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Mnoho lidí si myslí, že politiky naše
problémy nezajímají. Ve skutečnosti
má ale velký smysl, aby od nás slyšeli, co chceme. Víme, o čem je řeč.
Všechny úspěchy Hnutí DUHA (a že
jich nebylo málo) dodržovaly shodný
recept. Stovky nebo tisíce lidí psaly
politikům emaily či dopisy, podepisovaly petice. Jednoduše nebyli jsme v tom
sami a zákonodárci to dobře věděli.
Tuhle důležitou pomoc potřebujeme
také od vás. Přimějte s námi poslance
a senátory k hlasování pro ekologické zákony – zákony, které rozhýbou
zelená hi-tech odvětví, zajistí zdravé
lesy, usnadní recyklaci odpadu nebo
ochrání obce před uhelnými doly.

Je mi hloupé
chodit za nějakým politikem.
A je ti hloupé reklamovat vadné zboží?
Všimni si podstatného rozdílu: cílem
obchodů je vydělat
na tobě. Ovšem
s politiky se to má
opačně. Nemají od
nás brát, ale pracovat pro nás.

Můžete psát emaily nebo podepisovat petice. Účinnější však bude, když
politika osobně navštívíte. Jak na to?
Poradí vám tato brožurka. Vaše občasná pomoc nám velmi pomůže prosadit
důležité kroky.

Petr Machálek
ředitel Hnutí DUHA

Síla volebního hlasu

Politici o nás stojí

Politikům sice nemůžeme nabídnou
to, co profesionální lobbisté, ale máme
jinou výhodu. Jsme voliči. Politici dobře
vědí, s jakými zájmy za nimi lobbisté
chodí. Ale aby mohli vládnout, potřebují volební hlasy. Bez nás se prostě
neobejdou a moc dobře to vědí. Proto
naučíme-li se se zákonodárci mluvit
a být slyšet, můžeme leccos změnit.

Češi si většinou myslí, že s politiky se
nedá mluvit, takže to ani nezkoušejí.
Jenomže poslanci a senátoři chtějí slyšet,
co si myslíme. Potřebují to ke své práci.

Tohle pravidlo platí dvojnásob pro senátory. Ti totiž usilují o zvolení v poměrně malých obvodech, kde rozdíl mezi
vítězem a poraženým běžně čítá pouhé
stovky hlasů.

Oslovíte-li poslance s konkrétním tématem, dost možná mu připravíte vůbec
první zážitek tohoto druhu. To mimo jiné
znamená, že vás z hlavy jen tak nevypustí.
A kdyby to nestačilo, pamatujte, že
poslanci prostě jsou vaši zaměstnanci.
Musí se o zájmy svých voličů starat. Je
namístě jim říci, co považujete za důležité, už jen proto, že je jejich povinnost vás
vyslechnout.

Povedlo se
ÎÎČtyři sta lidí odeslalo z webu
Hnutí DUHA Jiřímu Paroubkovi
email se žádostí, aby zastavil
kácení alejí. Dva týdny na to
předseda ČSSD vyzval své
hejtmany k moratoriu na porážení stromů podél silnic II. a III.
třídy.
ÎÎStovky lidí poslaly poslancům
emaily s žádostí, aby odmítli
kontroverzní tendr, který experti označili za tunelování státních lesů. Sněmovna příslušné
usnesení schválila drtivým
poměrem 81 ku 3 hlasům.

Politici vědí, že na jednoho odvážlivce, který
za nimi přijde, připadají
tisíce lidí se stejným
názorem. Proto si vaši
návštěvu dobře zapamatují.

Na koho se obrátit?

Napište jim

Poslanec. Jednotlivé kraje zastupuje
různý počet delegátů: od 8 do 25.
Máte tudíž velký výběr. Pokud však
hodláte zapříst rozhovor na ekologické
téma, oslovte přednostně člena výboru
pro životní prostředí. Nejen že je to
jeho oblast, ale dá se čekat, že bude
vstřícný. S některými tématy má také
smysl zamířit za členy zemědělského
výboru (zemědělství, potraviny, lesnictví, myslivost, vodní hospodářství)
či hospodářského výboru (průmysl,
energetika, doprava či dálnice). Pokud
ve vašem kraji zástupce těchto výborů
nemáte, mluvte s kterýmkoliv jiným
poslancem, velký vliv mají všichni.

