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ČSSDProč jdu do toho

Už na začátku své profesní dráhy jsem 
se rozhodla věnovat se těm oblastem 
práva, ve kterých jde o ochranu občan-
ských a sociálních práv lidí, zvláště pak 
těch nejvíce zranitelných, jako jsou děti 
nebo senioři,  o ochranu jednotlivce 
proti státu, spotřebitele proti korpo-
raci, podvedeného proti těm, kteří 
podvádějí. To mne dovedlo do vzni-
kající Kanceláře ombudsmana, tedy 
ochránce práv, kde jsem pod vedením 
JUDr. Otakara Motejla strávila krásné 
pracovní roky.

S každým dalším případem mi bylo 
jasnější, že když chce člověk nejen za-
braňovat zjevným jednotlivým nespra-
vedlnostem, ale dosáhnout celkového 
systémového zlepšení, musí se sice 
přičinit o lepší výklad práva, ale hlavně 
o zlepšení zákonů jako takových. To 
mne přivedlo nejdříve do legislativního 
odboru Senátu a pak i na Úřad vlády 
jako náměstkyni ministra pro legislativu 
a místoředsedkyni Legislativní rady 
vlády.

V době složité situace v resortu 
školství, který nezvládal legislativní 
úkoly a procházel personální krizí, jsem 
přijala post ministryně.

Až do té doby jsem byla mimo stranic-
ké struktury. Přímý kontakt s politickou 
realitou mne postavil před rozhodnutí, 
že pokud chci dále naplňovat svou 
představu o občansky a lidsky spra-
vedlivém uspořádání společnosti 
a zákonů, musím odložit politickou 
nezávislost. Pro mne jako člověka se 
sociálním cítěním a stejným rodinným 
zázemím byla volba jasná – proto jsem 
vstoupila do sociální demokracie.

Proto také znovu kandiduji do Posla-
necké sněmovny. Za poslední roky se 
podařilo naše zákony zlepšit a udělat 
je lidštějšími, vůbec ale není hotovo. 
Potřebujeme prohloubit ochranu seni-
orů, dětí, spotřebitelů, zlepšit posta-

vení slabších před soudy, udělat další 
kroky proti dluhovému otroctví, do 
kterého upadly mnohdy nikoliv vlastní 
vinou, ale kvůli lichvářům a šmejdským 
praktikám, stovky tisíc našich sousedů 
a přátel. To jsou úkoly, které jsem si 
dala na začátku své profesní dráhy 
a které zdaleka nejsou splněny.

Je zde ještě jedna důležitá věc. Poslan-
ci rozhodují o rozpočtu, o veřejných 
penězích, ale také o tom, kolik peněz 
z celkových daní a dalších příjmů do-
stanou obce a kraje. Chci více peněz 
pro vzdělávání dětí i dospělých, pro 
větší šance na úspěch v práci a v živo-
tě,  sociální služby a pro péči o seniorky 
a seniory, pro sport a zdatnost národa 
– hlavně pro sportování dětí. A více in-
vestic nejen do staveb, ale i lidí v obcích 
a městech jižní Moravy.

Je také důležité vědět, co člověk 
nechce. Nechci v této zemi koalici 
pravicových stran, jako jsou ANO, ODS 
či TOP09. Ta by znamenala destrukci 
těch dobrých věcí, které se za poslední 
roky podařily. Nechci se vrátit do doby, 
kdy se lidé báli stonat, protože neměli 
zaplacené první tři dny nemoci, nechci 
se vrátit ke státu pro bohaté, kde peně-
ženka rozhoduje o právech lidí, nechci 
privatizaci zdravotnictví a školství.

