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Prosadit legislativu,
která by zaji‰Èovala
zamûstnanost, dÛstojné
stáﬁí a sociální jistoty
pro seniory, podporu
mlad˘ch a rodin s dûtmi.
Ochrana sociálních práv
v EU musí b˘t postavena nad zájmy koncernÛ
a finanãních trhÛ.

Volební program KSČ
do Evropského parlamentu
v květnu 2014
Československo – práce – socialismus !
● ÚVOD:
KSâ se rozhodla kandidovat do EP aby mohla hájit zájmy tûch obãanÛ, kteﬁí nic
nemají, ale svoji prací vytváﬁí nadhodnotu pro vlastníky velk˘ch firem a obchodních
ﬁetûzcÛ, které vlastní nebo provozuje cizí kapitál.
Je nutné si uvûdomit, Ïe souãasn˘ kapitalismus je velice agresivní, rozhodují pouze a jedinû zisky bez ohledu na potﬁeby obãanÛ, kteﬁí jsou bráni pouze jako levná
pracovní síla.
Je velmi dÛleÏité, aby si obãané âR uvûdomili jakou strastiplnou cestu jsme museli projit po vzniku âeskoslovenska, její v˘voj, Mnichovská dohoda o nás bez nás,
okupace fa‰istick˘m Nûmeckem, kdy pﬁi‰lo o Ïivot cca 360 tis. obãanÛ, po válce vybudování silného státu ve v‰ech oblastech Ïivota. Za 40 let obãané tohoto státu vybudovali nové prÛmyslové podniky, silné zemûdûlství, ‰kolství, které nám závidûl svût,
zdravotnictví, atd. a co s toho za 25 let zbylo?
Nesmíme zapomínat za jak˘ch podmínek se v‰em obãanÛm Ïilo, kromû toho Ïe
stáli fronty na banány.
Musíme si b˘t vûdomi, Ïe souãasné projevy antikomunismu nám neumoÏÀují, abychom mohli svobodnû a demokraticky ﬁíkat své názory, tak jak je to umoÏnûno jin˘m stranám a hnutím, kteﬁí se prezentují ve sdûlovacích prostﬁedcích.
● K VLASTNÍMU PROGRAMU:
Bezpeãnostní prostﬁedí, âR se nachází uprostﬁed integrující se Evropy. Bezpeãnost âR dneska vidíme v tom, Ïe jsme ãleny NATO (12/03/) a EU
(01/05/2004). Jistû si vzpomenete na první vystoupení pana prezidenta Havla
zahraniãí na jednání v Bruselu, kdy ve svém vystoupení se zmínil o zru‰ení NATA, protoÏe jiÏ není dÛvod kdyÏ byla zru‰ena Var‰avská smlouva, aby dále existoval a nastal velk˘ rozruch na sále a poté bylo vysvûtleno, Ïe se pan Havel zm˘-

lil. BohuÏel mûl pravdu, ale NATO muselo b˘t zachováno pro agresivní politiku
USA, které zaji‰Èují ve svûtû demokracii a svobodu.
Není dobré, Ïe EU se podﬁizuje USA a podílí se na akcích jako je v poslední dobû Ukrajina, kde problémy byly vyvolané neonacistick˘mi skupinami a „Svobodou“
pana Bandery. BohuÏel se na tom aktivnû podílela i âR a nad tím bychom se mûli
zamyslet. EU by mûla k ﬁe‰ení problémÛ pﬁistupovat podle Evropské bezpeãnostní
strategie, která je definována tûmito klíãov˘mi hrozbami: terorismus,‰íﬁení ZHN,regionální konflikty, zhroucení státu a organizovan˘ zloãin, bez úãasti USA.
V této oblasti je aktivní i Organizace pro bezpeãnost a spolupráci v Evropû (OBSE), která se zamûﬁuje pﬁedev‰ím na oblast lidsk˘ch práv a svobod, prosazování demokracie a vlády práva.
Proto by se mûla EU vyvarovat vojensk˘m konfliktÛm mimo Evropu a nevmû‰ovat se do vnitﬁních záleÏitostí zemí pod rou‰kou ochrany demokracie a svobody.
● CO CHCEME INICIOVAT:
— Stanovení parametru pﬁimûﬁeného zisku z ekonomické ãinnosti a v rozdûlování
a uÏití daní v zemích, kde tento zisk vzniká.
— Vznik v˘robních, prÛmyslov˘ch a zemûdûlsk˘ch celoevropsk˘ch podnikÛ
na území jednotliv˘ch státÛ, které budou ﬁe‰it vûdecko—technick˘ rozvoj Evropy
a její potravinovou nezávislost, které budou ﬁe‰it problémy nezamûstnanosti
a jejíÏ zisk bude spravedlivû uÏíván k dal‰ímu rozvoji ekonomiky EU.
— Podpoﬁíme kaÏd˘ zákon nebo projekt chránící sociální jistoty
a lidskou dÛstojnost.
— Odmítáme prÛmûrování údajÛ z EU, srovnávání âR s EU a âR s jednotliv˘mi
státy jako nepravdivé, lÏivé a neobjektivní.
— Finanãnû dostupné vzdûlání bez hranic, vzdûlání nesmí b˘t v˘sadou elit.
— Dostupná a stejnû kvalitní zdravotní péãe pro v‰echny.
— DÛstojné stáﬁí a sociální jistoty.
— Evropská podpora mlad˘ch a rodin s dûtmi.
— Evropu nezávislou na mezinárodní agresivní politice USA.
— Evropu bez cizích vojensk˘ch základen a NATO.
— EU potﬁebuje více demokracie.
— Solidarita je evropská, solidarita je levicová.
— Zv˘‰ení pﬁímé úãasti obãanÛ na rozhodování, ﬁízení a hodnocení
v‰ech oblastí veﬁejné správy.
● CO VIDÍME V EU:
— Neomezené moÏnosti pﬁí‰tí ekonomické prosperity pro kaÏdou zemi,
nikoliv v‰ak umûl˘m omezováním, kvótami a nesmyslnou regulaci, která je
v dÛsledku v˘hodná jen pro nûkteré monopolní firmy.
— Prostﬁedek, jak zabránit váleãn˘m konfliktÛm v zájmu ekonomick˘ch
monopolÛ a skupin, jak b˘t jedním z garantÛ míru ve svûtû a jak b˘t v ãele
mírového hnutí a nov˘ch iniciativ.
— Nástroj, jak zv˘‰it tlak na evropské vlády, aby odstraÀovaly chudobu
a bídu v Evropû, a jak mít kontrolu nad nadnárodními spoleãnostmi, jeÏ
chtûjí ﬁídit evropskou politiku cestou zneuÏívání politick˘ch stran.
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