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NOSSO OBJETIVO NOSSA VISÃO
Um futuro mais livre.

O QUE FAZEMOS

NOSSA MISSÃO

Educar, evoluir e empoderar a próxima geração de líderes da liberdade.

QUEM NÓS SOMOS?
Nós somos a maior organização estudantil pró-liberdade do mundo em termos de
número de líderes, eventos, e países com representantes.
Somos rigorosamente treinados e proﬁssionais. Temos um alto nível de entendimento
das ideias de liberdade e podemos explicar de maneira clara e eﬁcaz a lógica econômica e ﬁlosóﬁca que nos faz acreditar no que acreditamos.
Acima da política partidária, nos envolvemos em discussões abertas e civilizadas sobre
como promover a liberdade em todos os aspectos de nossas vidas. Respeitamos todas
as justiﬁcativas que levam ao amor à liberdade alheia, e apoiamos todos nessa jornada.
Através do aumento da consciência de nossas emoções, aprendemos a gerenciá-las e
controlá-las, criando melhores relacionamentos interpessoais e nos permitindo uma
comunicação empática com diferentes opiniões.
A liberdade cria um mundo melhor e nossa mensagem sobre este assunto é acolhedora,
positiva e inspiradora.

O QUE DEFENDEMOS?
PAZ, AMOR E LIBERDADE

A guerra é um jogo de destruição mútua. Deve haver uma presunção contra guerras e a
favor do comedimento e da razão. A guerra pode ser minimamente justiﬁcável se auto-defesa em resposta a um ataque violento e direto.
O protecionismo é danoso a todos os atores envolvidos e leva ao conflito. O livre comércio,
por outro lado, é mutuamente benéﬁco e tem como base a cooperação entre diferentes
indivíduos, aumentando as chances da paz.
O estado não deve tratar o policiamento doméstico como uma guerra.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO, SEM EXCEÇÕES
A censura enfraquece a nossa capacidade de participar do processo de descoberta da
verdade. A liberdade de expressão inclui o direito de desaﬁar ideias, publicar ideias, protestar, ser praticante de uma religião, e se associar consensualmente com outras pessoas
por quaisquer razões. Indivíduos e organizações privadas têm o direito de criar suas
próprias regras para expressão e associação, mas podem ser desaﬁados por outros no
debate público que encaram suas limitações à expressão como danosas.

MENOS MARX, MAIS MISES

O livre mercado permite aos indivíduos obterem ganhos mútuos através de trocas consensuais. Intervenções estatais como subsídios, resgates, licenças, alvarás, e outros privilégios distorcem o fluxo de informações e incentivos que fazem empreendedores encontrarem oportunidades de ganhos mútuos para ele e os outros.
Regulamentações constantemente protegem negócios já estabelecidos da concorrência
de novos atores. Dado que intervenções estatais beneﬁciam alguns à custa de outros, sua
mera existência cria incentivos para corporativistas sem princípios ativamente buscarem
obter benefícios à custa dos outros.

SOCIEDADE ABERTA, COMUNIDADE GLOBAL

Direitos individuais não são derivados do estado ou de alguma cidadania. Indivíduos têm o
direito de se associarem, contratarem, e comerciarem através das fronteiras nacionais
livres da interferência estatal. A violação desses direitos prejudica ambos os lados diretamente envolvidos na transação, assim como, indiretamente, todos os consumidores do país.
Políticas de estado de bem-estar social e barreiras protecionistas são as maiores barreiras
para o sucesso do movimento de pessoas e bens. O estado assistencialista cria uma espiral sem ﬁm de dívidas, inveja, e péssimos incentivos. A sociedade civil e os mercados são
a melhor maneira de ajudar aqueles de nós que estão na pobreza.

PROPRIEDADE, PRIVACIDADE, PROGRESSO

Todos têm direito à privacidade em sua propriedade pessoal e privada. O avanço estatal sobre
a privacidade compromete a segurança ao diminuir a capacidade dos indivíduos de se manterem seguros - e destrói a conﬁança que uma comunidade pode depositar em seus membros.

NÃO PISE EM NINGUÉM

O respeito aos direitos individuais signiﬁca fazer com que todos sejam igualmente tratados
perante a lei. Todos merecem ser tratados com dignidade, mesmo quando acusados ou culpados de um crime.
Agentes do estado não estão livres ou acima da lei - e devem ser igualmente responsabilizados quando cometem crimes. Nós devemos demonstrar tolerância àqueles que paciﬁcamente
têm estilos de vida ou preferências diferentes das nossas.

LIVRES PARA ESCOLHER
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PENSE GLOBALMENTE, AJA LOCALMENTE

Problemas sociais são melhores resolvidos com ajuda mútua e participação da sociedade civil
local. Soluções centralmente planejadas e que pretendem “resolver todos os problemas”
falham ao não levar as preferências individuais em conta.
Permitir diferentes soluções privadas é o caminho para, através da experimentação e descoberta de novos approachs, obtermos o florescimento de novas e inventivas soluções capazes
de melhorar a vida dos desafortunados.

VIDA LIVRE E PRÓSPERA

Desaﬁos ambientais e demográﬁcos são constantemente utilizados por políticos e pela
imprensa como justiﬁcativa para a defesa de drásticas intervenções estatais com consequências não-intencionais desconhecidas. Esta defesa é amplamente apoiada na crença de que o
crescimento é limitado.
Ao contrário deste espantalho, a história vêm nos repetidamente mostrando que a engenhosidade humana, mercados, e o progresso tecnológico são as melhores soluções para os problemas mais desaﬁadores da humanidade - incluindo doenças, produção de comida, ou mudanças climáticas. Nós apoiamos soluções de mercado para os grandes problemas desaﬁos
da sociedade. Uma ciência livre e independente é a melhor ferramenta para fazer o nosso
mundo se tornar um lugar melhor e mais próspero.

