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Proč je pro mě korespondenční volba důležitá
Chodím volit od 18 let. Beru to jako samozřejmost, protože nechci, aby o směřování mé domoviny
rozhodoval někdo nezodpovědný nebo bezcharakterní. I když v ČR nežiju, mám pořád český pas, a jsem
tedy občanem ČR, i kdybych žila na Marsu. Prostě to, že žiji mimo svoji zem, ze mě nesmaže, že jsem
Čech. Také mám v Česku rodinu, kamarády, kteří vychovávají děti a chtějí pro ně samozřejmě světlou
budoucnost. Sleduji dění jak v ČR, tak tady ve Skotsku, kde žiji, a také ve světě. To, že v Česku nežiju,
neznamená, že nevím, co se tam děje, nebo jak se lidem žije. Jezdím tam pravidelně a utrácím tam
peníze, takže podporuju místní třeba takto. Proto si nemyslím, že bych se neměla podílet na
rozhodování o tom, kdo nás bude zastupovat. Další věc je také to, že naši volení zástupci nás zastupují
i ve světě. Takže spousta Čechů, kteří žijí v zahraničí, bedlivě sleduje počínání českých politiků. Protože
to, jak oni vystupují v zahraničí, může mít dopad i na nás. Takže je o další důvod víc, proč chodit volit.
A teď teda proč je korespondenční volba důležitá. Každý občan ČR má právo volit. Naši politici mají
povinnost toto právo lidem pomoci naplňovat právě zjednodušením volebního systému. V současné
chvíli ve Skotsku podnikám v gastronomii a abych mohla jet volit, musím na den zavřít a jet 4 hodiny
na konzulát, kde můžu volit. Říkáte si: No a? No, Skotsko je velké jako půlka naší republiky. Dovedete
si představit, že by v ČR byly jen dvě volební místnosti? A vy byste museli jet někam třeba hodinu nebo
dvě, abyste hodili lístek do urny? Jeli byste? Já jedu, ale stojí to dost peněz a času. V Česku máte
možnost jít volit do své vesnice či města, kam dojdete pešky. A i přesto chodí volit jen 60 %
oprávněných voličů. My v zahraničí volit chceme, ale musíme zdolat dost překážek a pro některé je to
úplně nemožné. Proto je zásadní korespondenční volba, díky které by mohlo více českých občanů
jednodušeji naplnit svoje právo volit.
Volím také ve Skotsku, do komunálních a parlamentních voleb. Na volby se musím řádně
registrovat a pak už stačí buď přijít do volební místnosti nebo poslat hlas poštou. Takhle jednoduché
to je. Když to jde v jiných zemích, tak proč ne u nás? A že se dá KV zneužít? Viděla jsem v jednom městě,
jak se kupčí s hlasy. Dáte do obálky toho, koho chcete, aby dotyčný volil, a pošlete ho do volební
místnosti. Pak se přepočítávají hlasy, nebo se musí vyhlásit volby nové. A chce někdo kvůli tomu rušit
volby? Ne! Vše je zneužitelné, proto buďme poctiví, volme s rozumem a když nevíme, nechejme si
poradit. Hlavně si ověřujme informace, nedejme jen na pěknou fasádu a pěkná slova, ale hleďme na
vykonané skutky a podle toho rozhodujme. Šťastnou volbu všem!
Kristýna, Skotsko
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