Datum, 19. junij 2014
Vodstvom strank, ki so vložile Kandidatne liste in medijem!
Zadeva: Kodeks vrednot
Spoštovani,
Najprej iskrene čestitke, da ste uspeli v tako kratkem času oblikovati kandidatno listo za
državnozborske volitve, s katero se podajate na predčasne volitve. Zavedamo se, da je bilo
treba vložiti izjemne napore tako pri iskanju kot preverjanju ustreznih kandidatov.
V Koaliciji civilne družbe (KCD) verjamemo, da bi morali na prvo mesto kriterijev za
ustreznost kandidata ali kandidatke postaviti moralno integriteto in šele nato strokovnost
ter programsko naravnanost za potrebno prenovo Slovenije. Eventualno pomanjkanje
strokovne usposobljenosti je v precejšnji meri mogoče nadomestiti s kvalitetnimi sodelavci
in timskim delom, pomanjkanje etičnosti pač ne.
KCD je že pred meseci pripravila Kodeks vrednot poslanca in poslanke, ki naj bi služil tudi
kot izbirno sito pri iskanju in preverjanju kandidatk in kandidatov. Zato smo se odločiti, da
vam posredujemo SKRAJŠAN KODEKS VREDNOT. Ta kodeks bo v pomoč tudi vam, saj bi
z objavo, da so vsi vaši kandidati in kandidatke priloženi Kodeks podpisali, močno pozitivno
vplivalo na volivce in vsaj deloma zmanjšalo nezaupanje, ki danes vlada do političnih strank.
Predlagamo, da svojim kandidatom in kandidatkam posredujete Kodeks v podpis, nakar naj
za stranko to stori še uradni vlagatelj liste. Nato volivcem in volivkam posredujete
informacijo, kateri vaši kandidati in kandidatke so sprejeli pravila in vrednote iz Kodeksa.
Zavrnitev podpisa Kodeksa sicer ne bo imela neposrednih posledic, bi pa spoznanje, da
nekateri Kodeksa ne želijo ali ne morejo podpisati, volivcem prihranilo številne pomisleke,
vam (strankam) pa marsikatero težavo, če bi se kasneje razkrilo, da integriteta nekaterih ni
bila zaupanja vredna.
Našo odločitev, da v teh razmerah zaostrimo vprašanja etičnosti in poštenosti, razumite kot
del našega prizadevanja, da bi bil sedmi sklic DZ tudi v tem pogledu boljši od dosedanjega.
Zato naj vam bo priloženi Kodeks predvsem v pomoč pri promociji posameznih kandidatov
in kandidatk. Kodeks bomo posredovali tudi javnosti in medijem in jih zaprosili, da v javnih
predstavitvah kandidatnih list povprašajo tudi to, kateri vaši kandidati in kandidatke so
Kodeks podpisale.
S pozdravi in spoštovanjem!
Za Koalicijo civilne družbe
Predsedujoči, Emil Milan Pintar
Priloga: Skrajšana oblika Etičnega kodeksa

