Volební fakta uvádějí na pravou míru Paroubkovy výroky
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V polovině ledna spustilo CEVRO internetový portál VolebniFakta.cz. Mohl byste krátce
představit celý projekt?
CEVRO nemohlo nečinně přihlížet výrokům Paroubka a spol., a proto se rozhodlo zřídit internetový
portál, kde budou výroky a výkřiky ČSSD uváděny na pravou míru. K argumentaci nám slouží čísla
z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou ČSÚ, ministerstva a organizace typu Transparency
International. Nepopíráme, že inspirací nám byly podobné portály například v USA nebo Německu,
které měly u veřejnosti úspěch.

Jaké máte na webovou stránku ohlasy?
Každý den přicházejí nové a nové ohlasy a jsou pro nás tou nejlepší motivací k další práci.
Samozřejmě, že kromě reakcí jako „díky za super stránky“ nebo „konečně víme, kde najít
argumenty,“ jsme zaznamenali i negativní reakce typu „jděte se vycpat“. Portál, který ukazuje více
fakt a méně fikce o vládnutí ČSSD, zřejmě někomu vadí. Koncem ledna a počátkem února jsme byli
terčem razantního útoku hackerů a stránky tak mohly být po určitou dobu pro některé čtenáře
nedostupné. Důležité je, že se k nám tito čtenáři po vyřešení problémů vracejí. Těm, pro které byl
portál nedostupný, se touto cestou omlouváme.

Kolik zájemců doposud stránky navštívilo?
Za prvních čtrnáct dní portál navštívilo 36 245 unikátních čtenářů. Máme 6 737 přihlášených
odběratelů Newsletteru. V našich anketách hlasovalo celkem 7 593 čtenářů. Zajímavé jsou také
výsledky anket – 84% hlasujících se domnívá, že ČSSD nesplnila volební sliby z roku 2002, 86%
hlasujících říká, že ČSSD není úspěšná v boji proti korupci a 95% čtenářů tvrdí, že se za vlád ČSSD
nesnížila byrokracie.
Počítáte s provozováním serveru až do letošních voleb?
Ano a nejen to. Chystáme další úpravy portálu, aby byl pro návštěvníky ještě zajímavější. Zavedeme
hlasování čtenářů o výrok měsíce, zpřístupníme RSS kanál a nabídneme ke stažení bannery na portál
www.VolebniFakta.cz. Vyzveme také naše čtenáře, aby nám zasílali vlastní vyhledané výroky
a vytvořené karikatury politiků ČSSD.

Mohl byste zmínit některé zajímavé výroky, které se na portálu doposud objevily?
Například u výroku Z. Škromacha: „Ekonomové jsou taková zvláštní a hodně suchá skupina lidí, kteří
neustále prudí svými názory“ jsme zvažovali, zda ho dát do sekce výroky nebo humor. Vzhledem
k tomu, že Z. Škromach řídí ministerstvo, které přerozděluje 357,2 miliardy Kč, neboli 37,3% výdajů
státního rozpočtu pro rok 2006, nám to nakonec příliš humorné nepřišlo. Zajímavé jsou také úryvky
z programu ČSSD o valorizaci důchodů, zvýšení porodného nebo nezaměstnanosti, když fakta říkají,
že poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě za vlád ČSSD výrazně poklesl, porodné rostlo
pomaleji než průměrná mzda a počet nezaměstnaných narostl na více než 400.000. Pokud Vás
zajímají přesná čísla, konkrétní sliby, výroky a výkřiky, neváhejte a navštivte portál
www.VolebniFakta.cz.

