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PROHLÁŠENÍ RADY SENIORŮ  ČR K PŘEDČASNÝM VOLBÁM
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2013
____________________________________________________________

Kolegium  Rady  seniorů  jako  nejvyšší  orgán  sjednoceného  důchodcovského  hnutí  v  České

republice projednalo participaci seniorské populace, členských organizací, klubů a institucí Rady na

předčasných parlamentních volbách 2013.

Kolegium RS ČR:

1) Vyzývá české seniorky a seniory ke splnění občanské povinnosti. Tj. k masové účasti na

předčasných  parlamentních  volbách  2013.  O  co  jsme  usilovali  na  demonstracích  „Stop

vládě“ a na seniorských demonstracích v Praze a Lounech v květnu minulého roku je tady,

Nečasova vláda padla, nyní máme možnost věci změnit.

2) Vyzývá české seniorky a seniory ke správné volbě. Vše co bylo seniorům Nečasovou

vládou odebráno musí být vráceno a vše co bylo zanedbáno musí být dohnáno! Valorizace

průměrné penze 2014 je 45 Kč!  Proto zvažte,  zda volit  strany bývalé vládní koalice,
které seniorům způsobily mnoho zla a utrpení.

3) Vyzývá  členské  organizace,  kluby,  městské  rady  seniorů  a  individuálně  organizované

seniory v RS ČR k širokému oslovení seniorské populace, k zajištění masové volební účasti

a také ke správnému volebnímu rozhodnutí. Udělejme vše proto, aby se v České republice

žilo lépe. 

4) Žádá  členské  organizace,  členské  kluby a městské rady seniorů,  využijte  svoje  webové

stránky,  tištěná periodika, členské schůze a besedy k volební agitaci, umožněte kandidátům

na  poslance  představit  svoje  projekty  ke  zlepšení  kvality  života  seniorské  populace  na

seniorských předvolebních shromážděních, členských schůzích a besedách.

5) Zmocňuje  vedení RS ČR a předsedy krajských  rad seniorů  k uskutečnění předvolebních

krajských kulatých stolů  o seniorské problematice. Případné využití oslav Mezinárodního

dne seniorů k volební agitaci se nezakazuje. Každá krajská rada seniorů zorganizuje alespoň

jednu akci. Tj. oslavy Mezinárodního dne seniorů, nebo krajský kulatý stůl. 

V Praze dne 16. října 2013                                                                                Kolegium RS ČR


