
 
 

Datum, 21.6.2014 
 
Spoštovani člani in članice ter simpatizerji KCD, 
 
 
Za nami je prva faza letošnjih izrednih volitev: oblikovanje predvolilnih koalicij in 
sestavljanje ter vlaganje kandidatnih list. Mesece smo si prizadevali, da bi povezali različne 
politične skupine in civilno družbo, vendar do učinkovite povezave žal ni prišlo. Pri teh 
prizadevanjih pa nismo bili povsem neuspešni, saj smo v programe nekaterih strank uspeli 
vnesti številne elemente naših programskih usmeritev, hkrati pa v političnem prostoru 
uveljaviti misel, da je moralna komponenta kandidatk in kandidatov v resnici 
najpomembnejša. 
 
Na volitve se bo podalo veliko političnih strank in skupin, a velika večina le teh nima realne  
možnosti, da bi prestopila 4% volilni prag. Glasove, oddane tem strankam oz. listam, si bodo 
proporcionalno razdelile uspešnejše stranke, ker je obstoječi volilni sistem žal tako zasnovan. 
To pa zahteva od volivcev dodaten temeljit premislek, komu bodo oddali svoj glas. 
 
Prejšnji torek se je sestal Programski svet KCD in sklenil, da zaradi dejstva, da so se nekateri 
posamezniki iz civilno družbenih subjektov ali strank priključili različnim kandidatnim 
listam (npr: SD, ZL, SMC, PS, ZAB) smo sklenili, da KCD ne bo podprla nikogar, posamezni 
člani pa lahko morebitno podporo izrazijo samostojno. 
 
V KCD ugotavljamo, da so bile stranke na sodelovanje ali vključevanje posameznih 
civilnodružbenih subjektov pripravljene samo v skrajni sili in pogosto pod neenakopravnimi 
pogoji. Povsem drugače bi seveda bilo, če bi se civilnodružbeni subjekti najprej sami povezali 
v močno koalicijo in potem kot upoštevanja vreden dejavnik vključili v volilno tekmo 
samostojno ali skupaj s tisto politično stranko, ki bi v največji meri sprejemala naš program 
in etična načela. 
 
Kljub nastali situaciji pa lahko, prav pri vprašanju moralnih načel za drugačno politiko, 
storimo še mnogo. Programski odbor KCD je svoj Kodeks vrednot strnil v nekaj 
najpomembnejših načel in ga poslal vsem strankam, ki so vložile kandidatne liste ter jih 
pozval k njegovemu podpisu. Obenem smo jih opozorili, da bodo kandidati, ki bodo prvi 
podpisali ta Kodeks, lahko to uveljavljali kot pomembno prednost pri promociji svoje 
stranke. 
 
Kodeks smo posredovali tudi medijem s priporočilom, da naj na javnih soočenjih izpostavijo 
načela etike in preverijo, kateri kandidati in kandidatke (ter stranke v celoti) so sprejeli in 
podpisali pravila in vrednote iz Kodeksa. Spoznanje, da nekateri Kodeksa ne želijo ali ne 
morejo podpisati, pa bi volivcem odpravilo vsakršno dilemo.  
 
Tudi vas pozivamo, da pri aktivnem spremljanju soočenj in predstavitev kandidatk in 
kandidatov zahtevate od njih, da se opredelijo do moralno etičnih vprašanj zapisanih v 
Kodeksu, da ga podpišejo in delujejo v skladu z njim. 
 
 
S pozdravi in spoštovanjem, 
 

   Za Koalicijo civilne družbe 
     Predsedujoči KO KCD 
         Emil Milan Pintar  


