Informace pro média

Prezidentský program Jiřího Dienstbiera
1. CHCI VRÁTIT ÚŘADU PREZIDENTA DŮSTOJNOST
Demokratická společnost stojí a padá s hájením klíčových práv a svobod a s dodržováním pravidel,
především těch, co vyplývají z ústavy. Prezident republiky by měl být první, kdo si to uvědomuje.
Dnešní prezident Václav Klaus bohužel úřad hlavy státu znectil porušováním ústavy, ostudami
v zahraničí, nepřijatelně účelovým zacházením s institutem milosti, prapodivným spojenectvím
s protievropskými extremisty a s popírači ekologických problémů. Mým cílem je vrátit úřadu
prezidenta důstojnost spjatou s dobrými tradicemi české i československé demokracie. Máme bohatou
minulost, na kterou můžeme být hrdi - tradici Tomáše G. Masaryka, protifašistického odboje,
demokratických snah roku 1968 či nenásilného odporu Charty 77. Hodlám se také pevně držet
naplňování původních nadějí zlomového roku 1989. Jde mi o nastolení spravedlivého státu, který
nebude sloužit jen úzkým politickým elitám, ale skutečně všem občanům. Pro tuto ideu chci hledat
podporu u všech ústavních institucí a politických sil.
2. BUDU STÁT NA STRANĚ LIDÍ, NIKOLI PENĚZ
Za všech okolností budu ctít ústavní vymezení pravomocí prezidenta. Jako účastník politického dění
v České republice se budu zasazovat o vymahatelnost práva a rovnost občanů před zákonem. Není
možné mít dvojí standard – vyšší pro bohaté a mocné, nižší pro nemajetné a bez konexí. Každý občan
žijící v této zemi má nárok na důstojné zacházení a ochranu před nespravedlností. I v roli prezidenta
budu lpět na důsledném dodržování lidských práv a občanských svobod. Velmi důležité je pro mne
téma rovných šancí, včetně rovnosti pohlaví.
3. ZASADÍM SE O ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍM VEŘEJNÝM SLUŽBÁM
Využiji prezidentských pravomocí k prosazování principu efektivních veřejných služeb, především
zdravotnictví a školství. Přístup k nim by neměl být omezen žádné skupině občanů. Člověk by se
neměl pod tlakem sociálních okolností bát postavit v mládí na vlastní nohy a v pozdějším věku
zestárnout. Kvalitu života neodmyslitelně určuje i stav životního prostředí. V pozici prezidenta bude
vetovat zákony narušující sociální smír, omezující kvalitu života českých občanů a porušující lidská
práva.
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4. BUDU VŽDY A VŠUDE DŮSLEDNĚ VYSTUPOVAT PROTI KORUPCI
Po celé svoje politické působení se věnuji zásadovému rozkrývání kleintelistických a korupčních
struktur. I jako prezident bude podporovat všechny legislativní návrhy i exekutivní opatření, která
povedou k důslednému a systémovému potírání korupce. Veškerou autoritou prezidentského úřadu
budu dál apelovat na reformu financování politických stran i volebního zákona tak, aby oslabil
možnost finančních skupin ovlivňovat politická rozhodnutí. Suverénem v této zemi musí být občanvolič.
5. HODLÁM PEČOVAT O DUSTOJNÉ MÍSTO ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPĚ A VE SVĚTĚ
Naše bezpečnostní a politická stabilita je závislá na stabilitě Evropské unie. Za potížemi evropské
integrace nespatřuji jen ekonomické motivy, ale i krizi demokratické politiky. Naším výsostným
státním zájmem je účastnit se úsilí evropských národů společnými silami současnou krizi překonat
a zajistit dobře fungující Evropskou unii se silným sociálním akcentem. Dobrý zvuk a reálný vliv EU
ve světě se odrazí i na postavení České republiky coby jejího člena.
6. BUDU SPOJENCEM VŠECH SNAH O ZLEPŠENÍ STAVU SPOLEČNOSTI
Všímám si úsilí mnoha lidí hledajících cestu, jak vrátit obsah demokracii a ochránit ji před korupční
sílou peněz. Chci být spolehlivým partnerem parlamentních i občanských snah, které o změnu poměrů
k lepšímu zápasí. Budu spojencem všech progresivních politických, společenských proudů
a občanských skupin, od ProAltu přes enviromentální iniciativy až po rozmanité protikorupční
organizace. Uvědomuji si, že otevřená občanská společnost je základem kvalitní demokracie
a právního státu postaveného na hodnotách svobody, spravedlnosti a solidarity.
7. PREZIDENTSKÝ ÚŘAD MÍNÍM ZASTÁVAT S ÚCTOU K PRÁVU, CIVILNĚ A S POKOROU
Do kompetence prezidenta spadá řada konkrétních personálních rozhodnutí. Budu se při nich řídit
výhradně schopnostmi kandidátů a nebudu podléhat vnějším tlakům či ideologicky zabarveným
předsudkům. S institutem milosti budu zacházet uvážlivě a transparentně. Má to být úleva
nešťastníkům, nikoli pomoc přátelům či bohatým. Chci, aby Pražský hrad byl kulturně-společenským
centrem, nikoli reliktem aristokratických časů. Rád bych vykonával svěřenou funkci tak, aby bylo
jasné, že prezident není monarcha ani všeználek s patentem na rozum, ale jen první mezi rovnými demokraticky zvolený ústavní činitel, jehož úkolem je pokorně a důstojně sloužit své zemi.
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