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Jak najbardziej jestem zainteresowany kampaniĆ wyborczĆ, która
jest obecnie prowadzona w kraju,
aczkolwiek nie przebiega ona w sposób, w jaki powinna byý prowadzona.
Nie jest merytoryczna - polega wyâĆcznie na wzajemnym przerzucaniu
siċ róīnego rodzaju epitetami przez
przeciwników politycznych. Niestety
obecnie kampanie opierajĆ siċ na
hejcie - rzĆd wytyka to, co dziaâo siċ
przez oğmioletniĆ kadencjċ PO-PSL,
a opozycja buduje negatywne emocje
zamiast przedstawiý program.
Moim zdaniem obowiĆzkowy
udziaâ w wyborach nie jest rozwiĆzaniem dla niskiej frekwencji. Polacy
majĆ taki charakter, īe czujĆc przymus, unikaliby wyborów, przez co
osiĆgnċlibyğmy odwrotny skutek.
Zainteresowanie politykĆ jest
w naszym kraju na doğý wysokim
poziomie, jeīeli chodzi o emocje
i obecnoğý, ale na niskim poziomie
merytorycznym. To jest gâówny problem - ludzie interesujĆ siċ skandalami zamiast czymğ naprawdċ istotnym.
Myğlċ, īe kierowanie siċ obietnicami wyborczymi zaleīy od cech
indywidualnych - sĆ obietnice, w które
niektóre osoby wierzĆ, inne nie. NiewĆtpliwie czynnik lokalny, wyjğcie
do ludzi jest waīnym argumentem
podczas kampanii, mówi siċ nawet,
īe iloğý uğciğniċtych dâoni jest liczbĆ
gâosów.

Myğlċ, īe ludzie sĆ poruszeni mamy partiċ politycznĆ, która wiedzie prym, jest pewna swego. Staram
siċ ğledziý, co siċ dzieje, gdyī mam
zamiar iğý na wybory i oddaý gâos
zgodnie z wâasnym sumieniem. Jeğli
chodzi o uczestnictwo w wyborach,
to uwaīam, īe nie moīemy ludziom
niczego narzucaý, moīemy tylko
caây czas zachċcaý. Wedâug mnie to
obowiĆzek kaīdego obywatela, który
zawsze speâniam. Jeğli ktoğ nie idzie
na wybory, to nie powinien póĩniej
krytykowaý ani chwaliý - po prostu
nie powinien zabieraý gâosu. Niska
frekwencja bierze siċ stĆd, īe ludzie
nie czujĆ odpowiedzialnoğci za swój
kraj, twierdzĆ, īe to ich nie dotyczy.
SĆdzĆ, īe ktoğ za nich decyduje, ich
wybór nic nie znaczy.
Wedâug mnie hejt jest obecny
w kampanii, partia rzĆdzĆca rywalizuje z opozycjĆ. Nie podoba mi siċ
narracja, w jakiej to wszystko jest
prowadzone. Dopóki wybory siċ nie
odbċdĆ, to īadna partia nie powinna
byý pewna wygranej, a juī na pewno
nie powinna o tym mówiý publicznie.
Ludzie chcĆ wierzyý w obietnice wyborcze i to pozwala im zagâosowaý
tak, a nie inaczej. Z drugiej strony,
jeğli nie bċdziemy na nie zwracaý
uwagi, to z frekwencjĆ bċdzie jeszcze gorzej.

Ludzi interesuje ta kampania
i przypuszczam, īe na wyborach
bċdzie duīa frekwencja. Powinniğmy
coğ zrobiý, aby frekwencja wyborcza wzrastaâa. Przymus paĕstwowy
ĩle siċ kojarzy, ale moīe jakieğ kary
do zapâaty zdaâyby egzamin? Polacy nie przykâadajĆ zbytnio wagi
do wyborów, zakâadajĆ, īe ci, co
majĆ wygraý, to wygrajĆ, a to tak
nie dziaâa - gdyby ludzie szli na wybory, mogâoby to wyglĆdaý inaczej,
zmieniâyby siċ proporcje.
Nie znam siċ na polityce, ale
w kampanii zauwaīam duīo mowy
nienawiğci. Mówi siċ: „a oni tyle
czasu rzĆdzili i nic nie zrobili, a wy
zrobiliğcie tamto” - takie coğ mi siċ
nie podoba. Nie powinniğmy takīe
interesowaý siċ osobistym īyciem
kandydatów - to ich prywatna sprawa. Oczywiğcie czym innym jest âamanie przez nich prawa i popeânione
przestċpstwa, w takim przypadku
nie powinni mieý moīliwoğci kandydowaý.
Dla ludzi waīne jest to, īe kandydat pochodzi z ich okolicy, postrzegajĆ go jako swojego reprezentanta,
który moīe coğ dla nich zrobiý.
Wedâug mnie obietnice wyborcze
przemawiajĆ do ludzi i wpâywajĆ na
ich gâosy. A ze speânieniem obietnic
wyborczych bywa róīnie...
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