zvolme expertku z Německa
do Evropského parlamentu

Dr. Eugenie
TRÜTZSCHLER-FÜGNEROVÁ

zvolme Čechoslováka
do Evropského parlamentu

ROBERT FURIEL

zvolme českého Obamu
do Evropského parlamentu

V průběhu 60 let liberálové v Evropské unii významně přispěli k dosažení míru, jednoty a prosperity. Pokračujeme v práci
na schopnější a demokratické Unii, dokončení jednotného
trhu, bezpečnějším životním prostředí a podpoře občanských
svobod a základních práv. Chceme, aby se Unie stala vůdčí silou při přijímání výzev celosvětové bezpečnosti a při řešení
mezinárodní finanční krize a jejích důsledků. Unie musí být
modernizována a posílena na základě hodnot a principů liberální demokracie a tržní ekonomiky.

A. Rassmusen – Dánsko

volby

5. a 6. června
2009

R. Prodi – Itálie

LINH NGUYEN
Mgr. MARTINA NOVÁKOVÁ

zvolme právničku
do Evropského parlamentu
zvolme profesionála
do Evropského parlamentu

Mgr. Milan HAMERSKÝ

březen 2009

primárky

březen 2009

primárky

březen 2009

primárky

březen 2009

primárky
LÍDR

VOLBY – 5. a 6. června 2009

Kandidátka liberálních politiků z Česka, Slovenska, Německa a Nizozemí.

Liberálové jsou třetí největší skupinou
v Evropském parlamentu a často jsou rozhodující v oblastech práva a politiky.

Civil liberties and freedom are the foundations for a liberal
Europe.
ELDR demands respect of all fundamental freedoms in the EU,
especially freedom of press, thought, speech, liberty of association, religion and ownership, and upholding the rights of
minorities and those of individuals to privacy and protection
of their personal data and dignity.
Die ELDR setzt sich dafür ein, dass die EU ein Raum wird,
in dem Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit umfassend
gewährleistet sind, und fordert eine stärkere Kooperation
zwischen Polizei und Justizbehörden, um einen wirksamen
Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität, Terrorismus und Korruption zu ermöglichen. Die grundlegenden
Verfahrensrechte von Tatverdächtigen müssen unter allen
Umständen respektiert werden.

www.ELDR.eu
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www.liberalove.cz

SPOJENÉ STÁTY EVROPSKÉ – V JEDNOTĚ JE SÍLA

program pro české Evropany
1.	Nahradíme byrokratickou EU
Spojenými státy evropskými (USE)
2.	Zrušíme Společnou zemědělskou
(dotační) politiku EU
3.	Ukončíme reje korupčníků v politice
4.	Opravíme zablokovanou demokracii
5.	Rozšíříme práva a svobody občanů
a cizinců

1.	Nahradíme byrokratickou EU Spojenými státy evropskými (USE)
= Lisabonská smlouva je málo
•	potřebujeme překonat propast národních egoismů (zájmů)
vytvořením federálního státu – vzor Švýcarsko a USA
•	Evropa nepatří úředníkům, politikům, lobbistům, ale
nám – Evropanům
•	chceme politizaci evropských institucí jako řešení
demokratického deficitu (evropské politické strany, přímo
volený prezident)
•	chceme efektivní společné politiky – zahraniční, bezpečnostní,
energetickou
•	budeme řešit ekonomickou krizi na místo názvů sýrů
• chceme Euro co nejdříve

5.	Rozšíříme práva a svobody občanů a cizinců
= prostor pro individualitu
•	posílíme ochranu soukromí (osobních údajů) proti zásahům
státu
•	posílíme práva a jistoty občanů (uzákonění eutanázie,
dekriminalizace návykových látek)
•	chceme rovné podmínky pro menšiny i cizince
•	chceme zpřísnění trestů pro násilné zločince

