Nenecháme republiku na suchu!
Priority KSČM pro budoucí prosperitu naší země a občanů
1. Náklady krize ať nesou hlavně ti nejbohatší!













Zřídíme fondy krajů na podporu jednotlivců i živnostníků
Budeme bojovat proti lichvě a exekučnímu byznysu
Maximálně podpoříme domácí malé a střední firmy i OSVČ v obnovení a rozjezdu výroby po
ekonomickém útlumu
Zahájíme větší investice státu do výstavby veřejné infrastruktury
Prosadíme rozsáhlou výstavbu obecních bytů z veřejných prostředků, s dostupnou výší
nájemného pro lidi
Zajistíme podmínky pro veřejné služby pro občany i v malých obcích a na venkově
Snížíme daňovou zátěž většiny občanů, zavedeme progresivní daň
Ukončíme dotační byznys bohatých velkých korporací a přesměrujeme veřejné dotace pro
skutečně potřebné
Zastavíme odliv peněz do zahraničí a zavedeme bankovní a digitální daň
Omezíme armádní nákupy a zahraniční mise
Zastavíme privatizaci a likvidaci zdravotnických zařízení, odmítneme snahy o zvyšování
finanční spoluúčasti pacientů
Zřídíme pouze jednu veřejnou zdravotní pojišťovnu
2. Podpora domácích výrobců je cestou k bezpečí i práci pro lidi!











Podpoříme naši soběstačnost v oblasti potravin, zdravotnictví, telekomunikací a technologií
Zaměříme se na tvorbu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou, namísto montoven
s nízkými mzdami
Zvýšíme energetickou stabilitu rozšířením jaderné energetiky
Změníme podmínky veřejných zakázek tak, aby mohla být vybrána vyšší kvalita
Zajistíme lepší vybavení všech složek Integrovaného záchranného systému
Stabilizujeme stavy pracovníků ve zdravotnictví platově i nabídkou bydlení
Zajistíme dostatečné krizové zásoby s využitím domácích firem
Aktualizujeme plány na řešení krizových situací
Zasadíme se ve školách o zavedení přípravy na krizové situace
3. Vrátíme vodu do českých rukou i krajiny!








Prosazujeme, aby zdroje vody byly v rukou státu, krajů a obcí
Podpoříme projekty zadržující vodu v krajině a výstavbu rezervoárů vody a opatření proti
povodním
Omezíme zábory zemědělské půdy a zaměříme se na její kvalitu
Podpoříme výsadbu nových a ochranu stávajících lesů
Ochráníme přírodní zdroje před zahraničním kapitálem
Zefektivníme využití odpadů na základě nejmodernějších technologií

