
Demokracie uvnitř strany nebo hnutí 
(úvaha) 
 
Novým, počtem členů malým, a ve volbách úspěšným stranám hrozí 
velké nebezpečí. A to v tom, že do nich budou houfně vstupovat 
kariéristé, lobbisté a lidé napojení na firmy. Potom se strana odkloní od 
původního programu a zakladatelé strany se dostanou „mimo hru„ . 
Proto je bezpodmínečně nutné dodržovat dlouhé zkušební doby pro nové 
členy ! 
 
Občany, kteří fandí některé politické straně (nebo hnutí) si dovolím 
rozdělit na čtyři skupiny: 

 Vedení strany (předsednictvo – grémium a podobně) 
 Členové strany 
 Příznivci předvolební (1 rok zkušební lhůta pro vstup do strany) 
 Příznivci povolební (2 roky zkušební lhůta pro vstup do strany) 

Důležitá je stálá komunikace mezi vedením a ostatními skupinami. A to 
nejen od vedení ke skupinám, ale stejně důležitá je i komunikace od 
těchto skupin k vedení. 
Kde končí komunikace, začínají problémy ! 
Téměř každé vedení má snahu časem omezovat komunikaci od skupin 
k sobě. 
Zvolením totiž okamžitě stoupá u většiny lidí z vedení sebedůvěra, a to 
téměř neskutečně. Najednou všemu rozumí, do všeho mluví a jen jejich 
názor je ten správný. Omezují pak komunikaci se svými voliči i příznivci. 
Časem tak většina politiků začíná žít mimo realitu, mimo problémy 
občanů. Uzavírá se do svého „akvária„ , jak říká bývalý starosta 
Jindřichovic Ing. Petr Pávek. V „akváriu„ pak bojuje se svými politickými 
protivníky. Jedni nepodpoří ani sebelepší nápady druhých, i když jsou 
tyto ve prospěch občanů. Jde jim jen o politické body a nikoliv o občany. 
Potřebují totiž uspět v příštích volbách. 
Dobré vedení by mělo „prosit„ ostatní skupiny o názory a o návrhy na 
řešení problémů občanů. Mělo by pak dobré návrhy též realizovat. 
Nemělo by se též navrhovatelů bát jako vnitrostranických konkurentů. 
Skupiny vzhledem k vedení by měly mít také jednoduchou možnost, jak 
prezentovat své názory a návrhy. 
Setkání členů strany a předvolebních příznivců by se měla uskutečňovat 
přibližně jednou měsíčně, setkání příznivců povolebních pak jednou za 
dva měsíce. Všechna tři skupiny by si měly vytvořit své vedení. 
Vypracoval  
Ing. Zdeněk Joukl (praktický sociolog)                               25.4.2014 



 
 

 


