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Úvodem.



Do letošních voleb do krajského zastupitelstva Jihomoravského
kraje vstupujeme s vizí Jihomoravského kraje, který je
bezpečným a důstojným prostředím pro život, otevřeným
každému bez ohledu na jeho původ. Vycházíme z našeho
radikálně levicového přesvědčení, které chápeme jako historicky
nutné vyústění staletí boje za emancipaci člověka. Hlásíme se
k hodnotám rovnosti, svobody, tolerance, nerůstu a respektu
k životnímu prostředí. Všechny tyto jednotlivé prvky chápeme
jako základní stavební kameny post-kapitalistické společnosti. 

Tento program pro krajské volby, stejně jako všechny ostatní
programové dokumenty Levice, vytváříme tak, aby zcela
jednoznačně vedly ke zlepšení života opomíjených, přehlížených
či dokonce utlačovaných skupin obyvatelstva.

Pro lepší přehlednost tento dokument není rozdělen do mnoha
kapitol s obsáhlými vysvětlujícími pasážemi  - namísto toho
představujeme pouhé dvě kapitoly, které komplexně pokrývají
všechny potřeby Jihomoravského kraje - tak, aby mohla být
naplněna vize z prvního odstavce. Zároveň také nabízíme
přehled opatření, která prosazujeme ze všech dostupných
aktivistických i politických pozic. 

V první kapitole naleznete naši vizi pro posílení pozic všech
komunit, které jsou utlačovány systémem, který se zakládá na
spojení státu s ekonomickými zájmy ziskuchtivého byznysu.

V další kapitole najdete naši strategii pro rozvoj moderní
demokratické ekologické ekonomiky. Tento plán jsme
pojmenovali „Nový zelený úděl pro Jižní Moravu,“ čímž se
hlásíme k mezinárodnímu progresivnímu levicovému hnutí v
čele s Bernie Sandersem, Alexandrií Occasio Cortez nebo hnutím
DiEM 25 Yannise Varoufakise. 

Celým naším programem Jižní Morava – domov pro všechny se
prolínají dva motivy, které považujeme při tvorbě
postkapitalistické společnosti za zásadní – spolupráce s
neziskovými organizacemi, které v dnešní době vytvářejí
ostrůvky pozitivní deviace v rozbouřeném oceánu volnotržní
ekonomiky, a důraz na maximální participaci obyvatel na všech
úrovních, včetně té ekonomické.
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Nový zelený úděl.
pro jižní Moravu



Nový zelený úděl je pro nás víc než pouhá obligátní kapitolka v
programu s názvem životní prostředí nebo udržitelný rozvoj.
Nový zelený úděl pro nás představuje komplexní strategii
rozvoje Jihomoravského kraje v následujícím období. Chápeme,
že tváří v tvář klimatické krizi musí radikální kroky k ochraně
životního prostředí začít podnikat i regionální celky, že nestačí
pouze opatření na úrovni národních států. V kapitole Nový
zelený úděl představujeme dva pilíře, kterými jsoujsou ochrana
krajiny, zejména boj proti suchu a ochrana lesů, ale především
přechod na demokratický a ekologický model ekonomiky. Hlavní
roli vidíme v podpoře moderních a ekonomicky i
environmentálně udržitelných podnikatelských forem - zejména
družstev a sociálních podniků, které kladou důraz na důstojné
pracovní podmínky včetně mzdy. Za cíl tohoto dokumentu
považujeme dosažení stavu uhlíkové neutrality.
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Udržení vody v krajině

Provedeme krajinné úpravy, které zadrží vodu (remízky, malé
vodní nádrže). Podpoříme udržitelné zemědělské využívání
půdy. Pomůžeme zemědělcům najít nové, udržitelnější způsoby
obhospodařování krajiny. Vysázíme novou zeleň.

která bude mimo jiné poskytovat poradenství vznikajícím
družstvům a sociálním podnikům.

Udržíme naše bohatství

Založíme krajskou rozvojovou banku, která bude výhodně
financovat místní malé firmy. Kde to bude možné, budeme při
nákupech upřednostňovat místní dodavatele. Budeme při
veřejných zakázkách uplatňovat sociální a ekologická kritéria.
Zavedeme opatření proti odlivu zisků z kraje do daňových rájů.