Poslanci dostávají jen málo dopisů
od obyčejných lidí. Vaše psaní
tedy na ně může udělat velký dojem.
Soustřeďte se spíš na věcné argumenty,
nikoliv na citové naléhání. Piště raději
na počítači. Buďte struční, určitě nepřekračujte dvě strany A4. Z dopisu by mělo
být zřejmé, že se obracíte na konkrétního poslance osobně. Na závěr přidejte
například tuto větu: Děkuji za vaši práci
a těším se na odpověď, jak s mými podněty naložíte. Pochopitelně nezapomeňte
připojit zpáteční adresu.

Samozřejmě pokud píšete dopis
nebo email, můžete se obrátit na více
poslanců zároveň. Jejich přehled podle
krajů i výborů, adresy jejich kanceláří,
kontakty a další informace najdete na
www.snemovna.cz.
Senátor. Tady je to snadné. Každý
volební obvod má jednoho senátora.
Běžte za tím svým. Seznam senátorů
a kontakty na jejich kanceláře najdete
na www.senat.cz.
Možná si myslíte – je to
jen jeden dopis…
pár vět na předvolební schůzi… jedna
návštěva. Hnutí DUHA
mnohé ze svých návrhů prosadilo
díky spousty lidí, kteří poslali „jen“
jeden dopis. Dohromady jich byly
stovky.

Kam? Pište na: Jméno poslance, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26
Praha 1
Jméno senátora, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

@

Pro email platí prakticky totéž co
pro dopis. Pište vlastními slovy.
Nemusíte sestavovat obsáhlou argumentaci. Stačí pár vět.
Kam? Na www.snemovna.cz najdete
profily jednotlivých poslanců. Pod heslem
„Můžete mi napsat“ se skrývá emailová
adresa. Emaily na senátory najdete na jejich osobních profilech na www.senat.cz.

Navštivte je
Pokud máte více času, domluvte si
rovnou osobní schůzku. Nemusíte jezdit
do Prahy. Každý poslanec má ve svém
kraji kancelář a pravidelné úřední hodiny.
Obvykle připadají na každé pondělí.
Schůzku si pravděpodobně domluvíte
telefonicky s asistentkou či asistentem.

Sympatický volič, nikoliv
prudič
Až půjdete na schůzku, zahoďte obavy,
že zákonodárci budou v jakémkoliv
tématu daleko fundovanější než vy.
Naopak. Poslanecká sněmovna na
každé schůzi hlasuje o desítkách
různých zákonů. Poslanci je nestíhají
sledovat a obvykle hlasují podle toho,
jak jim doporučí stranický kolega. A to
je vaše velká příležitost.
V žádném případě ale nepoučujte – to
nemá rád nikdo z nás. Snažte se být
sympatičtí a přesvědčiví. Neveďte

odbornou debatu. Přicházíte jako
volič, kterého štve například
přemíra skládkování odpadu,
špatný lesní zákon nebo laxnost
státu ke globálním změnám
podnebí.
Až si budete s poslancem povídat, můžete také zmínit, že víte o organizaci,
jež se daným tématem profesionálně
zabývá: například, že Hnutí DUHA vede
iniciativu Velká výzva, jejímž cílem je
zákon, který rozhýbe investice do moderních, zelených technologií.

Tip
Většina poslanců má své vlastní internetové stránky, kde snadno zjistíte
termíny poslaneckých dnů nebo kontakty na asistenty, se kterými si můžete
domluvit schůzku. Připravte si jednu výstižnou větu ilustrující, o čem chcete
s politikem hovořit.

