Kurkime piliečių Respubliką!
Lietuvos politinė sistema toliau ritasi į dugną. Mūsų visų kantrybę ir pinigus siurbia korupcija,
siauri grupiniai interesai, valdžios skandalai, melas, arogancija ir žmonių mulkinimas. Populistai
dirbtinai kursto žmonių viltis ir veda šalį į pragaištį. Senosios nomenklatūros tradicijas ciniškai
ištobulino „abonentai“ ir kombinatoriai.
Kam dabar Lietuvoje rūpi įstatymų paisymas ir teisingumas? Kam rūpi Lietuva, kuri kasryt keliasi
ir eina į darbą?
Mūsų visuomenė reikalauja moralios ir atviros politikos. Tik atsakinga ir sąžininga valdžia
atnaujins ir modernizuos valstybės valdymą, išlaisvins verslo veikimą ir pagerins kiekvieno
žmogaus gyvenimo kokybę. Visiems Lietuvos piliečiams siūlome kurti naują – trečiąją respubliką.
Ant pirmosios tarpukario ir atkurtosios antrosios respublikų pamatų pastatykime šiuolaikišką
valstybę, artimą ir brangią kiekvienam jos piliečiui. Šis esminis žingsnis yra būtinas ir įvykdomas.
Toks yra mūsų siūlymas Lietuvai – Piliečių respublikos projektas.
Savo veikloje sieksime trijų pagrindinių tikslų: teisingos Lietuvos, išsilavinusios Lietuvos ir
pasiturinčios Lietuvos. Mums aukščiausia vertybė yra orus žmogus - jam turi tarnauti visa valstybės
sistema. Asmens orumą ir gerovę užtikrins aukštas gyvenimo lygis, taip pat kūrybos bei pilietinių
iniciatyvų laisvė.
Mūsų vizija – aktyvi pilietinė ir socialiai atsakinga visuomenė, kur privati iniciatyva ir valstybės
institucijos bendradarbiauja, užtikrindamos spartų ūkio augimą ir nuoseklų gyvenimo lygio kilimą
kiekvienam, įgalinant piliečius pačius tvarkyti savo reikalus, kuriant stiprią savivaldą ir tolygiai
plėtojant regionus. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje bendrijoje turi remtis principingu
nacionalinių interesų gynimu. Mes turime būti orūs Europoje ir pasaulyje, išlaikydami savo
pasaulėžiūrą ir kultūrinį savitumą.
Mūsų prioritetas – investicijos į laisvą ir kūrybingą žmogų, sudarant kuo palankiausias sąlygas įgyti
išsilavinimą, kad ateityje gebėtume konkuruoti, būti pilietiškai aktyvūs ir dvasiškai turtingi. Mes
regime trečiąją respubliką, kurioje piliečiai įtakos jiems atsakingą ir skaidrią valdžią, kur vaikas bus
išmokytas, ligonis pagydytas, vagis pagautas.
Principingumas, sąžiningumas ir reiklumas sau – tai pagrindinės mūsų veikimo gairės.
Lietuvos pilieti! Jei tau artimos liberalios vertybės, jei tu nori aktyviai dalyvauti permainose kviečiame Tave kartu kurti partiją, tapti savo respublikos kūrėju! Sutelkę jėgas, mes įveiksime
praeitį ir atversime kelią į ateitį!
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