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1. Preambul
TLDE, Tineretul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor este o organizație românească
dedicată promovării și întâririi valorilor liberale în România, liberalism care a
construit România modernă. TLDE este format din tineri români ce subscriu la
principiile și valorile liberalismului. TLDE afirmă libertatea individuală ca temei al
oricărei organizări politice, sociale, economice şi culturale rezonabile şi propune un
proiect politic fondat pe relaţia dintre libertate, democraţie şi prosperitate. Scopul
TLDE este să întărească cooperarea din cadrul comunității de tineri liberali și să
canalizeze efortul comun al acestora pentru construirea unui mediu liberal politic,
social și economic pentru toți românii.
Mai mult, TLDE vizează să joace un rol în dezvoltarea României în cadrul Uniunii
Europene ca organizație de tineret în cooperare strânsă cu alte organizații liberale,
formându-și membrii prin organizarea de seminarii, publicații, călătorii,
simpozioane, cursuri și întâlniri educaționale. TLDE dorește să stimuleze
cooperarea atât între membrii săi cât și cu celelalte organizații de tineret liberale din
UE, dezvoltând temele importante ale dezbaterii publice, educându-și membrii
organizației să dezvolte strategii clare, să ia inițiative și să promoveze
conștientizarea politică și implicarea tinerilor în politica românească și europeană
dezvoltând spiritului cetățenesc activ.
TLDE urmăreşte promovarea unui sistem instituţional organizat în jurul drepturilor
individuale, precum şi dezvoltarea unei comunităţi politice naţionale întemeiată pe
principiile libertăţilor civile, politice şi economice, precum şi ale justiţiei şi solidarităţii
sociale.
TLDE promovează pluralismului politic, consolidarea sistemului democratic şi a
securităţii naţionale, apărarea drepturilor omului şi ale familiei, garantarea
indepedenţei justiţiei, protecţia, consolidarea şi extinderea proprietăţii private,
realizarea schimbului de valori economice şi culturale, cât şi asigurarea accesului
liber şi egal la educaţie, promovând valorile şi interesele naţionale.
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TLDE vede Uniunea Europeană ca o forță politică pozitivă care a adus pace și
stabilitate continentului nostru și a permis tuturor europenilor să progreseze și să se
dezvolte în spiritul toleranței și al cooperări. TLDE prin promovarea liberalismului în
România vizează la aprofundarea Uniunii Europene în vederea consolidării
democrației, transparenței și participării politice la un nivel european.
TLDE va lucra la agenda sa politică menținând o relație de strânsă colaborare cu
Alianța Liberalilor și Democraților în România, cu organizația de tineret LYMEC la
nivel european, urmărind în același timp cu mare atenție activitatea Partidului
European Liberal, Democrat și Reformator, ELDR și grupul său parlamentar din
Parlamentul European, ALDE. TLDE urmărește îndeaproape grupul ALDE în
Parlamentul European, luând poziții în cadrul dezbaterilor parlamentare și
comunicând viziunile tinerilor liberali români în pozițiile europarlamentarilor români
din cadrul ALDE. TLDE este independent în toate deciziile sale.
Manifestul împreună cu regulamentul de funcționare este terenul comun pe care
TLDE își bazează munca.
2. Valorile primare ale Liberalismului
Ca tineri liberali, valoare noastră principală este libertatea individului, ce implică :

-

libertatea de gândire și de exprimare,
libertatea de asociere,
libertatea presei, a cercetării științifice și a educației,
dreptul de proprietate,
dreptul oricui de a alege o ocupație și de a folosi liber venitul rezultat,
dreptul la un tratament echitabil care să asigure condițiile unei vieți decente,
dreptul la securitate socială, securitate ecologică și alimentară
dreptul de a trăi liber într-un sistem de liberă întreprindere,
domnia legii și egalitatea drepturilor,
responsabilitatea,
toleranța,
rațiunea,
participarea activă a cetățenilor,
respectul drepturilor fundamentale ale omului,
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- un mediu înconjurător sustenabil,
- o societate pluralistă.
3. Principiile Liberalismului
3.1. Libertatea individuală
Fiecare ființă umană este un individ unic ale cărei caracteristici disctincte au
potențialul să îmbogățească umanitatea. Toți indivizii ar trebui să fie egali în drepturi
și îndatoriri și protejați împotriva violenței fizice sau psihice impuse fie de autorități
fie de alte ființe umane. Fiecare individ trebuie să aibă dreptul la liberă exprimare,
mod de viață și întreprindere. Libertatea individului ar trebui să meargă atât de
departe încât acțiunile lui/ei să nu afecteze libertatea altora. Indivizii ar trebui să fie
baza organizației politice.
