Vážené přítelkyně a přátelé, členky a členové ČSSD,
blíží se datum 30. června. Máme se rozhodnout, zaplatíme-li další členské poplatky, abychom i nadále
zůstali součástí stranické základny. Soudržnost ČSSD je nyní závislá na našem rozhodnutí zůstat a na
našem odhodlání něco skutečně změnit.
Již v prosinci 2021, když jsem kandidovala na předsedkyni ČSSD, jsem přímočaře vyjádřila svůj názor, že
ČSSD může obnovit svoji důvěryhodnost jedině tak, že skoncuje se starými zavedenými „praktikami“ a
tuto změnu vyjádří navenek převolením celého stranického vedení. Nikdo, kdo byl v minulosti součástí
vedení strany, a tedy se spolupodílel na propadu ČSSD, například v pozici místopředsedy, nesmí být
nadále součástí vedení nového. Téměř polovina současného grémia strany má za sebou tuto minulost,
a to i přesto, že ČSSD přinesla volební výsledek 4,65 %.
Za dobu své existence se ČSSD mnohokrát proměnila. Docházelo ke strmým pádům a novým
vzkříšením. Nebojme se změn, které nás čekají dnes, protože se jedná o změny nevyhnutelné a
přirozené. Neodcházejme ve chvíli, kdy se můžeme semknout a stát se součástí další obrody. Také
zažívám podobné rozčarování jako vy. Sleduji nedemokratické postupy vedení při sestavování
kandidátek, skryté ovlivňování a manipulaci, neochotu zasednout k jednomu stolu a konstruktivně
jednat. Jako by už vše bylo předem rozhodnuté a domluvené. Myšlenka sociální demokracie ale dalece
převyšuje působení nás, jednotlivců a stejně tak konkrétního vedení strany. Proto Vás prosím, vydržte
v naší straně a setrvejte.
Naše další cesta musí vést k sebevědomé samostatné politice. Bez slučování s jinými politickými
stranami, s odvážnou vizí, reflektující aktuální celospolečenské výzvy. Naše země, stejně jako naše
politická strana, prochází jedním z nejtěžších období za poslední dekády. Učiňme naši stranu zrcadlem
celé společnosti a konečně začněme dělat věci pořádně a poctivě, s ohledem na zájmy našich občanů.
„Až to bude nejhorší, začne se to otáčet k lepšímu“. Ta chvíle je právě teď.
Společně to zvládneme, Jana Turoňová

