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Distanční formu voleb pro občany ČR v zahraničí považuji z pohledu snahy o demokracii za
samozřejmost. Občané v zahraničí, obzvláště v dnešním světě, kde důležitá rozhodnutí často závisejí
na pár procentech voličů, mohou výrazně ovlivnit i dění v České republice. Když se podíváme např. na
Francii, jakou důvěru a významnou roli mají Francouzi žijící ve Švýcarsku, musíme přesvědčit náš
parlament, aby si ji vzal jako příklad. Když sledujeme všechny hrůzy, které se ve světě dějí a o nichž
jsme si mysleli, že je v 21. století už nezažijeme, tak přeci musíme přimět co nejvíce spoluobčanů, aby
se aktivně zúčastnili v té oblasti politiky, kde jim to je umožněno. Aby lhostejnost, která napomáhá
populistům a diktátorům nezískala stále větší šanci.
Většina z nás odcházela z nesouhlasu s totalitním režimem a svoji vlast v myšlenkách nikdy
neopustila. Sám hraji v klavírním triu, kde jsme si až po revoluci 89 ke jménu Guarneri Trio přidali Prahu,
protože jsme zase byli na ni hrdí. Kolik českých občanů žijících v zahraničí úspěšně rozvíjí obchodní a
kulturní vztahy! Mnoho z nich se dnes vrací na penzi „domů“ a dále budují a vymýšlí zajímavé projekty,
které pomáhají občanům ČR. Existuje řada obecně prospěšných nadací pro stipendia v oblasti vědy
nebo světa postižených. Nebudu se snažit je vyjmenovávat, protože bych jistě na mnohé zapomněl.
Rád bych přinesl jenom jeden příklad z mého oboru a sice česko-švýcarskou nadaci Stadler-Trier, která
má za cíl podpořil české studenty/tky. Je to skvělý příklad českého muzikologa, který odkázal své jmění
českým studentům hudby (Stadler-Trier Music Foundation; Celetná 12, 110 00 Praha 1, Česká
republika; www.stadler-foundation.ch).
V České republice vyučuji, koncertuji a platím také daně z umělecké činnosti i z nájemného, které
mi zařídil pradědeček v době, kdy netušil, že jednou přijdou komunisté a domek rodičům vezmou. To
podstatné však je, že se stále s mou švýcarskou, česky mluvící manželkou Beatrix, aktivně podílíme na
utváření veřejného mínění a osud České země nás velmi zajímá. Jezdím volit do Bernu, nebo si zařizuji
voličský průkaz pro Prahu, ale co mají dělat naši spoluobčané, pro které je české velvyslanectví v jejich
zemi trvalého bydliště nedostupné. Mají stejná práva a měli by mít přeci možnost vyjádřit svůj názor,
za kterým si stojí.
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