Ve švýcarském městečku odvolili pomocí SMS zpráv
23.listopadu 2005 Zbyněk Novotný
Vypadá to, že kromě Estonska, kde již v minulých volbách měli možnost lidé volit elektronicky, se
i Švýcarsko rozhodlo podpořit a vlastně i rozšířit o alternativní způsoby hlasování.

Na serveru Novinky.cz mě zaujala následující zpráva: Ve švýcarském městečku odvolili pomocí SMS
zpráv. „Šlo o vůbec první hlasování, při kterém byly užity mobilní telefony a které zároveň proběhlo
bez velkých komplikací,“ komentovaly švýcarské sdělovací prostředky tento moderní způsob voleb.
Nedělní SMS hlasování bylo součástí ucelené série testů, které mají vyústit v ostrý start
elektronických voleb v celém Švýcarsku.

Hlasování pomocí SMS zpráv využilo 11,6 procenta oprávněných voličů (445 osob), kteří se ve
švýcarském městečku Bülach nedaleko Zurichu voleb zúčastnili.

Čtvrtina z nich využila při hlasování webových formulářů. Většina, tedy 62,7 procent, pak přišla
k urnám osobně nebo volila prostřednictvím e-mailových zpráv.

„Hlasování proběhlo hladce, šlapalo jako švýcarské hodinky,“ pochvalovali si místní úředníci. Podle
nich jsou elektronické volby ve Švýcarsku velice populární a mají stále velký potenciál růstu.

Avšak vše nebylo bez chyb, stěžovali si voliči. Někteří z nich hlásili problémy s identifikací PIN kódů,
jejichž přijetí bylo nutné pro úspěšné hlasování. V jeho průběhu rovněž zadávali speciální osobní kód
a datum narození.

Musím konstatovat, že můj postoj k takovýmto aktivitám je velice vstřícný. Myslím, že je velice dobrý
nápad odzkoušet systém alternativních způsobů volení na nevýznamných volbách a odlapit případné
nedostatky.

Přiznám se, že u způsobu hlasování pomocí SMS si nedovedu příliš představit zajištění bezpečnosti
a jednoznačné identifikace. Napadá mě i otázka, jak řešit pokud se někdo pokusí hlasovat více
cestami – například e-mailem a textovou zprávou? Na druhou stranu, i toto je naše budoucnost
a rozhodně se nechci přiřadit k těm, kteří vymýšlejí stále argumenty proč to nepůjde.

Kdesi jsem četl, že při zavádění telefonů mnoho hlasů říkalo, že půjde o odosobnění komunikace
a lidských vztahů. Praxe nám potvrzuje opak, lidé se spolu dokáží spojit i přes velké vzdálenosti
a komunikovat spolu.

Elektronickým volbám ZDAR!

