VOLEBNÍ PROGRAM KSČM 2021
ŠANCE NA NOVÝ ZAČÁTEK

1P Právo na důstojný život
„S občany České republiky se nesmí jednat jako s druhořadými obyvateli EU!“












Minimální mzda alespoň 20.000 Kč.
Za poctivou práci poctivá mzda i důchod.
Za srovnatelnou práci stejná mzda pro muže i ženy.
35hodinový pracovní týden při zachování mzdy.
Ochrana zdraví, rovný přístup pacientů k moderní léčbě bez ponižujících sbírek a
spoluúčasti pacientů.
Novomanželské bezúročné půjčky.
Konec soukromých exekutorů.
Zrušení pracovních agentur.
Obecní a družstevní byty dostupné pro každého.
Konec nezdaněného kšeftování s byty.
Zachování koruny.

2P Podpora poctivé práce, vyšší zdanění bohatých
„Přidat potřebným, ubrat bohatým!“









Výrazné zdanění nadnárodních firem.
Zdanění komerčních internetových gigantů.
Konec vyvádění zisku vytvořeného v ČR.
Miliardářská daň.
Zachování současného zdanění u podprůměrných mezd.
Zvýšení daňových úlev pro rodiny s dětmi.
Zavedení bankovní a digitální daně.
STOP další privatizaci, posílení vlivu státu, krajů a obcí.

3P Podmínky pro život v bezpečí a míru
„Armáda musí sloužit k obraně země a pro bezpečí občanů ČR!“









Vystoupení České republiky z paktu NATO.
Obnova všestranných vztahů s Ruskem a Čínou.
Konec informační cenzury internetu.
Obnova systému civilní ochrany obyvatel.
Referendum o pokračujícím členství ČR v EU.
STOP ilegální migraci.
Stažení všech příslušníků AČR z vojenských misí.
Plnou podporu mají ti, kteří nám pomáhají – složky Integrovaného záchranného
systému

4P Péče o děti a jejich vzdělání
„Děti mají právo na šťastné dětství!“









Přísný postih všech forem agrese vůči dětem.
Obědy v MŠ a na prvním stupni ZŠ zdarma.
Digitalizace školství.
Kvalita a dostupnost vzdělávání, kulturních a sportovních aktivit pro všechny děti.
Učebnice a školní pomůcky zdarma.
Internet zdarma pro školy a rodiny s dětmi.
Kyberšikana jako trestný čin.
Jízdné pro žáky základních a středních škol zdarma.

5P Příroda zdravější, životní prostředí čistější
„Kvalitní potraviny a zdravá příroda musí být samozřejmostí!“








Vrácení správy vodních zdrojů do rukou krajů a obcí.
Konec šuntů v obchodech.
Dostavba jaderných elektráren za podmínky řádného tendru bez záměrného strašení
bezpečnostními hrozbami.
Zpřísnění norem kvality potravin.
Směřování k soběstačnosti v potravinách.
Podpora organického obhospodařování půdy.
Zastavení záboru zemědělské půdy.

ŠANCE NA NOVÝ ZAČÁTEK- KSČM-ENERGIE PRO
MORAVSKOSLEZSKO
„Práci našich poslanců zaměříme i na regionální témata důležitá pro náš kraj“:





















Dopad útlumu těžby uhlí na energetickou a teplárenskou bezpečnost kraje.
Čerpání finančních prostředků z programů na transformaci regionu
 RE:START
 Modernizační fond
 Fond spravedlivé transformace
 Národní plán obnovy
Restrukturalizace hutnictví v MSK vč. výstavby hybridních pecí.
Dostupnost přivaděčů plynu v odpovídající kapacitě.
Dořešení přívodu zemního plynu z Děhylova pro zabezpečení výroby tepla pro
obyvatele.
Využití vodíku v oblasti dopravy a dalších oblastech.
Řešení následků kůrovcové kalamity v Beskydech a Jeseníkách.
Dostatek pitné vody a realizace protipovodňových opatření (přehrada Nové
Heřminovy).
OVaK a SmVak do rukou obcí a kraje.
Koridor vysokorychlostních tratě Ostrava-Praha a Ostrava-Brno.
Dokončení obchvatů obcí a měst.
Dobudování páteřní silniční infrastruktury, tzv. „Slezský kříž“
Zachování páteřní sítě zdravotnických a sociálních zařízení v kraji- Jejich privatizaci
nepřipustíme!!! Požadujeme dostupnost stomatologické péče vč. povinných
preventivních prohlídek dětí a mládeže.
Naši plnou podporu má Lékařská fakulta Ostravské univerzity a její rozšíření o obor
stomatologie
Podporujeme vysokoškolské obory zajišťující rozvoj kraje.
Zrušení nesmyslného zpoplatnění silnice I/56 Ostrava – F.-Místek.
Trváme na výrazné, zásadní finanční podpoře ze státních a evropských zdrojů při
výstavbě akcí „Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací“ a koncertní síně
v Ostravě.
Program státní podpory turistického ruchu na Bruntálsku a Vítkovsku.

Jen silné zastoupení KSČM v Parlamentu České republiky je
zárukou prosazení levicových řešení problémů dneška.
Přijďte volit. Volte kandidáty a program KSČM!
Více informací naleznete na těchto odkazech:
#KSCM

#5Priorit

#SanceNaNovyZacatek

https://www.facebook.com/KSCMproMoravskoslezsko/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/komunistickastranacechamoravy
www.kscm.cz/cs/volby-2021/pet-priorit

