Bratislavskí bezdomovci sa k urnám nechystajú
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BRATISLAVA 15. marca (WEBNOVINY) - Účasť ľudí bez domova v Bratislave bude v
prezidentských voľbách nízka. Ako agentúru SITA informovala štatutárna zástupkyňa občianskeho
združenia Proti prúdu Sandra Tordová, do volieb sa chystá približne 10 percent klientov združenia,
teda aktívnych predajcov Nota bene.
V Bratislave pritom predáva mesačník približne 160 aktívnych predajcov. "Nerobili sme špeciálnu
kampaň, aby naši klienti išli voliť. V prípade ich záujmu, keďže mnohí klienti pochádzajú z obcí mimo
Bratislavy, sme ich však informovali o možnosti vybaviť si voličský preukaz," uviedla Tordová.
Byrokratický problém
Štatutárny zástupca občianskeho združenia Vagus Sergej Kára pre agentúru SITA povedal, že o
téme prezidentských volieb sa so svojimi klientmi veľmi nerozprávali. "Množstvo ľudí bez domova,
ktorí žijú v Bratislave, v tomto meste nemá trvalé bydlisko. Toto je byrokratický problém. Okrem toho
tu však je aj ďalší. Klienti vidia svoje problémy v úplne iných témach. Pre väčšinu je priorita predstaviť
si život v najbližšom období," uviedol Kára, podľa ktorého množstvo ľudí bez domova stratilo vo svojej
sociálnej situácii aj dôveru voči politikom.
Ako uviedol, v situácii, v ktorej sa nachádzajú, sa dá hovoriť aj o demotivácii ísť voliť a starať sa o
politické témy. Percento klientov občianskeho združenia, ktorí pôjdu voliť, sa podľa štatutárneho
zástupcu združenia Vagus pohybuje na nízkom čísle.
V Bratislave majú bezdomovci viacero okrskov
Ako informovala petržalská hovorkyňa Michaela Platznerová, obyvatelia s trvalým pobytom v
Petržalke bez konkrétnej adresy môžu voliť v okrsku číslo 39 na Základnej škole Dudova 2. Ľudia bez
domova registrovaní v Starom Meste môžu voliť podľa hovorkyne Starého Mesta Alexandry
Obuchovej v okrsku číslo 9 na Gymnáziu Grösslingová 18.
Ako uviedla hovorkyňa Ružinova Miroslava Štrosová, ľudia bez domova v tejto mestskej časti môžu
voliť vo volebnom okrsku číslo 41, ktorý sídli na Základnej škole Mierová 46. Ľudia bez domova, ktorí
mali predtým trvalý pobyt v Karlovej Vsi alebo sa do tejto mestskej časti prihlásili už ako obyvatelia
bez domova, volia podľa starostky Ivety Hanulíkovej v okrsku číslo 2 na Spojenej škole sv. Františka z
Assisi na Karloveskej 32.

