Politinė partija LAISVĖ ir TEISINGUMAS

SUVAŽIAVIMAS
DEKLARACIJA
„Vienas už visus, visi už LIETUVĄ!“
•

Laisvė ir Teisingumas yra politinė partija, vienijanti aktyvius Lietuvos Respublikos
piliečius, įsipareigojusius kryptingai veikti dėl Lietuvos klestėjimo – šalies ir joje
gyvenančių žmonių saugumo, ekonominio augimo ir gyvenimo kokybės.

•

Laisvė ir Teisingumas
– esame konservatyvūs liberalai, atstovaujantys centro
dešiniųjų pažiūrų rinkėjus.

•

Laisvė ir Teisingumas savo politinę veiklą grindžia demokratijos ir liberalizmo principais, kylančiais iš klasikinės ir Naujųjų laikų politinės filosofijos tradicijos bei
krikščioniškoje kultūroje susiformavusios asmens ir bendrojo gėrio sampratos.
o Individo laisvė mums yra pagrindinė vertybė. Tik laisvas žmogus gali būti
visavertis visuomenės narys. Tačiau būtina šios laisvės sąlyga – asmens atsakomybė, atsakomybė bendruomenei, savo šaliai, tvarkos ir teisingumo
siekis.
o Privati nuosavybė, asmens ūkinė ir saviraiškos laisvė, privati iniciatyva, Teisės
viršenybė – tai pagrindiniai konstituciniai principai, kuriais paremti mūsų įsitikinimai ir veikla.
o

•

Esame už modernią liberalios demokratijos teisinę valstybę, kai šalia
demokratiškos daugumos sprendimo taisyklės kartu egzistuoja pagarba žmogaus teisėms, tokioms kaip žodžio ir susirinkimų laisvė, religijos laisvė, nuosavybės ir privatumo teisė, taip pat lygybės prieš įstatymą bei teisės pirmenybės principai. Mažuma negali primesti savo valios daugumai, tačiau dauguma privalo išlikti atvira diskusijai.

Laisvė ir Teisingumas pasisako už J.E. Prezidento Valdo Adamkaus politikos
tęstinumą, kad ,,stipri šiuolaikinė valstybė – tai ne stipri valdžia. Tikroji šalies stiprybė remiasi ne valdžios prislėgtų žmonių paklusnumu, bet privačia piliečių iniciatyva,
paremta susitarimu, gebėjimu derinti skirtingus interesus, įsipareigojimu bendram
labui.’’

o

Laisvė ir Teisingumas nebijo žodžio „interesas‘‘ ir siekia, kad Lietuvos
žmonės turėtų teisėtų interesų, norėtų veikti ir kurti. Sąžiningas ir atviras interesų derinimas yra profesionalios politikos pagrindas ir pažangos garantas.

o Suprasdami, kad technologijos, dirbtinis intelektas, robotizacija ir nuotolinė
komunikacija pasaulyje sparčiai keičia darbo rinką ir kuo daugiau žmonių nori
būti patys sau darbdaviai - GIG ekonomikos dalyviai, skatinsime darbo formų
įvairovę ir sieksime mokesčių struktūros paprastumo. Darbuotojas – laisvas
rinktis sau palankiausią darbo formą.
o Vidurinė klasė yra valstybės ekonomikos ir socialinės gerovės pagrindas, todėl
LT sieks atstovauti pirmiausia viduriniosios klasės atstovams, o taip pat
savarankiškai dirbantiems pagal autorines sutartis, verslo ar individualios
veiklos liudijimus ir kitas formas.
•

Stiprios valstybės pamatas – išprususi visuomenė, gebanti laisvai mąstyti, rasti balansą tarp asmens ir bendruomenės, vertinti ir priimti teisingus, sąmoningus sprendimus.
o

Laisvė ir Teisingumas pagrindinis šalies ilgalaikis ir strateginis tikslas – švietimas. Remsime švietimo programas, kurios ugdys kritinį mąstymą, aukštus
gebėjimus, augins asmenų, o tuo pačiu ir šalies konkurencingumą.

o Stiprinsime Mokytojo autoritetą.
•

Laisvė ir Teisingumas sieks, kad visiems suprantamas savo turiniu ir prasme žodis „sąžiningumas‘‘, taptų viešų sprendimų pagrindu, išstumdamas biurokratine procedūra tapusį terminą - „skaidrumas“, kuris padeda maskuoti korupciją ir pateisina
nelogiškus valdžios sprendimus.

• Politikai neturėtų reguliuoti šeimos ir asmenų teisės į šeimos planavimą, tai tikėjimo ir

asmenų pasirinkimo bei apsisprendimo teisė. Laikome ydinga praktika dirbtinius
bandymus prievarta kištis į asmens ar šeimos sampratos reguliavimą, nes priversti visada lengviau, nei įtikinti, tačiau tai nebus tvaru ir teisinga.
o Krikščionybės ir jos formuojamų vertybių svarba mūsų gyvenime yra esminė.
Iš čia kylančios socialinės normos ir yra pagrindas laisvos ir atsakingos
visuomenės, kuri sąmoningai supranta, kas gerai, o kas blogai.
o Žmonės ne dėl įstatymų baimės, o dėl krikščioniškosios tradicijos įdiegto
supratimo turėtų pasirinkti, kas teisinga, o kas ne, ypač kai kalbama apie abortus ar pagalbinį apvaisinimą.
o Tos pačios lyties asmenys turi turėti teisę įteisinti civilinę partnerystę.

•

Esame už aktyvią Lietuvą ES ir NATO.
o Šiuo metu ES išbandoma dešimtmečiais kurtų vertybių ir principų tvirtumas ir
tvarumas. Krizinė situacija akivaizdžiai pademonstravo, kad būtina ieškoti šalių interesų balanso, glaudesnio bendrumo migracijos reguliavimo, sveikatos
apsaugos, finansinės pagalbos srityse, užtikrinant ES piliečių saugumą ir
sveikatą, minimalias pajamas, socialinį integralumą.

o Krizinės situacijos neturėtų paneigti tokių esminių principų kaip solidarumas,
bendradarbiavimas, saugumo garantijų užtikrinimas. Būtina stiprinti tiek
kolektyvines, tiek ir krašto nacionalines gynybines galias. Lietuvos nacionalinio saugumo interesus atstovauti NATO, o taip pat ir dvišaliuose santykiuose.

Kviečiame jungtis prie mūsų – Vienas už visus, visi už LIETUVĄ!

Mūsų partijos naujienas kviečiame sekti mūsų svetainėje
www.laisve-teisingumas.lt
bei socialiniame tinkle facebook
https://www.facebook.com/laisveirteisingumaspartija

