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Демократії як цитаделі свободи, права та добробуту створюють найкращі
передумови для доброго співіснування своїх громадян.

Вільні вибори надають усім громадянам можливість участі в державних справах.
В умовах демократії кожен може взяти на себе відповідальність і претендувати на  
різні посади. Демократія узгоджує свободу індивідуума з прагненнями суспільства.
У цьому й полягає сутність суспільного блага. 

Уряд повинен виконувати волю народу. Таким чином демократія забезпечує собі 
прийняття та стабільність. У цьому - секрет її успіху.    

Демократії мають дуже багато вихідних вимог й можуть бути організованими 
в різний спосіб. У цій брошурі ми сформулювали засади представницької 
парламентської демократії, що забезпечують кращу демократію для нас.     

Цим самим ми виступаємо за поширення представницької парламентської демократії.    

Демократія забезпечує 
прийняття та стабільність.
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Гідність людини 
недоторканна.
Повага до гідності кожної окремої людини перебуває в центрі політики. 
Людина не є об’єктом держави. Держава існує для людини.

У всій своїй діяльності держава має зважати на основні права громадян. 
Основні права захищають нас і гарантують нам свободу.

Основними правами є: недоторканність особи, рівність перед законом, свобода слова,
свобода зібрань, свобода віросповідання, недоторканність житла, право власності,
рівність чоловіків і жінок, свобода пересування та вибору місця проживання.   

У разі порушення основних прав кожен може звернутися за захистом до суду. 
Демократія без основних прав існувати не може.
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Сучасні суспільства є різноманітними. Різні погляди та способи життя визначають
наше співіснування. Демократія створює рамки, аби громадяни могли висловлювати
свої інтереси.  

Партії, асоціації та громадські ініціативи об’єднують інтереси. Вони намагаються
впливати на політичний курс. Завдяки чітко встановленим правилам гри 
забезпечується ухвалення рішень для загального блага.   

Це забезпечує прийняття політичних рішень суспільством. Завдяки різноманітності
та орієнтації на суспільне благо демократія залишається стабільною.

Багатоманітність забезпечує 
суспільний добробут.
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Плани політичного, економічного та соціального розвитку стосуються нас усіх.
Тому нам потрібне правильне прийняття рішень.

Хороша політика неодмінно передбачає активний обмін різними аргументами. 
Але не кожен хоче й може сам опікуватися цим протягом тривалого часу. 
В умовах демократії громадяни делегують ухвалення рішень обраним особам.
Останні враховують наявні аргументи й ухвалюють зважені рішення.

Тому рішення, ухвалені обраними представниками, у якісному відношенні є кращими 
рішеннями. Вони сприяють зміцненню довіри та проведенню далекоглядної політики.   

Правильні рішення мають 
інтеграційний ефект.
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Демократія існує за рахунок участі громадян у житті країни. Таку можливість 
забезпечують партії. Вони об’єднують інтереси та представляють людей зі 
схожими поглядами. 

Партії створюються надовго. Їхні члени визначають модель партій, а також 
розробляють пропозиції щодо поведінки в різних ситуаціях і щодо розв’язання проблем.      
     
В умовах демократії створення партій, що поважають основні демократичні засади,  
є завжди можливим. Кожен може бути членом партії. Без партій формування суспільної 
думки та ухвалення рішень були б неможливими. Усі говорили б одночасно й не
слухали б одне одного. Партії роблять політику «зручною для користувачів».  

В умовах демократії кожна партія представляє лише певну частину суспільства. 
Вільна конкуренція між партіями є якнайкращим виявом партійної демократії. 
Найкраще, коли партії є внутрішньо демократично організованими, оскільки це 
сприяє стабілізації демократії.

Партії роблять   
політику зрозумілою.
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Парламент як центр 
демократії.
У парламенті публічно відбувається розгляд думок, потреб і інтересів громадян. 
Обрані депутати виносять їх на обговорення, знаходять компроміси та вносять 
правки в закони.    

Склад парламенту віддзеркалює різноманітність суспільства. 

У парламентських системах уряд залежить від парламентської більшості. 
Депутати, передусім опозиція, здійснюють контроль за діяльністю уряду. 
За посередництвом парламенту, який представляє різні інтереси суспільства,
формує свою роботу уряд. 
 
Депутати вільні в ухваленні рішень. Завдяки цьому вони можуть відповідно 
реагувати на непередбачувані обставини та розвивати свою позицію у діалозі
з іншими парламентарями. Завдяки цьому забезпечується дієвість парламенту. 
за це депутати несуть під час виборів.
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Опозиція як  
необхідний елемент.
Політичні суперечки є невід’ємною та доцільною складовою демократії. 
Ніхто не володіє абсолютною істиною. У пошуку найкращих рішень і ідей на благо 
суспільства єдиним виходом залишаються демократично організовані дискусії. 

