CHARTA
1. Volba pro Děčín (Dříve Volba pro město Děčín) sdružuje veřejně angažované
obyvatele a místní patrioty.

2. Korupce, neustále přítomný vliv silných ekonomických lobby ve veřejném prostoru,
postupná "privatizace" veřejných prostředků, jakož i další jevy morálního úpadku naší
demokratické společnosti, na kterých se rovněž podílí stávající politická garnitura v
České republice, pro nás představují výzvu k aktivnější angažovanosti občanů právě v
demokratických strukturách. Na tuto výzvu odpovídáme činností našeho politického
uskupení.

3. Současná společenská situace nesmí vést k apatii "nové normalizace" ani k
radikalizaci postojů zpochybňujících demokratické principy nebo lidská a občanská
práva. S obnovou politického života musíme začít "odspodu" a komunální politika je pro
to příhodnou příležitostí.

4. Naši účast ve veřejném životě nechápeme jako prostředek k prosazování vlastních
ekonomických zájmů nebo sobeckých zájmů různých neprůhledných lobby a
zájmových skupin, ale chápeme ji jako službu k prosazení principů obecného dobra v
našem městě, čímž rozumíme spravedlivé a rozumné uspořádání sloužící plnému
lidskému rozvoji všech obyvatel našeho města.

5. Respektujeme práci mnoha generací našich předchůdců, což pro nás znamená
snahu zachovávat kulturní a historické dědictví oproštěné od devastujícího vlivu
komunismu.

6. Jsme připraveni stát se fórem pro aktivity všech místních komunit a jednotlivců, kteří
nezištně přispívají k rozvoji obecného dobra, a to zejména pro místní iniciativy občanů v
různých částech města, neziskové organizace, církve nebo dobrovolníky. Právě jim
chceme nabízet naši spolupráci.
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7. Jsme rovněž otevřeni podnětům podnikatelské veřejnosti města Děčína. Město Děčín
potřebuje silný a solidní podnikatelský stav.

8. Za významnou hodnotu života v Děčíně považujeme unikátní přírodní prostředí a jeho
zachování chápeme jako jeden z našich hlavních cílů.

9. Chceme dát prostor ve správě města odborníkům a osobnostem nezatíženým v
minulosti mravně problematickým jednáním a postoji, zejména ve veřejných funkcích.
Etické hodnoty při správě města považujeme za stejně důležité jako odborné
schopnosti.

10. Chceme prohloubit samosprávu ve městě Děčíně a přiblížit místní politiku blíže
občanům. Okrajové a zanedbávané části města musí mít v komunální politice zajištěn
dostatečný vliv.

11. Prosazujeme aktivní roli města zejména ve správě městského majetku, podněcování
ekonomického rozvoje a řešení sociálních problémů obyvatel města.

12. Nechceme žít na úkor budoucnosti, zadlužování města chápeme jako smysluplné
pouze tehdy, pokud je jednoznačně ekonomicky opodstatněné a dlouhodobě přínosné.

13. Investice města mají být spravedlivě s důkladným rozmyslem rozdělovány mezi
všechny části města, aby se Děčín rozvíjel rovnoměrně.

14. Naším zájmem je směřovat město k rozvoji, který dá perspektivu mladým lidem,
neboť v nich vidíme budoucnost našeho města. Odchody velké části mladých lidí za
lepší perspektivou považujeme za stejnou hrozbu budoucnosti jako zadlužování města
či ztrátu ekonomické perspektivy.

Děčín, 10. října 2009
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Děčín nás spojuje

