Milé delegátky, vážení delegáti,
děkuji za příležitost vystoupit na Vašem sjezdu. Jsem potěšen, že zde vidím tolik
aktivních žen i mužů, kteří se angažují v politice.
O politice se říká, že je špinavá, že není možné do ní vstoupit, aniž by se člověk
poskvrnil. Vy jste těmi, kteří ukazují lidem: Politika se dá dělat čistě.
Vážím si Vás za to. Mám radost, že děláte politiku srdcem. :-) Myslím, že by
Vám slušel volební slogan Zelená politika=čistá politika.
Řada „zavedených“ politických stran přispěla k tomu, že slovo politik je téměř
synonymem pro slova jako prospěchář, podvodník nebo podrazák.
Snažím se tento obraz měnit a jsem rád, že i další senátoři a senátorky zvoleni
s podporou SZ jsou příkladem poctivého přístupu k politice.
Plníme sliby a v minulém roce jsme obsadili přední příčky v hodnocení
protikorupční iniciativy Rekonstrukce státu.
Česká republika se posunula v žebříčku indexu vnímání korupce o 16 příček
nahoru. Věřím, že protikorupční aktivity k tomu významně přispěly.
Podrobněji se můžete o senátních aktivitách dozvědět v Senátních listech, které
jsou dostupné na internetových stránkách www.libormichalek.cz.
Jsou nicméně věci, které mě v politice netěší…
Tento týden jsem na ulici viděl stánek a u něj slogan „Už nikdy nesmí platit: O
nás, bez nás“. S tvrzením lze jistě souhlasit, smutné ale bylo, že stánek patřil
Straně přímé demokracie.
Není zde prostor se blíže zamýšlet nad otázkou: „Kdo nebo co nahrává
populistům?“, ale jeden možný faktor zde uvedu:
Od roku 1920 máme v Ústavě zakotvenou možnost vydání obecného zákona o
referendu. Považuji za selhání „zavedených stran“, že nebyly schopny za 96
let zákon o obecném referendu přijmout.
Mrzí mě, že jedna ze stran, která mě podporovala ve volbách a která má přímou
demokracii ve svém programu, si nechala ukrást pozici lídra v této oblasti.

A tak apeluji na Vás:
Nenechte si prosím ukrást pozici lídra v oblasti transparentnosti, v oblasti
sociální spravedlnosti nebo v ochraně životního prostředí.
Přestože nemám radost z populistů v politice, snažím se hledat, zda je možné se
aspoň něčím pozitivním z jejich života inspirovat.
Když jsem četl rozhovor s jedním z nových politiků, byl jsem překvapen.
Redaktor citoval, co vše posměšného na jeho adresu řekl pan Kalousek.
A tento muž se nenechal vyprovokovat, neoplatil stejnou mincí a naopak
vypíchnul těch pár pozitivních vlastností, které pan Kalousek má: vtipnost a
inteligenci. To mě inspirovalo.
A inspirovala mě i soutěž, v níž se hledá kandidát na prezidenta. Abyste
nějakému politikovi mohli dát v této soutěži jeden palec dolů, musíte předtím
alespoň 2 osobnosti ocenit pozitivně.
Představte si, že by v médiích platilo podobné pravidlo. Než by Nova odvysílala
1 negativní zprávu, musela by před tím uvést 2 zprávy pozitivní. Možná by při
existenci takového pravidla z televize zpravodajství úplně vymizelo. 
Doufám ale, že nevymizí z paměti národa strany, hnutí a osobnosti, které
budou schopny představit aspoň 2 pozitivní vize k 1 kritickému hodnocení.
Věřím, že budoucnost patří lidem, kteří nebudou primárně PROTI něčemu nebo
někomu, ale kteří budou více akcentovat program pozitivní.
Přeji si, aby odvaha, odpovědnost a obětavost vítězila nad strachem,
sobectvím a soupeřením. VAŠE Strana má potenciál přispět k takovému
vítězství.
Nenechte se prosím vtáhnout do nějakých partikulárních sporů a zviditelňujte
hodnoty jako jsou: Transparentnost, poctivost nebo čistota.
Přeji Vám úspěch ve volbách do Sněmovny a šťastnou ruku při výběru
kandidáta nebo kandidátky, kterou budete podporovat v prezidentských volbách.
Děkuji za pozornost.