3.2. Democrația și legea
Singurul sistem de organizare a statului pe care liberalii îl pot susține este
democrația cu sufragiu universal și alegeri libere și corecte. Liberalii sunt ferm
împotriva pedepsei cu moartea, torturii și pedepselor corporale.
Statul există pentru a beneficia individului și nu ca și obiectiv în sine. Schimbările
pozitive în societate au fost mereu aduse de către indivizi liberi acționând singuri
sau în colaborare cu alții. Liberalii nu cred că un grup constituit, fie național sau
religios, ar trebui să poată să domine valorile și drepturile indivizilor. Indivizii nu
trebuiesc discriminați pe baza apartenenței lor etnice, credințelor, culorii, religiei,
sexului, preferințelor sexuale, identitatea/exprimarea genului, originea națională,
limbă, dizabilități, vârstă, statut social, economic sau medical.
Suntem în favoarea unei societăți pluraliste, în care o variatate de viziuni și opinii
există în comun păstrând respectul mutual. Dorim o societate tolerantă și deschisă
în care participarea totală este garantată, incluzând minoritățile și cetățenii străini și
în care bunăstarea animalelor este respectată.
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Credem în diviziunea puterilor, care consistă din puterea legislativă, executivă și
judiciară. Credem că drepturile și libertățile invidizilor ar trebui consemnate într-o
constituție scrisă.
Societățile deschise nu își protejează libertatea prin suprimarea acesteia.
Libertatea, democrația și legea sunt nucleul proiectului European. Mai ales atunci
când libertățile civile sunt sub presiune, așa cum am putut vedea în ultimii ani,
trebuie să protejăm și să apărăm aceste drepturi.
La ani după 11/9, lupta împotriva terorismului ne pune la grea încercare valorile
comune. “Războiul împotriva terorismului” este invocat constant pentru a justifica o
încălcare drastică a libertăților civile și a vieții private, limitarea mecanismelor
democratice de verificare și balansare, o slăbire a aplicării legii și a tratatelor
internaționale și o încălcare a drepturilor umane.
În România după 25 de ani de la căderea comunismului nu putem accepta ca
mecanismele democrației să fie suspendate, justiția să devină o armă politică și sănu mai fie oarbă. Astfel, apărăm securitatea și siguranța cetățenilor români și o
considerăm o răspundere atât națională cât și europeană. Dorim să avem politici în
beneficiul cetățenilor, emanate dintr-un Parlament reprezentativ al populației, nu
doar a unei minorități care votează. Astfel, căutăm să micșorăm ruptura dintre
populație și clasa politică stimulând implicarea activă a cetățenilor.
3.3. Economia Liberală
Susținem proprietatea privată, economia de piață, competiția și comerțul liber ca
fiind cele mai bune metode pentru a asigura creșterea economică și crearea
locurilor de muncă pe termen lung, asigurând astfel un standard decent de viață
tuturor cetățenilor. Proprietatea privată este un element fundamental al unui stat
liberal.
Guvernul trebuie să adopte politici economice astfel încât să stimuleze creșterea și
dezvoltarea economică, ținând totodată cont de aspectele sociale și ale mediului
înconjurător fără a sufoca economia prin taxare excesivă și birocrație.
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Credem că tinițiativele private și competiția sunt soluții economice mult mai bune
decât intereferința guvernului și planificarea statală. Astfel, din punctul nostru de
vedere companiile de stat nu ar trebui să aibă monopolul exclusiv al activităților
generatoare de venit, cu excepția a foarte puține cazuri în care un astfel de
monopol ar putea fi justificat ca fiind necesar.
3.4. Rațiunea
Considerăm că fiecare acțiune a individului trebuie trecută prin filtrul rațiunii, evitând
astfel capcanele superstițiilor și ale ignoranței. Puterea rațiunii ne dă capacitatea de
a ne asuma răspunderea asupra vieților noastre și să ne construim propriile
destine.
Rațiunea trece prin educație. Astfel, educația este un bun în sine. Este un mijloc
vital de promovare a dezvoltării personale și, dacă este extinsă la scară generală,
ne permite progresul social și istoric.
Astfel, suntem împotriva utilizării forței și a agresiunii. Din perspectiva noastră
liberală, utilizarea forței este justificată ori în caz de legitimă apărare sau ca mijloc
de a contra opresiunea, dar mereu și întotdeauna după ce rațiunea și argumentele
au fost epuizate.
