Základné programové hodnoty a ciele
SKOK – Európski liberálni demokrati (SKOK - ELD) je programová, občianskoliberálna strana, ktorá presadzuje princípy slobodnej, spravodlivej a otvorenej spoločnosti.
Sloboda, ľudská dôstojnosť a rovnosť pred zákonom sú našimi základnými hodnotami.
Presadzujeme prosperujúci štát, ktorý si riadne plní svoje úlohy a povinnosti, a pritom sa
nemieša ľuďom do života. Štát, ktorý sa neobracia občanom chrbtom a v čase núdze sa
naň môžu spoľahnúť, ale ktorý zároveň necháva každého hľadať si svoju osobitú cestu za
vlastným šťastím.
Sloboda, tak osobná ako aj ekonomická, je kľúčom k prosperite. História je najlepším
dôkazom tejto pravdy. Slobodná spoločnosť vytvára najväčší priestor pre tvorivosť,
sebauplatnenie a rast každého človeka. Základnou optikou, cez ktorú posudzujeme
politické rozhodnutia, je preto miera, akou prispievajú k posilňovaniu slobody.
Právomoc politikov prijímať rozhodnutia, ktoré priamo zasahujú do života ľudí, vnímame v
prvom rade ako zodpovednosť. Politika má byť poslaním, a nie snahou zabezpečiť si
živobytie. Volení zástupcovia potrebujú oveľa viac pokory a menej domýšľavosti, než sme
zvyknutí. Individuálnu zodpovednosť a verejný záujem chápeme ako základ pre konanie
každého jedného z nás.
Hľadanie správnej rovnováhy medzi slobodou a rovnosťou, medzi záujmami jednotlivcov a
záujmami celku, musí byť podľa nás postavené na princípoch dôvery, ľudskosti, súcitu a
zodpovednosti. Politika nesmie byť chladná a neosobná, odtrhnutá od ľudí a od ich
každodenných problémov. Dôvera je kľúčová pre fungovanie spoločnosti ako takej. Nielen
politici musia byť sami dôveryhodní – všetky prijímané opatrenia by mali byť založené aj
na dôvere politikov voči občanom samotným.
Základ zmeny preto vidíme v silnom občanovi. V človeku, ktorý si je vedomý svojich práv
i zodpovednosti voči prostrediu, v ktorom žije. Či už je to dedina alebo mesto, každý z nás
vie o veciach, ktoré by mohli fungovať lepšie. Dôležité je ozvať sa – odmietame ticho
tolerovať nespravodlivosť.
Silný občan je súčasťou otvorenej a na správe vecí verejných participujúcej spoločnosti.
Takáto spoločnosť vie úspešne, účinne a efektívne definovať svoje potreby, presadzovať
záujmy a hľadať spoločne riešenia problémov, ktoré život prináša. Zároveň podporuje
tvorivosť, poznanie, rôznorodosť, kritické myslenie a vzájomný rešpekt.
Vzájomná tolerancia a rešpektovanie rozličnosti sú nevyhnutnými podmienkami budovania
spoločenskej dôvery a fungovania spoločnosti. Presadzujeme slobodu vyznania a
zodpovedné právo na využívanie výhrady svedomia, ale zároveň rešpekt a uplatňovanie
rovnakých princípov na práva pre jednotlivca.
Otvorené a transparentné vládnutie dokáže naplniť štát, ktorý zabezpečuje kvalitné verejné
služby v dialógu s občanmi – od školstva podporujúceho kritické myslenie, cez kvalitnú
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zdravotnú starostlivosť, ochranu starších a pomoc ľuďom v núdzi, efektívnu vymožiteľnosť
práva až po rozvoj infraštruktúry a ochranu životného prostredia.
Istota a pocit bezpečia sú pre mnohých občanov našej krajiny kľúčovými hodnotami,
ktorých zabezpečenie od svojich volených zástupcov očakávajú. Cieľom politiky, a nielen
tej ekonomickej, nemajú byť abstrakcie na papieri, ale celková úroveň kvality života ľudí.
Chudoba nasadzuje ľuďom okovy neslobody. Ovocie prosperity by mali cítiť čo najširšie
skupiny ľudí, nielen pár vyvolených.
Štát, ktorý umožňuje každému človeku čo najlepšie hľadať svoju cestu za vlastným
šťastím, však musí presadzovať viac než len finančnú nezávislosť pre čo najviac svojich
občanov. Musí vytvárať priestor, v ktorom sa bez prekážok a vlastným úsilím budú môcť
čo najľahšie presadiť – priestor, v ktorom bude prekvitať nádej pre zlepšenie života
každého, kto oň má záujem.
Chceme krajinu, v ktorej sa oplatí pracovať a byť aktívny. Presadzujeme čo najnižšie dane
a sme proti zavádzaniu nových daní. Pracovné miesta nevytvára štát, ale zdravá
ekonomika s kvalitným podnikateľským prostredím a vzdelanou pracovnou silou. Štát
svojimi nariadeniami a reguláciami nesmie byť priveľkou záťažou pre tých, ktorí v ňom
vytvárajú hodnoty. A podnikatelia, tak ako všetci občania, musia cítiť, že za daňovú a
regulačnú záťaž dostávajú adekvátne verejné služby.
Chceme žiť v krajine, kde ľudia radi aj cez svoje dane pomôžu znevýhodneným a slabým,
lebo veria, že inštitúcie štátu ich peniaze použijú dobre a efektívne. Chceme, aby sa pri
verejných službách kládol dôraz na kvalitu a protihodnotu, ktorú za svoje dane občania
dostávajú, a zároveň presadzujeme priestor pre konkurenciu pri ich poskytovaní.
Verejný záujem pre nás znamená, že politika nesmie byť robená v prospech úzkych
záujmových skupín. Hoci skutočný politický život prináša i ťažké rozhodovania, pri ktorých
sa nedá vždy vyhovieť všetkým, správne je vyberať riešenia výhodné pre čo najširšie
skupiny ľudí. Verejné inštitúcie a zdroje nesmú byť „sprivatizované“ pre vybrané skupiny
jednotlivcov. Slovensko patrí nám všetkým.
Uvedomujeme si, že každý z nás nesie svoj diel zodpovednosti. Spravujeme kultúrne,
prírodné a civilizačné bohatstvo našej krajiny nielen v prospech súčasnej generácie, ale aj
pre generácie budúce. Chceme, aby Slovensko bolo krajinou, kde sa oplatí žiť a vychovávať
naše deti.
Potrebujeme sa ako spoločnosť znova nadýchnuť a vykročiť na cestu zmeny – zmeny
Slovenska na dobre spravovanú krajinu, ktorá bude bezpečným prístavom pre slobodných
a spokojných občanov.
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