Вибори під час КУПО
моє становище
Доходять чутки, що на КУПО будуть домагання мати дві листи на Головний
Пластовий Провід. Подаю Вам моє становище.
Факти
Стаття V, параграф 14. Статуту КУПО, каже:
“До компетенції Зборів належить: ...
б) обирати Головну Пластову Раду й Головну Пластову Булаву:
i. Головна Пластова Рада покликає Номінаційну Комісію та назначує
двох членів тої комісії. Головна Пластова Булава назначує других двох
членів Комісії, а всі крайові старшини мають право делеґувати по
одному членові.
ii. Номінаційна Комісія вибирає голову з-поміж себе та виготовляє листу
кандидатів на всі виборні пости Головної Пластової Ради / Головної
Пластової Булави.
iii. Кожна членська організація може до 60 днів перед Зборами подати на
руки голови Комісії свою повну листу кандидатів.
iv. Остаточну листу (чи листи) кандидатів Головна Пластова Булава
розсилає до членських організацій не пізніше як 45 днів перед Зборами.
Під час Зборів Номінаційна Комісія може доповнити тільки
необсаджені пости”.
27 березня Номінаційна Комісія (дальше НК) розіслала до всіх КПС Оголошення,
де просила подавати кандидатів до 7 квітня.
До 7 квітня КПС Америки і КПС України переслали до голови НК свої повні листи
кандидатів на Головний Пластовий Провід (дальше ГПП). 8 квітня КПС Канади
переслала до голови НК свою пропозицію на кілька постів у ГПП. Свою повну
листу на ГПП КПС Канади переслала до голови НК 23 квітня.
Аналіза
Було б добре, коли б кожен діяв без помилки. Тоді КПС-и з трьох найбільших
пластових організацій – ЗСА, Канади й України – подали б голові НК до поданого
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в Статуті реченця свої повні листи кандидатів на ГПП. Тоді НК могла б узгіднити і
подати одну листу до ГПБ або просто передати 3 листи до ГПБ, а згодом на Збори
до вирішення. Тоді ми уникнули би тієї проблеми, що маємо!
Та ми люди, спосібні помилятися. Тільки КПС-и ЗСА й України сповнили вимогу
Статуту, бо переслали на руки голови НК свою повну листу кандидатів 61 днів
перед Зборами. КПС Канади не дотрималася вимог Статуту, бо їхня повна листа
кандидатів була переслана до голови НК щойно 45 днів перед Зборами. Тому їхня
повна листа кандидатів є не законна, не леґальна.
НК пригадувала КПС Канади 11 днів перед реченцем про пересилку кандидатів.
Тому що вони того не зробили, вина КПС Канади, нікого іншого! Вони, або інші,
тепер не повинні домагатися того, що Статут не дозволяє!
Говорити, що було б краще, якби можна тепер получити обидві листи (леґальну від
НК і нелеґальну від КПС Канади) нереальне, бо один з кандидатів з одної або
другої листи на голову ГПР і ГПБ мусив би відмовитися кандидувати, а то не
станеться! (Прошу не забувати що Статут каже: “Під час Зборів Номінаційна
Комісія може доповнити тільки необсаджені пости.” На тепер всі пости обсаджені.)
Мій висновок
Отже, маємо таку реальність: є тільки одна листа кандидатів на ГПП, що Збори
можуть брати до уваги. Оскільки Статут є зрозумілий і недвозначний, нема місця
на дальшу дискусію. Чи нам подобається то, чи не подобається, так є, бо Статут
(прийнятий нами у демократичний спосіб) не дозволяє інакше! Мусимо з тим
погодитися і не витрачати дорогого часу на Зборах непотрібною, невластивою
полемікою!
Статут КУПО чітко говорить про процес вибору ГПП. Там нема місця на різні
інтерпретації. Коли хтось уважає, що процес виборів на Зборах мильний, треба
змінити Статут. До того часу треба його дотримуватися.
Володимир Базарко, ЧК
1 червня 2013
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