WSKAZÓWKI PRZYDATNE PRZY KONTAKTACH Z TWOIM RADNYM
I PARLAMENTARZYSTĄ
Jak nie szkodzić swojej sprawie? Konieczny jest spokój, rozsądek, cierpliwość, uprzejmość.
Nigdy nie żądaj; nigdy nie poddawaj w wątpliwość dobrej woli swego przedstawiciela. W przeciwnym
razie możesz być pewny, że twój wniosek powędruje do kosza.
.

Radni, pralamentarzyści są udręczeni zmaganiem się z objawami ekonomicznego kryzysu.

Niewielu zetknęło się z prawdziwymi informacjami dotyczącymi polityki monetarnej. Są zalewani
pocztą, żądaniami spotkań z różnymi ludźmi, na co pozostaje im niewiele czasu po odbyciu posiedzeń
w komisjach, po pracy nad aktami prawnymi, po spotkaniach urzędowych i uczestniczeniu w sesjach.
Dlatego ten kto spotyka się z radnym czy parlamentarzystą musi być dobrze zorganizowany; powinien
przedstawić swoją sprawę jasno i szybko. Jeśli jego rozmówca jest zainteresowany i chce zająć się
daną sprawą, zapyta o dalsze informacje. Jeśli nie -niech cię to nie wyprowadza z równowagi. Jeśli
twój radny, parlamentarzysta nie może się z tobą spotkać osobiście, nie czuj się urażony; spotkaj się
z jego współpracownikiem. Asystenci często mają więcej czasu na zbadanie sprawy i przedstawią ją
dalej.
Wielu naszych przedstawicieli pracuje społecznie. Muszą więc pozatym zarabiać na życie. Dla
większości przedstawicieli udział w sesjach stanowi tylko część ich zadań. Ich praca trwa także
między sesjami. Społeczne pełnienie funkcji przedstawicielskich ma dobre i złe strony. Dobre jest to,
że zmniejsza się przez to liczba "zawodowych" polityków. Każdy wnosi swój rodzaj wiedzy, ponieważ
uczestnicy rekrutują się ze wszystkich zawodów, z najróżniejszych dziedzin życia. Wadą jest to, że
nie ma dość czasu aby zaznajomić się dobrze ze wszystkimi sprawami.
Radni, posłowie i senatorowie mają do czynienia z projektami uchwał i ustaw z tak różnych
dziedzin jak przemysł, energetyka, rolnictwo, medycyna, bankowość, budżet, edukacja, bezrobocie,
system emerytalny, podatki, system ubezpieczeń i wielu innych. Nie oburzaj się na twego
reprezentanta, że nie zna się na dziedzinie, która ciebie interesuje. Po prawdzie ty w tym zakresie
jesteś prawdopodobnie lepszym ekspertem. Miałeś czas zgłębić ten jeden temat. Podziel się twoją
wiedzą w duchu współpracy. Przekonasz się, że twój rozmówca to doceni.
Dziedziną, w której większość naszych reprezentantów jest najgorzej poinformowana jest
ekonomia i polityka monetarna. Niewielu z nich posiada głębsze zrozumienie co się właściwie dzieje z
naszym systemem pienężnym. Większość z nich jest przekonana, że system ten działa dobrze i
wcale nie są skłonni uznać, że tak nie jest. Jeśli twój przedstawiciel jest w tym dobrze zorientowany to rzadki przypadek. Wyszukaj reprezentanta, który te sprawy pojmuje i z nim współpracuj. Nie ma
reguły, że musisz współpracować tylko z przedstawicielami twojego okręgu, regionu czy ugrupowania
politycznego.
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