Zadeva: Kratka zabeležka sestanka SVS in PSS z dne 26. 4. 2022.
23. skupna seja SVS in PSS je potekala preko elektronskih medijev v torek, 26.
aprila 2022 med 17 in 18.30 uro. Na dnevnem redu smo imeli predvsem dve
pomembni temi:
1. Poglobljeno analizo rezultatov volitev;
2. Izhodišča za programsko usmeritev SVS in SINTEZE-KCD po volitvah.
Ad 1) Analiza rezultatov volitev
Analiza rezultatov je pokazala, da v slovenskem volilnem telesu ni prišlo do
bistvenih premikov: približno dve tretjini volivcev še vedno daje prednost »levemu
polu«, tretjina »desnemu«. Bistveno povečano število volivcev, ki so se udeležili
tokratnih volitev v primerjavi s prejšnjimi, je to razmerje samo poudarilo, saj je
večina teh volivcev volila stranke »levega bloka«. Pri tem pa moramo biti posebej
pozorni na dve dejstvi:
- Prvič, volivci so praktično razpolovili število svojih glasov, oddanih za stare
stranke leve koalicije, enormno pa se je povečalo število glasov za nove, male
stranke (kar približno 15 % !). Čeprav te stranke niso uspele prestopiti volilnega
praga, so resno opozorilo starim strankam levega bloka (predvsem strankam
KULA), da državljani z njihovim delom v preteklosti niso zadovoljni in da jim
ne zaupajo. S temi rezultati se je potrdila upravičenost in resnost naših opozoril,
da stranke KULA izgubljajo glasove in da je njihova zmaga, brez dodatnega
angažiranja »novega igralca« na levici, praktično nemogoča. Razprava je
nakazala predvsem tri razloge za to nezaupanje državljanov oz. volivcev v
stranke KULA: njihovo odtujenost od državljanov, ki se kaže v njihovi
nesposobnosti sodelovanja s civilno družbo, njihovo nenačelnost, ko gre za
pojave korupcije v njihovih lastnih vrstah (TEŠ 6, zdravstvo, itd.) ter
pomanjkanje osebnosti s karakterjem karizmatičnega vodje.
- Drugič, volivci levega bloka so v primerjavi z volivci desnega bloka do
političnih struktur mnogo bolj kritični in mnogo bolj mobilni ter hkrati nagnjeni
k večji volilni abstinenci. To dejstvo je hkrati najresnejše opozorilo strankam,
ki so tokratni zmagovalci: če bodo tudi v bodoče zavračali sodelovanje s civilno
družbo, kot so to delale stranke KULA v preteklosti, se bodo na naslednjih
volitvah znašle v enakem položaju. Svojo pripravljenost za sodelovanje s civilno

družbo lahko dokažejo takoj in predvsem z uveljavitvijo novega volilnega
sistema, v katerem bodo državljanom dopustili sooblikovanje kandidatnih list in
določanje kandidatov, neposredno izvolitev dela poslancev, uzakonili
personalizacijo volitev (absolutni in obvezni prednostni glas) za drugi del
volitev, uveljavili sodoben moralni kodeks za delovanje poslancev, vrnili
državljanom polnokrvni sistem referenduma, itd., itd. Kako institucionalizirati
to sodelovanje političnih strank s civilnimi gibanji in institucijami dobro
razkriva nova nemška koalicijska pogodba, katere posamezne dele in poudarke
smo v preteklosti že posredovali vodstvom naših političnih strank, pa smo bili
oholo zavrnjeni.
V zaključku te razprave je bilo dogovorjeno, da predsedniku GS pošljemo kratko
sporočilo, da v SVS in SINTEZI-KCD pričakujemo, da bo v koalicijski pogodbi
med prioritetnimi nalogami tudi sprememba volilnega in referendumskega sistema
(osnutek Pintar, do 28. 4. 2022).
Ad 2. Izhodišča za programsko usmeritev
V razpravi o bodoči programski usmeritvi so bila opredeljena naslednja izhodišča:
1. Pozvati politične stranke k usklajevanju predloga novega volilnega sistema;
2. Pripraviti celovit predlog reformiranja referendumskega sistema;
3. Doreči z GL, ali bo ta opredelil spremembo volilnega in referendumskega
sistema kot svoja prioritetna cilja ali se pri iskanju možnosti za njuno uveljavitev
nasloniti predvsem na CD gibanja in male politične stranke, ki niso prestopile
volilnega praga;
4. Pripraviti informativno pismo za te stranke (Pintar), določiti prednostno listo teh
strank (Zorc), organizirati sestanek z njihovimi vodji s ciljem skupne priprave
referenduma.
Ad 3. Razno
Marc je prisotne seznanil o dogovoru s Tjašo Zorc o administrativni pomoči in
postopnem prevzemanju sekretarskih nalog.
Zabeležko pripravil Emil Milan Pintar, koordinator.

