Volební program 2006

1.0.

Svobodná společnost a liberální hodnoty

1.1.

Zmodernizujeme občanskou společnost a prosadíme:

1.1.1.

1.1.4.
1.1.5.

Svobodu jednotlivce (co neškodí jiným a co plyne ze svobodného rozhodnutí, nesmí se
zakazovat),
rovné příležitosti pro každého (rovnost bez ohledu na pohlaví, rasu, společenský původ,
majetek nebo vyznání),
respekt k lidským právům (právu na život i na smrt, na spravedlnost, slušné zacházení a
důstojný život bez zásahů státní moci),
liberální demokracii (demokracii 21. století, přímou, elektronickou a bez korupce),
větší prostor jednotlivcům a nevládním organizacím (především při správě věcí veřejných).

2.0.

Spravedlnost a bezpečnost

2.1.

Upřednostníme spravedlnost před byrokratickým výkladem zákonů:

2.1.1.

Uděláme průvan v justici, policii a státní správě, zbavíme je bratrstev, mafií, korupce a
vyděračů,
zpřísníme tresty za brutální trestnou činnost, především za vraždy,
zajistíme, aby policie, státní zástupci a soudy stíhaly zločince a daly pokoj slušným lidem,
prosazujeme důslednou dekriminalizaci měkkých drog,
řízení před soudem a jeho výsledné rozhodnutí bude předvídatelné, opírající se o přesvědčivý
odkaz na zákonnou úpravu a judikaturu, spravedlnost bude nalezena a vykonána rychle,
zlegalizujeme euthanasii,
zlikvidujeme korupci, majetková přiznání politiků a úředníků pročistí naši politickou scénu.

1.1.2.
1.1.3.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

2.2. Bezpečnost v našem státě musí dosáhnout stavu, kdy:
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Domácí a zahraniční politika nebude zbytečně zvyšovat bezpečnostní hrozby,
profesionální bezpečnostní aparát bude schopen reagovat na hrozby rychle a účinně,
zamezíme zneužívání zpravodajských technik, odposlechů a jiných metod příslušejících
policejním režimům a ne svobodné společnosti,
v bezpečnostních složkách vytvoříme kvalitním pracovníkům optimální podmínky pro práci a
kariérní jistotu.

3.0.

Zahraniční politika a Evropská unie

3.1.

Naše zahraniční politika je politikou samostatného a aktivního subjektu v rámci
Evropské unie, a proto chceme dosáhnout, aby Česká republika:

3.1.1.

Byla zodpovědným, respektovaným a sebevědomým členem Evropské unie, aby její politika
zvýšila naše národní sebevědomí a hrdost,
prosadila co nejrychlejší přijetí eura, Schengenských dohod a dalších výhod plného členství
v EU,
byla aktivním účastníkem při podpoře míru a stability ve světě a vážila účast v globálních
válečných kampaních,
byla aktivně zapojena do mezinárodní spolupráce, pomohla zastavit mezinárodní hysterii
okolo terorismu,
posílila svůj rozvoj a prosperitu a budovala přátelské vazby s jinými kulturami,
prosadila více pomoci potřebným regionům a vybudovala otevřenou společnost.

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
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3.2. Obrana našeho státu vychází z demokratických a liberálních principů s důrazem na:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Členství v obranné alianci NATO,
podporu jednotek rychlého nasazení NATO i EU,
civilní kontrolu a řízení ozbrojených sil.

4.0.

Ekonomika a hospodářská politika

4.1.

Liberalismus je nejsilnější koncepcí v ekonomické oblasti. Chceme:

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Svobodu a podporu těm, kteří vytvářejí pracovní místa,
daňové úlevy všem, kdo se umějí a chtějí postarat o sebe a nezatěžují stát,
stabilní ekonomické prostředí, důsledné snižování schodků veřejných rozpočtů, fungující
důchodový systém, stabilní trh práce, bleskurychlé a levné založení firmy nebo živnosti,
odtajnit daně a snížit je - poloviční daň z příjmů fyzických osob a zaměstnanců,
nižší odvody do sociálního a zdravotního pojištění,
prosazovat daňové asignace – tedy možnost určit si, kam pošleme 3% svých daní – na
neziskový sektor, občanská sdružení, kulturu, školy,
zrušení nemorálních daní jako je daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí,
okamžité vytvoření fungujícího trhu s byty, který zajistí právo na důstojné a přiměřené bydlení
pro každého.

4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.

5.0.

Věda, vzdělání a kultura

5.1.

Rozvoj výzkumu a vývoje technologií bude chápán jako nedílná součást hospodářského
rozvoje státu. Je třeba investice i z nestátních zdrojů tak, aby se celkové výdaje na
výzkum a vývoj do 2 let vyrovnaly evropskému průměru 2% HDP a do 4 let dosáhly
nejméně 3% HDP.

