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Về lĩnh vực xã hội và y tế

• Tôi sẽ bảo vệ quyền tự do cho tất cả mọi công dân, kể
cả khi họ không đồng ý, hay biểu tình hoặc có thể hiện
các quan điểm khác nhau.
• Tôi sẽ chỉ trao tặng các danh hiệu của nhà nước cho
những công dân được tôn trọng
• Tôi sẽ luôn ghi nhớ truyền thống của nhà nước chúng
ta, chủ nghĩa anh hùng của những người lính tình
nguyện và quân kháng chiến, những nạn nhân của
Chủ nghĩa Phát Xít, của hai cuộc chiến tranh thế giới
và của chế độ cộng sản.
• Tôi sẽ chuyển văn phòng tổng thống ra bên ngoài
khuôn viên của Lâu đài Praha để làm việc có hiệu quả
hơn, phù hợp hơn và minh bạch hơn.

Về An ninh

• Tôi sẽ bảo vệ chủ quyền tối cao của nhà nước cộng
hòa chúng ta, chủ quyền này không bao giờ bị phụ
thuộc vào một chính trị hay kinh tế của một quốc gia
khác
• Tôi sẽ phối hợp với chính phủ để đảm bảo bảo vệ toàn
vẹn lãnh thổ của chúng ta trước những nguy cơ không
kiểm soát được tỵ nạn và các mối đe dọa khủng bố
• sử dụng mọi quan hệ quốc tế của tôi, thông qua ngoại
giao, tôi sẽ củng cố tư cách thành viên của nhà nước
chúng ta trong khối NATO, để bảo vệ nền an ninh của
đất nước chúng ta

Về kinh tế

• Tôi sẽ giúp thúc đẩy việc tạo ra các chiến lược phát
triển dài hạn của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, cơ sở
hạ tầng và phát triển các vùng bị yếu kém về kinh tế
• sử dụng các mối quan hệ quốc tế của mình, tôi sẽ
củng cố tư cách thành viên của chúng ta trong Liên
minh Châu Âu, nhờ đó nước Cộng hòa của chúng ta
sẽ phát triển thịnh vượng hơn về kinh tế và văn hóa
• Tôi là người ủng hộ việc áp dụng đồng tiền chung –
đồng Euro, vì nó sẽ giúp bảo vệ cho nền kinh tế của
chúng ta
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Về nông thôn

• để tăng cường khả năng tự chủ chúng ta, tôi sẽ hỗ trợ
nông dân và các doanh nghiệp sản xuất lương thực
vừa và nhỏ
• Tôi sẽ ủng hộ các sáng kiến sinh thái giúp bảo tồn sự
đa dạng của thiên nhiên chúng ta
• do nhu cầu bảo vệ khí hậu, tôi sẽ thúc đẩy và hỗ trợ
việc sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo và các công
nghệ nhẹ nhàng, bao gồm cả việc xây dựng các tòa
nhà tiết kiệm năng lượng

Về văn hóa và giáo dục

• Tôi sẽ mở Lâu đài Praha cho tất mọi người, xem đây
như một địa điểm đáng nhớ về tinh thần dân tộc Cộng
hòa Séc cùng với các không gian cho trường học và
học sinh
• Tôi sẽ thành lập trong khuôn viên của Lâu đài Praha
một trung tâm văn hóa Séc, kiến trúc hiện đại và thiết
kế như một phần của sự kết hợp giữa tinh tế Séc và
thế giới
• nhờ những mối quan hệ quốc tế của tôi, tôi sẽ giúp
đưa nền văn hóa Séc mở cửa ra thế giới
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Luôn tôn trọng truyền thống, dân
chủ, nhân quyền của đất nước

• Tôi sẽ cố gắng tăng cường hỗ trợ cho những người bị
ảnh hưởng bởi nghèo đói, những công dân có hoàn
cảnh khó khăn, người tàn tật và những người làm công
việc chăm sóc người khác
• Tôi sẽ cố gắng tăng cường hỗ trợ cho các gia đình trẻ
và các bà mẹ đơn thân
• Tôi sẽ hỗ trợ các sáng kiến thân thiện với các gia đình
có trẻ em và tăng cường bảo vệ trẻ em
• Tôi sẽ cố gắng tăng thêm những khoản trợ cấp người
cao tuổi và đảm bảo cuộc sống tuổi già của họ được
ổn định về vật chất và tinh thần
• Tôi sẽ thúc đẩy tăng cường sự chăm sóc y tế ở các
vùng xã hội còn yếu kém

Tài khoản công khai
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Người yêu cầu Pavel Fischer Người thực hiện Tomáš Nedoma

Tôi đã phục vụ cho đất nước của chúng ta hơn ba mươi năm. Tôi đã làm việc ở nhiều vị
trí khác nhau như: Trong văn phòng tổng thống Václav Havel, làm đại sứ tại Pháp và
Monaco, hoặc trong Bộ Ngoại giao. Bốn năm trước tôi được bầu làm thượng nghị sĩ, và
bây giờ tôi sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2023.
Tuy nhiên, có những điều không bao giờ thay đổi trong cuộc đời của tôi. Tôi đã từng bảo
vệ tự do, dân chủ và tôi sẽ luôn luôn là người bảo vệ tự do và dân chủ. Là tổng thống, tôi
sẽ cố gắng thống nhất xã hội của chúng ta. Tôi muốn làm việc cho cho đất nước chúng
ta trở thành một nhà nước hiện đại trong tương lai, một nhà nước luôn giúp đỡ công dân
của mình, công nhận các quyền hạn của họ và bảo vệ an ninh của họ. Tôi có thể hứa
rằng, Tôi luôn luôn xem Cộng hòa Séc là vị trí đứng hàng đầu ở trong tôi.
Trân trọng Pavel Fischer