3.5. Toleranța și diversitatea
Toleranța pentru noi este atât un ideal etic cât și un principiu social. Angajamentul
nostru pentru toleranță poate fi exprimat sub forma celebră “Detest ceea ce spui,
dar voi apăra până la moarte dreptul tău de a o spune”. Din punctul nostru de
vedere, toleranța este în primul rând o garanție a autonomiei personale și este
astfel o condiție pentru dezvoltarea morală personală.
Numai într-o piață liberă a ideilor va apărea “adevărul”, unde ideile bune le
deplasează pe cele rele și ignoranța este eliminată progresiv. Concursul,
dezbaterea și argumentul, fructul diversității sau multiplicității, sunt astfel motorul
progresului social.
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4. Subiecte importante pentru TLDE
4. 1. Libertatea Personală
Libertatea individuală reprezintă pentru noi valoarea și subiectul politic suprem și
este, în multe feluri, principiul unificator al ideologiei liberale. Oamenii au dreptul la
viață privată și sunt liberi să facă ce vor cu corpul lor.
4. 2. Educația și Tineretul
Nicio persoană nu este cu adevărat liberă dacă este ignorantă. Accesul total la
educație trebuie deci să fie făcut posibil pentru toți indivizii societății fără
considerente sociale sau economice.
Credem de asemenea în educația continuă de-a lungul vieții și astfel recunoaștem
necesitatea atât pentru educație formală cât și pentru non-formală.
La toate nivelurile studenții trebuie să fie mai implicați în procesul de luare de
decizii.
În plus față de programa școlară normală, programele și politicile educaționale
trebuie să includă și să promoveze :

-

educația civică, incluzând înțelegerea structurilor și organizațiilor Europene;
dezvoltarea personală a studenților în funcție de interesele lor;
posibilitatea pentru tineri să ia parte în programe de schimb cu alte țări;
învățarea de limbi străine încă de la cea mai fragedă și propice vârstă;
programe ce vizează dezvoltarea toleranței și soluționarea problemelor pe cale
pașnică;

- educație sexuală;
- participare activă atât la nivel de tineret cât și de cetățean, incluzând implicarea
politică.
Tinerii au un rol crucial în societățile civile. Indivizii trebuie să aibă libertatea de a se
organiza în funcție de o cauză comună sau interes. Societatea ca și întreg
beneficiază enorm din entuziasmul, cunoștințele specifice și inițiativele înrădăcinate
pe care astfel de grupuri le oferă. Societatea civilă merită să fie promovată activ și
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să fie susținută financiar de către stat și autoritățiile locale. Organizațiile societății
civile trebuie să fie de asemenea recunoscute ca un factor consultativ important în
procesul de luare de decizii politice.
Trebuie să respectăm valorile și cultura altor popoare și să stimulăm schimbul
cultural și cooperarea, în special prin societatea civilă și tineret. Tinerii în România,
precum și în Europa ar trebui să primească oportunități să-și dezvolte aptitudini și
competențe să facă față provocărilor lumii globalizate și competitive în care trăiesc
și să-și înțeleagă rolul în acest context.
4. 3. Mediu Înconjurător și Bunăstarea animalelor
TLDE consideră că România trebuie să devină una din țările fruntașe către
generarea și consumul energiei sustenabile, precum și în reducerea semnificativă a
emisilor de gaze.
TLDE militează pentru reducerea utilizării surselor de energie fosile și încurajează
investițiile în surse de energie alternative care nu pun în pericol mediul înconjurător.
Promovăm de asemenea cercetarea științifică în acest domeniu.
Susținem o politică comună Europeană a mediului și setarea unor standarde
minime care să țină cont de mediul înconjurător în toate zonele de decizii.
TLDE apără drepturile animalelor și bunăstarea lor. Promovăm respectul acestora
și luptăm împotriva oricărui abuz fizic sau psihic asupra animalelor. Credința
noastră este că “gradul de civilizație al unei societăți și progresul său moral este
arătat de modul în care își tratează animalele” (Ghandi).
4. 4. Libertatea de exprimare și Societatea Informației
Libertatea de expresie este un drept fundamental al omului, care ar trebui respectat
mereu și în orice condiții.
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Astfel TLDE se opune oricărei forme de cenzură pe internet. Dacă un site internet
ar trebui suprimat sau blocat, aceasta să se poată realiza doar printr-o decizie a
justiției oarbe, nu printr-un ordin al guvernului.
Media joacă un rol important în societatea noastră. Credem că piața media trebuie
să fie una deschisă competiției.
4. 5. Comerțul Liber
TLDE favorizează comerțul liber ca și modalitate de a asigura cetățenilor produse
de o calitate mai bună la un preț mai bun. Barierele tarifare folosesc doar la
finanțarea bugetului statului și protejează activități economice neviabile. Astfel, ele
nu sunt în interesul consumatorilor și pe termen lung afectează economia oferind o
protecție falsă.
