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Petice proti obsazení resortu školství komunistickou zastupitelkou Baborovou je dle mého
názoru zbraní dvousečnou. Na jednu stranu chápu a podporuji snahu nepustit komunistickou
stranu zpět do řídících pozic, v tomto případě do koalice na kraji, na druhou stranu si ale
uvědomuji, že nátlak na změnu koaliční dohody je násilným zásahem do demokratických
principů etablovaných v naší zemi. Tato situace je vlastně krajně nepříjemná a ještě horší je,

že výsledek nebude dobrý, ať paní Baborová resort skutečně udrží, nebo ne. Z dlouhodobého
hlediska bych za nejlepší považoval, kdyby paní Baborová na resortu školství zůstala a
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občanská společnost by se díky této "chybě" probrala z dvacetiletého spánku. Komunisté dle
mého názoru do vlády nepatří, a to ani nad krajem, ani nikde jinde. Dlouhodobě zastávám
názor, že komunistická strana měla být již v minulosti zakázána zákonem.

vzhledem ke zločinům napáchaným komunistickou stranou za předchozího režimu bych ani
neviděl tuto možnost jako nějak složitě prosaditelnou. My jsme ovšem v období po sametové
revoluci byli příliš humanističtí, příliš shovívaví a teď sklízíme ovoce. Nechali jsme
komunistickou stranu legálně existovat, ona teď má legitimní právo podílet se na vládě.
Výsledky voleb jsme nezpochybnili, ani nemůžeme, zpochybňujeme výsledky povolebních
koaličních dohod. Ale to také nemůžeme, aniž bychom popřeli principy naší zastupitelské
demokracie. Demokracie je obrovským výdobytkem naší doby. Někdy sice nefunguje příliš
dobře, strany mnohdy prosadí v rámci svých vnitrostranických rozhodnutí politiky, jež nemají
podporu veřejnosti, viz třeba lékař Martin Kuba. Ten se v komunálních volbách nedostal ani do
městského zastupitelstva. Aby se pan Kuba do zastupitelstva dostal, museli nejprve odstoupit tři
jiní zastupitelé ODS. ODS následně z na komunální úrovni neoblíbeného politika udělala
ministra vlády ČR. Na druhou stranu právě demokracie je tím, po čem jsme volali na náměstích
v posledních měsících roku 89 a dále.

A právě demokracie je tím, co snažíme právě teď udržet. Řešením tedy podle mě není rozbíjet,
popírat demokratický systém násilnými zásahy do povolebních koaličních dohod, ty skutečně
přísluší politikům. Řešením je změna našeho demokratického systému v lepší, funkčnější
demokratický systém. Systém, ve který budeme mít důvěru, systém, který budeme podporovat.
Systém, ve kterém budeme mít chuť účastnit se voleb v hojném počtu, systém, ve kterém
budou obsazovat řídící posty politici, které na těchto postech hromadně budeme chtít. Řešením
je pro mě změna volebního systému a následné vytvoření dlouhodobé vize budoucnosti naší
země. Řešením jsou pro mne důvěryhodní politici, kteří budou naplňovat vize vzešlé od nás
občanů, odspoda. Tak si představuji demokracii.

Současná situace je sice špatná, ale snad se podaří využít pozornost veřejnosti k politické
scéně z dlouhodobého hlediska nějak užitečně. Všichni přece dobře víme, že tato
nespokojenost není jen kvůli paní Baborové. Výměna na jednom postu by pro nás byla opravdu
malým vítězstvím.

Ladislav Vrabel
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