PROGRAMOVÉ PRIORITY
Dlouhodobě klesající trend studia volebních programů ze strany voličů vede ke zkracování a zjednodušování
těchto programů, přičemž rozsáhlé programové teze (i KSČM má 70 bodů pro změnu EU) jsou dnes spíše
cílem analýz novinářů, politických komentátorů a politologů. I vzhledem k voličské základně KSČM proto byly
zvoleny následující čtyři okruhy:
•
•
•
•

Rovnost
Bezpečnost
Demokracie a transparentnost
Soběstačnost

V rámci těchto nosných okruhů je cílem představit v jednoduché a krátké formě, jakou Evropskou unii KSČM
chce, ale zároveň i to, jakou odmítá. Toto rozdělení se dodnes aktivně v kampaních používá, protože se jedná
o efektivní nástroj, který vede voliče ke konkrétní představě a zároveň jej lze využít ve volební kampani –
kupř. graficky. Na základě tohoto rozdělení se lze vymezovat jak negativně (vyšší mobilizační potenciál), tak
s pozitivními návrhy představ o fungování EU (to zase volič oceňuje jako kompetentnost v dané oblasti).
Výše uvedené programové priority byly zvoleny na základě dvou kritérií. Prvním z nich je odlišit se od
politické konkurence (např. na otázku migrace, migrační kvóty mají dnes až de facto – až výjimky – všechny
relevantní politické subjekty téměř stejný názor). Druhým kritériem bylo zaujmout tradičního voliče,
případně potencionálního voliče KSČM, protože v rámci těchto okruhů jsou řešeny palčivé otázky, které
levicově orientovaného voliče trápí.
Ilustrační obsahové body jednotlivých oblastí (konkrétní hesla budou rozpracovávána na základě diskuzí
s odborníky na politické vědy a sociologii):
ROVNOST:
ano - rozvoji členských států; posilování mírové spolupráce na bázi dobrovolnosti a rovnosti; evropské kvalitě
zboží (když už máme evropské ceny) => návrh na zavedení evropské důstojné minimální mzdy; rovnému
odměňování za stejnou práci – Češi nesmí brát třetinové mzdy ve srovnání s Němci; průmyslu 4.0 jako
pokroku k ulehčení práce; zkracování pracovní doby bez krácení mezd; zkrácení pracovního týdne na 4 dny;
rozvoji a podpoře družstevnictví a sociálních podniků
ne – odbytišti nekvalitního zboží; levné práci (nejsme montovnou, ale vývojovým mozkem); nesvéprávné
agresivní zahraniční politice (musí sloužit zájmům českých občanů); ČR jako poslušnému vykonavateli
nesmyslných nařízení z Bruselu; okrádání českých občanů vyváděním kapitálu do daňových rájů; tlaku na
přijetí migračních kvót; Euru; likvidaci národní identity; pozitivní ani negativní diskriminaci; předraženým
službám; Soudní dvůr Evropské unie nesmí být klackem na „neposlušné“ země; průmyslu 4.0 jako nástroji
k dalšímu zvyšování zisků nejbohatších.
BEZPEČNOST:
ano - společenství suverénních států; mírové politice jednající se všemi zahraničními partnery; ochraně
vnějších hranic EU; boji proti nelegální migraci; efektivní návratové politice; řešení migrační krize v místech
vzniku a na účet viníků; bezpečným ulicím ČR a celé Evropy; potírání hospodářské kriminality; kybernetická
bezpečnost.
ne – výdajům EU na zbrojení; kvótám; nelegální migraci; vojenským manévrům NATO bez schválení RB OSN;
likvidačním nařízením pro držitele zbraní (myslivci, sportovci, sběratelé etc.);
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DEMOKRACIE A TRANSPARENTNOST:
ano - posílení pravomocí jediné volené instituce - Evropského parlamentu (musí přestat rozhodovat úředníci
bez odpovědnosti); zákonodárné iniciativě EP; posílení možnosti vetování evropské legislativy ze strany
národních parlamentů a efektivní nástroje k ovlivňování evropské agendy (např. pomocí závazných
evropských občanských iniciativ); spravedlivému placení daní ve státě, ve kterém zisk vznikl;
transparentnímu rozhodování v rámci EU, aby se zabránilo ovlivňování evropské legislativy ze strany
korporací; referendu (o setrvání v EU/podmínkách setrvání v EU)
ne – cenzuře internetu; diktátu eurobyrokratů; nesmyslným směrnicím; odtoků zisků do daňových rájů
(legalizaci daňových úniků); smlouvám vyhovujícím korporacím a bankám (TTIP, CETA apod.); hazardním
bankovním spekulacím a sanování dluhů bank; dotacím pouze pro vyvolené

SOBĚSTAČNOST:
ano - potravinové soběstačnosti České republiky; rozvoji českého zemědělství a ochraně zemědělské půdy,
zeleně, vodních zdrojů a venkovské krajiny; českým lokálním produktům; promyšleným ekologickým
opatřením; rozvoji jaderné energetiky;
ne - dvojí kvalitě potravin; vývozu léků; znevýhodňování českých producentů; dalším solárním/jiným
baronům; nesmyslnému plýtvání s „ošklivými“ potravinami; vývozu nerostného bohatství.

Čtyři okruhy priorit jsou maximum, které zvládne KSČM v daných podmínkách efektivně komunikovat
s veřejností. I přesto musí dojít ke zjednodušování a zkracování v základní komunikaci s voličem, čemuž by
měla odpovídat volební kampaň.
Byť je referendum řešeno v okruhu „Demokracie a transparentnost“, tak mimo migrační kvóty bude zcela
jistě frekventovanou otázkou, zda v Evropské unii vůbec setrvávat. Již nyní se v tomto ohledu některé
konkurenční subjekty profilují (např. SPD). Postoj KSČM v dané otázce by měl být zcela jasný pro všechny
kandidáty i ty, kteří budou participovat na volební kampani – KSČM chce v takto důležitých rozhodnutích jít
za lidmi a ptát se. KSČM stojí za principem – svobodně jsme se rozhodli do EU vstoupit, svobodně můžeme
rozhodnout z tohoto projektu vystoupit.

2

