OV KSČM DOMAŽLICE
Po volbách
RSDr. Ladislav Urban (21. 6. 2010)

K hodnocení voleb do PS PČR pro zasedání OV KSČM 21. června 2010
Volby skončily ať žijí volby! Dne 28. května byly uzavřeny volební místnosti, které
přinesly překvapení. ČSSD vyhrála volby, ale s mizerným výsledkem, KSČM horko těžko
obhájila mandáty, ale ne výsledek voleb z roku 2006. Všechnu moc získala pravice, která si
včas vytvořila dvě nové strany, kterým dala punc nových tváří, nové politiky nových možností.
Toto kladné očekávání doplnila dalším účinným nástrojem – strachem. Strach z tzv. řecké cesty,
která vůbec není řecká, ale postihla celý kapitalistický svět – to byly dva hlavní nástroje,
kterými média zvláště televize rozhodla výsledek voleb. Pokud občan říká, že politika je
svinstvo a že se o ní nezajímá nemá jinou možnost než otrocky poslouchat názory televize
a nechat si masírovat hlavu i pod lebkou. A tak, možná především mladí voliči rozhodli, kdo
zaplatí obrovské rozkrádání národního majetku od počátku devadesátých let. Nebudou to
novozbohatlíci, tedy ti, kteří majetek nás všech vytunelovali neboli rozkradli, ale dluhy budou
platit důchodci a zaměstnanci. Mladí i mnozí starší totiž momentálně vidí, že poctivá práce se
u nás nevyplácí a nejlépe se mají tuneláři, korupčníci, podvodníci všeho druhu.
Analýza příčin současných finančních problémů naší republiky však ukazuje, že za nimi
nestojí jen rozkradení národního majetku za více než dva biliony korun v tehdejších cenách
a cca 22 bilionů v současných tržních cenách, které jsou prostě pryč, ale také zahraniční
investoři, kteří jen za loňský rok si v dividendách převedli do zahraničí 151 miliard Kč
a od roku 2005 již celkem 677 miliard Kč tj polovinu současného státního dluhu. Ale to zdaleka
není všechno. Snížení daňové zátěže pro bohaté, snížení jejich odvodů do sociálního
a zdravotního pojištění odčerpává další stovky miliard Kč. To ale není všechno. Současných
750 000 občanů v produktivním věku, kteří nepracují a na opak potřebují podporu společnosti
jsou další desítky miliard, které se každý měsíc ztrácejí. To ale není všechno - nepodpora
malého a středního podnikání českými podnikateli a naopak daňové prázdniny, nemovitosti
za 1 Kč, zasíťování pozemků pro zahraniční podnikatele za naše peníze to je další únik miliard
Kč. Co takhle zcizení přírodního bohatství – ložisek nerostů, které měly sloužit i následujícím
generacím, co rozprodej zemědělské půdy, lesů zahraničním zájemcům a co takhle prodej
českého měnového zlata do Německa v době nízkých cen zlata? Jak vydělat na potraviny, které
jsme vždy v republice vyráběli po rozvratu zemědělství a potravinářského průmyslu? Prostě
1

příčiny finančních problémů republiky není v zaměstnancích, důchodcích ani v dětech. Je
v nenažranosti mezinárodního kapitálu. Nikdy nebude mít dost a recepty Světové banky
a MMF vedou na celém světě ke kolapsu sociálního státu v zájmu několika nejbohatších.
K vítězství rychle vytvořeného pravicového bloku přispěly zejména vážné chyby sociální
demokracie. ČSSD ani ve chvílích boje kdo s koho nenašla odvahu jednat opravdu levicově
a zásadově. Po pádu Topolánkovy vlády a pravicově populistickém rozhodnutí ÚS o zrušení
předčasných voleb mohly předčasné volby nakonec proběhnout a ČSSD by byla slavila
vítězství. Odtroubení předčasných voleb dalo pravici čas se zformovat, vyhnat Topolánka
a vytvořit dvě sesterské strany TOP 09 a VV a vyhrát volby v letošním roce. Náš volební zisk
není takový abychom účinně zasáhli do politiky sami.
Stojí-li proti média musíme vsadit na osobní zkušenost lidí. Těch co znají minulou
socialistickou společnost rychle ubývá. Mladší lidé budou získávat své životní zkušenosti trpce
a budou mít několik možností. Buď rezignovat nebo se radikalizovat – buď doprava až po
neofašismus - nebo doleva.
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