Obnovitelné zdroje - klíčová součást našeho
energetického mixu

Zasadíme se o osazení všech využitelných střech a fasád budov v
majetku JMK fotovoltaickými panely. Vypracujeme studii
potenciálu rozvoje výroby fotovoltaické energie na území kraje.
Při územních řízeních a vyhodnocování EIA (která budou v rámci
nového stavebního zákona součástí schvalovacího řízení v gesci
krajského stavebního úřadu) budeme dbát na to, aby
fotovoltaika nezabírala ornou půdu ani lesní či travnaté
ekosystémy – panely budou umístěny na brownfieldech,
střechách a fasádách domů. Přímo finančně podpoříme projekty
místních samospráv, družstev, občanských společností či
menších firem.Jižní Morava - centrum ekonomiky budoucnosti

Podpoříme nově vznikající družstva a sociální podniky, obzvláště
potom ty, které svou činností spadají do oblasti znalostní
ekonomiky. Kromě přímé finanční podpory formou dotací
využijeme i zákonodárnou iniciativu krajů, abychom zlepšili
prostředí pro tyto ekonomické subjekty, a založíme Koordinační
kancelář JMK pro rozvoj ekologické a demokratické ekonomiky, 
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Podpoříme větrnou energetiku

Větrné elektrárny ovšem (stejně jako ostatní OZE) nesmí být
instalovány na zvláště chráněných územích, evropsky
významných lokalitách, územích soustavy Natura či ptačích
parků, nesmí narušovat ani územní systémy ekologické stability,
interferovat s významnými krajinnými prvky či ohrožovat
hnízdiště, tahové trasy a zimoviště ptáků.

Klimaticky odolná města
Budeme podporovat tzv. klimatickou infrastrukturu měst, která
obce pomáhá ochlazovat a udržet v nich vlhkost. Jedná se např.
o vodní plochy, parkovou i sídlištní zeleň, zelené střechy, fasády
a vertikální zahradnictví, komunitní a otevřené vnitroblokové
zahrady, dále o vhodné řešení odvodů dešťové vody, např.
zasakovací průlehy a retenční rýhy. Stejně tak se zasadíme o
důsledné hospodaření s dešťovou vodou, kterou lze využívat k
zalévání a splachování.

Podpoříme rozvoj bioplynové energetiky

Bioplynové stanice by měly být provozovány především na
obecním, komunitním či družstevním základě, přednostně s
využitím biopaliv II. generace. Pěstování energetických plodin či
rychle rostoucích dřevin nesmí konkurovat potravinářskému
zemědělství ani vytlačovat či fragmentovat cenné biotopy. Mělo
by být provozováno především na devastovaných či chemicky
znehodnocených půdách; je rovněž třeba zamezit erozivním či
eutrofizačním vlivům a minimalizovat chemizaci.
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Silné komunity.
Základ jihomoravského úspěchu



Naším cílem je podpořit vývoj kulturně pestrých,
sebevědomých komunit, jejichž členům je k dispozici dostupné
kvalitní všeobecné vzdělání, které jim zajistí nejen práci, ale také
možnost seberealizace. Lidé z jižní Moravy budou mít širokou
nabídku volnočasových aktivit jak kulturních, tak sportovních,
kterých se mohou účastnit jejich členové v každém věku. Za
samozřejmost považujeme dostupné zdravotní a sociální služby,
které jsou provozovány primárně neziskovými subjekty, ať už
veřejnými, nebo soukromými. Jižní Morava v naší vizi není
krajem, který zbytečně vyhazuje prostředky na neefektivní
šmírování svých obyvatel ve jménu zvýšení bezpečnosti.
Namísto toho předchází bezpečnostním hrozbám v době a na
místě jejich vzniku, především díky dostatečnému financování
pracovníků, kteří jsou v kontaktu se skupinami obyvatel
ohroženými sociálně rizikovými jevy.. Za další z našich hlavních
bodů považujeme právo na dostupné bydlení, kde prosazujeme
používání těch nejmodernějších a nejefektivnějších postupů,
zejména principu Housing First. V oblasti kultury považujeme za
hlavní především širokou nabídku přesahující rámec
mainstreamu a národních hranic. Konkrétně bojujeme za
následující:
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Vzdělání pro prosperitu

Konec výcviku opic pro zahraniční montovny! Chceme, aby co
nejvíce studentů získalo kvalitní plné středoškolské vzdělání,
které jim umožní získat dobře placené zaměstnání v ekonomice
21. století.

Investice do zdraví a bezpečí

Zdravotní síť musí být dostupná všem obyvatelům
Jihomoravského kraje. Lékařská pohotovost musí být poblíž
bydliště a dostupná 24 hodin denně. Dobře zaplatíme
zdravotníky i hasiče.

Světové centrum inovací proti suchu

Uděláme z Jihomoravského kraje světové centrum inovací v boji
proti suchu. Výsledky výzkumu využijeme přímo na řešení
problému se suchem v kraji, a i pro zvýšení výroby a
zaměstnanosti.

Bydlení a sociální služby pro zranitelné

Zajistíme dostatek bydlení pro seniory všechny ostatní
obyvatele, kteří potřebují péči. Rozšíříme kapacitu sociálních
služeb, aby se dostalo na všechny potřebné. Získáme kvalitní a
dobře placený personál.

