"TRIDESET NEODVISNIH POSLANCEV ZA SPODOBNO SLOVENIJO"
Zabeležka sestanka predstavnikov prisotnih civilnih gibanj z dne 6.2.2013
Prisotni: glej priloženo listo prisotnih.
Predstavniki nekaterih gibanj, ki so svojo udeležbo napovedali, so se zaradi snega opravičili.
Namen sestanka:
Razprava o pobudi za oblikovanje Koordinacijskega odbora civilnih gibanj za izvedbo projekta
»Trideset neodvisnih poslancev za spodobno Slovenijo«.
Sklepi –a:
1. Prisotni so za vodenje sestanka potrdili Miroslava Marc in za zapisnikarja Matijo Kovačiča.
2. Prisotni so potrdili predlagani dnevni red: (1) Zelo kratka medsebojna predstavitev sodelujočih, (2)
Vsebina, namen in cilji projekta, (3) Osnovna pravila delovanja Koordinacijskega odbora, (4) Kodeks
vrednot neodvisnega poslanca.
3. Prisotni so predstavili sodelujoča gibanja in namen sodelovanja v projektu. Nato je sledila vsebinska
razprava.
Poudarki iz razprave:
1 Uvodno predstavitev zamisli in osnutke nekaterih dokumentov na to temo so podali Miroslav Marc,
Matija Kovačič in Jure Apih:
- Pobuda za sestanek je bila oblikovana na nedavnih sestankih civilnih gibanj (glej zabeležki 9.1.2013
in 24.1. 2013) in spoznanja:
(1) da so nam državo zavozili in da je obstoječi politični establišment ne more, ne zna in tudi noče
zares popraviti. Ideje, prepričanja in zahteve s katerimi se identificirajo in predstavljajo posamezna
gibanja so močno raznolika, včasih tudi kontroverzna. Skupno jim je dvoje, prvič, da jih za mizo
skorajda ni mogoče uskladiti in da bo to nujno dolgotrajnejši demokratičen proces, in drugič, da jih
brez radikalnih, tudi ustavnih sprememb v obstoječem strankarsko strukturiranem parlamentu ni moč
uresničiti.
(2) Če se do konca radikalnemu konfliktu, ki nujno pomeni zaostrovanje represije in ne povsem
zanesljiv izid, odpovemo, nam ostaja le »pohod skozi institucije«. Kakorkoli, demokracija je starejša
od političnih strank, ki pa jih konec koncev vendarle potrebujemo.
(3) Pomemben del sodržavljanov pač razmišlja drugače in glasuje za stranke. Brez strank ne gre, z
njimi nočemo, ob njih kohabitiramo. Izkušnja najmanj treh ambiciozno zastavljenih novih političnih
strank prejšnjega sklica prepričljivo demonstrira, da se modeli organiziranja in delovanja tako rekoč
po defaultu reproducirajo. Stranka, ki je zavezana svojemu programu, pač ne more sobivati s člani,
ki bi kot poslanci delovali v resnici neodvisno, lahko tudi navzkriž z vodstvenimi usmeritvami.
Bučarjev ideal neodvisnega poslanca je v dani situaciji znotraj strank neuresničljiv.
(4) Če smo se odpovedali revoluciji in če nobena stranka, tudi nova ne, ni rešitev, druge možnosti,
kot pripeljati v parlament razred zares neodvisnih, pokončnih, zaupanja vrednih državljanov
pravzaprav nimamo. Seveda pa lahko tudi vsako gibanje, vsaka iniciativa predlaga svojega
»neodvisnega« poslanca, s čimer pa smo se temeljni ideji že vnaprej odpovedali. Na istem bomo kot
strankarski kandidati, le slabše organizirani, spromovirani in podprti.
(5) Projekt Trideset neodvisnih poslancev za spodobno Slovenijo ne promovira nobene od mnogih
idej, ki navdihujejo posamezna nova gibanja. Z nobeno se pravzaprav tudi ne more in ne sme
identificirati, saj bi se v istem trenutku že morali odpovedati ključnemu atributu, neodvisnosti.
Spreminja pa, če nam seveda uspe, kulturo in naravo slovenskega doma demokracije. Z relativno
večino v parlamentu bi dobila večino tudi zdrava pamet, poštenost in odgovornost. To pa naj bi
odprlo vrata tudi vsem novim, tudi radikalnim in revolucionarnim pobudam, ki pa bi morale
prepričati, pridobiti razumevanje in podporo najprej neodvisnih, nato pa tudi manjše ali večje večine
v parlamentu.
Z drugimi besedami, v prvem koraku se moramo odpovedati agititranju za naše specifične, čeprav še
tako pomembne ideje in prepričanja, da bi pritegnili samostojne svobodne osebnosti in z njimi odprli
prostor in pogoje, da se zanje v drugem koraku lahko demokratično spopademo.

"TRIDESET NEODVISNIH POSLANCEV ZA SPODOBNO SLOVENIJO"
- Naloga je težka. Mogoče jo je izpeljati le s skupno akcijo vseh tistih posameznikov in gibanj, ki jo
vidijo tako, kot je zgoraj opisana. V ta namen je potrebno oblikovati neko telo za koordinacijo
(predlog: koordinacijski odbor), ki bo pred volitvami usmerjalo priprave na volitve, vodilo
evidentiranje in javno izbiranje neodvisnih kandidatov za poslance in samo volilno kampanjo.
