Nejvyšší čas
začít brát vážně péči
o krajinu!
Vize budoucnosti
s udržitelným přístupem:

Nejvyšší čas
dát každému šanci
na budoucnost!
Vize STÁTU, kde má
každý rovné šance:

•

Modernizace ekonomiky s aktivním přístupem ke změně klimatu

•

Zastavení obchodu s exekucemi: Jeden dlužník = jeden exekutor

•

Udržení biodiverzity, rozšíření chráněných území

•

Funkční a efektivní sociální systém pro ty nejvíce ohrožené

•

Pestrá krajina bez zbytečného betonování a odvodňování

•

Penzijní systém bez privatizace provázaný s výkonností ekonomik

•

Podpora poctivé péče o půdu a lesy a ekologického zemědělství

•

•

Ochrana zdrojů vody, vodárenství pod kontrolou samospráv

Svobodná volba ze skutečně dostupných služeb péče o potřebné,
včetně té domácí

•

Moderní rodinná politika s podporou zkrácených pracovních
úvazků

Nejvyšší čas být zas
hrdý na tuhle zemi!
Vize budoucnosti
ve svobodě:

Nejvyšší čas ukončit
vládní chaos!
Vize budoucnosti
ve fungujícím státě:

•

Právní systém odolný vůči vlivu oligarchů, kmotrů a mocných
v pozadí

•

Konec korupce a vysávání státní kasy. Stát hospodařící
transparentně a pod kontrolou občanů!

•

Maximum svobody občanům: státu není nic do toho, co máme
rádi a jací jsme, pokud tím neomezujeme ostatní

•

Zdigitalizované úřady tak, aby obíhala data, ne občané

•

Rovný přístup, férové odměňování žen a boj s diskriminací

•

Moderní a s praxí propojené školství s motivovanými
a kvalitními učiteli

•

Konec šmírování lidí: stát smí vědět o jednotlivci jen to
nejnutnější, svobodný přístup k informacím musí být zachován

•

Udržení vysoké kvality zdravotnictví a zvýšení jeho
dostupnosti v regionech

•

Hrdé Česko pevně ukotvené ve společenství západních
demokracií

•

Koncepční řízení státu. Jasný plán pro případné krize
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Nejvyšší čas přestat
nás zadlužovat!
Vize budoucnosti
v bohaté zemi:

STAČILO!
NEJVYŠŠÍ ČAS NA ZMĚNU
Země, která se stále rychleji zadlužuje, má problém. Země, kde předseda vlády ovládá obří továrny, a ty dostávají dotace místo malých
inovativních firem, má problém. Země, kde ministryně financí prohlašuje, že s obřím schodkem rozpočtu umí žít, má problém. Se státním
dluhem, s ministryní financí i s předsedou vlády. Musíme to změnit.
Zmrazíme výdaje státu, narovnáme pravidla pro přidělování dotací
a díky digitalizaci zefektivníme chod celého státního aparátu. To je
minimum.
Země, kde premiér ovládá přes tři desítky zdravotnických zařízení, a zároveň má vliv na největší zdravotní pojišťovnu v zemi, si zadělává na problém. S dostupností zdravotní péče i její oligarchizací. Musíme to pohlídat. Zaražením nesmyslně předražených nákupů zdravotního materiálu.
Investováním do zdravotnického personálu místo staveb nesmyslných
molochů, které jen zhorší péči v regionech. To je minimum.

Země, kde předseda vlády ovládá chemický holding a obrovský zemědělský konglomerát, který používá karcinogenní hnojiva, a zároveň dosazuje svoje lidi na inspekci životního prostředí, má problém. S ochranou životního prostředí, předcházením ekologických katastrof i zdravím
lidí, kteří tu žijí. Musíme to změnit. Zdravá krajina a zdraví lidé jsou naší
prioritou. Někdo to už musí začít brát vážně. To je minimum.
Země, kde se neinvestuje do vzdělání, kde stát strká nos, do čeho mu
nic není, kde se “zaklekává” na podnikatele a domoci se rychlé spravedlnosti je někdy sakra těžké, má problém. Stát, který kvůli chaotické
vládě zbytečně nechal zemřít přes 30 tisíc maminek a tátů, prarodičů,
našich přátel, selhal na plné čáře.
Stačilo! Je nejvyšší čas na změnu! Naštěstí to pořád máme ve svých
rukou. Přijďme 8. a 9. října k volbám a vezměme si zpět, co nám patří.
Vraťme zemi budoucnost!

•

Konec zadlužování státu, plýtvání a odlivu zisků. Vyrovnané
rozpočty v době prosperity

•

Stabilní a přehledné podnikatelské prostředí bez státní šikany,
ve kterém firmy prosperují a platy lidí rostou

•

Místo montoven s levnou prací výroba s vysokou přidanou
hodnotou, která přispívá k rozvoji země

•

Zvýšení dostupnosti bydlení, skutečná digitalizace a zrychlení
stavebního řízení

•

Koncepční rozvoj dopravní infrastruktury a zlepšení dostupnosti
regionů a venkova

www.piratiastarostove.cz/program
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