potrebujemo stranko, ki ima vizijo in program, okoli katerega
smo zbrani njeni člani. Ne stranko preteklih zamer in tudi ne stranko pričaranih junakov.
To smo mi.
Smo alternativa vsemu slabemu. Nismo zgolj »antijanša stranka«. Smo stranka, ki bo s trdim
delom, umirjeno politiko in kulturnim dialogom pokazala in dokazala, da ima v Sloveniji oblast
ljudstvo (in ne zgolj en človek, ki ni vsemogočen), ki ne želi biti razdeljeno in ujeto v politično
mrežo delitev na leve in desne ter na sovražnike in zaveznike iz preteklih vojn, temveč želi
živeti v miru v državi enakih možnosti in priložnosti.
Smo stranka z liberalnimi vrednotami, lastno ideologijo in zavezujočim programom, ki bo
podrobno konkretiziran v okviru volilnega programa in političnih zavez, ki jih bomo izpolnili.

V ospredje svoje delovanja postavljamo:
SVOBODO, ODGOVORNOST, STRPNOST IN MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE, KULTURO
DIALOGA, ENAKE MOŽNOSTI, ENAKOPRAVNOST IN OSEBNO DOSTOJANSTVO.
Delovali bomo povezovalno in ne razdiralno kot nekateri po principu »če nisi naš, si proti nam«,
ali če ne boš mislil kot jaz, si odpisan. Zagotovo pa ne bomo podpirali tistih, ki s pozicije moči
delujejo nedemokratično in izključevalno.
Za nas niso dovolj besede v stilu »potrebne so spremembe«, za nas je pomembno, da jih prej
predstavimo, tako v politiki in vladanju naše države kot pri obvladovanju epidemije ali drugih
kriznih situacij. Slovenija mora postati “top” država napredne EU, ne pa, da si pohlevno išče
prostor ob avtoritarnih režimih nekaterih držav nekdanjega vzhodnega bloka. Mi želimo, znamo
in hočemo narediti spremembe tam, kjer so potrebne, da bo sleherni državljan ponosen na
Slovenijo, na vodilne v državi in da bodo generacije za nami želele ostati in bodo ostale v naši
lepi Sloveniji ter prispevale k njenemu razvoju.
Spoštovani prijatelji,
vse to so več kot zadostni razlogi, da danes ustanovimo stranko Lide.
Čez nekaj mesecev se bomo znova odpravili na volišča in bomo dokončno pomahali v slovo
vsem tistim politikom, ki so pokazali, da niso sposobni demokratično upravljati to državo.
Liberalni demokrati smo državljanke in državljani, ki verjamemo v osebno svobodo, odprto
družbo, svobodno gospodarsko pobudo, 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.
Globoko verjamemo, da je nastopil čas za nas, ki smo pripravljeni delovati skupaj in Sloveniji
povrniti ugled razvite, moderne, demokratične in človeku prijazne države.
V tem imenu se vam še enkrat zahvaljujem in vas vabim, da tudi v bodoče tvorno prispevate
k naši skupni politiki in da se letos udeležimo volitev v čim večjem številu ter s tem naši Sloveniji
zagotovimo upanje in optimizem.
Hvala vam.
Igor Zorčič

