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Ræðum um nútímalegt beint lýðræði

Kæru Íslendingar!

Dr. Roberto Balzaretti

Í samræmi við nútímalegt lýðræði, er hugmyndin um sjálfsákvörðunarrétt
borgaranna ákaflega mikilvæg. Það var Genfarbúinn og heimspekingurinn
Jean-Jacques Rousseau, sem skilgreindi hugtakið borgaralegt sjálfstæði,
og í dag er það framkvæmt í formi kosninga og þjóðaratkvæðagreiðslna
um mikilvæg málefni. Í stjórnmálakerfi svissneska sambandsríkisins eru
umfangsmikil almenn réttindi til þjóðarfrumkvæðis og þjóðaratkvæðagreiðslna
ákaflega mikilvæg. Þessi verkfæri, sem gera beint lýðræði mögulegt, hafa
haft áhrif á þróun landsins á þann hátt að stefnumál þess eru á margan hátt
í algjöru samhengi við vilja þjóðarinnar sem hún hefur fengið tækifæri til að
koma á framfæri. Nú, þegar þið Íslendingar eruð að endurskoða stjórnarskrá
ykkar og eruð að ræða það að taka upp reglur sem gera beint lýðræði
mögulegt, teljum við að sé rétti tíminn fyrir umfangsmeiri miðlun upplýsinga
Sviss til Íslands á þessu lykilsviði stjórnmálanna. Þessi bæklingur, sem
myndar heild með sýningunni „Nútímalegt beint lýðræði í Sviss og á Íslandi“,
býður upp á samræður og að velta fyrir sér hverjar eru framtíðarhorfur valds
fólksins á 21. öldinni.
Með góðri kveðju,
Dr. Roberto Balzaretti
Ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytis Sviss
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Samantekt

Á Íslandi eru uppi áform um að styrkja beint lýðræði.
Mörg ríki víða um heim hafa gripið til aðgerða í þá
veru til að efla fulltrúalýðræðið. Sviss er það land
í heiminum sem hefur gengið lengst í þróun beins
lýðræðis með innleiðingu borgarafrumkvæðis og
þjóðaratkvæðagreiðslna. Af þeim sökum er áhugavert
að líta til reynslu Sviss þegar rætt er um beint lýðræði í
nútímalegu samhengi.
Nútímalegt beint lýðræði tekur mið af styrkleikum
og veikleikum þeirra þátta sem gera borgurunum
kleift að taka þátt í stjórnmálum í Sviss og á Íslandi.
Þetta verkefni býður upp á tækifæri til að fræðast og
ræða um lykilþætti beinna lýðræðisferla innan ramma
fulltrúalýðræðisins.
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Ferð sem er ólokið

Barátta í upphafi fyrir áhrifum
Í þúsundir ára hefur hugmyndin um þátttöku almennings
í stjórnkerfinu orðið tilefni mikilla umræðna og leitt til
valdabaráttu. Smátt og smátt hafa þessar hugmyndir
orðið að veruleika og gert almenningi kleift að hafa
raunveruleg áhrif á opinber málefni. Á þessum tíma
hafa grundvallarhugmyndir um hvað felist í „lýðræði“
þróast mikið. Fyrr á öldum merkti lýðræði einfaldlega
samkundu þar sem menn komu saman til að ræða og
taka ákvarðanir um opinber málefni. Í dag stendur
hugtakið „lýðræði“ fyrir mun yfirgripsmeiri meginreglur
laga og réttarfars, þar á meðal mannréttindi, réttarríkið
og réttinn til frjálsra og almennra kosninga (kosningar,
þjóðaratkvæðagreiðslur).

Aristóteles á freskunni „Skóli Aþenu“ eftir Rafael.

Gjarnan er sagt að lýðræðið (stjórn fólksins) hafi fæðst
í Aþenu til forna. Það var þar, árið 594 fyrir Krist,
sem meginreglan um jöfn réttindi og aukinn aðgang
almennings að stjórn ríkisins kom til sögunnar. Í fyrsta
skipti var rétturinn til þátttöku í opinberum málefnum og
til að gegna opinberu embætti veittur mun breiðari hópi
en áður hafði tíðkast.

© Ticinese

Þó hafði meirihluti Aþenubúa, t.d. konur og þrælar, engin
tækifæri til lýðræðislegrar þátttöku, og í raun var allt
stjórnkerfið byggt á þrælahaldi sem gerði hinum útvöldu
kleift að taka þátt í þinghaldi.
Tilkoma pólitískra hugmyndafræðinga
Marmarastytta af spartverskum fótgönguliða með einkennandi
hjálm.

