Spoštovani,
v poslanski skupini LMŠ smo prepričani, da je nastopil čas, da v slovensko
politiko stopi nova generacija, saj je v naši državi, zdaj bolj kot kadar koli
prej, čas, da vsak posameznik – torej vsak človek, začne iskreno delati za
našo skupnost, za našo državo. Soglasno in s ponosom podpiramo
kandidata za novega mandatarja, predsednika naše stranke, gospoda
Marjana Šarca. Je človek, ki zna in bo postavil interese države in vseh njenih
državljanov pred parcialne interese posameznikov ter interesnih skupin. Le
skupnost, ustvarjena na takšnih temeljih, je tista, ki bo ustvarila boljšo,
stabilnejšo in pravičnejšo državo za vse državljane Republike Slovenije.
Zastavljeni cilji bodo terjali zahtevne in odgovorne naloge, a za njihovo
uresničitev bomo morali vsi skupaj začeti uresničevati bolj praktično
politiko, politiko, ki bo v službi ljudi in ne obratno. Za to je potreben
drugačen politik; politik, ki zna biti človek, ki se zaveda visoke politične
kulture, temelječe na spoštovanju sogovornika, ki se zaveda, da je treba od
besed preiti k dejanjem, in politik, ki ima sposobnost povezovanja različnih
stališč. Prav te odlike so predsednika naše stranke Marjana Šarca pripeljale
do današnje kandidature za novega predsednika Vlade Republike Slovenije.

Nihče ne pričakuje, da bo delo v vladni koaliciji lahko, še najmanj pa bodoči
mandatar. Pa vendar se nam ni treba kar a priori bati za stabilnost prihodnje
vlade, čeprav bo ta, tako imenovana, manjšinska vlada. V naši poslanski
skupini popolno zaupamo v sposobnosti našega predsednika in priznati je
treba, da so njegove komunikacijske veščine ter vodstvene sposobnosti
takšne narave, zaradi katerih si lahko nadejamo, da bo nova vlada pod
njegovim vodstvom učinkovita, operativna in državotvorna. Ne nazadnje se
je kot uspešen vodja že dokazal v preteklih tednih, ko je vodil pogajanja za
sestavo koalicijske pogodbe, ko mu je uspelo združiti vsebinska stališča
diametralno nasprotnih si političnih strank in ko je pokazal pogum, voljo ter
pripravljenost za to, da prevzame odgovornost v situaciji, ki je danes vse
prej kot lahka. Morda bi marsikdo do danes že vrgel puško v koruzo, morda
si marsikdo niti ni upal prevzeti te odgovorne vloge vodilnega pogajalca za
sestavo nove vladne koalicije, kaj šele da bi vodil vlado, ki jo vsa politična
javnost že obsoja na neuspeh, še preden je ta sploh nastala. Marjan Šarec
se vseh teh razmer ne boji, pred njimi ne beži in se ne zavija v molk, namesto
nepotrebnih besed se je preprosto lotil dela. In ravno ta odločnost, ki jo
bodoči novi predsednik vlade ima, manjka v slovenski politiki.
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Dovolite mi, da si izposodim misel irskega pisatelja in političnega teoretika,
za katero mislim, da je v tem trenutku zelo primerna:
»Država, ki nima sredstev za spremembe, je brez sredstev za svoje
obstajanje.«
Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, Marjan Šarec je človek, ki je v
slovensko politiko že prinesel nekaj sprememb, z njegovo izvolitvijo za
predsednika Vlade Republike Slovenije pa smo v poslanski skupini LMŠ
prepričani, da prave, prepotrebne spremembe za našo državo šele
prihajajo.
Hvala lepa.

