ZASADY
działania przed wyborami samorządowymi
Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Koleżanki i Koledzy
Zbliża się moment „być albo nie być’ dla emerytów mundurowych. Przygrywką dla niego będą
tegoroczne wybory samorządowe, rozgrywka główna nastąpi podczas przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
Sytuacja ta nakłada szereg obowiązków na wszystkie ogniwa Związku oraz poszczególnych
członków. Należy się liczyć, że do struktur Związku będą docierać emisariusze różnych sił politycznych oraz przyszłych komitetów wyborczych. Pierwsi już dotarli do władz Związku.
Będą obiecywać rozwiązanie wszystkich problemów trapiących środowisko emerytów wojskowych. Nie można wykluczyć prowokacji zmierzających do wykazania, że Związek narusza zasady apartyjności i apolityczności.
W związku z powyższym Prezydium Zarządu Głównego stoi na stanowisku, że nasi członkowie,
powinni aktywnie włączać się do prac w komitetach wyborczych, zgłaszać własne kandydatury
lub aktywnie popierać kandydatów z list wyborczych partii, które w swoich programach wykazują
troskę o bezpieczeństwo państwa, stan Sił Zbrojnych RP, a także zabezpieczenie socjalne żołnierzy po służbie oraz ich rodzin. W działalności tej należy ściśle przestrzegać postanowienia
§ 7 ust. 1 - 3 Statutu Związku.
W tej sytuacji należy zachować szczególną rozwagę. Zaleca się:
1. Weryfikowanie dotychczasowej działalności politycznej emisariuszy. Można wykorzystać w
tym celu zasoby Internetu. Na stronach internetowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego znajdują się informacje o kandydatach w poprzednich wyborach,
w tym z jakich list kandydowali lub przez jakie komitety wyborcze byli popierani. Na portalach społecznościowych typu Facebook i Twitter można znaleźć wypowiedzi prezentujące
poglądy ewentualnych kandydatów. Jeżeli nie potrafimy sami skorzystać z tych źródeł informacji, poprośmy o pomoc dzieci lub wnuki. Warto zajrzeć do lokalnych gazet.
2. Nawiązywanie kontaktów z Komitetami Służb Mundurowych (byłymi Komitetami Protestacyjnymi) i podejmowanie współpracy.
3. Zgłaszanie kandydatów na listy wyborcze mających realne szanse na wybór.
4. Delegowanie przedstawicieli do komisji wyborczych oraz na mężów zaufania oraz ich odpowiednie przeszkolenie.
5. Zgłaszanie członków Związku do zespołów monitorujących przebieg wyborów. W każdym
miejscu powinni być nasi członkowie.
6. Apelowanie do członków Związku ich rodzin oraz sympatyków o powszechny udział w wyborach.
7. Oddawanie głosu na kandydatów znanych, mądrych i uczciwych, którzy po zdobyciu mandatu będą godnie nas reprezentować.
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