Hezké odpoledne,
děkuji za příležitost vystoupit zde na Celostátním fóru. Předně Vám gratuluju
k včerejšímu výsledku průzkumu STEM. Mám radost a věřím, že realita bude
nakonec ještě lepší než 5,5%. :-)
Potěšila mě ještě jedna informace, a to, že SPD by zůstala na 4%. Beru
průzkumy s rezervou, ale byl jsem začátkem roku poněkud nervózní, když to
vypadalo, že se SPD do Sněmovny dostane a Piráti ne.
Považuji téma přímé demokracie za hodně důležité. Ústava už od roku 1920
předpokládá, že v našem právním řádu bude zákon o obecném referendu a za 97
let se občané stále této normy nedočkali.
Považuji to za ostudu „zavedených“ politických stran. Vypadá to, že staří
političtí matadoři často nechtějí slyšet, co si občané přejí. Přesvědčil jsem se
o tom minulý týden v Senátu při návrhu novely Ústavy.
V anketě 70% občanů uvedlo: „Vadí nám, že prezident není podle Ústavy
z výkonu své funkce odpovědný“ A jaká byla realita při hlasování v Senátu?
Přes 80% senátorů odmítlo otevřít debatu o článku 54 Ústavy.
Referenda samozřejmě mají své rizika. Mohlo by se stát, že občané v něm
odmítnou nějaký Váš jiný programový bod. Ale je důležité dát lidem signál:
„Váš názor nás zajímá“. Nenechte si prosím ukrást téma přímé demokracie
stranou SPD. Naopak se prosím pokuste (jako správní Piráti :-) přetáhnout na
svou stranu ještě více jejich voličů.
Když jsem včera na Novinkách procházel porovnání Vašeho volebního
programu s programem SZ, chyběla mi tam ještě další 3 témata, které považuji
za důležitá: Participativní rozpočtování, boj proti trafikám a NKÚ.
Participativní rozpočtování je téma, kterým se dá opět dávat najevo: „Chceme,
aby se občané více zapojovali do rozhodování, Váš názor, Váš hlas je pro nás
důležitý“. Nezapomeňte prosím i toto téma zviditelňovat.
V minulém roce jsem byl vyhodnocen jako politik, který jako jediný na 100 %
plní sliby, které dal k doporučením Rekonstrukce státu. Přestože jsem částečně i
senátor za zelené a lidovce, klidně to můžete komunikovat tak, že Váš
senátor je v boji proti korupci nejaktivnější. A slibuju, že budu dál usilovat
o transparentnost ve státních firmách a o vyšší kontrolu firem obecních.

Zelení a lidovci jsou ze mě poněkud rozladění kvůli klubům. Byli to ale někteří
lidovci, kteří neplnili sliby voličům a byli to někteří zelení, kteří politický zájem
nadřadili nad hodnotu transparentnosti. Neudělejte prosím podobnou chybu. Ať
Vaše strana má na předním místě vždy hodnoty a zásady.
Velmi se mi líbí hodnotové desatero, které jste zpracovali k funkci
prezidenta republiky. To žádná jiná strana neudělala. Většina má svého
kandidáta „předvybraného“ jako vítěze veřejné soutěže. A teprve dodatečně
doplňuje „kvalifikační kritéria“.
Zkuste prosím zvážit, zda by nebyla přínosná spolupráce s projektem
Prezident2.1. Tento projekt je opět zaměřen na zapojení občanů při výběru
prezidentských kandidátů. Můžete přispět do tohoto projektu třeba hodnocením
první dvacítky osobností právě z hlediska počtu bodů, které naplňují.
Minulý týden prošla Senátem novela volebních zákonů, která se mj. týká volby
prezidenta. Vedla se polemika o tom, zda uvádět na kandidátní listiny čísla
dokladů, ale tím teď nechci zatěžovat. Zákon není dokonalý a přetrvává právní
nejistota. A pan Šesták vyzval senátory, aby pro posílení právní jistoty dali
své podpisy preferovanému občanskému kandidátovi.
Hodlám se do této iniciativy zapojit a obohatit ji právě hodnotovým aspektem a
anketou mezi zhruba tisícovkou občanů ve svém obvodu. Opět zde vnímám
příležitost ukázat občanům, že jejich hlas bude brán vážně, že má smysl se
zajímat o politiku, komunikovat s politiky, chodit k volbám.
Soutěž Prezident2.1 mě inspirovala ještě z jiného důvodu. Abyste nějaké
osobnosti mohli dát v této soutěži jeden palec dolů, musíte předtím alespoň 2
osobnosti ocenit pozitivně. Věřím, že budoucnost patří lidem, kteří nebudou
primárně PROTI někomu, ale kteří budou akcentovat pozitivní vize.
Přeji si, aby odvaha, odpovědnost a obětavost vítězila nad strachem,
sobectvím a soupeřením. VY máte potenciál takovému vítězství pomoci.
Ukažte lidem, že politika se dá dělat jako služba. Ukažte lidem, že jim opravdu
nasloucháte a reprezentujete občanskou společnost.
Přeji Vám úspěch ve volbách do Sněmovny a šťastnou ruku při výběru
kandidáta nebo kandidátky, kterou budete podporovat v prezidentských volbách.
Děkuji za pozornost.