Proto Vás prosím o podporu a o Vaše 
hlasy. Vaše životní jistoty vždy byly 
a budou mými prioritami. Jižní Moravu 
máme všichni v srdci. Bude mi ctí za 
Vás dále bojovat.
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ČSSDNaše desatero 
pro jižní Moravu
• Byty: 

Máte právo bydlet slušně, za rozumné peníze.  Podpoříme masivní bytovou výstavbu všude,  
kde to lidé našeho kraje potřebují, nové najemní a družstevní byty a stavební pozemky pro rozvoj 
měst i vesnic.

• Zdraví: 

Lékařská péče musí být dostupná, bezplatná a bez dlouhého čekání. Zdraví není zboží. 
Stop privatizaci nemocnic. 

•  Senioři:

Věk odchodu do důchodu nesmí překročit 65 let. Zajistíme seniorkám a seniorům kvalitní služby 
a důstojné životní podmínky. Zajistíme obnovu hodonínského S - centra pro seniory po tornádu.

• Školy: 

Potřebujeme skutečně bezplatné vzdělání. Zajistíme více míst v jeslích, školkách a školách tam,  
kde ještě chybí.

•  Ekonomika: 

Jižní Morava potřebuje nové investice, nový moderní průmysl, nové peníze do zemědělství. 
Podpoříme ekonomický růst našeho regionu.

•  Voda: 

Česká voda se musí vrátit do českých rukou, pod českou kontrolu. Jsme připraveni regulovat cenu 
vody. Víme, jak zajistit její dostatek pro občany i zemědělství.

• Věda: 

Budoucnost je ve vzdělání a rozvoji vědy. Jižní Morava bude intelektuální centrum země, 
středisko výzkumu a inovací.

•  Doprava:

I kdybychom měli přijmout zákon o dálnici Brno – Vídeň, postavíme ji. Stejně tak nový železniční  
uzel v Brně. Cestující si zaslouží častější  a příjemnější vlaky a autobusy.

•  Tradice: 

Jižní Morava je region tradic, folklóru a řemesel.  To podpoříme, stejně jako zachování a rozvoj 
brněnského výstaviště. 

• Děti a sport: 

Zvláště v době po pandemii potřebují jihomoravské děti více prostoru pro sport.  
Chceme masivní podporu pro sport ve školách, kluby i nová sportoviště.
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S ministrem kultury Lubomírem 
Zaorálkem jsme se nedávno zasta-
vili na brněnském „Zelňáku“ mezi 
trhovci. Všichni cítíme, že vozit 
třeba zeleninu přes půl zeměkoule 
není úplně ono. Podpora malých 
a středních jihomoravských 
zemědělců je lepší řešení!

Baví mne kontaktní kampaň, 
setkávání s lidmi na jižní Mora-
vě. Nejraději ale mám, když se 
u toho tančí a zpívá po našem.

Dožínky v Kyjově. Na jižní 
Moravě miluji, jak dokážeme 
skloubit nádherné tradice 
a moderní dobu. To je důkaz síly 
a lásky k domovu. Být moderní, 
ale „nerozpustit“ se v tom.

Momentka z krásného setká-
ní s brněnskými seniorkami 
a seniory Na Střeláku. Měli 
velkou radost z prosazení 
zvýšení důchodu za péči 
o děti (tzv. výchovné) a lepší 
možnosti péče o ně v době 
nemoci. Mimochodem jde 
o návrhy ČSSD.
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BUDU MOC RÁDA, když mi pomů-
žete během kampaně. Jezdím po jižní 
Moravě, snažím se oslovit co největší 
množství lidí, mluvit s každým, kdo 
má zájem poslouchat a diskutovat. 
Ocením náměty, postřehy od Vás z jed-
notlivých obcí a měst, budu vděčná za 

každou pomoc. Tyto volby hodně ovliv-
ní směřování naší vlasti, rozhodnou 
o tom, kdo zaplatí obrovské náklady 
koronavirové krize. Pomožte, prosím, 
dát sociální demokracii dost síly na to, 
abychom zabránili pravici v nástupu 
k vládě. Napište mi.

napište mi na: 
volby2021@ 

katerinavalachova.cz
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