>>> na nástěnku

a nedejte se!

Pět malérů

rozkládá Českou republiku
Poslední průzkumy veřejného mínění konstatují, že se lidé stále
více bojí nejbližší budoucnosti, a to nejvíce za posledních 18 let.
Mají strach z dopadů vládních reforem, které vláda proválcovala
proti návrhům odborů. Bojí se zvyšování cen, ztráty zaměstnání,
neschopnosti splácet půjčky a úvěry, obávají se, aby se nedostali
do spárů pirátských exekutorů a nenasytných advokátů. Lidé se za
této situace oprávněně ptají – kde je stát, co dělá, proč to
dopouští? Seriózní odpovědi se nedočkají. Naopak, vláda mlží
a lidem lže.
Pravdivé pojmenování konkrétních problémů i návrhy, jak je řešit,
chce Českomoravská konfederace odborových svazů nadále lidem
poskytovat v mediální kampani Otevřete oči a nedejte se!
Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil prostřednictvím Revue Sondy
charakterizoval nebezpečí současného vládnutí.

1. MALÉR
Důchodová reforma
Důchodová reforma bude vykoupena dalším zdražováním. Nyní je jednoznačně
nejdůležitější zastavit zavedení soukromého důchodového spoření, tzv. II. pilíře,
které by mělo za následek zvýšení dluhu
státního rozpočtu o 30 až 50 miliard korun
po dlouhou dobu. To by ministr financí
Miroslav Kalousek řešil dalším zvyšováním daně z přidané hodnoty, což by způsobilo masivní zdražování.

2. MALÉR
Korupce
Druhým životně důležitým opatřením je
boj proti korupci, která jako rakovina prorůstá celou společností. Zabydluje se
nebezpečná filozofie, že korupce je
nezbytnou součástí života. Její metastázy
jsou rozšířeny ve vládních a ministerských
kruzích, státní správě, v Parlamentu,
a dokonce i v justici. Kdo nekorumpuje,
nic nedosáhne, korupce vážně narušuje

rovné podnikatelské prostředí, slušný podnikatel nemá takřka šanci v ČR prorazit.

3. MALÉR
Lichva, exekuce
Česká republika se stala rájem lichvářů
a exekutorů. Politická scéna se záměrně
vyhýbá řešení tohoto problému. Rozum
zůstává stát, jak může v dnešní krizové
době někdo nabízet 15% a vyšší úvěr.
V zemi působí tisíce nekontrolovaných
profesionálních firem, které lichvářsky
zneužívají lidi v nouzi. Vláda reformami
přivádí rodiny do svízelných situací
a nechává je napospas lichvářským úrokům, které jsou v civilizovaných zemích
nemyslitelné. Z občanů se stávají dlužníci,
kteří postupně nejsou schopni splácet
hypotéky, úvěry. Vláda má řešení. Na tyto
nešťastné dlužníky už čeká smečka nenasytných exekutorů, vymahačských firem,
které mají za zády nemorální advokáty,
účtující si nehorázné odměny za několikařádkovou upomínku dluhu. Na řešení problému dnes už bylo pozdě!

4. MALÉR
Právní stát naruby
Občan má proti tomuto bezpráví těžké
dovolání. A to dokonce ani u soudů, kde
korupce a ovlivňování dosahují alarmujícího stavu. V této zemi se stává tradicí, že
prokazatelné případy velké korupce na
státních zakázkách zůstávají nepotrestány
a člověka, který upozorní na ministerskou
korupci v řádu stovek milionů korun,
označí prezident jako lumpa a darebáka,
zatímco z občana udělá tento stát kvůli
stokorunovému dluhu psance.

5. MALÉR
Rozvrácené
veřejné finance
a daně
ČMKOS léta poukazuje na to, že problém
veřejných financí, zadlužování státu, leží
hlavně na příjmové straně rozpočtu.
Ohromné deficity předchozích dvou let
jsou důsledkem nepromyšlené daňové
politiky minulé a současné vlády.
K nápravě je nutné změnit strukturu
v daňovém systému, posílit přímé daně
a daně majetkové, zavést daňovou progresi. Musí být vypracován a realizován komplexní program boje proti šedé ekonomice
a praní špinavých peněz. Ukazuje se totiž,
že vláda „rozpočtové zodpovědnosti“
neumí vybírat daně. Ministr financí Miroslav Kalousek nedokázal v roce 2011
vybrat na daních více než 60 miliard
korun, které si naplánoval. Východiskem
je nastolení daňové spravedlnosti pro
všechny poplatníky. Je nutné odmítnout
vládní politiku zaměřenou výhradně na
úspory a škrty v oblasti tzv. mandatorních
výdajů. Řešením, které ČMKOS dlouhodobě prosazuje, je audit státních výdajů
v jednotlivých rezortech.
Jana KAŠPAROVÁ
Petr KOLEV
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