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Volební program
Komunistické strany âeskoslovenska
do Evropského parlamentu v kvûtnu 2014

KSČ se rozhodla:

— kandidovat do EP právû v této dobû a na kandidátku staví obãany, kteﬁí mají osobní a historické
zku‰enosti ze Ïivota v socialistickém âeskoslovensku, pro nûÏ nikdy nebyla KSâ prostﬁedkem dosaÏení
kariéry a kteﬁí zÛstali vûrni socialismu
— otevﬁenû ﬁíci: my nehájíme zájmy v‰ech obãanÛ âR, my hájíme zájmy tûch, co nic nemají.
Co mají jen schopnost pracovat na vlastníky velk˘ch firem, obchodÛ a jin˘ch majetkÛ. Zájmy tûch, kteﬁí
rukama a hlavou pﬁímo vytváﬁejí svou prací nové hodnoty. Zájmy tûch, kteﬁí chtûjí pracovat a nemohou.
— netajit, Ïe na‰ím cílem je Evropa socialistická
— vyjádﬁit názor, Ïe souãasn˘ kapitalismus je nebezpeãná ‰elma. Musí b˘t krocena a musíme se pﬁed ní mít
velmi na pozoru.

KSČ přitom nezapomíná na to, že:
— vznik a v˘voj ãeské spoleãnosti byl komplikovan˘ a její nynûj‰í stav je velmi problematick˘
— vût‰ina obãanÛ republiky si jiÏ vybrala a kapitalismus prozatím vítûzí a drtí poraÏené, rozpory a rozdíly
mezi lidmi a velk˘mi skupinami lidí narÛstají, prohlubují se a vzniká mezi nimi nebezpeãné napûtí
a kapitalistické státy a mocnosti jsou agresivnûj‰í a navzájem bojují v‰emi prostﬁedky o své zájmy
— dochází ke ‰piclování, sledování a vnucování takzvanû „správn˘ch názorÛ“. Volnomy‰lenkáﬁství
je povaÏováno za nebezpeãné. Diskuse se dnes vede v pﬁesn˘ch mezích.

KSČ vidí hlavní nebezpečí v:
— neschopnosti evropsk˘ch struktur zvládat nebezpeãné situace uvnitﬁ Evropy a mimo ni
— upﬁednostÀování vojenské agrese v konfliktech mimo Evropu a ve vmû‰ování do vnitﬁních
záleÏitostí zemí pod rou‰kou ochrany lidsk˘ práv a svobod
— nejednotnosti Evropy vystupovat vnû jako opravdov˘ nositel rovn˘ch ekonomick˘ch podmínek
spolupráce a uvnitﬁ jako tvÛrce a garant jednotn˘ch kvalitních sociálních podmínek pro zchudlou
ãást evropsk˘ch obãanÛ

KSČ chce v EP iniciovat a podpořit:
— sociální chartu obãana EU s dosaÏiteln˘m a pﬁednostním právem na práci a pﬁimûﬁené bydlení
— v‰echny kroky k bezplatnému vzdûlání pro v‰echny, coÏ musí b˘t právnû, jednoznaãnû a fakticky státy
garantováno. Dále poskytnutí ve‰keré zdravotní péãe hrazené státy.
— stanovení parametrÛ pﬁimûﬁeného zisku z ekonomické ãinnosti a v rozdûlování a uÏití daní
v zemích, kde tento zisk vzniká
— vznik ekonomick˘ch, 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 jejichÏ zisk bude spravedlivû uÏíván k dal‰ímu rozvoji
ekonomiky Evropy a ﬁe‰ení nezamûstnanosti
— kategorické odmítnutí tzv. teorie „válcování prÛmûrováním“ údajÛ z EU, srovnávání âR s EU a âR s jednotliv˘mi státy jako nepravdivé, lÏivé a neobjektivní. Jde o vytváﬁení fale‰ného obrazu kvality Ïivota obãanÛ
âR ve mzdách, cenách a spotﬁebû, nákladech na bydlení, vzdûlání, zdravotnictví, kulturu a voln˘ ãas.

KSČ vidí v EU:
— neomezené moÏnosti pﬁí‰tí ekonomické prosperity pro kaÏdou zemi, nikoliv v‰ak umûl˘m omezováním,
kvótami a nesmyslnou regulací, která je v dÛsledku v˘hodná jen pro nûkteré monopolní firmy
— prostﬁedek, jak zabránit váleãn˘m konfliktÛm v zájmech 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

KSČ se ptá občanů České republiky:
— Neobáváte se, Ïe bez opravdového komunistického názoru se Evropsk˘ parlament stane nástrojem moci
v rukou malé, velmi bohaté skupiny lidí a zákony EP se stanou v˘razem vÛle a pﬁání tûchto boháãÛ?
— My chceme obcházet Evropou a Evropu zmûnit, protoÏe víme, Ïe úspû‰nost a kvalita Ïivota lidí nemÛÏe
b˘t mûﬁena feti‰em penûz a bohatství, které devastují také kulturu, umûní, vzory pro dûti, mládeÏ
a v˘chovu v rodinû. Myslíte si totéÏ?
— Chcete konkrétnû pojmenovat monopoly, ty firmy a soukromé podniky, kde je brutálnû poru‰ován
Zákoník práce (neodÛvodnûné a vydûraãské okamÏité v˘povûdi, pracovní doba nad 12 hodin, trvalé
minimální mzdy, povinnost komunikace s nadﬁízen˘mi jin˘m jazykem neÏ ãesk˘m)? Chcete bezplatnou
národní a evropskou právní pomoc a zastupování pﬁed soudy pro postiÏené?

Na závěr….

— na‰e heslo je:

„Československo – práce – socialismus!“
Buďme
Evropa
Evropa
Evropa

spravedliví – chytněme se „za nos“!
potřebuje nápravu!
potřebuje nové cíle!
potřebuje Váš hlas pro tradiční komunisty!

Děkujeme,
že nás budete
volit!