Kterou stranu zvolit?
Je samozřejmě o něco lepší i snazší, pokud si vyberete politika nebo veřejnou akci
strany, kterou opravdu volíte. Zároveň se ale vyplatí oslovit i jiné, zejména ty větší.
Můžete si například vybrat stranu, již byste byli ochotní volit za předpokladu, že
by se stavěla zodpovědně k ekologickým tématům. Můžete se také rozhodnout k apelu na vlivnou stranu čistě proto, že její postoj rozhoduje.

Na co se připravit
Tak to si mám vyvětrat kvádro?
Jdete na schůzku s politikem
a nemáte ani páru, co vás
čeká? Tak zaprvé: poslanci
ani senátoři nejsou žádné
celebrity ani monarchové.
Můžete si vzít oblek, ale
dost možná se dočkáte
uvítání v džínách, svetru
a bačkorách.

Mám si vytisknout podklady?
Nečtěte svoje sdělení z papíru,
nepodařilo by se vám navázat
patřičný kontakt s posluchačem. Rovněž si nenacvičujte
půlhodinový monolog. Raději
mluvte spatra a snažte se o co nejvyšší míru interakce. Opět, nepřišli
jste jako nabušený expert, ale jako volič
s názorem.

Mám přiznat barvu?
Pokud to není pravda, netvařte se jako fanatický fanoušek
politikovy strany. Rozhodně se
ji však nesnažte ani urážet.
Nejlepší bude, když vyvoláte
dojem potenciálního voliče.

A když o tom psali v novinách?
Určitě pomůže, donesete-li
s sebou třeba výstřižky z novin,
kde o vaší záležitosti sympaticky
psali. Poslanec uvidí, že o tomto
tématu již četly desetitisíce lidí.

Bojovník za pravdu?
Může se stát, že v diskusi
spolu nebudete souhlasit –
nehádejte se. Nenechejte se
ani vtáhnout do jiných témat.
Nereagujte, pokud si dotyčný začne
utahovat z vašeho oblíbence. Držte se
věci, kvůli níž přicházíte.
Vrtnout si do konkurence?
Nenadávejte na politiky
obecně – vždyť kdo před
vámi sedí, že... Nepomlouvejte
ani ostatní poslance, dotyčný by
si mohl myslet, že stejně mluvíte v jiných
situacích i o něm. Navíc, i když spolu poslanci nebo senátoři politicky nesouhlasí,
často se přátelí v osobním životě.

Mocný politik?
Nenechte se vystrašit ani zastrašit. Držte se svého tématu.
Vystupujte jako suverénní volič
– ale ne jako šéf. Politici jsou
ješitní. Buďte vstřícní, přátelští
a neoblomní.

Tipy

ÎÎNa akci vyrážíte sami za sebe,
nezaštiťujte se ekologickou ani
jinou organizací.
ÎÎMotivujte k podobným aktivitám vaše přátele a rodinu.
ÎÎPokud budete určitého politika
následovat na každé akci, zařadí si vás mezi otrapy a vaše
argumenty ztratí na síle.

A co vlastně můžu po
politikovi chtít?
ÎÎ Navrhněte mu, aby prosazoval: nový
zákon, podpořil novelu, navrhl změnu.
ÎÎ Žádejte, aby oficiálně interpeloval
ministra – položil některému z členů vlády otázku k věci, kterou má
v kompetenci.
ÎÎ Můžete chtít, aby využil své neformální
autority i ve věcech, kde nemá žádnou
pravomoc: napsal dopis nebo zatelefonoval ministrovi.
ÎÎ Nebo požadujte, aby chtěl po vedení
své strany podporu určité věci.
ÎÎ Zeptejte se sami, co by ve vaší věci
mohl podniknout.
Přesvědčivý styl
Ostřílení komunikátoři radí: začněte
mluvit teprve, až je posluchač připraven. Dobrý start posílí vaši sebedůvěru.
Navažte oční kontakt a po celou dobu
rozhovoru ho průběžně udržujte.
Mluvte přiměřeně hlasitě a zřetelně,
důležité věci zdůrazňujte. Nespěchejte
a dělejte pauzy. Pokud vám to pomůže,
napište si v bodech poznámky a sem
tam do nich nakoukněte.
Drobné chyby a zadrhnutí prostě přejděte. Neomlouvejte se, pokud to není
vyloženě nutné. Častým ospravedlňováním totiž ztrácíte na přesvědčivosti.
Přesvědčivý obsah
Nejdříve se stručně představte. Poté
zhruba ve třech čtyřech snadno zapamatovatelných bodech vysvětlete svůj
problém. Argumentaci pepřete několika

