Ljubljana, 2.3.2021
Pismo Predsedniku RS g. Borutu Pahorju
Spoštovani g. Predsednik,
naš kuvertirani dogovor, da se sestanemo v januarju, je na žalost propadel. Stvari pa
tečejo dalje, na žalost s slabega na slabše. Slovenija je v samem vrhu držav EU po
številu žrtev korona virusa, gospodarska kriza nas bo verjetno prizadela bolj kot
večino drugih držav, pravni sistem je vse bolj majav, nadzorne institucije civilne
družbe se ukinjajo ali pa jih prevzema vladajoča klika, razraščata pa se korupcija in
nepotizem.
Tudi zgodba o korekciji našega neustreznega volilnega sistema se je spremenila v
farso. Malenkostna sprememba meja volilnih okrajev v skladu z interesi ene
politične stranke je smešno-tragična in ne prispeva k legitimnosti tega sistema.
Razlike še vedno ostajajo prevelike (1 : 2,7!), še vedno bo tudi po naslednjih
volitvah ostalo več kot tretjina okrajev brez zastopstva v Državnem zboru, še vedno
oblikovanje kandidatnih list ostaja privilegij političnih strank in zato bo nov sklic
DZ po vsej verjetnosti še manj kompetenten od sedanjega.
Zato smo se odločili, da sprožimo ljudsko pobudo za spremembo te zakonodaje. Za
to oblikujemo »Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema«.
Priprave potekajo po načrtih, pridružuje se nam vse več uglednih osebnosti in vsa
stvar se bo verjetno zgodila že v drugi polovici meseca marca.
Ker pri tem delujemo po načelih legitimnosti in demokracije, brez zahajanja v
ideološke razprave in skrajnosti, in seveda povezujoče, Vas vabimo, da se tej pobudi
na nek način pridružite tudi Vi. Pošiljamo vam Povabilo in Pristopno izjavo. Ker pa
se verjetno ne boste odločili za direkten pristop, predlagamo, da nas podprete na
drug način, kar bi nedvomno prispevalo tudi k ugledu aktivnega Predsednika, ki išče
pot iz zapletene situacije. Kako, je stvar dogovora, zato vas prosimo za kratek
razgovor, ki pa bi se moral zgoditi že naslednji teden, da bi ga lahko primerno
vgradili v potek dogodkov.
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