SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA
Zelený kruh – Hnutí DUHA – FoRS - Glopolis

KALKULAČKA EKOLOGICKÝCH A ROZVOJOVÝCH ORGANIZACÍ
NAPOVÍ LIDEM KOHO VOLIT

Praha, 12. 3. 2010 - Občané budou moci před volbami porovnat své preference s plány
a programy jednotlivých politických stran pomocí tzv. názorové kalkulačky, kterou
v současnosti připravuje několik neziskových organizací. Speciální webové stránky, na
nichž bude kalkulačka umístěna, se pro občany stanou nevšedním pomocníkem při
volebním rozhodování. Zdrojem informací o konkrétních postojích jednotlivých stran
budou jejich odpovědi na dotazník, který byl dnes rozeslán předsedům a
předsedkyním všech kandidujících uskupení. Dotazník společně připravila asociace
ekologických nevládních organizací Zelený kruh, Hnutí DUHA, České fórum pro
rozvojovou spolupráci – FoRS a Pražský institut pro globální politiku – Glopolis.
Od 1. května si budou moci zájemci vyzkoušet názorovou kalkulačku na speciální
předvolební webové stránce www.chytravolba.cz. Stránky budou kromě názorové
kalkulačky nabízet voličům také analýzy volebních programů, názory zajímavých
osobností či priority příštího volebního období tak, jak je vidí nevládní organizace. U
příležitosti zahájení provozu webových stránek bude uspořádána předvolební debata
s lídry parlamentních stran.
„Jak potvrzují průzkumy veřejného mínění, voliče i v době hospodářské krize ekologická
témata velmi zajímají. Věříme proto, že zveřejnění postojů stran k řešení základních
environmentálních a rozvojových problémů bude pro voliče jedním z důležitých vodítek
při rozhodování se o tom, která ze stran pro ně představuje tu nejlepší volbu,“ uvedl
koordinátor projektu Jan Skalík z Asociace ekologických nevládních organizací Zelený
kruh.
V dopise, který byl dnes zaslán sekretariátům a předsedům stran, žádají autoři projektu o
odpovědi na tři desítky otázek týkajících se postojů stran k ochraně životního prostředí,
celosvětovému udržitelnému rozvoji a zapojení České republiky do řešení globálních krizí.
Žádají přitom, aby odpovědi na otázky vyjadřovaly oficiální stanoviska strany a měly tak
pro voliče náležitou vypovídající hodnotu.
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