Memorandum o spoločnom postupe

Podpísané v predvečer Svetového dňa kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a
rozvoj, dňa 20.5.2017
Hotel Národný dom,
Banská Bystrica

My, dolupodpísaní kandidáti na predsedu Banskobystrického samosprávneho
kraja, uvedomujúc si aktuálny stav slovenskej spoločnosti, rastúce presadzovanie
extrémistických síl a riziko nezvratnej zmeny politickej
a spoločenskej
orientácie Slovenska, s popieraním základných ľudských práv
a princípov
demokracie, pristupujeme v plnej vážnosti k nasledovnému zneniu Memoranda o
vzájomnej podpore.
Vstupujeme do etapy regionálnych volieb v legislatívne komplikovaných
podmienkach, ktoré nám neumožňujú logicky viesť otvorený politický súboj, na
základe našich programov, až do času volieb.
Motiváciou každého z nás je nespokojnosť s aktuálnym rozvojom nášho
kraja, neznášanlivá a diskomunikatívna politika, neodbornosť, izolácia na
národnej a medzinárodnej pôde a praktický zásah do demokratických princípov,
ktoré reprezentuje a charakterizuje súčasné vedenie Banskobystrického
samosprávneho kraja.
Našim spoločným cieľom je nahradiť súčasné vedenie Banskobystrického
samosprávneho kraja, reprezentované Mariánom Kotlebom, predsedom strany
Kotleba - ĽSNS a zachovať pôvodné historické hodnoty našej kultúry, dosiahnuť
spokojnosť občanov a posunúť kraj k objektívnemu rozvoju a všestrannej
komunikácii.
Plne si uvedomujeme našu zodpovednosť, ktorú deklarujeme vo svojich
programoch a víziách a apel občanov Banskobystrického kraja, celého Slovenska
a demokratického sveta po zjednotení síl a vzájomnej spolupráci v rámci
regionálnych volieb.
Týmto Memorandom sa zaväzujeme, že budeme viesť kampaň čestne,
nebudeme používať postupy politického marketingu, ktoré budú poškodzovať
ostatných kandidátov, prípadne akýmkoľvek spôsobom spolupracovať so stranou
Kotleba - ĽSNS a súčasným vedením.
Týmto Memorandom zároveň deklarujeme, že od momentu jeho podpisu do
31.8.2017 budeme viesť otvorenú kampaň každý individuálne. V čase od 4.do 9.
septembra 2017 spoločne prehodnotíme prieskum preferencií jednotlivých
kandidátov a spoločne stanovíme ďalší postup s vyjadrením podpory preferenčne
najsilnejšiemu kandidátovi, ktorý bude pokračovať v kampani do volieb spolu s
našou podporou.
Toto rozhodnutie potvrdzujeme svojim podpisom, s plným vedomím
a plnou zodpovednosťou voči občanom Banskobystrického kraja a Slovenskej
republiky.
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