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Na letošnjih parlamentarnih volitvah so volivci Novi Sloveniji, ki je bila trden člen desnosredinske
koalicije, kljub nesporno dobremu in odgovornemu delu njenih ministrov v vladi in poslancev v
državnem zboru, izrekli premajhno zaupanje. V novem mandatu tako v državnem zboru ni stranke
krščanske demokracije.
Slovenski politični prostor danes, v času svetovne gospodarske krize, z odsotnostjo Nove
Slovenije v parlamentu izkazuje bistven primanjkljaj. Načela in vrednote krščanske demokracije so
namreč tista, ki vedno iščejo pravo pot med liberalnim tržnim gospodarstvom, kjer je prostor za
podjetnost, ter med socialno varnostjo, pravičnostjo in solidarnostjo, ki imajo svoj primarni izvor
v družini. Krščanska demokracija s primernim uravnoteženjem prednosti tržnega gospodarstva,
utemeljenega na znanju in ustvarjalnosti, ter z ukrepi države blaginje na drugi strani ustvarja
priložnosti tudi za svobodno razvijanje potencialov malega človeka, ki bo svoje praktične in
duhovne talente uporabil kot priložnost zase in za druge, saj s svojim osebnim uspehom ustvarja
tudi skupni uspeh.
Danes so posamezne družbene skupine deležne različne socialne varnosti, zato bomo v Novi
Sloveniji na novo opredelili pojem socialne države, ki je tesno povezan s človekovim
dostojanstvom in z njegovim deležem pri ustvarjanju skupnega dobrega. Država z vsemi svojimi
mehanizmi mora širiti prostor priložnosti za vse, zato si bomo še posebej prizadevali za pravičen
pristop do vseh družbenih skupin, kjer je medgeneracijski dialog nujna sestavina socialnega
partnerstva.
Poleg zagotavljanja socialne varnosti, uresničevanje drugega člena ustave Republike Slovenije
pomeni tudi zagotavljanje pravne varnosti. Zaupanje državljanov v institucije države je na nizki
ravni, čeprav ne vedno povsem upravičeno. V zadnjem času si oblast v Sloveniji prisvaja kapital in
z njim povezane strankarske elite. Tako neformalno prevzemanje oblasti je lahko nevarno za
razvoj demokracije in za politično stabilnost v državi. V Novi Sloveniji bomo zato naredili vse, da
oblast skladno z duhom ustave vrnemo ljudstvu in da bomo dosegli najvišje standarde pravne
države.
Mandatno obdobje 2008 - 2012 bo ključno za določitev državne meje z Republiko Hrvaško. Nova
Slovenija temelji na državotvornosti, zato bo vztrajala, da Državni zbor oblikuje izhodišča za mejo
z Republiko Hrvaško. Pravno-politični okvir za določitev državne meje sta mednarodno pravo in
načelo pravičnosti, ki vključuje tudi zgodovinsko načelo. Za uveljavitev svojih stališč bo Nova
Slovenija vztrajala na podpori Evropskega zavezništva.
Ker želimo Sloveniji le najboljše, smo pripravljeni na dialog z vsemi političnimi strankami in drugimi
organizacijami, ki si resno prizadevajo za utrjevanje demokratičnih načel in gospodarsko – socialni
razvoj Slovenije. Zavedati pa se moramo, da je podlago za današnje možnosti in priložnosti
ustvarila osamosvojitev Slovenije, zato ne bi smeli nikoli pozabiti na spodbujanje ljubezni do
domovine in slovenske kulture, ob hkratnem spoštovanju drugih narodov in narodnih manjšin, saj
sta slovenstvo in slovenska država ukoreninjeni v evropski kulturi, civilizaciji in krščanski tradiciji.

V Novi Sloveniji smo trdno odločeni, da bomo najprej z lastno prenovo okrepili krščansko
demokracijo, ki se bo navezovala na ideje ustanovnih očetov Evropske zveze, ter jo prek
prihodnjih evropskih, lokalnih in tudi državnozborskih volitev vrnili v slovenski parlamentarni
politični prostor. Slovenija namreč za zdrav gospodarski in politični razvoj potrebuje stranko, ki je
pristna zastopnica načel in vrednot krščanske demokracije.

