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A proč vlastně chtějí ti Češi, kteří žijí v zahraničí, mít právo volit na dálku, když se jich
naše česká politika vůbec netýká? Tohle je jedna z nejčastějších otázek, které nám Čechům
žijícím v zahraničí, pokládají ti, kteří v zahraničí nikdy nežili.
Důvodů je spousta. Některé jsou materiální, tudíž jednoduše dokazatelné. Jiné souvisí
s principy a kulturou, tudíž se vysvětlují (a možná i chápou) o něco hůře, protože pokud tu
situaci člověk nezažije, tak ji těžko pochopí.
Ve Francii žiju 11 let a rozhodla jsem se tady zůstat hned po mém studijním pobytu
Erasmus v roce 2011. Tato země mi před jedenácti lety nabízela pestřejší studium
francouzštiny než Česká republika. Při studiích jsem potkala svého budoucího manžela,
rozhodli jsme se zůstat ve Francii a usídlili jsme se kousek od Lyonu.
Politická situace v Česku mi nikdy nebyla ukradená. Ani před deseti lety jako studentce,
ani teď jako mamince dvou malých dětí. To, že jsem po čtyřech letech ve Francii obdržela
francouzské občanství vůbec neznamenalo, že bych zanevřela na občanství české. A stejně tak
to určitě bude u mých dětí, které mají dvojí občanství a jsou vychovávané ve francouzskočeském prostředí. Aktivně se snažím šířit českou kulturu ve Francii v rámci Česko-francouzské
asociace v Lyonu a české Školy u babiček. Už 6 let učím s radostí český jazyk a české reálie
bilingvní děti, pro které je zcela normální znát a mít dvojí kulturu.
Situace v České republice mi není vůbec lhostejná, protože tam bydlí velká část mojí
rodiny a dnes už i rodiny mých dětí a žila jsem tam přece jen 22 let. Cítím se jako Evropanka,
Francie i Česko jsou pro mě srdeční záležitost.
Aktuální volební zákon nám Čechům v zahraničí nedovoluje volit na dálku a v mém
případě to konkrétně znamená jet volit na jedinou českou ambasádu, a to až do Paříže! Pro
mě je to vzdálenost 522 kilometrů! Tohle cestování by mi zabralo minimálně jeden celý den
a stálo by mě zhruba 200 euro, což není zanedbatelná částka. Ještě je třeba tahle čísla
vynásobit dvěma, vzhledem k tomu, že volby se odehrávají ve dvou kolech. Tohle jsou ty
materiální důvody, kvůli kterým jsem nikdy nevolila. Myslím si, že korespondenční volba by
měla být součástí každého demokratického systému, tedy i toho českého.
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