Privim comerțul liber de altfel ca o modalitate de a deschide lumea către toți
cetățenii acesteia. Comerțul este un factor important în depășirea barierelor politice,
culturale și de alte tipuri între oameni. Oferă interacțiune mai mare între cetățenii
lumii și îi permite individului să fie mai conștient de viață la un nivel global.
Pentru liberali comerțul liber însă nu înseamnă dreptul de a abuza mediul
înconjurător sau muncitorii sau drepturile umane ale țărilor mai puțin dezvoltate de
către companii din țări mai dezvoltate. Astfel de acțiuni sunt profund imorale și
trebuie sancționate de către autorități atât în țara în care au loc cât și în țara de
origine a companiei.
Susținem liberul comerț între toate națiunile Europene, în special în cadrul Uniunii
Europene. UE trebuie să continue să folosească Organizația Mondială a Comerțului
ca și instrument primar în încercarea de a ajunge la comerț liber mondial. Totuși,
este crucial ca acest comerț liber mondial să fie acompaniat de ajutoare de
dezvoltare către țările mai puțin dezvoltate.
4. 6. Politici sociale
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TLDE crede că trebuie să existe un nivel acceptabil de siguranță socială pentru toți
cetățenii. Sistemul social trebuie să includă competiția de comerț liberă pentru a
aduce mai multă eficiență și calitate mai mare a serviciilor. Șomajul în rândul
tinerilor trebuie adresat prin programe speciale care să includă educație și formări
profesionale adaptate necesităților pieței muncii pentru toți cetățenii.
5. O Uniune Europeană puternică și Unită, aprofundarea democrației
Europene
TLDE se angajează în procesul de creare a unei Uniuni mai apropiate între
popoarele Europei. O cooperare puternică între națiunile Europene este o garanție
a stabilității și progresului și prosperității în Europa, obiective care au fost de prea
multe ori compromise în trecutul recent prin războaie și conflicte.
Intr-o lume competitivă și globalizată, Europenii au o șansă mai bună de a ține
pasul cu alte națiuni sau chiar să fie în fruntea dezvoltării economice și sociale când
își combină creatitivatea și productivitatea colectivă. UE reprezintă cel mai de
succes cadru politic, social și economic pentru cooperarea lărgită Europeană.
Totuși, UE pare a fi distantă de cetățenii ei. Prezențele scăzute la alegerile pentru
Parlamentul European o demonstrează. Cetățenii în general nu înțeleg cine este
responsabil pentru care politică în acest labirint legislativ European. Conferințele
Interguvernamentale și Summit-urile UE au arătat că procesului decizional al UE îi
lipsește legitimitatea și nu este transparent, nu este democratic și nu este destul de
eficient.
TLDE consideră că UE trebuie să fie aprofundată în continuare, reformată și
ameliorată astfel încât să devină o uniune pentru oameni și de către oameni. În
acest sens, adoptarea Tratatului de la Lisabona este un pas înainte plin de sens,
semnificativ și substanțial, care trebuie să conducă la reforme și ameliorări
ulterioare, dar care în niciun caz nu poate fi considerat a fi un pas final.
5.1. Cadrul Instituțional
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TLDE consideră că Uniunea necesită un sistem decizional mai democratic, federal,
deschis și transparent, responsabil vis-a-vis de cetăței, pentru a putea reconecta
oamenii din Europa cu deciziile luate în numele lor. Acesta trebuie să fie bazat pe
principiul democratic al separației puterilor.
Fiind singurul corp ales în mod direct și democratic, Parlamentul, reprezentând
cetățenii, trebuie să co-decidă în toate ariile de politici. Acesta trebuie să aibă o
competență totală bugetară și să aibă dreptul de inițiativă. Bruxelles trebuie să fie
singura reședință a Parlamentului European și a secretariatului acestuia. Mai mult,
Parlamentul European trebuie să aibă dreptul de a propune și să aleagă
Președintele Comisiei Europene și trebuie să aibă puterea de a retrage Comisari
individuali precum și de a retrage prin procedură de impeachment Președintele
Comisiei.
În Parlamentul European, TLDE crede că liste electorale naționale și regionale sunt
necesare pentru a păstra legătura tradițională care există în anumite State Membre
între reprezentanții electorali și alegători. Credem de asemenea că un element de
lărgime UE este necesar pentru a sublinia extinderea partidelor politice UE ca și
precursori în stabilirea unei democrații pan-Europene.
