Blížia sa nám ďalšie voľby. Tentoraz tie
novembrové, v ktorých budeme vyberať našich
zástupcov do orgánov samosprávnych krajov.
Možno si poviete, že no a čo, veď sú to len jedny
ďalšie voľby, ktoré aj tak nič nezmenia. Preto mi
prosím dovoľte trošku s Vami na tému dôležitosti
(týchto) volieb podiskutovať.
Každé voľby sú príležitosť. Príležitosť
ukázať tým hore, čo si o nich myslíme.
Príležitosť ovplyvniť chod vecí verejných, vecí,
ktorých sa nás ako občanov tohto štátu
bezprostredne týkajú. Tak ako sa nás dotýka
rozhodovanie na úrovni Národnej rady, tak ako sa
nás dotýka rozhodovanie na úrovni mesta či obce,
tak sa nás dotýka aj rozhodovanie na úrovni kraja.
Bez ohľadu na to, či s existenciou a počtom
samosprávnych krajov súhlasíme alebo nie, kraje
rozhodujú o veľkom balíku peňazí. O to viac by
sme túto blížiacu sa príležitosť na zmenu mali
využiť. Veď prečo nechať tých, s ktorými nie sme
spokojní, aj naďalej rozhodovať o našich
peniazoch? Vari by ste doma nechali o svojej
peňaženke rozhodovať niekoho, o kom viete,
že mu na Vašich peniazoch nezáleží? Asi nie.
Aby som to upresnil. Samosprávne kraje
nezabezpečujú len opravy ciest a prevádzkovanie

škôl a nemocníc. Kraje majú možnosti najpr.
aj na zvýšenie regionálnej zamestnanosti
a bezpečnosti. Samosprávne kraje ponúkajú
možnosti na zamestnanie tisícov svojich
obyvateľov. Či už vo sfére poľnohospodárskej
výroby, bytovej výstavby, alebo vo sfére služieb.
To, že tieto možnosti dnes takmer vôbec
nevyužívajú, je už druhá vec.
Voľby nám dávajú do rúk moc rozhodnúť
o tom, ako to má v našom kraji vyzerať. Voľby
sú príležitosťou pre tých, ktorým už nestačí
len pasívne
sledovať
správy
o
rastúcej
nezamestnanosti, nových bytoch pre cigánskych
parazitov či korupcii pri výberových konaniach.
Jednoducho voľby do samosprávnych krajov
sú príležitosťou pre tých, ktorí chcú aj svojim
pričinením zmeniť život v kraji k lepšiemu.
Ľudová strana Naše Slovensko ponúka
zmenu. Na našej kandidátke nenájdete
privatizérov, podvodníkov ani europoslancov.
Nemáme drahé bilbordy
ani autobusy
s reklamami. Zato máme odvahu pomenovať
problémy pravými menami a nezakrývať si
pred nimi oči.
Ing. Mgr. Marian Kotleba
kotleba@naseslovensko.net
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VLÁDA SCHVÁLILA ĎALŠIE OBMEDZENIE DEMOKRACIE
Jedným zo základných znakov demokracie je pluralizmus. To znamená, že o hlasy voličov
vo voľbách a teda o štátnu moc sa môžu uchádzať viaceré politické strany za rovnakých podmienok.
Súčasný volebný systém na Slovensku nedáva rovnaké podmienky všetkých politickým stranám,
ale jednoznačne zvýhodňuje veľké strany, s bohatými sponzormi. Je nastavený tak, aby sa pri moci
udržiavali, stále tie isté strany a politici, slúžiaci už desaťročia cudzím protislovenským
a protikresťanským záujmom.
Prvým obmedzením pluralizmu a teda aj demokracie je existencia volebného kvóra na vstup
do parlamentu na 5% voličských hlasov, slúžiaca na to, aby bolo v parlamente, čo najmenej politických
strán. Táto hranica je umelá a zbytočne vysoká, ak si uvedomíme, že pri 150-člennom parlamente
by na poslanecké kreslo stačilo aj 0,66 % hlasov. V Európe má takýto prirodzený systém Holandsko
a Cyprus a iné štáty majú kvórum aspoň podstatne menšie (napr. Rakúsko 4%, Grécko 3%, Dánsko 2%).