2.	Zrušíme Společnou zemědělskou (dotační) politiku EU
= nízké ceny potravin
•	současná praxe zdražuje potraviny, poškozuje přírodu,

V české politice dlouhodobě chybí liberální politická síla prosazující
hodnoty svobody, solidarity, rozumu, tolerance, férové soutěže
a vlastnických práv. Základní principy liberalismu stojí na přesvědčení,
že jednotlivec je více než kolektiv (stát, národ, rasa), každý jednotlivec
má stejnou hodnotu. Liberální politika vede k (s)míru a evolučnímu
zlepšení životních podmínek.

o
r
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a
r
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pro
svobodné občany
evropské
deformuje trh, poškozuje české zemědělce
•	stojí nás to skoro polovinu společných evropských financí

Po dvaceti letech od změny
režimu přichází v ystřídat
opotřebovanou politickou garnituru nová generace českých
Evropanů. Neslibujeme nemožné,
chceme evropský standard slušné, transparentní
a efektivní politiky.

Nechceme se již stydět za svoje zástupce.
Volby do Evropského parlamentu jsou příležitostí
vyzkoušet novou politickou sílu – Liberálové.cz.
Přidejte se k nám! Podpořtě nás!

3.	Ukončíme reje korupčníků v politice = spravedlivá společnost
•	navrhneme strategii boje s korupcí v ČR, která přinese zlom
v současné praxi
•	z Evropy si můžeme vzít inspiraci pro efektivní boj s korupcí
(Skandinávie, Soul)
•	z vlivného zákoutí politiky musí zmizet lidé jako: Šlouf, Dalík,
Tvrdík, Čunek
4.	Opravíme zablokovanou demokracii
= odstraníme chyby politického systému
•	chceme většinový volební systém do sněmovny
•	navrhneme pravidla pro lobbing, zrušení imunity (Inventura
demokracie)
•	chceme zrušení financování stran z veřejných rozpočtů
•	navrhneme redukci výdajů stran na volby

www.liberalove.cz

Má-li se současný ideál „dobrého života“ a „dobré společnosti“ vůbec
nějak označit, těžko se vyhnout slovu „liberální“. Slovo „liberální“
dnes ztratilo hodně ze svého původního významu (tak například
latinské liberalis znamenalo také štědrý a velkorysý) a znamená
prostě „svobodný“, a tak se na něm všichni shodnou.
Jan Sokol
Liberalismus a demokracie, ačkoli jsou slučitelné, nejsou totožné.
Liberalismus se týká rozsahu moci vlády, demokracie pak toho, kdo
tuto moc má. Rozdíl je nejlépe patrný, vezmeme-li si jejich opaky:
opakem liberalismu je totalitarismus, zatímco opakem demokracie
je autoritativní systém. V důsledku toho je alespoň v principu možné,
aby demokratická vláda byla totalitářská a autoritářská vláda
jednala podle liberálních principů.
F. A. Hayek
Klasický liberalismus byl doktrínou s jasným obsahem: jeho nejvyšším
politickým cílem je svoboda – individuální, politická, ekonomická
a náboženská svoboda. Jeho pojetí svobody bylo pojetím tzv. negativní
svobody – tedy svobody od donucení. Negativní svoboda obnáší absenci
agrese vůči člověku ze strany státu a ostatních lidí: Jsem svoboden,
pokud jsem nechán na pokoji. Proto pro klasické liberály nejdůležitější
otázkou nebyla otázka „Kdo má vládnout?“, nýbrž otázka „Jak vládne
ten, kdo vládne, ať už je to kdokoli?“ – tj. „Jak málo vládne?“ A na ni
dávali odpověď, že nejlepší je ta vláda, která vládne nejméně (Thomas
Jefferson). Klasičtí liberálové proto usilovali především o omezení moci
státu (prostředkem k tomu byl konstitucionalismus), a již méně trvali
na tom, kdo konkrétně má vládnout.
Roman Joch

