Zadeva: Zabeležka šestnajste seje z dne 18.januarja, 2022
Skupna seja Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema (SVS) in
Programskega sveta Sinteza-KCD je potekala preko elektronskih medijev v torek, 18.1.2022 med
16. in 17.15 uro.
Namen sestanka je bil pregled odzivov na poslana gradiva številnim subjektom in dogovor o
nadaljevanju in intenziviranju promocije zahteve po spremembi volilnega sistema.
Po uvodnem poročilu sekretarja Marca, da je bilo uspešno posredovano gradivo preko 300
subjektom (od načrtovanih gradivo še ni bilo odposlano zbornicam, medijem in seveda kandidatom
na volilnih listah) in dosedanjem odzivu, je bilo v razpravi ocenjeno, da je odziv celo nekaj večji od
pričakovanega. Zato je bilo opozorjeno, da morajo nadaljnje kontakte prevzeti posamezni člani, saj
bi sicer nastalo ozko grlo pri sekretarju. Hkrati pa to pomeni, da moramo opredeliti prednostne
kontakte in ne izgubljati preveč energije z manj pomembnimi, kot so npr. UE itd.
Med prednostne kontakte prav gotovo lahko štejemo informiranje in aktiviranje javnosti, tako preko
Glasu ljudstva (GL) kot neposredno, nato parlamentarne stranke, zlasti opozicijske (KUL), tudi NSI
(od katerega smo prejeli pozitiven odgovor) in SDS, pa tudi nekatere neparlamentarne in nastajajoče
stranke. Zato bo do nedelje izdelan pregled prioritetnih kontaktov in možnih nosilcev.
Poseben del razprave je bil namenjen izredno uspešnem delovanju preko internetnih medijev, ki ga
vodi Tjaša Zorc pod geslom »Koga bomo volili«, ki deluje kot neka oblika »franšize« SVS. Na ta
način je bilo aktiviranih oz. se je pozitivno odzvalo že preko 70.000 državljanov, ki ne le podpirajo
zahtevo po spremembi volilnega sistema, temveč to zahtevo povezujejo s svojo odločitvijo, da bodo
na aprilskih volitvah volili le stranke, ki bodo verodostojno potrdile, da bodo takoj po volitvah
zastavile ta projekt.
V razpravi so se tako odprle nekatere naloge, do katerih se moramo prednostno opredeliti oz. najti
ustrezne rešitve:
- Dogovor z GL, ki je političnim strankam prenesla 138 zahtev bodoče razvojne usmeritve
Slovenije, da v javnih pogajanjih z njimi in s strukturami oblasti v točkah, ki zadevajo spremembo
volilnega sistema, neposredno sodelujejo (oz. jih vodijo) predstavniki SVS, ki so člani GL (vodi
I. Svetlik);
- Ureditev razmerja med SVS in »franšizo« »Koga bomo volili«, ki jo vodi T. Zorc (operativni
dogovor na ravni T. Zorc, E. M. Pintar, M. Marc);
- Konkretna podpora aktivnosti V. Pogorevčnika, za pridobitev mreže P. Durjave (E. M. Pintar, M.
Marc);
- Ocena, ali je odziv državljanov v teh kontaktih zadostna in realna podlaga za začetek zbiranja
podpisov za referendum (naloga za naslednji sestanek SVS in PSS). V vsakem primeru pa bi bilo
smiselno, da ta podatek uporabimo kot opozorilo političnim strankam.
Na sestanku je bilo posebej poudarjeno uspešno delo T. Zorc in M. Marca, saj se prav na podlagi
teh naporov kaže pomemben premik v zavedanju državljanov, da je sprememba volilnega sistema
nujna in primarna naloga, če se hoče Slovenija izogniti vse večji politični nestabilnosti, izgubljanju
pravnega reda in nedemokratičnim načinom upravljanja družbe.
Zabeležko pripravil E. M. Pintar

