Izjava 4. kongresa Nove Slovenije

VRNIMO SLOVENIJI UPANJE
Kje je Slovenija danes?
Po dvajsetih letih od skoraj soglasne odločitve slovenskega naroda za lastno neodvisno državo se
zdi, da se je Slovenija politično, gospodarsko, socialno in – kar je najbolj boleče – v etičnem oziru
znašla povsem na dnu. Poglavitni vzrok poraznega stanja vidimo poleg neugodnih globalnih vplivov v
tem, da razna omrežja in lobiji izrabljajo državo in njene potenciale pa tudi nemočne posameznike
predvsem za lastne koristi, pri tem pa teptajo demokratične in etične vrednote ter plenijo državno
premoženje. Vladajoča koalicija spodbuja kulturni in ideološki boj, namesto da bi z vizijo za varno
prihodnost slovenske države reševala prave, zlasti gospodarske in socialne probleme. Družba se
spreminja v bojišče, kjer so vsi proti vsem, kjer nihče nikomur več ne zaupa, močno pa upada tudi
zaupanje državljanov v državne ustanove ter v parlamentarne stranke in politiko sploh. Zaradi krize
bi pričakovali iskanje soglasja o naši prihodnosti pri vseh družbenih skupinah, namesto tega pa
postaja očitno,
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da se vladajoča politika izogiba socialnemu dialogu in družbeni odgovornosti, celo vsaka od
vladnih strank zasleduje predvsem lastne koristi,, tako da ni mogoče prepoznati niti enotne
vladne politike;;
da številne državne ustanove ne delujejo, vladavina prava in enakost pred zakonom obstajata le
na papirju, znova in znova pa slišimo za primere korupcije in zlorabe oblasti pri ljudeh na
pomembnih funkcijah v družbi in gospodarstvu;
da nespodbudna krivulja demografskega razvoja stagnira, vlada pa skuša družino kot rodovitno
zakonsko zvezo med moškim in žensko pravno izenačiti z drugimi oblikami skupnega življenja in ji
s tem odvzeti posebno družbeno vrednost;
da se v predstavljanju notranje in zunanje politike razrašča laž, slovenski jezik pa na številnih
področjih sploh izgublja ugled in veljavo, npr. v znanosti in na univerzi; velik del
znanstvenoraziskovalne dejavnosti je odtujen tako od potreb gospodarskega razvoja kakor tudi
od potreb domačega kulturnega okolja (vrednotenje objav v slovenščini je slabše kakor v
angleščini idr.).
da vladajoča elita zanemarja oblikovanje domovinske zavesti v šolstvu, z medijsko monopolizacijo
pa skuša iz odraslih državljanov napraviti politično zmedena ali politično otopela bitja, zazrta v
skomercializirano športno gladiatorstvo, hazarderstvo in rumene medije;
da se je v zadnjih dveh letih zelo povečalo število brezposelnih, novih delovnih mest ni; pod
nesposobno vlado se je močno povečal javni dolg, gospodarska rast je šibka, plačilna nezmožnost
podjetij je množična, kupna moč prebivalstva je upadla, med ljudmi se jih čedalje več bojuje le še
za vsakdanje preživetje pod robom človekovega dostojanstva.

Vrnimo ljudem upanje!
Nova Slovenija v zadnjih dveh letih ni bila zastopana v Državnem zboru in ni mogla učinkovito
vplivati na prevladujočo smer družbenega dogajanja, kljub temu pa ni stala križem rok: organizirali
smo zbore za vrednote ter z njimi kot z nekakšnim "svetilnikom v temi" skušali pokazati smer za pot
iz krize in za potrebno prenovo. Po utrditvi stranke na evropskih in lokalnih volitvah se usmerjamo v
priprave na vrnitev v Državni zbor,
zbor da bomo lahko pripomogli k smotrnosti njegovega delovanja in
v skladu s svojim programom učinkovito sovplivali na slovenski družbeni razvoj. V središču naše
pozornosti in političnega delovanja bo človek kot oseba in družbeno bitje.
Čas je, da na častno mesto spet postavimo pregovorno poštenost, ustvarjalnost in podjetnost
naših ljudi, njihovo prizadevanje pa podpremo z zakonodajo, ki bo cenila inovativnost in spodbujala
odpiranje novih, evropsko konkurenčnih (zlasti "zelenih") delovnih mest z visoko dodano vrednostjo
in prijaznostjo do naravnega okolja, ob tem pa zagotavljala pošteno plačilo za pošteno delo.
Čas je, da se znanost in univerza posvetita oblikovanju strokovnjakov, opremljenih z vrhunskim
znanjem ter v okvirih poklicne etike in humanizma za razvojne oddelke gospodarskih podjetij pa tudi
negospodarstva in civilne družbe, ter da ob nujni odprtosti v tuji svet načrtno uveljavljata rabo in
razvoj slovenščine na vseh tradicionalnih in novih področjih, ki jih odpira sodobni družbeni, duhovni in
tehnološki razvoj.
Čas je, da postavimo v ospredje medčloveško solidarnost in uveljavimo pravičnost v razmerjih med
generacijami in vsemi družbenimi skupinami, da bo mlajšim in starejšim odprta perspektiva za osebno
izpolnitev in človeka vredno življenje.
Čas je, da država in njene ustanove spoznajo in priznajo družino kot temelj družbenega življenja ter
da ji zagotovijo ustrezne možnosti in priložnosti za razcvet.
Čas je, da se s povečanjem racionalnosti državne uprave, finančne vzdržnosti in preglednosti
njenega delovanja ter učinkovitosti pravosodnega sistema vrneta državljanom ter potencialnim
domačim in tujim vlagateljem zaupanje v pravno državo in občutek pravne varnosti.
Čas je, da slovensko šolstvo na vseh stopnjah odločneje vzgaja za etične vrednote in vrednote
slovenske kulturne dediščine ter da v izobraževanje močneje vplete domoljubne vsebine iz časa
slovenskega osamosvajanja in oblikovanja demokratične Slovenije ter prizadevanje za narodno
spravo na podlagi upoštevanja celovite zgodovinske resnice.
Čas je, da se Slovenija na ravni Evropske zveze dejavneje zavzame za avtentične interese
slovenskega prebivalstva, od oblikovanje skupne kmetijske politike (npr. vrednotenje ekološke
pridelave, zadostna samooskrba) do utrjevanja kulturne izvirnosti.
Dolgoročno ne moremo porabiti več, kot ustvarimo, tako je socialna država odvisna od naše
gospodarske uspešnosti. V državljankah in državljanih Slovenije je še veliko potencialov. S tem, ko jim
bodo vrnjeni upanje in dane možnosti za ustvarjanje, se bo sprostila prepotrebna energija za
oblikovanje Slovenije kot države, v kateri bodo spet dobili veljavo znanje, zmožnosti, poštenje, delo
in socialna pravičnost.
Na podlagi idejnih temeljev krščanske demokracije in nakazanih aktualnih usmeritev bo Nova
Slovenija pripravila operativne postavke za alternativni vladni program. Eden temeljnih ciljev našega
boja za oblast je napraviti iz Slovenije državo, ki je blizu ljudem, državo, v kateri beseda velja. V
Sloveniji je treba uveljaviti demokracijo ne le kot obliko vladavine, ampak kot obliko družbe, ki
spoštuje dostojanstvo vsakega človeka.
Vrnimo lju dem u panje , izgu bljeni po nos in ve selje do življ enja!

