petícia

Stromy, o ktoré sa nemusíme báť
ako nazbierať čo najviac podpisov
Táto petícia prichádza v prelomovom čase, keď sa rozhoduje o osude posledných zvyškov
vzácnych a unikátnych lesov v našej krajine a verejnej zelene v mestách. Môže našej prírode
pomôcť vtedy, keď sa pod ňu podpíšu státisíce občanov Slovenska - ľudí, ktorí chcú žiť
s prírodou okolo seba a chcú to ostatným jasne povedať. V prípade, že počet podpisov
neprekročí 100 000, môže to znamenať utvrdenie presvedčenia mocných v tomto štáte, že
úbytok zelene a drancovanie lesov skutočne vadí len bezvýznamnej menšine a rozsah, akým
sa to dialo doteraz, bude už len slabým odvarom toho, čo bude nasledovať. Zároveň je cieľom
petície prebudiť v ľuďoch spoluzodpovednosť za osud krajiny a ukázať, že každý jednotlivec
ma právo na kus krajiny, kde motorové píly, autá a betón majú skrátka vstup zakázaný.
Všetko sa podarí, ale len s vašou osobnou pomocou. Ak ste sa rozhodli pomôcť aj inak ako
len svojím podpisom, prijmite tieto rady, ako zozbierať niekoľko desiatok až stoviek
podpisov.
1. Osobne oslovte svojich kamarátov, rodinu a kolegov alebo spolužiakov. Od nich
je pravdepodobnosť získania podpisov najväčšia.
2. Počas zbierania podpisov nahovorte niekoho na to, aby robil aspoň časť z toho čo
robíte vy a pripojil sa k zberačom podpisov.
3. Pošlite email všetkým svojim známym, aby podpísali petíciu na internetovej
stránke www.ekoforum.sk a zároveň ich poproste, aby podobný email poslali
svojim kamarátom a rodine. Pripojte informáciu o tom, že petíciu je možné
podpísať aj na papieri, a že im dokument v prípade záujmu obratom pošlete.
4. Skúste nahovoriť niekoho, kto pracuje na verejnom mieste, aby pomohol so
zbieraním podpisov. Petičný hárok môže ponúkať svojim zákazníkom,
návštevníkom alebo kolegom napríklad pracovník knižnice, lekár, predavač,
pracovník informačného strediska, recepčný v hoteli, učiteľ, vrátnik atď.
5. Postavte sa - sami alebo s kamarátmi na ulicu a oslovte okoloidúcich, aby
pomohli svojím podpisom. Stačí na to podložka, petičné hárky a pero.
Nepotrebujete žiadne povolenie a to ani v prípade, že budete mať na ulici aj stolík
s petičnými hárkami. Treba však dbať na to, aby ste neblokovali chodníky,
výjazdy a podobne. Je dobré mať petíciu vždy pri sebe. Nikdy neviete, kedy sa
vám môže zísť.
6. V prípade, že zbierate podpisy pri stolíku, skúste predtým osloviť miestne stredné
školy (riaditeľku, zástupkyňu alebo učiteľku environmentálnej výchovy). Pomôcť
by mohli - v prípade súhlasu vedenia školy - uvoľnením študentov počas
vyučovania. Dvojice študentov by vám po krátkom zaškolení a vysvetlení
podstaty problémov s výrubmi stromov a lesov pomohli zbierať podpisy pod
petíciu.

7. Ak cestujete vlakom, môžete osloviť cestujúcich podobne ako na ulici. Vo vlaku
je výhodou, že cestujúci sa často nudia a majú dostatok času vypočuť si, o čo
v petícii ide. Dlhú chvíľu majú ľudia aj v čakárňach u lekárov. To je ďalšia
príležitosť ako nazbierať podpisy.
8. Ak vás získavanie podpisov začalo baviť a bývate na mestskom sídlisku, môžete
prejsť v pracovný deň približne v čase od 16:00 do 19:00 bytovky zhora nadol,
zazvoniť ľuďom a poprosiť ich o podpísanie petície. Na dedinách môžete chodiť
od domu k domu.
9. O petícií a jej význame môžete verejnosť informovať aj pomocou lokálnych
médií. Noviny je dobré navštíviť osobne v redakcii s napísaným článkom, ktorý
budete mať aj v ruke na papieri, aj v elektronickej podobe. Lokálnu televíziu je
dobré pozvať osobne v prípade, že robíte v meste aj infostánok. V médiách treba
povedať (napísať), kde môžu ľudia petíciu podpísať: webová stránka a nejaké
fyzické verejné miesto v meste.
Samozrejme nemusíte urobiť všetko, ale urobte toľko, koľko je vo vašich silách. Nie je dobré
spoliehať sa len na e-maily. Podpisy na papieri sú základom získania potrebného počtu
podpisov.
Pri zbere podpisov môžete používať jednoduchú formulku. Napríklad: „Dobrý deň, podpíšte
petíciu za účinnejšiu ochranu verejnej zelene a lesov.“ Keď sa človek zastaví, pokračujte:
„Prvý bod petície požaduje možnosť mať v meste aspoň kúsok chránenej verejnej zelene,
ktorá sa za žiadnych okolností nebude rúbať a druhý bod sa týka lesov - aby aj v nich bola
časť lesa, ktorá sa nebude za žiadnych okolností rúbať. Momentálne sa totiž na Slovensku
ťaží a môže vyrúbať veľmi jednoducho každý strom v meste a vo všetkých chránených
územiach.“
V prípade, že človeka problém výrubu zelene zaujme, dajte mu petíciu prečítať a ak súhlasí
a ide sa podpísať, treba mu ešte zdôrazniť, aby písal čitateľne a vyplnil všetky potrebné údaje.
Petíciu môže podpísať každý občan Slovenskej republiky, čiže človek starší ako 15 rokov. Je
nutné dbať na to, aby meno, priezvisko a adresa boli úplné a čitateľné. V prípade, že bude
napríklad nečitateľné meno alebo bude chýbať číslo domu, podpis je neplatný. PSČ nie je
potrebné, stačí keď bude uvedený úplný názov mesta alebo obce (plus okres).
Vyplnené hárky posielajte priebežne na adresu uvedenú v petícii. Petíciu si môžete stiahnuť
na www.wolf.sk
Ďalšie podrobnosti o petičnej akcii:
Vilo Bartuš, vilo@wolf.sk, 0911 – 77 90 20