Consiliul trebuie reformat îndreptându-se într-o a doua cameră, co-decidând cu
Parlamentul European pe teme de legislație UE. Acesta trebuie să se întâlnească în
sesiuni publice cu excepția momentelor în care nu se poate din motive de
siguranță. Deciziile în zonele sensibile pot fi făcute cu o dublă majoritate a statelor
și populațiilor, prevenind astfel dominarea țărilor mari asupra celor mai mici. Dreptul
de veto ar trebui eliminat din sistemul decizional al UE.
Comisia Europeană este garantul Tratatelor Europene. Comisia Europeană trebuie
să fie transformată într-un adevărat executiv European. Trebuie să fie responsabilă
în fața Parlamentului și Consiliului.
Toate domeniile în cadrul competențelor Uniunii ar trebui să fie subiecte ale Curții
Europene de Justiție. Fiecare cetățean ar trebui să aibă dreptul de a se adresa
Curții Europene de Justiție.
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5.2. Competențele Uniunii
Uniunea de mâine trebuie să fie bazată pe descentralizare și diversitate, nu pe
birocrație și supra-regulație. Aceasta înseamnă că UE va avea în sarcină acele
decizii care nu pot fi realizate mai bine la un nivel național sau regional. Execuția
competențelor ar trebui să se bazeze pe cele două principii de subsidiaritate și
proporționalitate, care trebuie monitorizate atent. Principiul de subsidiaritate implica
luarea deciziilor la cel mai mic nivel de guvernare.
5.3. Dezvoltarea Politicii Externe Comune și Securitate Comună
Politica Externă ar trebui să rămână o competență partajată a UE. Politica Externă
și de Securitate ar trebui să fi intergrată și deciziile luate democrativ prin
Parlamentul European și Consiliu.
EU ar trebui să continue o abordare clară pentru promovarea păcii și securității,
bazată pe (1) prevenția conflictelor, (2) gestiunea crizelor implicând Forța de
Reacție Rapidă (RRF), (3) construcția instituțională post-conflict. UE trebuie să
dezvolte o Identitate de Apărare. Forța de Reacție Rapidă permite Europei să
participe în operațiile de menținere a păcii și de gestionare a crizelor. Totuși,
aceasta nu poate să funcționeze fără cadrul NATO și nu are niciun rol în apărarea
UE. O Armată Europeană va fi mai eficientă economic și mai eficace militar. Niciun
stat membru n-ar trebui, totuși, să fie forțat împotriva voinței să participe în misiuni
specifice. UE va respecta dreptul fiecărui stat membru de a participa în convenții de
cooperare internaționale externe Uniunii.
5.4. Afaceri interne, migrație și azil
TLDE este impotriva unei “Europe Fortăreață”. Pe lângă faptul că este benefică
economic, migrația este un fenomen istoric și natural, dar mai ales un element
constitutiv al culturii Europene. Globalizarea pieței va aduce globalizarea drepturilor
fundamentale și deci a libertății de mișcare. De aceea dorim să vedem o imigrație
liberă, comună și armonizată. Un drept liberal la sistemul de azil fără considerații
economice o acompaniază.
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Nu ar trebui să existe niciun obstacol în cadrul UE în libera mișcare a forței de
muncă, capitalului privat, a bunurilor și a serviciilor. Pentru a securiza libera mișcare
a oamenilor, drepturile sociale ar trebui să fie transferabile în statele membre.
Susținem stabilirea unei cetățenii UE, adevărate și de-facto, care este
complementară cetățeniei naționale. Nu ar trebui să fie nicio diferență în drepturi
între noile și vechiile state membre.
5.5. Europa într-o lume globalizată
Abordarea Europei în relație cu alte regiuni ale lumii este o provocare la nivel de
asigurare a păcii și stabilității. Considerăm că UE trebuie să acorde o atenție sporită
noilor state vecine ale Europei.
UE trebuie să recunoască vecinii de la est și din sud ca o prioritate de cooperare.
Impicarea sporită a UE în aceste țări va susține tinerele democrații, prevenind
violarea drepturilor umane și va ajuta la dezvoltarea unei economii de piață libere.
UE ar trebui să fie un jucător principal în promovarea guvernanței globale.
Statutul de membru al UE ar trebui să fie deschis și accesibil tuturor țărilor
Europene care se conformează cu Criterile de la Copenhaga. UE trebuie să ofere
asistență țărilor în stadiu de pre-aderare pentru a ajunge la standardele necesare
pentru a fi membre UE, veghind totodată la prevenirea unei îndepliniri superficiale a
acestor standarde. Nu poate exista un automatism care să ducă la statutul de
membru el UE.
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