© Qwqchris

Mikilvægir pólitískir hugmyndafræðingar,
stjórnmálaskörungar og heimspekingar voru uppi á
þessum tíma: Períkles, Sókrates, Plató og Aristóteles
áttu þátt í mótun lykilhugmynda á borð við stjórnskipun
sem byggði á skiptingu valdsins og nauðsyn opinberrar
umræðu sem undanfara ákvarðana. Þessar sígildu
hugmyndir hafa áhrif á lýðræðisþróun enn þann daginn
í dag. En þar sem ekkert kerfi er fullkomið mun þróun
lýðræðisins aldrei ljúka.

Pnyx-hæðin í Aþenu - staðurinn þar sem þing voru haldin.
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Sviss: Upphaf
þjóðaratkvæðagreiðslna
Brautryðjendur í Sviss
Í Sviss má rekja sögu lýðræðisstofnana í kantónunum
(kantónur eru fullvalda fylki sem saman mynda
svissneska sambandsríkið) aftur til 15. aldar. Í
kantónunni Graubünden gátu til dæmis nokkur
sveitarfélög keypt sér frelsi frá lénsherrum og stofnuðu
í kjölfarið eigin dómstóla. Til þess að verja hið nýfengna
frelsi mynduðu þau með sér bandalög til að tryggja
sjálfstæði og sjálfsákvörðunarrétt samfélaga á svæðinu.
© Sidonius

„Þjóðaratkvæðagreiðslan“ fundin upp
Þetta bandalagskerfi krafðist samhæfingar á milli
einstakra svæða. Þess vegna ferðuðust erindrekar á milli
þorpa með bakpoka fulla af skjölum svo hægt væri að
gera samninga um sameiginleg málefni. Erindrekarnir
sneru svo aftur til heimabyggðar sinnar með undirritaða
samninga og lögðu þá fyrir heimamenn til samþykkis
eða höfnunar. Þannig varð hugtakið „referendum“
(þjóðaratkvæðagreiðsla) til (á latínu: „re“ = „aftur“,
„ferre“ = „færa“=).
Undanfari fremur en afleiðing

Skjaldarmerki Bandalags Guðs og biskupsdæmisins Chur.

© Adrian Michael

Sambærileg þróun átti sér einnig stað í kantónunum
Valais og Glarus í lok miðalda. Það sýnir að
„þjóðaratkvæðagreiðslur“ tíðkuðust löngu áður en
Sviss var stofnað í sinni nútímamynd. Reyndar var
Sviss eins og við þekkjum það í dag stofnað með
þjóðaratkvæðagreiðslu um stjórnarskrána árið 1848 –
allt frá þeim tíma hefur nútímalegt beint lýðræði verið
mikilvægur þáttur í friðsamlegri úrlausn deilumála.

Tákn hins þrískipta bandalags á íbúðarbyggingu í Valchava.
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1848: Eina farsæla byltingin í Evrópu

Árið 1847 leiddu átök á milli kantóna framsækinna
mótmælenda og íhaldssamra kaþólikka til
borgarastríðs þar sem einungis nokkrir hermenn létu
lífið. Í kjölfar þessara átaka var fyrsta stjórnarskrá
sambandsins samin - og borin undir atkvæði í
flestum svissneskum kantónum ári síðar. En hvernig
gat þjóðaratkvæðagreiðsla í lauslegu ríkjasambandi
sjálfstæðra kantóna farið fram? Lausnin var einföld:
Yfirvöldum hverrar kantónu fyrir sig var heimilt að haga
atkvæðagreiðslunni með þeim hætti sem þau kusu. Ef
meirihluti kantónanna, þar sem meirihluti svissneskra
borgara bjó, samþykkti stjórnarskrána, þá tæki hún gildi
í landinu öllu - afleiðingin var eina farsæla lýðræðislega
„byltingin“ sem nokkurn tíma hafði átt sér stað í Evrópu.

© Parliamentary Services 3003 Berne

Siðað borgarastríð

Hvolfþakið í svissneska þinghúsinu.