V praxi to vedie k tomu, že množstvo voličov nemá svojich zástupcov v parlamente, aj keby ich,
vzhľadom na celkový počet poslancov, mohli bez problémov mať. Umelo vytvorené volebné kvórum
teda jednoznačne diskriminuje menšie politické strany. Viacerí politológovia a odborníci na volebné
právo za najvhodnejší variant pre SR označujú 100-členný parlament a 1%-né volebné kvórum.
Menšie politické strany sú znevýhodňované aj z hľadiska financií. Príspevok za získané voličské
hlasy totiž nedostanú všetky strany zúčastňujúce sa vo voľbách, dokonca ani tie, ktoré by mohli mať
podľa prirodzenej matematiky zastúpenie v parlamente (teda strany s min. 0,66% hlasov), ale len tie,
čo získajú aspoň 3 % hlasov. Paradoxne tak najviac peňazí na svoju činnosť dostanú bohaté strany,
pre ktoré je korupcia a klientelizmus bežným spôsobom fungovania, kým strany odmietajúce tieto
zločinecké praktiky sa musia financovať výhradne z peňazí vlastných členov. Ďalšou diskrimináciou
sú volebné kaucie (v sume 16 596 eur), ktoré musí každá strana zaplatiť za účasť vo voľbách. Nevráti sa
však každej strane, ale len tej, ktorá získa aspoň 2% hlasov, čím poctivým stranám voľby výrazne sťažuje
až znemožňuje. Volebné kaucie dávajú jasné posolstvo – nie kvalita programu, nie čisté úmysly,
nie morálne hodnoty, ale peniaze majú byť vstupenkou do volieb a parlamentu.
Akoby to všetko nestačilo Ficova vláda schválila nový volebný zákon, ktorý ešte viac obmedzuje
demokraciu na Slovensku. Pri parlamentných voľbách budú môcť po novom delegovať svojich zástupcov
do okrskových a okresných volebných komisií len tie politické strany, ktoré v posledných voľbách získali
min. 3 % hlasov a pri prezidentských voľbách a pri referende dokonca len parlamentné strany.
To znamená, že ostatné strany zúčastňujúce sa volieb nebudú môcť efektívne kontrolovať priebeh volieb
a teda ani volebné výsledky. To jasne nahráva volebným manipuláciám a kradnutiu hlasov stranám,
ktoré v komisiách nebudú mať svojich zástupcov.
Druhou zásadnou zmenou je obmedzenie možnosti viesť volebnú kampaň len na kandidujúce
strany (teda ich členov) a jednotlivých kandidátov. Všetci ostatní (sympatizanti, aktivisti, rodinní
príslušníci) budú mať zakázané akýmkoľvek spôsobom podporovať strany a kandidátov. Uveďme príklad:
Študent alebo dôchodca, ktorý nie je členom kandidujúcej strany, sa rozhodne vo volebnej kampani
podporiť stranu, s ktorou sympatizuje tak, že bude rozdávať propagačné letáky, vylepovať plagáty alebo
ústne presviedčať ľudí na verejnosti. Za túto „nebezpečnú“ činnosť dostane v „demokratickej“
spoločnosti pokutu od 300 do 1 000 eur! Toto opatrenie vlády teda diskriminuje a podstatne sťažuje
predvolebnú propagáciu strán s menšou členskou základňou, ktoré si nemôžu dovoliť platiť
profesionálnu reklamu a sú odkázané na činnosť dobrovoľníkov.
Mgr. Rastislav Schlosár
kandidát na poslanca Bratislavského samosprávneho kraja
za volebný obvod č.8 – Bratislava mestská časť Petržalka
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SLOVÁCI BUDÍČEK!