5.2.

Vzdělávání bude rozhodující součástí politiky státu a prioritou ve státním rozpočtu.
Vzdělání je jediná šance, jak můžeme ve světě obstát:

5.2.1.
5.2.2.

Zajistíme rovný přístup ke všem stupňům vzdělání,
řádné vzdělávání na všech stupních bude hradit stát, protože vysoké náklady jako kolejné a
školné diskriminují chudší sociální vrstvy,
každý získá právo zapsat se na vysokou školu,
posílíme postavení pedagogů působících na všech úrovních vzdělávací soustavy,
zvýšíme investice do školství, odstraníme diskriminaci privátního školství, investice do
vysokého školství zvýšíme až na desetinásobek.

5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

6.0.

Životní prostředí, doprava a venkov

6.1.

V oblasti ochrany životního prostředí chceme dlouhodobě udržitelný rozvoj společnosti
bez pokřivených cen zemědělských produktů a s ochranou a obnovou základních hodnot
životního a přírodního prostředí. Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí
ekonomické prosperity a životní úrovně lidí.

6.2.

V rámci ekologické daňové reformy snížíme přímé daně.

6.3.

Naším cílem je udržitelný způsob života ve venkovské krajině s rychlejší obnovou
občanské vybavenosti a infrastruktury venkova:

6.3.1.

Chceme aktivně přispět k reformě Společné zemědělské politiky EU,
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6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.

zvýšíme dostupnost vzdělání a informovanosti pro venkovskou populaci,
pro prevenci před povodněmi budeme podporovat méně betonu a více přirozeného prostoru
pro řeky a jejich povodí,
založíme Fond katastrof financovaný z výnosů podniků ve vlastnictví státu a vyměníme
zatopené domy za nové pozemky v nezátopových oblastech.

6.4.

Doprava je klíčovým tématem životního prostředí, a proto chceme:

6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.

Rovnoměrně rozvíjet dopravní síť,
stimulovat využívání ekologicky příznivějších druhů dopravy vč. cyklistiky,
snížit nehodovost na silnicích,
posílit tržní prostředí v dopravě.

7.0.

Sociální politika a zdravotnictví

7.1.

Chceme udržet celonárodní (občanskou) soudržnost při zachování rozumné míry
solidarity mezi mladými a starými, mezi bohatými a chudými, mezi zdravými a
nemocnými i mezi bezdětnými a rodinami s dětmi.

7.1.1.

Snížíme zbytečné výdaje, sebereme sociální dávky těm, kteří je zneužívají, a místo toho je
investujeme do rodin s dětmi,
uvedeme do souladu růst výdajů systému sociálního zabezpečení s růstem HDP,
zajistíme, aby se občanům vyplácelo být zdraví,
zajistíme důstojný důchod, stabilizujeme poměr mezi důchodem a mzdou.

7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.

7.2.

Problémy zdravotnictví jsou primárně ekonomického rázu (nikoli medicínského), a
proto chceme spojit oddlužení s restrukturalizací. Zejména se soustředíme na:

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.

Zvýšení efektivity přímo řízených organizací, čímž dosáhneme finanční stabilizace nemocnic
snížení výdajů při zachování úrovně péče,
prostřednictvím pověřené instituce zveřejníme informace o kvalitě nemocniční péče, aby si
lidé mohli svobodně vybrat.

8.0.

Média, informatika a informační technologie

8.1.

Informační technologie jsou jednoznačnou prioritou liberálního programu US. Moderní,
vyspělá společnost je bez nich nemyslitelná:

8.1.1.

Internet považujeme za občanské právo, celá populace musí mít bezplatný přístup k internetu
v rychlosti minimálně 128 kbps (bez agregace),
zajistíme, aby každý žák dostal od státu zdarma počítač už na druhém stupni základní školy,
zajistíme, aby občané mohli využít elektronické hlasování ve všech volbách (e-voting), a
zavedeme tedy přímou elektronickou demokracii,
elektronizace státní správy pomůže odstranit korupci,
odstraníme informační mezery. Nikdo nesmí být diskriminován v přístupu k informacím. To
vytváří bariéry pro další růst české ekonomiky nebo způsobuje zaostávání některých skupin
obyvatelstva a jejich zahánění do ghet, ať ve fyzické, nebo "virtuální" podobě.

8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.

8.2.

Prosadíme větší svobodu a nezávislost médií, liberálnější podmínky pro šíření informací.

8.2.1.

Regulace v mediální krajině musí být omezena na naprosté minimum, média musí dostat větší
prostor pro svou práci.
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