Кожен має право висловлювати свою думку, погоджуватися або сперечатися з урядом.
Завданням парламентської опозиції є надання голосу тим, хто з різних причин не
погоджується з позицією уряду.

Опозиція контролює уряд. Її права захищаються особливим чином. Парламентські 
правила гри гарантують, що думка опозиції буде почута й отримає поширення серед 
громадськості.   
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Вибори гарантують   
залученість.
Шляхом вільних виборів громадяни визначають, яка партія представлятиме їхні
інтереси протягом обмеженого часу в парламенті або в уряді.

Пропорційна система виборів забезпечує участь громадян у виборчому процесі,
збалансоване представлення інтересів і мирне розв’язання конфліктів. При 
розподілі мандатів враховуються і відносно слабо представлені партії та інтереси.    

Прохідний бар’єр не дозволяє пройти в парламенти завеликій кількості партій.
Таким чином забезпечується ефективність роботи уряду та стабільність держави.
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Взаємний контроль запобігає  
зловживанню владою.
Кожен має право на життя в мирі. Держава піклується про порядок і безпеку. 

За це у демократії громадяни надають державі владу. З метою недопущення 
зловживання та свавілля влада розподіляється між різними інституціями.
Ці інституції здійснюють взаємний контроль.      

Але при цьому окремі інституції мають співпрацювати. Інакше відбудеться 
розвал спільноти. При парламентській системі правління уряд залежить від 
підтримки парламентської більшості. Контроль здійснюється також з боку депутатів,
але переважно – з боку представників опозиції.  

Без розподілу влади демократія перетворилася б на тиранію. 
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Без правової держави    
не існує демократії.
Співіснування великої кількості людей передбачає наявність загальноприйнятних 
правил. 

Ознакою правової держави є наявність законодавчого регулювання не лише між
громадянами, а і у відносинах між державою та громадянами, а також для самої
держави.

Уся державна діяльність регулюється законами та є зрозумілою для громадян.
Це надає громадянам безпеку.

У правовій державі незалежні суди захищають громадян від свавільного втручання
влади в їхнє життя. Забезпечується повага до прав людини. Усі громадяни рівні
перед законом.

Таким чином, основою будь-якої демократії є функціонуюча правова держава.
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Демократії потрібна 
поінформована громадськість.
ЗМІ відкривають нам світ, у якому відбувається багато подій. Кожен повинен  
мати можливість без перешкод отримувати про них інформацію та вільно
висловлювати свою думку. Для цього нам потрібні вільні, сильні та різноманітні ЗМІ.   

ЗМІ інформують громадськість,  пояснюють передумови подій і роблять свій внесок 
у формування громадської думки. Вони контролюють політиків, але і також державні
інституції, церкви та асоціації.       

У демократії вільні ЗМІ є важливою ланкою, яка пов’язує політиків та населення. 
Саме завдяки ЗМІ громадськість дізнається про політичні цілі та програми партій. 
Політичним партіям ця публічність потрібна для формування демократичної 
більшості серед населення.
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Краща демократія 
має соціальний вимір.
Економічним устроєм кращої демократії є соціальна ринкова економіка. Вона
гарантує конкуренцію за чесними правилами та захищає менш захищені верстви
населення.

Важливою для держави є суспільна згуртованість. Соціальна держава гарантує
громадянам гідне життя. Прикладами соціального захисту є страхування найманих
працівників на випадок захворювання та безробіття, а також забезпечення в старості.   

Політика соціальної держави спрямована на створення рівних шансів.
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Усе в руках  
громадян.
Демократичні інституції потребують підтримки громадян. Громадяни беруть 
участь у суспільних процесах. Життя окремої людини є благополучним лише тоді, 
коли злагоджено працює вся спільнота.

Замість чвар демократія потребує компромісів. Демократи вислуховують одне 
одного й толерантно ставляться до інших думок. Краща демократія потребує 
серйозних аргументів і помірного тону.

Вільна демократія є сучасною та відкритою світові. Любов до батьківщини та 
республіки утворюють одне ціле. Демократична конституція сприяє формуванню 
політичної ідентичності. Кожен може бути часткою спільноти, якщо він визнає її 
правила та сповідує її цінності.

Разом громадяни створюють суспільство, яким можуть пишатися.







Цю брошуру можна отримати також
англійською, іспанською, німецькою та французькою мовами.
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