ČSSD

Znovu zvedněme
hlavu!

ZNOVU ZVEDNĚME HLAVU

Nesmíme uhnout z toho, že jsme
strana zaměstnanců, živnostníků
a drobných podnikatelů
Sociální demokracii reálně hrozí, že odejde nejen do opozice, ale rovnou do opozice
mimoparlamentní.
Je jen na nás, zda budeme pouze trpně přihlížet, nebo se tomu postavíme a vrátíme sociální
demokracii důstojné místo v politice České republiky. Zda ji vrátíme mezi sebejisté, silné a jasně
definované parlamentní strany.
Co musíme pro sociální demokracii udělat, abychom uspěli?
Je to především práce. Musí se vrátit hrdost a slušnost. A musíme hájit spravedlnost!
Co se stalo v posledních letech? Co stojí za naším propadem? Sociální demokracie přestala
naslouchat lidem a rozumět jim. Lidé přestali naslouchat sociální demokracii a přestali rozumět
sociální demokracii!
Chceme uspět?

víc než 10%

Nebo se propadnout?

méně než 4%

Stojíme v bodu, ve kterém ještě máme na výběr:

Sociální demokracie podle

Kateřiny Valachové

•

Jít vzhůru a mít možnost ovlivňovat dění v této zemi.

•

Nebo se propadnout do suterénu a doufat, že se jednou snad vrátíme.

Slyšela jsem hlasy, podle kterých mimoparlamentní pozice sociální demokracii jenom prospěje.
Odpadnou prý kariéristé a lidé, kteří používali stranu jako výtah k moci. Já jsem přesvědčena, že
rozloučit se s takovými umíme i jednodušeji a bez toho, že ztratíme možnost ovlivňovat tvorbu
zákonů a pravidla fungování naší země.

Nabízím cestu, jak toho dosáhnout – nabízím 3 x 10 bodů obnovy
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ČSSD

Program pro republiku - 10x proti sobectví
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Podnikavost

Sociální stát

6. Sociální stát – to je základ stability společnosti. Kvalitní zdravotní péče a sociální služby musí
být jistota. Sociální dávky musí jít jen těm, kdo je potřebují, nesmí být cestou k bezpracným příjmům. Kdo může pracovat, ať pracuje. Státní podporu bydlení nesmí zneužívat spekulanti
s ubytovnami a vybydlenými domy.
7. Příroda – zdravé prostředí je základní podmínka pro zdraví lidí. Vystavíme stop atentátům na
přírodu, nechceme mít samé chemicky ošetřované lány, chceme zdravé řeky a čistý vzduch.
Zastavíme neférové dotace znečišťovatelům.

Příroda

Zákon

8. Zákon – nikdo nesmí být nad zákonem, nikdo nesmí být beztrestný. K tomu není potřeba větší
policie nebo více soudů, musíme hlavně zbavit ochránce zákona všech politických a jiných tlaků. Jen nezávislí profesionálové mohou skutečně prosadit právo.
9. Právo na právo – každému se musí dostat spravedlnosti. I proto musíme konečně prosadit,
aby poctiví věřitelé dostali svoje peníze zpět, ale naopak nesmějí vyhrávat spekulanti a lichváři.
Šlápneme na krk finančním šmejdům, zásadně také změníme pravidla exekucí.

Právo na právo
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Vše pro děti

4. Vše pro děti – republika nesmí vymírat a růst obyvatel nesmí být závislý na migraci. Zvýšíme
zásadně výstavbu bytů pro rodiny s dětmi, zajistíme více míst ve školkách, zvýšíme daňovou
podporu dětí i přímé finance pro jejich vzdělávání a sport. Vždyť děti jsou budoucnost národa.
5. Podnikavost – základem stability země jsou malí podnikatelé, živnostníci a jejich zaměstnanci.
Zvýhodníme je, odbouráme dotace velkým firmám, vhodnou pomoc potřebují naopak začínající podniky. Ty nesou i technologický pokrok a startují příští prosperitu.
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2. Poctivá mzda, pocitivý důchod – sociální stát stojí na poctivé odměně. Budeme pokračovat
ve zvyšování minimální mzdy a s ní celé mzdové hladiny. Nemůže existovat vyspělý stát, kde
jsou mzdy a důchody jako v polorozvojové zemi. Toho se nesmíme vzdát ani v krizi.
3. Vzdělání – základem prosperity jsou vědomosti, ne montovny. Zvýšíme výdaje na školství na
pět procent hrubého domácího produktu. Tak to mají vyspělé země.

