29 ΜΑΙΟΥ, 2011

ΨΗΦΘΣΜΑ ΓΘΑ ΟΡΘΖΟΝΤΘΑ ΨΗΦΟΦΟΡΘΑ
H oξηδόληηα ςεθνθνξία γηα ηηο βνπιεπηηθέο έδξεο δελ επηηξέπεηαη ζηελ Κύπξν,
δειαδή όινη νη πνιίηεο αλαγθάδνληαη λα ςεθίζνπλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θόκκα
πξώηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμνπλ ηνπο ππνςήθηνπο κέζα από ην ελ ιόγσ
θόκκα.
Πηζηεύνπκε όηη απηό ην ζύζηεκα είλαη αλαρξνληζηηθό, απνξξίπηεηαη από έλα
κεγάιν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ θαη όηη έρεη αλαγθάζεη πνιινύο πνιίηεο ζην λα
αληηδξνύλ θαηαδηθάδνληαο ηα θόκκαηα θαη λα κελ ςεθίδνπλ. Ο ζθνπόο ηνπ
Κηλήκαηνο Αλεμάξηεησλ Πνιηηώλ ΖΥΓΟΣ κέζσ απηνύ ηνπ δεκνςεθίζκαηνο είλαη
λα θαηαγξάςεη ηνλ πηζαλό αξηζκό ησλ πνιηηώλ πνπ ζα πξνηηκνύζαλ έλα νξηδόληην
ζύζηεκα ςεθνθνξίαο θαη ηε ρξήζε ηνπ απνηειέζκαηνο σο κνριό πηέζεσο ζε
ζπληνληζκό κε ην Κίλεκα Οηθνιόγσλ, πξνθεηκέλνπ λα πείζνπκε ηα πνιηηηθά
θόκκαηα λα αιιάμνπλ ην λόκν, έηζη λα επηηξέπεηαη ζηνπο πνιίηεο λα ςεθίδνπλ
ππνςήθηνπο από δηαθνξεηηθά θόκκαηα εθόζνλ απηό επηζπκνύλ λα θάλνπλ.
ΨΗΦΘΣΜΑ:
Τν Κίλεκα Αλεμάξηεησλ Πνιηηώλ ΖΥΓΟΣ, πηζηεύεη αθξάδαληα όηη ε απνρή είλαη
θαηλόκελν εμαηξεηηθά επηθίλδπλν γηα ην κέιινλ ηνπ ηόπνπ καο θαη όηη ην ςειό
πνζνζηό ηεο απνρήο πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο ζπλδέεηαη άκεζα
κε ηελ έιιεηςε ηεο δπλαηόηεηαο νξηδόληηαο ςεθνθνξίαο θαη κε ηελ πεπνίζεζε όηη
ςεθίδνληαο ηα κηθξά θόκκαηα ε ςήθνο ηνπ πνιίηε ζα πάεη ρακέλε. Πνιύ κεγάιν
πνζνζηό ησλ πνιηηώλ καο δελ είλαη απόιπηα θνκκαηηθά παξαηεηαγκέλνη θαη έηζη
αξλνύληαη λα ςεθίζνπλ θάπνην θόκκα, πνιινί όκσο από απηνύο ζα ήζειαλ λα
ςεθίζνπλ ππνςήθηνπο από δηάθνξα θόκκαηα.
Τν Κίλεκα Οηθνιόγσλ Κύπξνπ έρεη ππνβάιεη πξόζθαηα ζηελ Βνπιή πξνηεηλόκελν
λνκνζρέδην βάζεη ηνπ νπνίνπ:
1. Θα επηηξέπεηαη θαη ε νξηδόληηα ςεθνθνξία κε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό ησλ
ζηαπξώλ πξνηηκήζεσο ( αλά επαξρία ) ζε δηάθνξα θόκκαηα ε θαη αλεμάξηεηνπο.
2. Τα πνζνζηά ησλ θνκκάησλ ζα εμάγνληαη κόλν από ηα θνκκαηηθά ( θάζεηα )
ςεθνδέιηηα.
3. Οη νξηδόληηνη θήθνη δελ ζα κεηαθέξνληαη ζηε δεύηεξε θαηαλνκή θαη γηα λα
εθιεγεί θάπνηνο βάζεη ησλ νξηδόληησλ ςήθσλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ην
εθινγηθό κέηξν.
Τν Κίλεκα Αλεμάξηεησλ Πνιηηώλ ΖΥΓΟΣ, ζεσξεί ην πξνηεηλόκελν λνκνζρέδην ζαλ
κηα θαιή αξρή γηα ηελ εηζαγσγή απηνύ ηνπ ζεκαληηθνύ ζεζκνύ, ( πάληα βέβαηα κε
κειινληηθό ζηόρν ηελ εθαξκνγή ηνπ πιήξνπο νξηδόληηνπ ζπζηήκαηνο
ςεθνθνξίαο) θαη κε απηό ην δεκνςήθηζκα δεηνύκε ηελ ζεηηθή ςήθν ηνπ ιανύ γηα
λα κπνξέζνπκε λα πείζνπκε ηα θόκκαηα λα ππεξςεθίζνπλ απηό ην λνκνζρέδην.
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