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Artur ŠTURMANKIN, moderátor:
"Ľudia bez domova, ktorí majú platný občiansky preukaz, môžu tiež odovzdať svoj hlas vo voľbách
do vyšších územných celkov. Väčšinu z nich to však nezaujíma. Podľa sociologičky je dôvodom nízka
informovanosť a slabá sociálna politika na Slovensku"
Lucia LUKUŠOVÁ, redaktorka:
"V Bratislave žije približne 1 500 ľudí bez domova. Napriek tomu, že majú právo vyjadriť svoj názor
vo voľbách, využije ho len málo kto. Pôjdete voliť?"
Bezdomovci:
"Nepôjdem. Neverím nikomu."
"No, ale kedy a kam?"
Ľubomír ANDRASSY, riaditeľ kancelárie primátora Bratislavy:
"Každý bezdomovec môže byť prihlásený na pobyt na miestnom úrade a následne miestny úrad
určí jeden volebný okrsok, v ktorom majú možnosť voliť tí, ktorí v danej mestskej časti nemajú trvalý
pobyt z hľadiska toho, že bývajú na konkrétnej ulici."
L. LUKUŠOVÁ:
"Keďže oznámenie o voľbách nie je možné bezdomovcom doručiť, všetky potrebné informácie im
poskytnú miestne úrady."
Michaela PLATZNEROVÁ, hovorkyňa MČ Bratislava - Petržalka:
"A tu ich pracovníci už presne poučia kedy, kam a akým spôsobom môžu voliť."
L. LUKUŠOVÁ:
"V predchádzajúcich voľbách do vyšších územných celkov volebné právo v Bratislave využila len
desiatka bezdomovcov. Výrazná účasť sa nepredpokladá ani teraz. Príčin je podľa sociologičky
viacero."
Zuzana KUSÁ, sociologička:
"Neinformovať, je možné, že časti ľuďom bez domova sa nemá informácia o voľbách a o mieste
konania volieb ako dostať. Niektorí nemajú ani občianske preukazy."
L. LUKUŠOVÁ:
"Jedným z dôvodov, prečo bezdomovci voľby ignorujú je aj to, že často ani netušia, aké
kompetencie predsedovia samosprávnych krajov majú."
Bezdomovci:
"Neviem presne."
"Aby nebolo úplatkárstvo."
"Oni môžu všetko robiť."
L. LUKUŠOVÁ:
"Podľa odborníčky by nezáujem o voľby mohla v budúcnosti zmeniť lepšia sociálna politika."
Z. KUSÁ:
"To veľmi súvisí s fungovaním rôznych denných centier alebo zariadením sociálnych služieb, kde
sa ľudia bez domova majú možnosť stretnúť so sociálnymi pracovníkmi. Na Slovensku máme vôbec
málo takýchto zariadení."

