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Oświadczenie
Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom
w sprawie referendum
W związku z mającym się odbyć w dniu 6 września 2015r. referendum, dotyczącym między
innymi jednomandatowych okręgów wyborczych oświadczamy i przypominamy, że NWSD już
w październiku 2013 roku zaczął rozpowszechniać swoje opracowanie „Naprawić Polskę
można i trzeba, podstawowym warunkiem jest wdrożenie przedstawionych postulatów”
Postulaty dotyczą: komisji wyborczych, komitetów wyborczych, wprowadzenia nowych
wyborów bezpośrednich oraz wyborów uzupełniających, wymogów formalnych dla
kandydatów, podziału mandatów, finansowania kampanii wyborczej, warunków prowadzenia
kompanii wyborczej, finansowania komitetów wyborczych-partii politycznych, kar
finansowych , kontroli prawidłowości wyborów, głosów ważnych, kadencyjności ,programów
wyborczych i ich realizacji . Opracowanie to przesłano wszystkim partiom politycznych
mającym przedstawicieli w parlamencie, mediom itp.-niestety wystąpił brak należytego
odzewu.
Dla przypomnienia podajemy niektóre stwierdzenia zawarte w tym dokumencie:
- Nowe uregulowania w zakresie wyboru przedstawicieli społeczeństwa są niezbędne w
związku z ułomnościami procedur wyłaniania władzy ustawodawczej co skutkuje wysoce
niesatysfakcjonującym stanem państwa niemal na wszystkich odcinkach jego działalności.
- Konsekwencją braku możliwości sprawiedliwego wyboru najlepszych przedstawicieli
wyborców jest zarządzanie państwem przez nie kompetentne władze, które nie podejmują
optymalnych
decyzji
służących
ogółowi
społeczeństwa.
- Patriotycznym obowiązkiem jest doprowadzenie do realizacji postulatu:
-„władza musi pochodzić z woli obywateli”
- Wszystkie poprzednie jak i aktualne władze wybrane zostały w sposób pseudodemokratyczny w oparciu o bardzo niedoskonały Kodeks wyborczy. Odnosi się wrażenie , że autorom
Kodeksu wyborczego przyświecała zasadnicza myśl przewodnia - nie ważna jest wola
wyborców lecz sposób rozdziału mandatów i związanych z tym pieniędzy zgodny z interesem
mocodawców. Ujmując sprawę nieco szerzej - nie ważne jak wyborcy głosują , ważne na
kogo mogą głosować i kto liczy oddane głosy.
- Sztuczne i niedemokratyczne bariery , które hamują rozwój państwa obywatelskiego
i przyjaznego , a zawarte w Kodeksie wyborczym muszą zostać usunięte.
- Ograniczone do doraźnych potrzeb limitowanie demokracji rodem z PRL musi zostać
przerwane i zastąpione istotnymi zmianami Ordynacji wyborczej. Obecnie nagłaśniany
wniosek wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych traktować należy jako
rozwiązanie , które w istocie jest przykładem pozornej demokratyzacji wyborów.
Skompromitowane dla wielu obywateli elity władzy muszą zostać wymienione.
- Brak niezwłocznych i istotnych zmian w Kodeksie wyborczym oznaczać będzie
niewystarczającą siłę mądrych i patriotycznych elit politycznych dążących do pomyślności
ogółu obywateli polskich.
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych, aczkolwiek pozytywne nie
doprowadzi do istotnej zmiany osób sprawujących władzę. Niezbędna jest
zasadnicza nowelizacja kodeksu wyborczego w myśl postulatów zawartych w
dokumencie &#x201E; Naprawić Polskę można i trzeba &#x2026; ', z którym
można
zapoznać
się
na
stronie
www.nwsd.pl.

Apelujemy ponownie o wzięcie udziału w referendum.
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