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Vodstvom strank, ki so vložile Kandidatne liste in medijem! 

 

Zadeva: Informacija o odzivih in stališčih strank do vprašanj civilne družbe 
 

Spoštovani, 

Koalicija civilne družbe (KCD) je v predvolilnem obdobju na politične stranke, ki so vložile 

kandidatne liste, in na medije naslovila troje pisem z vprašanji, kakšna so njihova stališča v določeni 

zadevi. Ta vprašanja so se nanašala na odnos do Etičnega kodeksa (prvo pismo), do vračanja 

nezakonito pridobljenega premoženja (drugo pismo) in nujnosti spremembe volilne zakonodaje 

(tretje pismo). 

 

S temi pismi smo zasledovali tri cilje: 

 prvič, medije in stranke smo hoteli opozoriti na ta vprašanja, ki so se jim mediji, ne glede na to, 

da so izjemno aktualna, v predvolilnih razpravah preveč izogibali; 

 drugič, zanimalo nas je, kakšna je odzivnost strank na vprašanja, ki prihajajo iz sfere civilne 

družbe, ko gre za resne teme; 

 in tretjič, zanimala so nas stališča posameznih strank do teh vprašanj, saj bi ta stališča lahko bila 

oziroma bi morala biti eden osrednjih elementov pri odločanju, koga voliti. 

 

Naše ugotovitve so sledeče: 

 Ugotavljamo, da je bila odzivnost medijev slaba saj od njih nismo dobili nobenega neposrednega 

odgovora. Le po našem drugem pismu (vračanje nezakonito pridobljenega premoženja) je 

bila to tudi tema v televizijskem soočenju.  

 Tudi odzivnost političnih strank je bila razmeroma nizka, slabša na »levici« kot na »desnici«, 

slabša pri velikih kot pri manjših strankah. Preseneča pa, da je v nekaterih odgovorih jasno 

zaznati nekorekten ali celo nestrpen odnos do civilne družbe oziroma nekorektno argumentiranje 

njihovih, po naši oceni nekaterih nesprejemljivih stališč.  

 

Naj navedemo samo nekaj primerov:  

 DL o odlivu sredstev v davčne oaze: »… koliko je tega premoženja, obstajajo predvsem 

špekulacije, konkretnih podatkov pa ni…« 

 ZaAB o volilni zakonodaji: zadostuje »ukinitev volilnih okrajev in uvedba preferenčnega 

glasu…«; 

 SDS o kodeksu vrednot: »…kandidati za poslance so podpisali etični kodeks SDS«. Ta pa ni 

javno dostopen. Etičnega kodeksa, ki v ospredje (pred zvestobo stranki) postavlja interes države 

pa tako kot mnogi drugi niso pripravljeni podpisati. 

 Od strank SD, DESUS, SLS in SMC nismo prejeli nobenega odgovora na nobeno od treh pisem. 

 

Na osnovi ne-odgovorov lahko ugotovimo, da je odnos medijev do civilne družbe in njenih institucij 

podcenjevalen. Prav tako pa je še vedno pomanjkljiv in slabo artikuliran odnos političnih strank do 

institucij civilne družbe. Vse to zahteva od nas v KCD, da z delom nadaljujemo, da zagotovimo svojo 

»stalno prisotnost« na družbeni sceni tudi v času med volitvami, predvsem z oblikovanjem strokovnih 

stališč do posameznih aktualnih vprašanj. 

 

      Koordinacijski odbor Koalicije civilne družbe 

 

KCD je organizacijska platforma, v kateri sodelujejo aktivne državljanke in državljani, družbena 

gibanja, društva, novo nastajajoče pobude in drugi subjekti civilne družbe. 


