Jako členové Mladého ANO věříme


ve svobodu s veškerou zodpovědností, kterou to přináší



v rovnost před zákonem



v nezávislost jedince



v udržitelný rozvoj na lokální i globální úrovni



ve volný trh



v aktivní občanskou společnost



v bezpodmínečnost základních lidských práv



v právní stát



v pluralitní společnost

Liberalismus znamená flexibilitu a pokrok. Jeho principy a intelektuální přístup umožňuje
vypořádat se s novými a měnícími se společenskými a ekonomickými podmínkami
a okolnostmi.
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.

As members of Mladé ANO we believe









in freedom of the individual with all the responsibilities
in the equality before the law
in the independence of the individual
in sustainable development at the local and global scale
in free trade
in an active civil society
in the rule of law
in the pluralist society

Liberalism means flexibility and advancement. The principles of liberalism and the intellectual
approach enables us to deal with the new and changing conditions and circumstances in society
and economy.
Freedom of the individual
As youth organisation espousing liberalvalues we build our program on the freedom of the
individual. Every human being is unique and as such is enriching the whole society. Violence,
psychical or psychological, should never be the mean of promoting and advancing the authority
of state or individual. The freedom of the individual and the freedom of society should be based
and limited by the concept of social justice.
Democracy and rule of law
The democratic form of governance is the only possible political organization, based on
universal suffrage and free elections. The rule of law ensures the freedom of nation and every
woman and man living on its territory. Democracy depends on self-discipline, adherence to law
and on fair surveillance of law administration.
Citizens should benefit from the existence of state. State should not exist to be the goal of its
own. The main function of the state is to help and to accelerate the development of the
individual.
As Mladé ANO we strongly believe that every social contract based on national, religious or
other principles should not limit the importance and rights of the individual. Nobody must never
be discriminated because of ethnicity, origin, colour of the skin, religion, gender, sexual
orientation, handicap, age, health condition or social status.
Liberal economy
We believe in personal property, market economy, competition and free movement of goods
and services. Via this means is the only way how to achieve sustainable economic growth and

stable employment. Through this conditions everyone has the possibility to achieve high living
standards. The improvement of living conditions depends on increasing the productivity and
effectiveness of the services. These are the necessary elements that can be achieved only
through free and competitive entrepreneurship.
We must also note that mentioned economic tools should always accented the social policy and
environmental protection without excessive taxation and bureaucracy.

