DECLARATIONS. Standard format
Prohlášení na Valném shromáždění Evropské svobodné aliance (EFA) konaném v jihotyrolském
Meranu (Itálie) ve dnech 11. - 13. dubna 2013 jménem politické strany Moravané k 5% volebnímu
prahu v České republice
A. Vzhledem k tomu, že politický systém v České republice prožívá dlouhodobou hlubokou krizi a řešení
této krize by mohlo být nalezeno pouze v příchodu nových politických subjektů, které by získaly větší
politickou moc;
B. konstatujíc, že takové obrození bylo a je po mnoho let v České republice nepředstavitelné s ohledem
na 5% práh v parlamentních a regionálních volbách, který prakticky znemožnil, aby nové nebo menší
politické subjekty, zejména subjekty nemající žádné finanční prostředky, získaly jakékoli mandáty, a v
důsledku toho nebyly schopny obdržet žádný finanční příspěvek od státu, který je distribuován pouze
mezi etablované hlavní politické strany, které tak mají nespravedlivou výhodu ve srovnání
nezastoupenými politickými subjekty;

C. upozorňujíc, že tato klauzule o 5% volebním prahu je diskriminující vůči menšinám, což znamená, že
hlasy mnoha voličů nejsou zohledňovány při sestavování zákonodárných orgánů;
D. připomínajíc, že to byla jmenovitě Morava, která v době Habsburské říše prostřednictvím tzv.
Moravského vyrovnání představila světu politický model zaručující parlamentní zastoupením menšinám
již v roce 1905,
Evropská svobodná aliance (EFA)
1. zdůrazňuje naléhavost snížení a úplného odstranění demokratického deficitu vyplývajícího ze zdánlivě
demokratických institucí nerespektujících zásadu „placení daní pouze schválených volenými zástupci"
(no taxation without representation) obecně a zásadu zastoupení menšin konkrétně;
2. žádá Poslaneckou sněmovnu a senát Parlamentu České republiky o zrušení klauzule o 5% volebním
prahu v České republice, která deformuje svobodnou politickou soutěž, diskriminuje vůči menším a
menšinovým politickým stranám a zvýhodňuje politické strany, které jsou právě u moci;
3. vyzývá Evropskou radu, Evropský parlament a Evropskou Komisi, aby podpořily a propagovaly
společnou iniciativu pro zrušení podobných nespravedlivě vysokých volebních prahů v rámci Evropské
unie s cílem dosáhnout konečného cíle Evropy regionů.

