Benediktas Krasniauskas
Atvirumas, principingumas, sąžiningumas ir reiklumas sau – pagrindinės mūsų
veikimo gairės. Sustiprinkime savo komandą ir kurkime sėkmingesnę Lietuvą .
Esu europietiškų vertybių propaguotojas, liberalas iki kaulų smegenų. Laisvo pasirinkimo
idėją atstovauju virš trisdešimt metų, todėl ir tapau LiberalųSąjūdžio steigėju. Analitiškas ir
įžvalgus, racionalus ir nuosaikus, konstruktyvus ir atsakingas sprendimuose. Sportuojantis
sveikos gyvensenos aktyvistas. Psichologiškai stabilus. Ambivertiškas.

Gimiau ir augau pietvakariniame Lietuvos pakrašty, Mockavoje(Kalvarijos saviv.), vidurinę mokyklą baigiau
Alytuje ir aukštąjį išsilavinimą įgijau Vilniaus Universitete bei TVM. Turiu ekonomikos mokslų magistro, taip pat
tarptautinių ekonominių santykių eksperto kvalifikacijas. Savo gautas žinias pritaikiau dirbdamas žiniasklaidoje,
leidybos versle bei tarptautiniame marketinge. Tikiu, kad visa sukaupta gyvenimiška patirtis, mano turimos bei
atsakingai panaudojamos žinios, taip pat veiklos įdirbis ir kompetencija padės mums darnioj komandoj pasiekti
užsibrėžtus tikslus. Esu pagarbaus bendravimo ir sąžiningo konkuravimo šalininkas.
LRLS gretose nuosekliai, aktyviai dalyvavau įvairiose veiklose: tiek būdamas pradžioj paprastu eiliniu nariu,
tiek organizuodamas renginius ar savanoriaudamas,tiek vadovaudamas poskyriui ar skyriaus veiklos padaliniui.
Buvau liberalų kandidatu 2012 metų Seimo (Radviliškio apyg.), 2015 metų Savivaldybės tarybos bei 2016 metų
Seimo (daugiamand.apyg.) rinkimuose. Dirbau 2014 Prezidento, Europarlamento apylinkės rinkimų komisijoje,
tapau jos pirmininku. Dabartiniu metu – Partijos Tarybos ir Vilniaus sk. Tarybos narys.
Pripažindamas mūsų pasirinktą LRLS veiklos tęstinumą ir akceptuodamas kandidatų į partijos pirmininkus
programinių nuostatų prioritetus bei numatytus pokyčius, kviečiu vadovautis kritiniu mąstymu, remtis sveikam
protui būdingu apmąstytu pasirinkimu ir labiau pasitikėt brandžiomis idėjomis,derančiomis su mūsų ideologija.
Partijos finansų apskaita turi būti skaidri ir nekelianti abejonių. Kaip ir politinės veiklos taisyklės ar LRLS Įstatai.
Pozityvu yra aiškiai komunikuoti realius pokyčius partijoje, kurie suprantami bei priimtini mūsų rinkėjams.
Nepakanka remtis vien tik politinio teisingumo reikalavimu, nes turime nepamiršti moralinių aspektų siekdami
visuomenės pažangos tikslų. Mūsų prieš 12 metų įsipareigota aukščiausia vertybė- orus žmogus- yra trečiosios,
Piliečių respublikos, naratyvas. Teigdami ir akcentuodami toleranciją, negalime imti selektyviai nurodinėti, kas
turi būt toleruojama ar kas yra homofobas. Politkorektiškumas nesuderinamas su oponentų filosofijos, minčių
ribojimu, primetant savo kritikuojantį požiūrį lyg išskirtinę dorybę. Privalome prisiminti prof. Leonidą Donskį ir
propaguoti empatišką, o ne dogmatišką ar fanatišką liberalizmą. Nuosekliai skleiskime progresyvią ideologiją,
pagarbiai diskutuodami ir nemenkindami kitų nuomonės.
Turime kantriai ir atsakingai stiprinti savo partinę struktūrą, atrasti patikimus, modernius lyderius bei tuo
pačiu nepamiršt tikrai savikritiško požiūrio, atnaujinant į sėkmę galinčią vesti liberalų Manifestą pripažįstančią
komandą. Todėl prašau visų Jūsų palaikymo balsuojant už mane LRLS Valdybos rinkimuose.

