Vyhlásenie Slovenského ochranárskeho snemu k eurovoľbám 2019
Eurovoľby sú aj o prírode, kultúrnej krajine a životnom prostredí
Ani ochranárom nie je jedno, kto ich bude zastupovať v Európskom parlamente
Tlačová správa


(21. 5. 2019) - Slovenský ochranársky snem (S-O-S) vydal dnes vyhlásenie k eurovoľbám 2019 s názvom Eurovoľby sú aj o prírode, kultúrnej krajine a životnom prostredí s podtitulom Ani ochranárom nie je jedno, kto ich bude zastupovať v Európskom parlamente. 
Ako sa uvádza v úvode vyhlásenia „...V prvom rade by sme mali v týchto voľbách odčiniť hanbu, ktorú sme pred piatimi rokmi utŕžili našou rekordne nízkou volebnou účasťou. Tá pritom nebola prejavom nášho nadmerného euroskepticizmu. Veď podľa relevantných prieskumov výrazná väčšina obyvateľov Slovenska má k Európskej únii pozitívny vzťah a podporuje členstvo Slovenska v nej. Naša predchádzajúca 87-percentná volebná neúčasť bola teda len prejavom nášho podcenenia rastúceho významu, ktorý európske inštitúcie majú. Áno, aj vo vzťahu k prírode, krajine, klíme, vode, ovzdušiu či zdraviu nás všetkých.“
Ako sa tiež konštatuje vo vyhlásení S-O-S, ani samotná vyššia volebná účasť v nadchádzajúcich eurovoľbách nie je zárukou úspechu. Ešte dôležitejšie je voliť tie strany a preferovať (krúžkovať) tých jednotlivcov, ktorí sú zárukou, že do Bruselu a Štrasburgu nepošleme extrémistov, lacných populistov, šarlatánov, patologických euroskeptikov, nehumánnych cynikov a environmentálnych ignorantov.
Členovia a členky S-O-S preto apelujú na všetkých, ktorým záleží nielen na Slovensku, ale aj na udržateľnej budúcnosti Európy a sveta, aby išli túto sobotu voliť. Lebo pri všetkej nedokonalosti EÚ ako nášho spoločného európskeho projektu, práve európske inštitúcie sú dlhodobo pozitívnymi lídrami nielen v oblasti ľudských práv, ale aj vo sfére ochrany životného prostredia, zmierňovania príčin a následkov klimatickej zmeny, ochrany biodiverzity či prechodu na udržateľnejšie formy ľudskej existencie. 
„Pocítili sme to neraz aj tu, na Slovensku, keď európske inštitúcie pripomenuli mocným v tomto štáte ich prešľapy a deficity v environmentálnej oblasti. Je pravda – a tvrdia to už dlho mnohí a mnohé z nás – že Európska komisia by v tomto smere mohla byť aj dôraznejšia a dôslednejšie požadovať ochranu európskych hodnôt na našom území. Ale aj tomu môže napomôcť tlak Európskeho parlamentu, ak v ňom zasadnú environmentálne vzdelaní a uvedomelí poslanci a poslankyne. A to je ďalší dôvod, prečo by sme ich mali v sobotu voliť,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení Slovenského ochranárskeho snemu k eurovoľbám 2019.
Ako konštatuje jeden z iniciátorov vyhlásenia Mikuláš Huba: „Počas 15 rokov nášho členstva v EÚ sa ešte nestalo, aby medzi zvolenými europoslancami zo Slovenska bol čo i len jediný ochranár, ekológ, či environmentalista. Pritom nikdy doteraz nebola taká naliehavá potreba a zároveň šanca to zmeniť, ako práve v týchto voľbách. Malo by preto byť záujmom všetkých tých, ktorým záleží na tom, v akom prostredí budeme žiť my, Európania zo Slovenska, naše deti a vnúčatá, aby túto príležitosť nepremárnili.“
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