Með sambandsstjórnarskránni sem tók gildi 1848
var nýtt stjórnkerfi tekið upp að fyrirmynd kantóna
framsækinna mótmælenda. Alveg frá byrjun var
borgurum veittur frumkvæðisréttur til að leggja fram
tillögur um gagngera endurskoðun og þeim var skylt að
greiða atkvæði um allar breytingar. Ekki hefur hins vegar
verið heimilt að leggja fram tillögur um endurskoðun að
hluta og löggjafarvaldið er alfarið í höndum þingsins.
Í marga áratugi átti einungis einn flokkur (frjálslyndi
flokkurinn) fulltrúa í ríkisstjórn.
Enn fremur hefur sambandsstefnan verið innleidd í
stjórnarskrána. Samkvæmt henni er eins mikið vald
og mögulegt er fært til kantónanna. Að meginreglu til
sér sambandsstjórnin einungis um þau verkefni sem
nauðsynlegt er að séu framkvæmd á samræmdan hátt.
Allt annað er í höndum kantónanna.

Svissneska sambandsstjórnarskráin sameinaði óvinveittar
kantónur.

Svissneska leiðin
Mikilvægustu þættir svissnesku sambandsstefnunnar eru eftirfarandi:
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•

Kantónurnar eru æðstu einingar sambandsríkisins.

•

Sambandsstjórnin og kantónurnar eiga með sér náið samstarf og kantónurnar starfa einnig saman innbyrðis.

•

Sjálfræði kantónanna er mikið á sviði öflunar og ráðstöfunar opinberra tekna.

•

Kantónurnar njóta sjálfræðis á sviði skipulags og verkferla.

•

Kantónurnar eiga lögbundinn rétt á að koma að mikilvægum ákvörðunum sem teknar eru af sambandsstjórninni.

•

Allar kantónurnar eiga jafnmarga fulltrúa í fylkjaráðinu óháð fólksfjölda.

Nýtt stjórnkerfi

Óánægja ríkti með hið nýja lýðræði nánast frá upphafi,
en til að byrja með var öllum tillögum um aukna þátttöku
almennings hafnað af frjálslyndri yfirstétt sem hélt um
valdataumana. Árið 1869 leiddi lýðræðishreyfing hins
vegar til þróunar stjórnarskrár í kantónunni Zürich sem
gerði ráð fyrir mun meiri þátttöku. Með henni voru
ný bein lýðræðisréttindi á borð við borgarafrumkvæði
og (valfrjálsar) þjóðaratkvæðagreiðslur innleidd.
Kosningaréttur var þó enn takmarkaður og konum var
ekki veittur aðgangur að ákvarðanatökuferlinu.
Ný aðferð við ákvarðanatöku

•

•

Borgaratillögur (1891): Allir kjósendur greiða
atkvæði um minnihlutatillögu sem er samþykkt og
lögð fram af hópi borgara og undirrituð (í dag) af
a.m.k. 100.000 borgurum (2% kjósenda).
Almenn þjóðaratkvæðagreiðsla (1874): Allir
kjósendur greiða atkvæði um lög sem hafa verið
samþykkt af þinginu og (í dag) a.m.k. 50.000
borgarar (1% kjósenda) hafa lagt til að verði sett í
þjóðaratkvæðagreiðslu.
Skyldubundin þjóðaratkvæðagreiðsla (1848): Allir
kjósendur greiða atkvæði um mikilvæg málefni í
þjóðaratkvæðagreiðslu sem skylt er að halda skv.
lögum og varðar ályktun eða lög sem samin eru
af þinginu.

Teikning af nýrri austurálmu Sambandshallarinnar (1890).

Svissneska leiðin
Gagntillaga:
Til þess að stuðla að samræðum á milli borgara og
kjörinna fulltrúa og góðu jafnvægi á milli beins og
óbeins lýðræðis hefur þingið heimild til að leggja fram
gagntillögu við borgaratillögu. Þetta er leið til að ná
málamiðlun. En kosningakerfið gerir einnig ráð fyrir
almennum atkvæðagreiðslum þar sem hægt er að
samþykkja bæði borgaratillöguna og gagntillögu þingsins
– og settur er fram að auki þriðji valkostur til að ljóst sé
hvaða tillaga skuli valin.

© Parliamentary Services 3003 Berne

•

Bahnhoftorgið í Zürich í kringum 1900.

