05. март 2017. године
Поштовани,
Српски сити клуб позива све своје чланове у више од 65 земаља, укључујући Велику Британију
и Србију, да изађу на председничке изборе 2. aприла 2017. године и тиме остваре своје
гласачко право. Овај позив је пре свега усмерен на наше људе у дијаспори, јер сматрамо да
ће се већом излазношћу повећати могућност да државни органи Републике Србије прихвате
разговор о гласању електронским путем, чиме би се омогућио равноправан третман за све
гласаче, како у Србији тако и у дијаспори.
Анкете спроведене међу члановима Српског сити клуба су недвосмислено показале да је
највећа препрека да наши људи гласају немогућност да то учине електронским или бар
поштанским путем. Српски сити клуб сматра да би дигитално гласање омогућило знатно веће
учешће дијаспоре на изборима у Србији, јер наши људи са правом гласа који живе и раде у
иностранству итекако имају интереса и жеље да буду укључени у демократске процесе у
Србији. Од њих се не може очекивати да за сваке изборе крену на пут од више стотина
километара до најближе амбасаде или конзулата. Надајмо се да ће тако нешто последњи пут
морати да учине 2. aприла 2017. године.
Постојећи систем гласања једноставно не задовољава потребе гласача у дијаспори и отвара
питање да ли политичка структура у Србији уопште жели да дијаспора узме масовније учешће
у гласању. Са значајнијим учешћем дијаспоре, изабрани кандидати и партије би имали много
шири мандат, обзиром да преко два милиона Срба живи и ради ван граница наше земље.
Српски сити клуб, чији су чланови махом млади људи који живе и раде у дијаспори, такође
сматра да би могућност гласања електронским путем, знатно увећао излазност међу нашим
младима, како у Србији, тако и у дијаспори, чиме би се такође ојачао демократски мандат
изабраних. Осим равноправнијег третмана за све гласаче, дигитално гласање је на дуже стазе
далеко јефтиније решење за државу Србију од постојећег система гласања. Зато и не треба да
чуди што велики број земаља, попут Сједињених Америчких Држава, Словеније, и других, већ
годинама омогућава свим својим бирачима, без обзира на то где живе и радe, да гласају
електронским путем.
Срдачно,
Српски сити клуб
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