zajímavými údaji, čísly nebo situacemi
ze života. Popište, jak konkrétně se vaše
téma dotýká politikova kraje – vylepší
kvalitu života, otevře pracovní místa tisíců
voličů apod.
Apelujte na to, že politikova jednání v této
oblasti si všimnou nejen experti, ale také
obyčejní voliči. Poukažte například, že zelené technologie vytvoří tisíce pracovních
míst. Připomeňte, že do lesů každý týden
chodí miliony výletníků. Řekněte, že znečištění poškozuje zdraví tisíců rodin.
Zapisujte si na papír poznámky. Poslanec tak pozná, že vám záleží na jeho
odpovědích.
Pokud neumíte odpovědět na otázku,
nevadí. Prostě řekněte, že nevíte, a pokračujte. Nemusíte vědět všechno a pamatujte: beztak víte více než poslanec.

Veřejné akce
Chopte se hlavně příležitostí, kde máte
velkou šanci hovořit s politikem přímo
– autogramiády, podepisování
knih, debaty s občany. Na klasických mítincích na náměstí
většinou není k dispozici
mikrofon. Snažte se proto
dostat pod pódium a ve
vhodné chvíli navažte
osobní kontakt: začněte
něčím pozitivním (například
pochvalte, co se vám na straně líbí) a pak položte otázku.
Zdůrazněte, že je pro vás
důležitá.

A co dál?
Snažte se na schůzce dosáhnout konkrétního příslibu, co poslanec podnikne.
Ovšem nepočítejte například s tím, že
slíbí a splní, co vám na očích uvidí. Určitě
ale pomůže, když se rozloučíte s větou:
Těším se, že mi napíšete, co jste v této
věci podnikl. Vůbec neuškodí, když se po
měsíci připomenete emailem.
Podobně se stavějte i k veřejným akcím.
Není důležité, jak přesně politik na váš
dotaz odpoví, hlavně když mu v hlavě
utkví, na jaká témata se voliči ptají.

Připomeňte se
Po schůzce můžete poslanci napsat
dopis. Poděkujte za setkání a pár
větami shrňte váš rozhovor a argumenty zdůrazníte, že téma dále sledujete.
Navíc politika přinutíte odpovědět
a napsat, co po vaší návštěvě podnikl.
Pokud se poslanec při schůzce zajímal
o dílčí souvislosti vaší konverzace,
máte další dobrý důvod, proč dopis
napsat – pošlete mu podrobnosti.

A ›
T ›
E ›
		

Údolní 33, 602 00 Brno
545 214 431
info@hnutiduha.cz
www.hnutiduha.cz

Podpořeno Oak Foundation v rámci
projektu Česká klimatická koalice
administrovaného Nadací Partnerství.

Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté
prostředí pro život každého z nás. Navrhujeme konkrétní opatření, jež sníží znečištění
vzduchu a vody, pomohou omezit množství odpadu, chránit krajinu nebo zbavit potraviny
toxických látek. Naše práce zahrnuje jednání s úřady a politiky, návrhy zákonů, kontrolu
průmyslových firem, pomoc lidem, rady domácnostem a vzdělávání, výzkum, informování
novinářů i spolupráci s obcemi. Hnutí DUHA působí celostátně, v jednotlivých městech
a krajích, i na mezinárodní úrovni. Je českým zástupcem Friends of the Earth International,
největšího světového sdružení ekologických organizací.

