Seminář „Postavení romského nevládního sektoru z hlediska participace na životě občanské společnosti“
Konaný v Berouně ze dne 6. 9. 2002

Poznámka redakce Econnectu – ze zápisu ze semináře jsme vybrali pouze část, která se týkala komunálních voleb.

V sobotu 07. 09. 2002 měl být seminář zahájen přednáškou na téma „Volební zákon ČR a související zákonná ustanovení“, kterou přednosta Okresního úřadu přislíbil, ale nakonec ji odvolal.

Pan Veselý upozornil přítomné, že budou rozesláno padesát tisíc letáků po celé ČR na téma jak a koho volit. Dále p. Veselý požádal p. Suchánka, aby se ujal slova a udělal menší přednášku k volbám.

Pan Suchánek připomněl , že komunální volby budou 1. – 2. listopadu 2002 a jsou pro Romy velmi důležitým faktorem. Seznam kandidátu a jména dostane každý občan ČR a je už na něm, půjde-li volit a koho bude volit.
Volny začínají v pátek 1. 11. 2002 ve 14.00 hodin a trvají do 22.00 hod., v sobotu jsou od 8.00 – 22.00 hodin. Volit může každý, kdo:
	je občanem ČR, má zde trvalý pobyt a je mu více než 18 let

není ve výkonu trestu
	není soudem zbavený způsobilosti

Mezi základní zásadu voleb patří fakt, že každý musí volit osobně. Pokud nebyly občanovi doručeny volební lístky, může si je vyzvednou přímo ve volební místnosti. Každý občan se musí prokázat platným občanským průkazem. Pokud neumí číst a psát, je mu zajištěn komisí člověk, který mu vše vysvětlí nebo si dotyčný sám určí svého zástupce.
Dále p. Suchánek reagoval na dotaz, co mají Romové z toho, když půjdou volit. Uvedl, že je důležité, aby měli Romové na komunální úrovni zástupce, který bude hájit jejich zájmy a práva a bude podporovat finanční příděl z rozpočtu na romskou problematiku. Komunální politika je dobrá průprava, jak poznat zákony, legislativu atd. Je to první stupeň k tomu, aby mohl člověk potom dělat velkou politiku. Je třeba, aby byl na komunální úrovni stálý člověk hájící Romy a aby byl respektován.
Romové mohou kandidovat jak za jedinou romskou politickou stranu – ROI, tak i za jiné politické strany. Pokud však budou zvoleni, musí myslet na to, že mají prosazovat romské zájmy.
Pan Suchánek uvedl, že je sám členem ČSSD a proto má možnost být v zastupitelstvu.
Také p. Suchánek připomněl, že i romský poradce může podpořit romského kandidáta. Každý Rom ve vyšší funkci by neměl zapomenout, že je Rom, toto je morálního otázka každého takového Roma.
Pan Suchánek znovu zdůraznil, že je důležité, aby byli v zastupitelstvu Romové a mohli zvedat ruku pro Romy.

(… kráceno …)

Pan Koky zdůraznil, že je velmi důležité a nezbytné, aby byl ve veřejné správě města nějaký Rom, který by zde hájil zájmy Romů a mohl také získat nějaké finanční prostředky pro činnost Romů. Dále hovoří o důležitosti účasti Romů v komunálních volbách, především tam, kde kandidují Romové.

Pan Giňa souhlasil s panem Kokym, že je důležité, aby Romové volili své zástupce v komunálních volbách. Dále uvedl, že je potřeba, aby se romští kandidáti navzájem informovali, scházeli se, a plánovali společně konkrétní kroky co a jak se bude řešit dál. Pan Giňa se zmínil o tom, že jsou města, kde mají Romové svého zástupce ve správě města. Je nutné, aby tito lidé pomáhali ostatním Romům, aby měli také svého zástupce ve správě města. 
Pan Giňa navrhl, aby se sepsalo o kolika kandidátech do komunálních voleb vědí a kde. Je to Broumov, Lovosice, Milosice, Vejprty, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Kladno, Praha 10, Praha 13, Karlovy Vary, Benátky nad Jizerou, Lysá nad Labem, Český Krumlov, Svitavy. Je důležité, aby se Romové ve zmíněných městech o svém kandidátovi dozvěděli, dále aby tito kandidáti navzájem o sobě věděli, mohli se navzájem podporovat, vyměňovat si informace a pravidelně se scházet. Je třeba dávat konkrétní podněty k tomu, jak pomoci těmto lidem, aby se Romové dozvěděli  o těchto kandidátech a navíc, aby se dostali do správy města. 

Pani Cincibusová navrhla, aby se využilo regionálních tisků i velkých médií. Dále by měla občanská sdružení v těchto městech podporovat své kandidáty.

Pan Koky navrhl pokus dosadit alespoň jednoho romského senátora.

Pan Giňa vyjádřil názor, že tato možnost již unikla a je pozdě. 

Pan Sivák vystoupil s dotazem, co se bude dít, když budou dva Romové v jednom městě kandidovat do komunálních voleb.

Pan Giňa odpověděl, že to je soutěž a je jen na voliči, koho a proč bude volit a jen na samotných kandidátech, co nabídnou.

Pan Veselý upozornil, že pokud dojde k takovéto situaci, je dobré se sejít a pokusit se domluvit na společných zájmech.

Pan Giňa ml., pracovník ČTK, zmínil, že by mohl existovat kontrolní orgán, který by se zajímal o činnosti těchto kandidátů poté, co by byli zvoleni. 

Pan Sipoř navrhl, aby se chodilo do lokalit, kde žije mnoho Romů a tam jim bylo vysvětleno, proč by měli jít ke komunálním volbám a volit své zástupce. Dále navrhl, aby se vytvořily letáky, kde by se čtenáři mohli více dozvědět o kandidátech. Také by se mělo pracovat s médii, která by měla psát a informovat o tomto semináři a poté o romských kandidátech do komunálních voleb. 

Pan Kalman, sdružení Manuš se dotázal, jakým způsobem je možné přesvědčit Romy, kteří jsou na nejnižší úrovni o tom, že by měly jít k volbám? 

Pan Giňa na toto reagoval, aby byla vytvořena volební strategie, které je třeba se řídit.

(… kráceno …)

Pan Sipoš navrhl, aby kandidáti byli proškoleni.

Pan Giňa připomněl, že je třeba, aby se kandidátům vyjádřila podpora a to tím, že se bude jezdit do měst, kde jsou romští kandidáti a tam dělat meeting či něco podobného.

Pan Koky navrhl, aby každé romské občanské sdružení a romský poradce ve městech, kde kandiduje romský zástupce, podpořili tohoto kandidáta a poté co by byl zvolen, byl proškolen a dále mu bylo umožněno se vzdělávat.

Pan Horváth, Okresní úřad Pardubice navrhl sestavit pracovní skupinu, která by na tomto úkolu již pracovala.

Pan Koky upozornil, že se nejdříve musí zjistit, kdo kde kandiduje do komunálních voleb, kolik je v tomto kraji registrovaných občanských sdružení a co dělají či popř. nedělají.

Pan Goral zareagoval, že koordinátoři tyto informace mají a proto je třeba se na ně obrátit, aby poskytli seznam všech romských občanských sdružení.

 (… kráceno …)

Zápis provedlo Regionální sdružení DŽENO – Ostrava.
Za správnost odpovídá Lucie Hanzlíková, Gabriela Grajcarová.