© Parliamentary Services 3003 Berne

Hin framsækna stjórnarskrá Zürich leiddi til svipaðrar
þróunar í átt að beinu lýðræði í öðrum kantónum
og einnig hjá sambandsríkinu. Í lok aldarinnar hafði
svissneska fulltrúalýðræðið undirgengist margar
mikilvægar breytingar sem stuðluðu að beinu lýðræði:

Teiknidrög að hvolfþaki svissneska þinghússins frá 1897
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Nýting frumkvæðisréttar

Tækin sem voru þróuð fram að lokum 19. aldar á
sviði beins lýðræðis eru enn við lýði í dag, jafnvel þótt
gerð og notkun þeirra hafi smám saman verið færð til
nútímahorfs í gegnum árin. Hér á eftir er að finna lýsingu
á því hvernig framkvæmd beins lýðræðis er háttað í dag.

Ímyndum okkur að þú sért óánægð(ur) með ákveðna
þætti í lífi þínu, t.d. að þér finnist að þú þurfir að
greiða of mikið fyrir notkun almenningssamgangna.
Þér finnst að allir skattgreiðendur ættu að geta notað
almenningssamgöngukerfið án endurgjalds. Þess vegna
viltu leggja fram borgaratillögu. Í Sviss gætu næstu skref
verið eftirfarandi:

© Parliamentary Services 3003 Berne

Hvernig skal byrja

„Wandelhalle“ – óopinber staður ákvarðanatöku.

Þú getur ekki gert það einn þíns liðs.
Nú hefur þú 18 mánuði til að afla a.m.k. 100.000
undirskrifta til stuðnings tillögu þinni. Þetta krefst
mikillar vinnu við að koma málstað þínum á framfæri auk
nokkurs fjármagns. Sem fulltrúi frumkvæðisnefndarinnar
berð þú ábyrgð á að senda undirskriftareyðublöð til
sveitarstjórna, sem staðfesta undirskriftirnar.

© FDFA, Presence Switzerland

Þú þarft að stofna frumkvæðisnefnd svo þú gætir
skráð tillöguna hjá stjórnarskrifstofu Sviss og því spyrð
þú nokkra vini hvort þeir vilji styðja tillöguna þína. Þú
þarft að minnsta kosti sex nefndarmeðlimi til viðbótar.
Því næst hefur þú samband við stjórnarskrifstofuna
til þess að fá leiðbeiningar um hvernig eigi að semja
breytingartillögu við stjórnarskrána um fjármögnun
almenningssamgangna. Þú verður að leggja tillöguna
fram á öllum fjórum opinberum tungumálum Sviss og
getur hafist handa við söfnun undirskrifta eftir að tillagan
hefur verið birt með formlegum hætti í stjórnartíðindum
sambandsríkisins.

Það er mikið verk að afla 100.000 undirskrifta á 18 mánuðum.

© FDFA, Presence Switzerland

Það getur verið að þú þurfir að safna a.m.k. 110.000
undirskriftum til að vera viss um að uppfylla skilyrðið
um öflun 100.000 staðfestra undirskrifta til stuðnings
tillögunni. Að lokum ber þér að senda alla kassana með
undirskriftunum til stjórnarskrifstofunnar. Að því loknu er
tillagan þín orðin opinbert málefni sambandsríkisins.

Undirskriftirnar þarf að afhenda stjórnarskrifstofunni.
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Stuðnings aflað

Samræður við stjórnvöld

Í Sviss eru tillögur stjórnvalda og þingdeildanna tveggja
einungis ráðgefandi. Lokaákvörðun varðandi tillögur
og þjóðaratkvæðagreiðslur er ávallt í höndum æðsta
valds þjóðarinnar - kjósenda allra. Þess vegna þurfa
borgaratillögur nánast alltaf að fara í gegnum margra ára
ferli sem krefst mikillar þolinmæði, fjármagns og tíma af
hálfu þeirra sem leggja slíkar tillögur fram.

© FDFA, Presence Switzerland

Þá er komið að sambandsráðinu: Því ber að veita svar
innan eins árs. Ráðherrarnir ráðfæra sig við ráðuneyti
sín og ræða tillöguna á fundum sambandsráðsins
Í flestum tilvikum kemst sambandsráðið að þeirri
niðurstöðu að tillagan sé of róttæk. Þó kemur fyrir
að stjórnvöld komi fram með gagntillögu sem gengur
skemur en upphaflega tillagan. Ef það gerist er þér (fyrir
hönd frumkvæðisnefndarinnar) heimilt að draga tillögu
þína til baka. Eftir að tillaga hefur verið lögð fram með
fullnægjandi hætti tekur við ferli sem í raun má lýsa sem
samræðum við stjórnvöld.