Kaliňáková polícia skrýva dôkazy o brutálnom zásahu proti nevinným študentom
Čo znamená heslo „pomáhať a chrániť“ pre Kaliňákovú políciu si už mohli vyskúšať na vlastnej
koži mnohí obyvatelia SR. Na jednej strane totálna slabosť a skorumpovanosť v boji proti skutočným
zločincom, na druhej strane nevídaná brutalita voči slušným ľuďom, ktorí chránia životy, česť a majetok
seba a svojich spoluobčanov, napr. pred cigánskymi extrémistami. V júni okúsila „profesionalitu“ polície
aj partia 4 študentov, ktorých v aute takmer postrieľali pre chybu v policajnej databáze. Policajti netušili,
že vozidlo študentov už 3 roky nepatrí hľadanej osobe. Najnovšie vyšlo najavo niekoľko šokujúcich
faktov. Nevinní študenti, bez akéhokoľvek vysvetlenia, dostali putá a museli stáť hodinu v silnom daždi
bez teplého oblečenia. Zahriať sa mali podľa policajtov „drepovaním“! Mladé dievča, ktoré nespáchalo
žiaden trestný čin, nútili vyzliecť sa donaha priamo na ceste a podrobiť sa tak, v rozpore so zákonom,
ponižujúcej osobnej prehliadke! Dokonca aj potrebu mohla vykonávať len pred zrakmi všetkých
policajtov! Polícia sa navyše snaží celú vec zamiesť pod koberec. Video z akcie, ktoré by ju mohlo
usvedčiť zo lži a pošliapavania zákona, totiž odmieta použiť pri vyšetrovaní a dokonca aj ukázať
advokátovi študentov, pod trápnou zámienkou, že bolo natočené len „skúšobnou kamerou“.
Pravda o amerických vojnových zločinoch
Údajné masové zabíjanie civilistov už viackrát poslúžilo USA a ostatným hrdlorezom z NATO,
ako zámienka na „humanitárnu intervenciu“, t. j. na útok a na okupáciu neposlušných štátov, s bohatými
nerastnými zdrojmi či strategickou polohou. Pokiaľ však dokázateľne zabíjajú nevinných civilistov
samotní Američania alebo Izraelčania nehrozia im, vďaka ich svetovládnemu postaveniu, nielen žiadne
medzinárodné sankcie, ale ani adekvátny trest pre konkrétnych zločincov. Tak napr. americký seržant
Robert Bales, ktorý v marci 2012 v Afganistane vlastnoručne zastrelil a zmasakroval 16 civilistov,
väčšinou žien a detí, sa po dohode s prokurátorom vyhol trestu smrti! Dokonca sa zvažuje, že získa
možnosť na podmienečné prepustenie z doživotného väzenia.
Vláda premrhala viac ako 3 miliardy eur!
Kým my musíme platiť poctivo vysoké dane a odvody, kým všade stále zaznieva, že nie je
dostatok peňazí na školstvo či zdravotníctvo, vláda beztrestne mrhá našimi peniazmi a jej členovia
si doprajú nevídaný luxus! Podľa poslednej správy niekoľkých mimovládnych organizácií premrhala vláda
za posledné roky už viac ako 3 mld. eur! A to hovoríme len o prípadoch, ktoré sa podarilo odhaliť
a zdokumentovať. Čo to znamená sociálny štát v podaní strany SMER-SD nám zase nedávno ukázal
minister dopravy Ján Počiatek, ktorého „preslávený“ snobizmus nepozná hraníc. Po známych hodinkách
za milión korún, si najnovšie doprial ďalšie za „zanedbateľných“ 70 tis. Eur! Ako veľmi by pomohli tieto
peniaze chudobným slovenským rodinám, nie je ťažké uhádnuť.
Európska únia na strane cigánskych extrémistov
Zúfalé obce a mestá postihnuté kriminalitou a terorom cigánskych extrémistov sa snažia brániť
aj stavbou múrov, ktoré majú chrániť štvrte slušných občanov. To však prekáža Európskej únii, ktorá
legitímnu obranu života, zdravia a majetku označuje za „rasizmus“ a „xenofóbiu“. Najnovšie
si eurokomisárka pre výchovu a kultúru Androulla Vassiliou dokonca dovolila vyzvať mesto Košice,
aby bezodkladne strhlo múr oddeľujúci cigánsky Lunik IX od mestskej časti Západ. Múr je vraj v rozpore
s hodnotami, na ktorých je založená Európska únia. Aké sú potom tieto hodnoty? Ochrana zločincov?
Či drzé zasahovanie európskych orgánov do vnútorných záležitostí členských štátov?

9. NOVEMBRA 2013 MÔŽETE ROZHODNÚŤ O BUDÚCNOSTI KRAJA! POĎTE VOLIŤ!

