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Багато в нас говорять про чесність, порядність, справедливість та інші високі етичні
стандарти
Та в силу того, що людина по своїй природі є грішною, то і дотримання цих етичних
стандартів не є під силу більшості.
Але що з того, що робити нам - простим людям де ці етичні стандарти є
загальнопринятим правилом, але майже ніхто не дотримується цих правил? Це що,
масовий цинізм, знущання над людськими чеснотами? Чи утопія?
Ні, це ймовірніше всього наслідок постійної спокуси та впливу пропаганди споживання як
стилю життя.
Де не плюнь, всюди реклама мерседесів, лексусів, розкішних будинків, страв, напоїв і
такого іншого богемного складника життя.
І всі прекрасно розуміють, що за нашого рівня життя - чесним шляхом ці всі
"малонеобхідні" штучки є недосяжними, а тому й виникає спокуса отримати це за рахунок
інших - себто "чесно вкрасти". І ось йдуть вибори, нам "вішають лапшу на вуха", обіцяють
все, що ми хочемо почути та отримати і все задля одного - щоб вони стали нашими
представниками у владі - іншими словами нашою владою. А опісля, нас мали далеко "на
увазі" аж до наступної предвиборчої компанії, де нам знову розказуватимуть байки та
інші нісенітниці задля отримання нашого одобрення у вигляді голосування. І так по колу...
А що робити? Спитаєте Ви..
Я скажу так, - потрібно створити такий собі "акваріум" для чиновників, де все - все що
вони зроблять було видно і чути всім і мало того, щоб експерти могли коментувати
зроблені ними справи та проголошені ними думки, іншими словами - створити систему в
якій навіть за наявності великих спокус - не буде можливості зробити "крок вліво чи
вправо".
Отже, метою проекту - є створення так званого "Акваріуму" влади - себто системи, яка
владу робить прозорою - такою якби вони находились в акваруімі. Більше того, цей
проект є відкритим для вдосконалення та впровадження ідей тих кому небайдужим є
стан нашої влади. Кожна пропозиція буде обговроена на сайті та за результатами
обговорення та опитування спільно впроваджена в життя.
Тому запрошую всіх сильних духом та активних українців до участі в цьому проекті.
Лише разом - ми змінимо світ на краще!
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