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Pravijo, da hočejo manj foteljev, 
v resnici pa krčijo demokracijo

Pravijo, da se tako prihrani stroške. Koliko? Računi pravijo, da 57
milijonov letno. Italijanskih volilcev je 51,5 milijona. Torej bi prihranili
1,10 evra… na vsakega od nas. Eno kavo...na leto!

Krčenje števila članov parlamenta je napad na Ustavo: 

➔ ker krči predstavništvo državljanov;
➔ krči  politični  pluralizem,  saj  iz  parlamenta  izloča
manjše  ozemeljske  enote,  politične,  etnične  in  jezikovne
manjšine, kot je slovenska;
➔ krepi moč vlade v odnosu do parlamenta;
➔ veča moč oligarhij pri izbiri kandidatov za parlament.

Zato na referendumu glasu NE:
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Zakaj glasujemo NE. Odgovori na pogosta vprašanja.

„Nima smisla glasovati, saj kvorum ne bo dosežen.“ 
To je laž, ker za tak referendum ni predviden kvorum in vsak NE bo imel svojo

težo. 

“„Zmagal bo DA, saj ljudje mrzijo člane parlamenta.“
Ni  tako.  Ljudje  so  že  dvakrat  zavrnili  podobne predloge  o  krčenju  članov

parlamenta. Torej se lahko ponovi v tretje. 

„Moramo glasovati za, saj je v Italiji preveč parlamentarcev.“
Ni  res.  V  Italiji  imamo enega člana  parlamenta  za  stotisoč  volilcev,  kar  je

podobno glavnim evropskim državam in veliko manj v primerjavi z ostalimi. Če bi
rez potrdili, bi Italija zdrknila na zadnje mesto v EU.

„Krčenje števila parlamentarcev ne vpliva na predstavništvo.“
Ni res. Pravo predstavništvo pomeni, da člani parlamenta poznajo razmere v

svojem okraju in so v odnosu z ljudmi. Če jih bo manj bo ta odnos okrnjen. 

„Tako se bomo znbebili majhnih strank.“
V resnici stranke, ki zberejo tudi milijon glasov, nimajo svojih predstavnikov.

Medtem pa se v parlamentu, volilnim pragom navkljub, umetno ustanavljajo majhne
politične skupine.  S krčenjem števila članov parlamenta narodne manjšine resno
tvegajo, da ne bodo več imele svojih zastopnikov. 

„Kakovost dela v parlamentu ni odvisna od števila, pač pa od sposobnosti njegovih
članov.“

Ne drži.  Nesposobnost  parlamentarcev  je  odvisna  od  načina,  kako so  bili
izbrani,  ne  pa  od  njihovega  števila.  Trenutno  kandidate  imenujejo  strankarska
tajništva in volilci nimajo besede pri tem. Zato njihova sposobnost ni važna.

 
„Parlament naj bo čimbolj učinkovit. Če jih je manj, bo bolje delal.“

Čim  manj  jih  bo,  tem  večjo  moč  bodo  imele  glavne  stranke,  ki  bodo
sprejemale  zakonske  ukrepe  tjavendan.  Skrčeno bo tudi  število  članov delovnih
odborov. (Teh je zdaj po 14 v vsaki zbornici.) Poklicna pripravljenost njihovih članov
bo ponižana, kakovost zakonov bo slabša. 

„Vse lepo in prav, toda krčenje števila članov parlamenta pomeni prihranek javnega
denarja.“

To  je  pa  res  fake  news,  lažna  novica.  Prihranek  znaša  0,007% proračuna
države, torej 1,10 evra za vsakega volilca. Ena kava… na leto!


