PROHLÁŠENÍ KLUBU SENIORŮ ČSSD
K PŘEDČASNÝM VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2013
Celostátní výbor Klubu seniorů ČSSD, jako nejvyšší orgán seniorského hnutí v České straně
sociálně demokratické, projednal účast seniorské populace na předčasných volbách do
Poslanecké sněmovny P ČR v říjnu 2013.
Celostátní výbor KS ČSSD:
1. Podporuje program ČSSD k předčasným volbám do PS v celé šíři. Spojení
problematiky seniorů s podporou rodin s dětmi je výrazem sociálního cítění ČSSD.
Vítáme úkol pro příští vládu k návratu valorizace důchodů podle původních
zákonných úprav. Vítáme i úkol k přijetí zákonů o minimálním důchodu a sociálním
bydlení, podporu mladých rodin a studentů.
2. Vyzývá všechny seniorky a seniory bez rozdílu a stranické příslušnosti k maximální
volební účasti včetně všech rodinných příslušníků, kteří mají právo volit. Vysvětlujme
roli sociálního státu, ne jako podporu neschopných, ale jako spravedlivé fungování
společnosti na principu celospolečenského konsensu.
3. Varuje před populismem pravicových stran a nových volebních subjektů. Velmi
dobře si pamatujeme sedmileté pravicové vládnutí, kdy se dluh státu zdvojnásobil a
prudce se snížila životní úroveň pracujících, rodin a seniorů. Velmi dobře si
pamatujeme vládní podnikatelské úsilí VV a nikým nevoleného uskupení LIDEM. Stát
nemůže fungovat jako podnik podle hnutí ANO, neboť jeho cílem není maximální zisk
i za cenu např. snižování důchodů, ale spravedlivé řízení ekonomiky. Stát není rodina
jak hlásá TOP 09 – ta nestaví silnice a neřeší blíže košili nebo kabát jako uskupení
pana Okamury, či Jany Bobošíkové.
4. Podporuje úsilí Rady seniorů České republiky, orgánu sjednoceného důchodcovského
hnutí, zastupujícího 300 tisíc členů z 22 seniorských organizací, v její výzvě ke správné
volbě v nadcházejících předčasných volbách a vyzývá členy Klubu seniorů ČSSD
k aktivní účasti na setkáních a „kulatých stolech“ organizovaných RS ČR a Krajskými
úřady.
5. Žádá všechny seniory ČSSD k aktivní účasti na předvolebních shromážděních ČSSD
v krajích, městech a obcích, v místech bydliště. Využít Mezinárodního dne seniorů
k předvolební agitaci, seznamování s volebním programem ČSSD, jako základu pro
vládní program k zabezpečení návratu k vyšší ekonomické výkonnosti země a udržení
sociálního státu.
V Praze dne 25. září 2013

Celostátní výbor Klubu seniorů ČSSD

