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Co s tím?
Působení ANO včele s trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem na politické scéně nám ukázalo zcela nové
možnosti v propojování byznysu s politikou a zneužívání vládních pravomocí. Žijeme v takzvaném uneseném státě ve státě, kde vybrané státní instituce nejednají ve veřejném zájmu, nýbrž v zájmu jednotlivce či úzké skupiny osob.
Jako občané máme především právo složit předchozí vládě účty ve volbách. Na zájem o politiku bychom však neměli
rezignovat ani v období mezi volbami. Současná vláda nám dokazuje, jak moc je třeba, aby občanská společnost neustále
hlídala politiky a upozorňovala na jejich přešlapy. A jakým způsobem se tedy dostat z uneseného státu?

Volte zodpovědně
Příští volby do Poslanecké sněmovny se konají už v letošním říjnu. Váš hlas v nich bude velice důležitý. Je to totiž každý
jeden z nás, kdo rozhoduje o tom, kdo nám bude vládnout. Na co při volbě myslet?
Nevolte někoho, u koho hrozí, že bude zneužívat stát ke svým vlastním zájmům a bude chtít využít své politické
angažmá. Například proto, aby se mohl vyhýbat trestní zodpovědnosti za své činy.
Nebojte se o politice mluvit se svým okolím. Diskutujte s lidmi o tom, co se v politice děje. Může se stát,
že některé zásadní informace se k nim vůbec nedostaly, nebo naopak jste nějakou zprávu přehlédli Vy. Buďte
otevřeni i jiným názorům, než máte Vy a zkuste pochopit, proč se Vaše názory liší.
Snažte se problémy pochopit víc do hloubky. Žijeme ve světě přesyceném informacemi. Nezůstávejte
jen u titulků. V případě, že vám nějaké téma není jasné, ale objevuje se v politickém programu některé strany,
zkuste se poradit s někým, kdo má v tématu přehled, není to ostuda. Vždy se snažte vyhledávat si informace
z ověřených a důvěryhodných médií.

Nehrajte Babišovu hru
Nesdílejte každý článek, ve kterém je nějaký skandální výrok Andreje Babiše nebo jiných demagogů. Sdílením jim
přidáváte větší mediální pozornost. Tu si nezaslouží.
Čtete a sdílíte články z médií Andreje Babiše? Opět zvyšujete jejich dosah a dáváte jim zbytečnou relevanci.
Nepodporujte firmy Andreje Babiše tím, že budete nakupovat jejich zboží. Je to malý, ale symbolicky velmi důležitý krok.
Předem přiznáváme, že to nebude snadné! Zboží z firem z koncernu Agrofert můžete odhalit třeba pomocí mobilní
aplikace Bez Andreje.
Jste úředník? A máte pocit, že je na vás vyvíjen nátlak? (např. abyste rozhodovali v rozporu s vaší povinností/kompetencí)
Neváhejte se ozvat! Můžete se obrátit na některé z veřejných právních poraden a protikorupčních organizací.

Dejte najevo nesouhlas
Proti postupnému unášení státu ze strany vlády a parlamentní koalice můžete vystupovat i aktivně. Jak na to?
Na sociálních sítích. Sdílejte kvalitní investigativní články a analýzy. Ukažte, že takové vládní jednání není
normální. Inspirujte ostatní, aby se zajímali o dění v politice.
Napište dopis poslancům vládních stran. Opravdu jsou ochotni přikyvovat při postupném unášení státu,
respektive při rozkladu jeho institucí? Jde přece i o jejich jméno a jejich svědomí.
Podepištepetici nebo ji iniciujte. Ukažme společně, že sledujeme dění na vládě i v parlamentu.
Jděte na demonstraci nebo na happening. Nevíte, že by se nějaká konala? Tak ji zorganizujte.

https://milionchvilek.cz/reportal/clanek/4-3/co-s-tim
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Chcete aktivně pomáhat s rozvojem občanské společnosti?Zapojte se!
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