Tisková zpráva – STOP VLÁDĚ
13. 4. 2012
Protestní týden v Brně (16. - 21. dubna)
Iniciativy a odbory sdružené v platformě STOP VLÁDĚ připravují týden protestů proti vládě a
prosazovaným reformám, který proběhne ve dnech od 16. do 21. dubna 2012 v Brně, Praze a
dalších městech ČR. Akce vyvrcholí společnou demonstrací na Václavském náměstí v Praze 21.
dubna od 13:00. STOP VLÁDĚ požaduje, aby vláda Petra Nečase stáhla své asociální reformy,
a pokud tak neučiní, aby podala demisi a byly vyhlášeny předčasné volby.
Tomáš Vokoun z ProAltu komentuje vznik STOP VLÁDĚ: „Konečně dochází k tomu, že se spojují
různé občanské iniciativy a odbory, které zastupují významnou část společnosti. Lidé si začínají
uvědomovat, že absurdní vládní politika pouhého škrtání a zavádění restrikcí vede naši zem do
ekonomické i sociální pasti.“
„Studentský Týden neklidu významně přispěl k odstoupení ministra Dobeše i k postupnému
opuštění od prosazování radikální legislativní reformy VŠ, to považujeme za velký úspěch našeho
protestního hnutí. Připojením k platformě Stop vládě dáváme jasně najevo, že nechceme hájit pouze
zájmy studentů či akademiků, ale že si naopak uvědomujeme celospolečenský rozměr vládních
reforem a škrtů. Ty ohrožují většinu společnosti a je nutné, se jim nekompromisně postavit,“ říká
Václav Drozd z brněnské iniciativy Za svobodné vysoké školy.
Na aktuální dění reaguje student filozofie Jan Chmelíček: „Budeme společně bojovat proti reformě
vysokého školství, která i po rezignaci Dobeše pokračuje na vládní úrovni „salámovou metodou“.
Příští týden má být rozhodnuto o zavedení zápisného, které má být nedostačující záplatou na
zvětšující se díru v rozpočtech škol. Vláda plánuje odebrat už tak podvyživeným školám dalších 5
miliard. Dále se bude hlasovat o zcela nepřijatelném věcném záměru o finanční pomoci studentům.
Ten zakládá na velký tunel z kapes studentů do bank prostřednictvím státem jim garantovaných
půjček.“
„Vládní reformy dopadají na všechny skupiny obyvatelstva, na zaměstnance, ale nejvíce na ně
doplací důchodci, nezaměstaní či zdravotně postižení. Vedou k rozkladu státem garantovaných
služeb, které zajišťují sociální smír. Ekonomické prognózy navíc ukazují, že nepromyšlené úspory
významně zpomalí naši ekonomiku. A škrty ve školství? Ty se přeci nikdy nemůžou vyplatit. Za
důležité považuji, že se podařilo sjednocovat občanské iniciativy ke společné akci STOP VLÁDĚ!
,“ dodává Stanislava Slavíková z ČMKOS.
Program protestního týdne v Brně:
Pondělí:
14:00 - Happening Iniciativy ProAlt, Za svobodné vysoké školy a Food Not Bombs na Náměstí
Svobody. Cílem této akce je demonstrovat důsledky asociální neoliberální politiky a předvést,
jakým způsobem pomáhají dobrovolníci z FNB lidem bez domova a finančních prostředků.
Studenti z iniciativy ZSVŠ doplní program předčítáním esejů věnovaných sociální a politické
filosofii. Iniciativa ProAlt zajistí petiční stánek a bude informovat o protestním týdnu Stop vládě.
18:00 - Kabaret Špaček. Iniciativa Za svobodné vysoké školy pořádá diskuzi s názvem Krize
liberální demokracie? Protestní hnutí (Occupy, Indignados). Účast přislíbili Michal Vašečka, Ondřej
Císař a Jakub Patočka.
Středa:
15:00 - Debata na téma: Role odborů ve společnosti, která se bude konat v zasedací místnosti
odborů na Malinovském náměstí č. 4. Debaty se zúčastní
předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík, zástupci
studentů z iniciativy Za svobodné vysoké školy a hnutí ProAlt, kteří na akci srdečně zvou obzvláště
ty, kteří jsou k roli odborů ve společnosti skeptičtí.

17:00 - Na Náměstí Svobody proběhne protestní meeting všech brněnských iniciátorů akce Stop
vládě, jejímž cílem je kromě deklarace nespokojenosti širokého spektra občanů s vládními
reformami, pozvání na hlavní demonstraci, která je naplánována na sobotu 21. 4. Ve 13 hodin na
Václavském náměstí.
Čtvrtek:
17:00 - Program Fóra alternativ věnovaný otázkám přímé demokracie, sdílení informací a
participativního rozpočtu. Účast zatím potvrdil Milan Valach. Místo bude upřesněno.
Sobota:
Společný odjezd na demonstraci v Praze.
Program protestního týdne Stop vládě v Brně pořádají ve spolupráci tyto organizace:
Regionální rada odborových svazů JMK, ProAlt, iniciativa Za svobodné vysoké školy, Svaz
důchodců, Klub společenských věd, Nová antikapitalistická levice, Hnutí za přímou demokracii,
Akční spolek nezaměstnaných, Alternativa zdola, Nesehnutí, Food Not Bombs.
Kontakty:
www.stopvlade.cz
Mluvčí kampaně STOP VLÁDĚ :
Jan Májíček, jan.majicek@stopvlade.cz, +420 604 357 215
Za brněnské sdružení:
Jan Chmelíček, honza.chmel@gmail.com, +420 724 970 204
Stanislava Slavíková, s.slavikova@volny.cz, +420 603 842 878
Václav Drozd, vaclav.drozd@gmail.com, +420 733 547 040

