Kto chce odnieść sukces, musi iść naprzód. Żeby Polska ruszyła z miejsca, potrzebuje
liderów odważnie patrzących w przyszłość. Platforma Obywatelska jest i zawsze była
partią zmiany. Partią odważnie zmieniającą Polskę, ale też partią zdolną zmieniać się, uczyć
i rozwijać.
Mądre zmiany rodzą się z dialogu, dlatego wyruszamy w trasę. Podczas blisko stu spotkań
przeprowadzimy konsultacje społeczne z tysiącami Polek i Polaków. Odwiedzimy każde
z szesnastu województw, żeby spotkać się z Wami w mniejszych i większych gronach –
porozmawiać, przedstawić nasze propozycje, ale też – poznać Wasze potrzeby.
Chcemy rozmawiać o tym, co naprawdę ważne: dostępie do opieki zdrowotnej na
najwyższym poziomie, wsparciu dla seniorów, którym należy się nasza wdzięczność
i o ratunku dla klimatu, bo od tego zależy przyszłość nasza i naszych dzieci. I w końcu –
o wsparciu dla ludzi pracujących i przedsiębiorczych, bo wasza praca zasługuje na szacunek
i uznanie.
Wyruszamy w drogę, żeby wspólnie budować państwo dla ludzi. Nowoczesne państwo
powinno opierać się na zaufaniu, a nie kontroli, być sprawne, nie wielkie. Państwo ma
wspierać aspiracje, ale i chronić najsłabszych. Zapewniać bezpieczeństwo, nie zabierając
przy tym wolności. A poczucie bezpieczeństwa to czytelne zasady zamiast chaotycznych
zmian wprowadzanych z dnia na dzień.
Wyruszamy, żeby zaproponować politykę skupioną na rozwiązywaniu problemów, a nie
na szukaniu wrogów. Programy polityczne powinny wspierać obywateli i umożliwiać im
rozwój, a nie narzucać ograniczenia wymyślone w politycznych gabinetach.
Wyruszamy, bo interesuje nas, co macie do powiedzenia. Chcemy z wami porozmawiać,
ale też stworzyć przestrzeń, w której to wy możecie porozmawiać ze sobą. Wierzymy
w politykę opartą na łączeniu nie podziałach. Zamiast napuszczania na siebie różnych grup
społecznych szukamy wspólnych wartości i celów.
Ruszamy naprzód, ale w drodze do Polski przyszłości nie lekceważymy przeszłości.
Chcemy, żeby nasz program czerpał z doświadczenia starszych, ale potrafimy też uczyć się
od młodych. Platforma Obywatelska stawia na przyszłość, która nie zostawia nikogo z tyłu.

Wyruszamy już 17 czerwca. Kierunek – przyszłość!
Do zobaczenia w trasie!
Z pozdrowieniami,

Przewodniczący PO RP

