Jak ulovit politika
Jsou to také občané, stejně jako my. Někdy si řeknete:
„Tý jo, on mi to vzal přímo bývalý ministr Dobeš. A já si myslela,
že volám asistentovi. To je dobré!“, a zvedne vám náladu,
když vás neodbyde.

P

řed zahájením projektu Rekonstrukce
státu spadly všechny protikorupční
zákony pod stůl. Řada poslanců pro zákony
sice z vlastního přesvědčení hlasovala, jenže
rozhodují jsou právě ty hlasy, které je potřeba trochu pošťouchnout. Proto se Občané
2.0 zapojují do Rekonstrukce státu jako tzv.
ambasadoři, scházejí se s politiky a chtějí po
nich, aby se zavázali k tomu, že tentokrát už
budou pro potřebné zákony hlasovat.
„Chceme dosáhnout toho, že tentokrát nezůstane jen u slibů, proto politiky zapojujeme
předem. Nejvíc zabírá, když za politikem
zajde člověk z jeho regionu – jeho potenciální volič – a úplně jednoduše (jako laik) jej
požádá, aby s tou korupcí už konečně něco
udělal a zapojil se do Rekonstrukce státu,“
vysvětlují princip organizátoři.
Ambasadoři se doposud sešli se 112 politiky, z toho 50 se už podpisem zavázalo
pro zákony hlasovat.
„Debata neprobíhala na příliš odborné úrovni,
spíše jsem vyzdvihla, že nejsem odbornice
ani právnička, ale podporuji projekt z pozice
občana, kterému záleží na postupných změnách
k lepšímu.“ (ambasadorka, Jihomoravský kraj)
Ne vždycky je snaha ambasadora korunována úspěchem, někteří politici prostě chtějí
dál hrát svou hru. „Nemám zapotřebí být
něčí loutkou, nebudu hrát hru někoho jiného,
chci hrát svou vlastní hru,“ prohlásil na
schůzce poslanec Paroubek.
Z výpovědí ambasadorů Rekonstrukce státu
vyplývá, že bez ohledu na to, zda politik

Pavel Franc, programový ředitel Ekologického právního
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Rekonstrukce státu
na zahajovacím
večeru představuje
cíle projektu.

nakonec podepíše, jde o zkušenost, která je
oboustranně obohacující. Politik se setká
se svým potenciálním voličem – občanem,
který od něj jakožto od zákonodárce něco
očekává, a občan na druhou stranu vidí, kdo
o něm rozhoduje. Zkuste si i vy ulovit svého
politika.
„Uvědomíte si v ten daný okamžik, že jste
normální občan, který po politikovi zcela
oprávněně chce, aby hlasoval pro zákony,
které jsou potřeba, a které se politici sami
zavázali přijmout,“ shrnuje závěrem Hanka
Kašpaříková, která jako ambasadorka zapojila úplně prvního politika.

Podporujeme Občany 2.0
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a podílí se tak na budoucnosti
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