Sjízdné silnice, kterých se dožijeme

Prověříme výběrová řízení a rozdělení financí na opravu
silničních cest nižších tříd v Jihomoravském kraji. Při jejich
opravách budeme dávat přednost podnikatelům z
Jihomoravského kraje, namísto obřích nadnárodních firem

Za práci v první linii musí být řádná odměna

Zasadíme se také o snížení nerovnosti v řadách zaměstnanců v
organizacích zřizovaných krajem. Je nepřípustné, aby
zaměstnanci v první linii byli nuceni živořit, zatímco
management krajských organizací pobírá násobné platy.
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Sport pro zdraví a radost, ne pro peníze

Sportovní aktivity musí být široce dostupné bez ohledu na místo
bydliště. Snížíme financování velkých sportovních klubů a
komerčních akcí a peníze přelijeme do podpory menších klubů
mimo centra kraje. Podpoříme i alternativní sporty.

Sociální služby, které nepatří do minulého století

Sociální služby už nesmíme vnímat jako péči o pasivní příjemce,
ale jako cestu k maximálnímu zapojení uživatele do společnosti.
Uživatelé sociálních služeb musí mít hlavní slovo při volbě
optimálního množství a způsobu podpory, které se jim dostane,
k čemuž musí dojít při rovnocenném dialogu mezi
poskytovatelem a příjemcem. Povinností kraje je dbát na řádné
ohodnocení pracovníků a jejich společenskou prestiž. Veškerá
činnost orgánů a organizací kraje (nebo jím podporovaných)
v  této oblasti musí být pod spolukontrolou těch, kdo
s obdobnými situacemi mají vlastní zkušenost – především z řad
samotných příjemců  a rovněž zástupců organizací, které jsou z
vlastní iniciativy v  každodenním kontaktu s  konkrétními
skupinami uživatelů.

Polijeme obce živou vodou

Finančně podpoříme spolkový a kulturní život v obcích. Zlepšíme
dopravní dostupnost, aby lidé nebyli nuceni stahovat se do Brna.
Finančně podpoříme zachování služeb v místě. Zavedeme
skutečný celokrajský participativní rozpočet, ve kterém budou
moci občané sami vybírat, do čeho se investují krajské peníze.

MHDéčko plánujeme s Jihomoraváky

Nastavíme pravidelný systém komunikace s obyvateli
Jihomoravského kraje při plánování spojů MHD tak, aby veřejná
doprava nesloužila pouze k cestě do a práce z práce.
Jihomoravský kraj patří nám všem a všichni máme právo se po
něm jednoduše pohybovat!

Jižní Morava bezpečně - po všech stránkách

Nebudeme bezpečnost zajišťovat silou a šmírováním lidí.
Ohrožení zdraví a bezpečnosti řešíme u kořenů. Vytvoříme
pravidelně aktualizovaný seznam rizikových faktorů a opatření k
předcházení jejich následkům. Tento komplexní dokument bude
pokrývat sociální oblasti (bydlení, nejistota v obstarávání
základních životních potřeb, sociální vyloučení apod.) a také
vnější vlivy (fyzikální, chemické a epidemiologické hrozby v
kontextu běžných činností člověka). Proti vzniku a rozvoji těchto
nebezpečí budeme bojovat na úrovni řídících činností kraje, ale
také ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají jejich
prevencí.
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Dotace těm, kteří dělají kraj krajem, ne agrobaronům
Z ekonomické politiky kraje nesmí nadále profitovat především
velké subjekty, které nijak nepodporují rozvoj lokalit mimo
centrum kraje. Prosadíme vyšší finanční podporu menším obcím
a podnikatelům a zemědělcům, kteří v nich sídlí. Při všech
rozhodováních o poskytnutí dotací se kraj musí řídit i kritériem
trvalé udržitelnosti a pracovních podmínek zaměstnanců.
Stejným způsobem musí být řízeno i hospodaření s majetkem
kraje a vydávání stanovisek v rámci územních řízení apod.



Čas se zapojit.
Jak můžete pomoci zlepšit JMK?
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SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH!
Začněte nás sledovat na Facebooku a Instagramu, kde nás
najdete jako Jsme Levice

STAŇTE SE REGISTROVANÝM SYMPATIZANTEM / SYMPATIZANTKOU
Získejte přístup ke všem nejčerstvějším informacím ze zákulisí
budování nové progresivní levicové strany v České republice!
Stačí jít na odkaz https://jsmelevice.cz/pridejte-se/. Také se
budete moct účastnit našich teambuildingových akcí (první již
letos v zimě).

STAŇTE SE ČLENEM/ČLENKOU
Chcete se aktivně zapojit do našich kampaní a ovlivňovat naše
budoucí směřování? Navštivte náš web a vyplňte přihlášku ke
členství! Kromě toho, že získáte všechny informace a hlasovací
právo k ovlivnění naší další činnosti, navíc budete mít poznat
více než 200 našich současných členů a registrovaných
sympatizantů.

2. a 3. října volte ve volbách do Zastupitelstva JMK číslo 56!
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