Предлог – Декларација
за човекови слободи и права
Индивидуалните слободи се фундаментална определба на либерализмот. Либерално демократската партија
се залага за развојот и надминување на предизвиците кои се однесуваат на слободата, еднаквоста и човековите
права. Сметаме дека човековите слободи и права се универзални, се стекнуваат со раѓање и важат за сите. Сите
граѓани во нашето општество без разлика на пол, раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализирана група,
сексуална определба, родов идентитет, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, религија или
верско уверување, други видови уверувања, образование, политичка припадност, личен или општествен статус,
ментална и телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, да
имаат еднакви можности во патот на нивната лична реализација и остварување и еднаква можност во искажувањето
на незадоволството како загарантирано право. Секоја индивидуа има право на квалитетно образование, здравствени
услуги, здрава животна средина, право на работа, пристап до информации. Како либерал демократи сметаме дека
почитувањето на човековите слободи и права е најсуштествениот основен критериум врз кој се заснова постоењето
на денешната современа држава и владеењето на правото во неа. Човековите права и слободи се содржани во сите
меѓународни правни акти, а како стандарди мора да се почитуваат и да се содржани во сите сфери на секојдневното
човеково живеење. Државата треба да ги промовира и гарантира како основна обврска спрема граѓанинот и да
обезбеди инструменти и механизми за нивна заштита. Човековите слободи и права се обележје на едно општество во
кое владее природното право, каде либерализмот и слободата преставуваат неопходност, а не потреба.
Чл.1 Почитување на личниот интегритет, загарантирано право на приватност и неповредливост на домот.
Индивидуалноста и индивидуалната слобода и право се императив на заложбите на ЛДП. Во време на технолошки
развој, правото на приватност и заштитата на личните податоци е клучен елемент кој ја гарантира слободата и
интегритетот на граѓаните. Обврска на државата е обезбедување на механизми кои ќе ја гарантираат
неповредливоста на домот.
Чл.2 Правната држава е основен приоритет во заложбите на ЛДП. Независни институции, судови, јавни
обвинителства, Народен правобранител, почитување на пресумпцијата на невиност и почитување на разумни рокови
за време на судење се основни елементи на едно фер и демократско либерално општество во кое владеењето на
правото е врвен приоритет.
Чл.3 Слобода на говор и медиумска слобода се клучни параметри за степенот на на демократија во државата.
Согласно Универзалната Декларација за човекови права, секоја индивидуа има право на слобода на мислење и
изразување. Слободата на говорот е неопходна за објективно информирање на јавноста. Говорот на омраза во
медиумите, кој најчесто понатаму е извор на дела од омраза, мора задолжително да се санкционира. Медиумите
треба да ги почитуваат законите и стандардите на транспарентно, објективно и неселективно информирање на
граѓаните, бидејки само со информирани граѓани може да се гради успешно општество.
Чл.4 Секој поединец има право слободно да учествува во сите политички процеси, политички активности и јавен
живот. Слободни и фер избори, преку кои секој граѓанин како индивидуа има право да учествува во носењето на
одлуки за иднината на државата, како основен предуслов за демократија.
Чл.5 Застапување транспарентност на власта и борба против корупцијата. Власта е должна пред граѓаните да
обезбеди транспарентност и навремено информирање на граѓаните за сите аспекти на нејзината работа. Партизација
на институциите, непотизмот и кронизмот се недозволиви во едно либерално општество, каде секој поединец мора да
има еднакво право пред институциите. Независна Антикорупциската комисија, со професионални кадри, која ќе врши
сеопфатна контрола и ќе работи на спречување на корупцијата и судирот на интереси, согласно законските
овлатувања.
Чл.6 Заложба за почитување на различностите, најостро осуда и санкционирање на директна и индиректна
дискриминација по секој основ, системска поддршка и унапредување на правата на ранливите и маргинализирани
групи. Итно донесување и спроведување на предлог Законот за заштита од дискриминација. Интегритетна, независна
и професионална Комисија за заштита од дискриминација, која ќе работи во интерес на граѓаните. Конкретни заложби
за партнерства на лица од ист пол, легализација на проституција и легализација на марихуаната во медицински и
рекреативни цели.
Либералните вредности преставуаат темел на нашето работење и ни овозможуваат да бидеме во предност
пред другите во предлагање на реформи и унапредување на човековите права. Либерално демократската партија,
декларира дека ќе се залага за унарепредување на човековите слободи и права во сите сфери на живеењето и
негување на либералните вредности. Граѓаните во ова општество и тие што одлучиле да останат и тука да живеат,
имаат право на слобода и почитување на нивните права и секако да имаат право да бидат она што се. Човековите
права се темел на цивилизираното општество и треба да бидат заштитени со владеење на правото. Либерално
демократската партија ќе се залага за ширење на овие вредности преку учење и образование, со што ќе се обезбеди
нивно ефикасно почитување.

