МАНІФЕСТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ЛІГА УКРАЇНИ»
За останні два з половиною десятиріччя український народ, здобувши власну
Незалежність, не зміг звільнитися від впливу комуністичного минулого. Зміна одних
клептократично-олігархічних політичних сил іншими, віра популістичним лозунгам та не
виконуваним обіцянкам, загальне небажання брати відповідальність за власні діяння —
все це призвело до моральної та діяльнісної деградації державного механізму, а відтак і до
руйнації українського суспільства. Спроба нової генерації під час Революції Гідності
ціною власної крові вибороти право розвивати країну згідно з принципами ліберальної
демократії та героїчний супротив нашого народу російським загарбникам задля самої
можливості існування кращої України не змінили відношення українського політикуму до
власного народу. Продовжуючи традиції політичного шахрайства, він робить усе для
знищення можливості розбудови щасливої ліберальної демократичної України і сприяє
розквіту старої постсоціалістичної системи.
Не маючи бажання бути спостерігачем всього вищезазначеного, ми, громадська
організація «ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ЛІГА УКРАЇНИ», починаємо боротьбу за
розбудову справжньої сильної української демократії на основі ліберальних принципів,
адже саме такий вид політичного суспільного устрою є найбільш сприятливим для
досягнення максимально можливого добробуту з дотриманням права на щастя кожного
окремого індивідуума.
У своїй боротьбі ми будемо робити наступне:
— поширювати та втілювати у життя ідеї лібералізму як ідеології сучасних
розвинутих цивілізованих демократичних країн (Австралії, Нової Зеландії, Канади, Японії
тощо), намагаючись при цьому остаточно викорінити дух комуністичного минулого зі
свідомості українців і знищити постсоціалістичні рудименти;
— захищати природні конституційні права і свободи людини і громадянина від
зазіхання держави шляхом супротиву як свавіллю клептократів, так і громадянській апатії
щодо нього;
— модернізовувати українське законодавство через його лібералізацію, а також
всіляко підтримувати прогресивні законодавчі ініціативи з тиском на державний механізм
для їх прийняття;
— підвищувати рівень політичної та правової свідомості українців шляхом масових
освітніх заходів задля творення сильного та свідомого громадянського суспільства, з його
залученням до аналізу глобальних політичних процесів;
— впроваджувати на міжнародному рівні ідею того, що Україна йде шляхом
розбудови ліберальної демократії разом з іншими демократичними цивілізованими
країнами сучасності.
Все це та багато іншого ми вже робимо і надалі будемо робити, дотримуючись
основних принципів ліберальної демократії, а саме верховенства права, свободи,
терпимості, правової рівності, соціальної справедливості, рівності можливостей. Окрім
цього ми стверджуємо, що:
— свобода однієї особи закінчується там, де починається свобода іншої;
— особиста відповідальність за вчинювані діяння є основою успішного та
прогресивного суспільства;

— держава є об’єднанням вільних людей на основі суспільного договору: вона
служить народові як сервісний центр, інструмент, знаряддя для реалізації особистісного
потенціалу кожного;
— ринкова економіка та приватна власність є найкращими засобами досягнення
багатства, тому держава має бути максимально усунутою від втручання у них;
— людське життя та індивідуальне щастя кожного — найвищі цінності, нехтування
якими є неприпустимими.
Ми абсолютно переконані, що щастя у нашій державі настане лише тоді, коли влада
буде надана людям, народженим в Україні, а не в країні, якої вже не існує. Наша
діяльність ґрунтується на принципі залучення до співпраці найталановитіших та
найперспективніших представників нової генерації українського народу (народжених з
1991 року), для яких прогресивна Україна є не просто мрією — це мета, до якої
обов’язково, навіть через терни, дійде кожен із нас.
Сьогодні ми діємо в рамках громадської організації, але у найближчому
майбутньому нашою ціллю є створення потужної політичної сили, яка має стати основою
для розбудови ліберально-демократичної моделі державності. Для цього ми маємо намір
об’єднати найкращих представників нового покоління українців, що розділяють з нами
шлях розбудови ліберального відкритого суспільства, а також усі ліберально налаштовані
сили, представлені наразі у громадянського суспільстві.
Ми обіцяємо зробити усе, щоб українське суспільство мало змогу стояти поруч з
найбільш прогресивними сучасними ліберальними демократіями, адже Україна — це не
тільки безумовна частина європейської цивілізації: Україна — це цілий світ.
Ми, громадська організація «ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ЛІГА УКРАЇНИ»,
обіцяємо не припиняти боротьбу за Україну та українців доти, доки не досягнемо наших
високих ідеалів!
Якщо Ви, ознайомившись з усім вищенаписаним, відчули поклик йти разом з нами,
то Ви потрібні нам! Разом ми знищимо стару систему, а на її місці відбудуємо сильну
ліберальну демократичну Україну, де дотримання права на життя, свободу та щастя
кожного індивідуума стануть найвищими політичними пріоритетами!