6
7

Poctivá mzda

Vzdělání
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1. Spravedlivé daně – náklady (zvláště za krize) musí nést společnost spravedlivě, každý jen tolik,
kolik unese. Obnova republiky nesmí stát na financích od zaměstnanců a živnostníků, ale na
progresivním zdanění, kdy bohatí platí v poměru ke svému příjmu více než lidé s nižšími příjmy, kde velké korporace odvádějí vyšší daně než malé podniky a živnostníci. Výsledkem krize
nesmí být další růst nerovnosti!

Spravedlivé daně
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ZNOVU ZVEDNĚME HLAVU

Poučení

10. Poučení – v období po covidu musíme využít všechno, co jsme se během krize naučili dobrého, abychom připravili naši ekonomiku na polovinu 21.století. Jde o digitální komunikaci, práci
z domova, biotechnologie... Krize může být příležitost, uchopme tu příležitost pevně do
ruky!
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ZNOVU ZVEDNĚME HLAVU

Program pro sociální demokracii –
deset bodů pro skutečné přátele
1. Každý člen sociální demokracie je stejně důležitý, musí mít stejnou možnost ovlivňovat kandidátky a stejnou možnost uplatnit svůj hlas v diskusi i ve volbě
2. Všichni představitelé strany od místních organizací až po předsedu nechť jsou voleni přímo všemi příslušnými členy strany

K úspěchu ve volbách nepotřebujeme jenom
srozumitelný program a nová pravidla fungování
ČSSD, potřebujeme také posunout vpřed sami sebe.

Program do voleb
Deset zásad pro
úspěch u voličů

1. Napišme přímočarý, srozumitelný program
– žádné slohové cvičení, lidé očekávají v
postcovidové ekonomické krizi jasné řešení.

4. Každé primárky musejí dodržet pravidla, seznam uchazečů musí být veřejný, dostatečně napřed
zveřejněný, každý uchazeč musí mít stejnou možnost oslovit volitele

2. Nezkoušejme experimenty, není na ně čas
– řekněme jasně, že jsme sociální demokracie, strana pro zaměstnance, živnostníky
a drobné podnikatele, citlivá k seniorum a
mladým lidem

5. Každý sympatizant sociální demokracie je vítán a bude mu dán hlas v diskusích i možnost kandidovat za sociální demokracii, pokud uspěje v primárních volbách

3. Stavme otevřené kandidátky bez zákulisních her – buďme magnetem pro osobnosti

6. Každá principiální otázka v sociální demokracii musí být řešena vnitrostranickým referendem,
jehož mechanismus je třeba moderním způsobem dotvořit a zjednodušit, otázku referenda
pokládá vedení strany nebo definovaný počet členů strany

4. Poprosme o maximální aktivitu každého
člena ČSSD – vždyť je nás více než 11 tisíc

3. Každý, kdo chce kandidovat za sociální demokracii, musí podstoupit primárky

7. Každá významná oblast lidské činnosti si zaslouží, aby byla diskutována odborníky z řad členů a sympatizantů, se zástupci mladých sociálních demokratů, seniorů a ženských platforem.
Vedení strany se musí vyrovnat s jejich doporučeními, diskuse i reakce vedení musí být veřejná
8. Každý rok se musí znovu a veřejně diskutovat programové priority, neboť program je hlavní
argumentační nástroj strany

5. Otevřme stranu sympatizantům – poslouchejme jejich hlas a rady
6. Dejme do tohoto souboje všechno – buďme
každý jeden vidět a vyzařujme energii

8. Věřme v úspěch – bez sebedůvěry nelze získat voliče

10. Vedení strany musí za každý rok vydat a členům plně zpřístupnit programovou zprávu o krocích
k naplnění programu strany a finanční zprávu o hospodaření strany

9. Mějme odvahu a omluvme se za chyby a zmatky vlády v kovidové krizi
– nesnažme se před občany schovat naši
spoluodpovědnost
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23 600

2013

22 000

2015

20 000

2017

15 000

2019

11 500

2020

Kdo by byl podle vás nejlepší
předseda ČSSD?
Novinky.cz, Anketa 31.3.2021
počet hlasujících 1700

7. Mluvme s lidmi, vydejme se mezi ně
– vzpomeňme na úspěch Zemáku

9. Je třeba změnit a zmodernizovat práci Lidového domu, jeho pracovníci se musí naučit zvládat
novodobé marketingové postupy

Každý hlas musí být slyšet, každý hlas je důležitý a cenný!

Odliv členů ČSSD

20%

Hamáček

58%

20%

Valachová

Petříček

10. Znovu zvedněme hlavu!
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