VYHLÁSENIE FÓRA OBČANOV SLOVENSKA K VOĽBÁM 2006

Ešte sa nemáme tak dobre, aby sme sa nemuseli starať o veci verejné. Ešte sa
nemáme tak dobre, aby sme nešli voliť. Prekonali sme ťažkosti reforiem, prekonajme aj
populizmus. Dajme priestor zdravému rozumu. Ak je občan – volič presvedčený o tom,
že stranícke orgány nevhodne určili poradie osôb na kandidátke – môže preferenčným
hlasovaním (krúžkovaním max. 4 kandidátov) vyjadriť svoj názor na zmenu
a uprednostniť ním volené osoby v rámci strany, ktorú volí. Zodpovedný prístup
k voľbám vyžaduje, aby sme zhodnotili, ako bolo doteraz narábané s našou dôverou a čo
môžeme očakávať v ďalšom volebnom období.
•
•
•

•

17. júna ideme k voľbám s 21 politickými stranami, a to po 17 rokoch od zamatovej
revolúcie, ktorej výročie si pripomenieme 17. novembra.
Opäť pôjdeme voliť preto, aby nám po voľbách vládlo staronové politbyro s názvom
„koaličná rada“.
Niektoré politické strany sa nepoučili z krátkej histórie a opäť si vynucujú sľub od
svojich kandidátov na poslancov, že budú rešpektovať stranícku líniu, v opačnom
prípade vrátia mandát.
Niektorí kandidáti dokonca takéto vyhlásenie podpisujú. Po skúsenostiach s
„koaličnou radou“ je riadny výkon mandátu poslanca opäť ohrozený. Poslanec slepo
plniaci stranícku direktívu sa mení na nesvojprávnu hlasovaciu figúrku.

Je škoda, že ako občania voliči sme sa doteraz nepostarali o stabilizáciu
politickej scény a parlamentu jednoduchým očistením ústavných orgánov od osôb
spojených s kriminalitou, porušovaním zákonov a ústavy a o vyradenie politických strán
financovaných pochybným kapitálom z politického života v krajine. Ak nepôjdeme
voliť, všetko zostane po starom.
Na druhej strane vieme, že:
•
•
•

•

Politické strany – všetky dohromady – združujú zhruba 4% voličskej základne, z toho
parlamentné ešte menej.
Zvyšných 96% občanov nemá organizovanú platformu, na ktorej by analyzovali svoje
problémy a hľadali východiská.
Nie všetky politické strany konali počas uplynulých 17 rokov čestne a v záujme
občanov, aj keď to všetky bez rozdielu tvrdia a proklamujú (čo im iné zostáva ak chcú
podporu voličov).
Nesmieme politickým stranám dovoliť, aby s nami manipulovali. Nesmieme
podľahnúť marketingovým tlakom politických strán, ktoré sa snažia čierne prefarbiť
na ružovo a hnedé prezentovať v žiarivých slnečných farbách. Musíme analyzovať a
rozlišovať veci vlastným videním, napr. ako bol využitý náš hlas z minulých volieb...
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Zásadná zmena systému uplatňovania politickej moci v štáte ešte nenastala. Ak
to chceme urobiť, musíme začať u seba. Musíme sa pripraviť na plnenie občianskej
funkcie v demokratickom štáte. Ľahostajnosť musíme nahradiť angažovanosťou,
ustráchanosť odvahou, nezodpovednosť zodpovednosťou. Jednoducho musíme ísť voliť.
Aké poučenia vyplývajú z krátkej histórie nášho štátu? Myslíme si, že:
•

Občania by mali zhodnotiť správanie sa politikov a politických strán za uplynulých
17 rokov a tvrdo pracovať na tom, aby sa v nastávajúcom volebnom období očistil
parlament od osôb, ktoré:
o predchádzajúcim pôsobením vo funkciách zneužili svoje postavenie,
o konali v rozpore so záujmami občanov,
o svojou nekvalifikovanou a nezodpovednou činnosťou poškodili štát a teda
nás občanov,
o v štátnych funkciách platených zo zdrojov vytvorených občanmi hlboko pod
cenu rozpredali, alebo rozdali majetok štátu,
o profitujú z obohatenia v privatizačnom procese vedenom v rozpore so
záujmami ostatných občanov, alebo z toho profitujú ich rodinní príslušníci,
o vyhli sa trestnému stíhaniu vďaka amnestii danej prezidentom republiky bez
vyšetrenia skutkovej podstaty podozrenia z páchania trestnej činnosti.

V Bratislave, 15. júna 2006
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