PARTIDOS POLÍTICOS
Fonte: http://www.embaixada-americana.org.br/democracia/parties.htm

Para preservar e proteger os direitos e as liberdades individuais,
um povo democrático deve trabalhar em conjunto para modelar o
governo que escolher. E a maneira principal de fazer isso é através
dos partidos políticos.
Os partidos políticos são organizações voluntárias que ligam as
pessoas a seu governo. Os partidos recrutam candidatos e fazem
campanha para os elegerem a cargos públicos e mobilizam as
pessoas para participarem na escolha dos governantes.
O partido da maioria (ou o partido eleito para controlar os
ministérios do governo) procura decretar leis sobre muitas políticas
e programas diferentes. Os partidos de oposição são livres para
criticar as idéias políticas do partido da maioria e apresentam as
suas próprias propostas.
Os partidos políticos proporcionam uma forma dos cidadãos
responsabilizarem os dirigentes do partido pelas suas ações no
governo.
Os partidos políticos democráticos acreditam nos princípios da
democracia de modo que reconhecem e respeitam a autoridade do
governo eleito, mesmo que os seus líderes partidários não estejam
no poder.
Como qualquer democracia, os membros dos vários partidos
políticos refletem a diversidade de culturas de onde provêm. Alguns
são pequenos e construídos em torno de um conjunto de
convicções políticas. Outros são organizados em torno de interesses
econômicos ou de uma história comum. Outros ainda são alianças
livres de vários cidadãos que podem juntar-se apenas em período
eleitoral.

Todos os partidos políticos democráticos, quer sejam pequenos
movimentos ou grandes coligações nacionais, têm valores comuns
de compromisso e tolerância. Sabem que só através de grandes
alianças e de cooperação com outros partidos políticos e
organizações é que eles podem proporcionar a liderança e a visão
comum que vai ganhar o apoio da população do país.
Os partidos democráticos reconhecem que as opiniões políticas
são flexíveis e variáveis e que o consenso pode, com freqüência,
surgir de um confronto de idéias e valores em um debate pacífico,
livre e público.
O conceito de oposição leal é inerente a qualquer democracia.
Significa que todos os lados no debate político — por mais
profundas que sejam as diferenças — partilham os valores
democráticos fundamentais de liberdade de expressão e religiosa e
de proteção legal igual. Os partidos que perdem as eleições passam
para a oposição — confiantes que o sistema político continuará a
proteger o direito de organizar e denunciar. Eventualmente, o seu
partido terá a oportunidade de fazer campanha novamente pelos
seus ideais e pelos votos do povo.
Numa democracia, a luta entre partidos políticos não é uma luta
pela sobrevivência, mas uma competição para servir o povo.

