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Petice proti všeobecnému zdražování
V České republice dochází k prudkému nárůstu cen energií. Toto zdraţení se promítá
do
růstu cen potravin, sluţeb a dopravy. Dochází také, v důsledku vládní politiky,
k všeobecnému růstu nákladů na bydlení.
Na základě vládního návrhu schválil Parlament České republiky zákon č. 261/2007 Sb.,
o stabilizaci veřejných rozpočtů. Tímto krokem dojde v roce 2008 například úpravou sazby
daně z přidané hodnoty, úpravami daně z příjmů fyzických a právnických osob, omezením
rodičovského příspěvku, zrušením či omezením sociálních dávek, zavedením tzv. regulačních
poplatků ve zdravotnictví k další vlně všeobecného zdraţení energií, zboţí a sluţeb, které tvoří
základní ţivotní potřeby člověka. Nedostupnými se pro většinu obyvatel, zejména mladých
a nízkopříjmových rodin, stane v důsledku úvěrové politiky vlády pořízení vlastního bydlení
formou výstavby rodinného domku či koupí bytu do osobního vlastnictví.
Příjmy více neţ dvou třetin lidí v České republice nedosahují výše průměrné hrubé mzdy
či průměrného starobního důchodu. Proto ţádáme, my, níţe podepsaní občané, vládu České
republiky, aby bez odkladu přijala opatření proti nárůstu chudoby spočívající v podpoře růstu
mezd a platů, v odpovídající valorizaci důchodů, ve zvýšení podpory mladých rodin,
v odstranění přímých plateb ve zdravotnictví a v přehodnocení vládních reformních kroků, které
tíţivě dopadnou na většinu obyvatel.
Ţádáme vládu České republiky, aby přijala účinná opatření k zmírnění dopadů
všeobecného zdraţování na většinu obyvatel České republiky.
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