
	  
	  

Téma:	  (ne)kompetence	  politiků	  
Jedno	  ze	  tří	  témat	  projektu	  Kecejme	  do	  toho	  v	  ročníku	  2012	  –	  2013	  bylo	  mladými	  lidmi	  navrženo	  téma	  
„(Ne)kompetence	  politiků“.	  	  

Dalšími	  tématy	  tohoto	  ročníku	  projektu	  jsou	  Korupce	  a	  Mezilidské	  vztahy	  a	  hodnoty	  ve	  společnosti.	  	  

Politici	  mají	  formální	  kompetence	  a	  určité	  osobní	  charakteristiky.	  Formální	  kompetence	  by	  měly	  být	  
jasně	  dány	  zákonem	  a	  mladí	  lidé	  by	  měli	  být	  ve	  škole,	  ale	  i	  mimo	  ni,	  s	  těmito	  kompetencemi	  
seznamováni.	  V	  současné	  občanské	  výchově	  se	  téma	  kompetencí	  politiků	  neprobírá.	  

Jak	  vidí	  mladí	  ideálního	  politika?	  
Je:	  trpělivý,	  poctivý,	  výřečný	  a	  schopný	  komunikovat	  s	  různými	  lidmi,	  vzdělaný	  a	  inteligentní,	  
reprezentativní,	  dbá	  na	  tradice,	  přesto	  přizpůsobuje	  sebe	  i	  svou	  práci	  potřebám	  moderní	  doby,	  oblíbený,	  
realistický,	  chce	  změny	  poměrů	  k	  lepšímu,	  přesvědčivý,	  účastní	  se	  zasedání,	  bez	  pochybné	  minulosti,	  pro	  
participaci	  mládeže,	  kolegiální,	  společenský,	  schopný	  naslouchat,	  nebojí	  se	  prosadit	  sebe	  i	  své	  názory,	  
neúplatný	  a	  nezkorumpovatelný,	  pracovitý	  a	  vytrvalý,	  bez	  rasistických	  názorů,	  stručný,	  věcný,	  skromný,	  
empatický,	  čestný	  a	  zodpovědný,	  iniciativní,	  má	  zdravý	  životní	  styl.	  

Co	  v	  této	  oblasti	  mladým	  chybí?	  
o Mladí	  lidé	  jsou	  si	  vědomi,	  že	  kompetentní	  politici	  vychází	  z	  aktivních	  a	  odpovědných	  občanů.	  

o Politici,	  kteří	  přestanou	  být	  občany	  považováni	  za	  kompetentní,	  by	  měli	  být	  na	  základě	  iniciativy	  
občanů	  odvolatelní	  z	  funkce.	  Tato	  iniciativa	  by	  mohla	  mít	  formu	  petice.	  Každý	  politik	  musí	  mít	  
možnost	  obhájit	  ve	  veřejném	  procesu,	  že	  se	  choval	  kompetentně	  nebo	  jeho	  chování	  bylo	  ve	  
prospěch	  společnosti	  jako	  celku.	  Politika	  je	  náročným	  „řemeslem“	  a	  bohužel	  s	  sebou	  nese	  i	  řadu	  
nepopulárních	  kroků,	  které	  musí	  správný	  a	  kompetentní	  politik	  v	  některých	  situacích	  učinit.	  
Pokud	  na	  základě	  těchto	  kroků	  ztrácí	  důvěru	  veřejnosti,	  měl	  by	  mít	  možnost	  svoji	  čest	  a	  nutnost	  
takového	  chování	  odůvodnit.	  Pokud	  se	  mu	  to	  nepodaří,	  měl	  by	  být	  následně	  své	  funkce	  zbaven,	  
případně	  nést	  další	  následky	  svého	  nesprávného	  jednání.	  

 


