Mladé ANO - Ideological standpoints
Original and translated version
Svoboda jednotlivce
Jako mládežnická organizace hlásící se k liberálním hodnotám stavíme náš program na svobodě
jednotlivce. Každý člověk je jedinečný a jako takový obohacuje celou společnost. Násilí, ať už fyzické
či psychické, se nesmí stát prostředkem prosazování autority státu či jiné osoby. Svoboda jednotlivce
stejně jako společenská svoboda má být založena a limitována civilizovaným konceptem sociální
spravedlnosti.
Demokracie a právní stát
Jediné přijatelné politické uspořádání je to demokratické se všeobecným volebním právem a
svobodnými volbami. Právní stát zajišťuje svobodu celého národa a všech žen a mužů žijících na jeho
území. Demokracie závisí sebedisciplině, dodržování zákonů a na spravedlivém dohledu nad
vykonáváním práva.
Stát existuje proto, aby prospíval svým občanům, kteří jej utváří. Nikoliv proto, aby ospravedlňoval
své právo na existenci. Stát zde není pro stát. Stát je zde pro občany a jeho hlavní funkcí je pomáhat
rozvoji osobnosti jednotlivce.
Jako Mladé ANO věříme, že jakákoliv společenská smlouva založená na národnostních, náboženských
nebo jiných principech za žádnou cenu nesmí omezovat význam a práva jednotlivce. Nikdo nesmí být
diskriminován na základě etnické příslušnosti, původu, barvy pleti, náboženství, pohlaví, sexuální
orientace, jazyka, postižení, věku, zdravotního stavu či sociálního statutu.
Liberální ekonomie
Věříme v osobní vlastnictví, tržní ekonomiku, hospodářskou soutěž a volný pohyb zboží a služeb.
Jedině skrz tyto prostředky lze totiž dosáhnout udržitelný ekonomický růst a stabilní zaměstnanost.
Jedině díky těmto podmínkám má každý možnost dosáhnout na životní standarty, jenž mu náleží.
Zlepšování životních podmínek závisí na zvyšování produktivity a efektivních službách. Těchto
nezbytných prvků může být dosaženo pouze skrz svobodné a konkurenceschopné podnikání.
Musíme však dodat, že takové ekonomické nástroje musí akcentovat sociální politiku a ochranu
životního prostředí. Dít by se tak mělo však bez nadměrného zdanění a byrokracie.
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Individual Freedom
As a youth organization espousing liberal values we build our programme on individual freedom.
Every human being is a unique individual and enriches our society. Violence, whether physical or
mental, must not become a mean of promoting the state authority or another person. Freedom of
the individual as well as social freedom should be based on and limited by civilized concept of social
justice.
Democracy and rule of law
The only acceptable political arrangement is a democracy with universal suffrage and free elections.
The rule of law provides freedom for the entire nation and all women and men living on its territory.
Democracy depends on self-discipline, respect for the law and fair administration of law.
The state exists to thrive to their citizens, who form it. Not in order to justify its existence. State is
not for the state. The state is here for citizens, and its main function is to help the development of
individual‘s personality.
Mladé ANO believes that any social contract based on ethnic, religious or other principles at any cost
must not restrict the meaning and rights of an individual. No one should be discriminated by his or
her ethnicity, origin, colour of skin, religion, sex, sexual orientation, language, disability, age or social
status.
Liberal economy
We believe in personal ownership, market economy, economic competition and free movement of
goods and services. Only through these means we can achieve sustainable economic growth and
stable employment. Only under these conditions, everyone has the opportunity to achieve economic
standards, which he or she has the potential to have. Improving living conditions depends on
increasing productivity and effectiveness of services. These necessary elements can only be achieved
through free and competitive businesses.
However, such economic instruments must respect social policies and environmental protection,
without excessive taxation and bureaucracy.