Koordinacijski odbor naj bi deloval tudi po volitvah, a njegovo funkcijo za ta čas bo treba še doreči.
Koordinacijski odbor bi sestavljali predstavniki vseh v tem projektu sodelujočih civilnih gibanj.
- Pomemben element projekta je Kodeks vrednot neodvisnega poslanca (osnutek glej v prilogi!).
Predlog je na eni strani pravzaprav nespodoben, saj naj bi zavezoval že uveljavljene, spodobne,
pokončne in priznane javne osebnosti, »kako naj se lepo obnašajo in nam ne delajo sramote«, po
drugi strani pa je nujen in ima tri družbene funkcije: (1) daje usmeritve volivkam in volivcem,
kakšne kandidate naj evidentirajo in predlagajo, (2) neodvisnim poslancem daje usmeritve in
temeljna načela ravnanja in odločanja pri parlamentarnem delovanju, (3) Državljanom in ustanovam
civilne družbe predstavlja merila za ocenjevanje primernosti in uspešnosti delovanja neodvisnih
poslancev. Dokument zaenkrat zavezuje neodvisne poslance samo moralno, predstavljal pa bo tudi
pravno osnovo za morebitni odpoklic, ko/če bo ta možnost uzakonjena.
2. V široki razpravi je bilo večinsko izraženo stališče, da radikalni predlogi za odpravo strankarskega
političnega sistema, niso izvedljivi niti potrebni, saj bi zadostno število spodobnih, sposobnih in
strankarsko neodvisnih poslancev lahko učinkovito nevtraliziralo strankokratski model. Prav tako ni
verjetno, da bi v sedanjih razmerah lahko nova močna in »poštena« politična stranka bila zmožna ali
sploh zainteresirana spremeniti sedanji neprimerni način političnega delovanja.
3. Prevladalo je večinsko stališče, da projekt »neodvisni poslanci« lahko pomeni pravo pot za izhod iz
vsesplošne krize države. Je pa organizacijsko in strokovno zelo zahteven. Zato je za uspeh nujno, da
se za njegovo uresničitev povežejo vsa zainteresirana civilna gibanja, vendar le tista, ki v tako pot
verjamejo. Seveda pri tem vsako gibanje ohrani svojo subjektiviteto in svoj specifičen program
delovanja.
4. KO načrtuje, koordinira in usmerja vse potrebne aktivnosti in po potrebi ustanovi tudi potrebne
odbore in delovne skupine. Glede na pravne in izvedbene možnosti se bo KO pred volitvami odločil
za konkretno pravno-formalno obliko, npr. “Društvo”. Pravna oseba (Društvo): (1) imenuje volilni
odbor s pododbori v vseh osmih volilnih enotah, (2) odpre predvolilni račun in vodi predvolilno
finančno poslovanje, (3) vloži kandidatne liste s po 1000 podpisi v vsaki VE
Sklepi –b:
4. Prisotni sprejemamo sklep o začetku delovanja Koordinacijskega odbora za vodenje projekta za
izvolitev neodvisnih poslancev. KO načrtuje, koordinira in usmerja vse potrebne aktivnosti. KO v
začetni fazi sestavljajo predstavniki prisotnih gibanj. Lista sodelujočih je trajno odprta v pristopnem
in izstopnem smislu za vsa gibanja, ki imajo tak interes.
5. Potrebno je nadaljevati in intenzivirati razpravo o projektu »neodvisni poslanci«. V ta namen vsak od
udeležencev v okviru svojega gibanja sproži razpravo o pobudi in pripravljenih dokumentih.
Smotrno bi bilo oblikovati elektronski prostor za široko izmenjavo izvedbenih idej.
6. Vse pisne predloge, pripombe in dopolnilne na zapisnik in z njim poslana gradiva (dokler ne bo
vzpostavljen elektronski medij) pošiljati g. Marcu na E-naslov: Marc@t-2.net. Zaradi optimalnosti
delovanja je predlagano, da se pripombe in dopolnilne po možnosti v drugačni barvi vnaša v izvorni
dokument.
7. Predlagani osnutek dokumenta Kodeks vrednot neodvisnega poslanca je bil sprejet kot ustrezno
izhodišče za nadaljnje razprave.
8. Glede vodenja koordinacijskega odbora je bil podan predlog veččlanskega (5) predsedstva. Pred
naslednjim sestankom naj podajo vsi sodelujoči predloge za pet(?)-člansko predsedstvo.
9. Pred naslednjim sestankom, ki bo v sredo, 20.2.2013 ob 17. uri na Kebetovi 9 v Ljubljani, vsi
pripravijo pisne pripombe in dopolnitve pripravljenih dokumentov ter jih do 15.2.2013
posredujejo g. Marcu, ki jih potem ustrezno dostavi vsem sodelujočim za dobro pripravo in
optimalen potek naslednjega sestanka.