Í Sviss er æðsta pólitíska valdið í höndum kjósenda.

Stjórnvöld ákveða hvenær tillaga þín verður borin undir
atkvæði þjóðarinnar. Þangað til þarft þú að heyja harða
kosningabarátta til að eygja von um sigur. Þegar fjórar
vikur eru til kosninga fá allir svissneskir borgarar kjörseðla
senda heim til sín - flestir senda seðlana til baka með pósti
en sumir nýta sér nýja möguleika til að greiða atkvæði í
gegnum netið. Einungis fáir kjósendur mæta á kjörstað um
helgina sem atkvæðagreiðslan fer fram.

© FDFA, Presence Switzerland

Kjördagur

Í dag greiða flestir kjósendur atkvæði með pósti og sumir kjósa
jafnvel í gegnum netið.

Til þess að hafa sigur í kosningunum þarf þú meirihluta allra
greiddra atkvæða sem og meirihluta greiddra atkvæða í
meirihluta kantónanna. Þetta er vissulega hár þröskuldur.
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Þjóðaratkvæðagreiðslur - Valdið fært
aftur til fólksins
Áhrif almennings á löggjöf
Þótt borgaratillögur einskorðist við breytingar á
stjórnarskrá sambandsins getur almenningur einnig greitt
atkvæði um lög sem samþykkt eru af svissneska þinginu,
enda óski a.m.k. 50.000 manns eftir því innan 100 daga
frá útgáfu laganna. Stjórnmálaflokkarnir þurfa að vera
mjög sveigjanlegir og hlusta á áhyggjur almennings alveg
frá upphafi til að koma í veg fyrir að lögum verði hafnað
í slíkri atkvæðagreiðslu. Enn fremur þarf lagatextinn
að vera auðskilinn á öllum opinberu tungumálunum. Ef
stjórnmálamennirnir standa vel að verki er venjulega
hægt að komast hjá þjóðaratkvæðagreiðslum af þessu
tagi. Staðreyndin er sú að minna en 10% af þeim lögum
sem þingið samþykkir fara í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Dæmi

Þann 17. maí 2009 samþykkti mjög naumur meirihluti
nýju lögin með 50,1% greiddra atkvæða. Lögunum
var hafnað í 14 kantónum, en ekki er gerð krafa um
tvöfaldan meirihluta í tilviki atkvæðagreiðslna um lög
þingsins eins og þegar um breytingar á stjórnarskrá er
að ræða. Útgáfa hinna nýju vegabréfa hófst árið 2010.

© Item

Þann 8. júní 2007 kynnti sambandsráðið hugmynd sína
um tölvutæk manngreinanleg vegabréf fyrir þinginu.
Báðar deildir þingsins samþykktu hugmyndina og lög
voru samin og samþykkt snemma árs 2008.
Hópar bæði til vinstri og hægri beittu sér fyrir því að
lögin yrðu sett í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þeir óttuðust
að manngreinanleg vegabréf innihéldu of mikið magn
viðkvæmra upplýsinga - og söfnuðu nægum fjölda
undirskrifta til að tryggja að lokaákvörðun yrði tekin af
almenningi.

Nýja svissneska vegabréfið hefur að geyma manngreinanlegar
upplýsingar um eiganda vegabréfsins.

Lög
samþykkt
Adoption
of a law by
af
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Frestur
fyrir
Deadline
forframlagningu
the sub50.000
undirskrifta
missiongildra
of 50'000
(100
validdagar)
signatures (100 days)

Fínstilling í 100 ár

Atkvæðagreiðslur um stjórnmálaleg réttindi
Svissneskur almenningur getur breytt stjórnarskrá sambandsins hvenær sem er ef breytingarnar eru samþykktar í
þjóðaratkvæðagreiðslu. Margar stjórnarskrárbreytingar og þjóðaratkvæðagreiðslur snúast eingöngu um framkvæmd
nútímalegs beins lýðræðis. En þetta þýðir ekki að þær séu samþykktar gagnrýnislaust. Þótt margar mikilvægar
breytingar, á borð við kosningarétt til handa nýjum hópum, hafi verið samþykktar, kemur einnig fyrir að tillögum um
aukið beint lýðræði sé hafnað.
Svisslendingar kjósa samstillt fulltrúalýðræði sem byggist hvort tveggja á beinni og óbeinni þátttöku.
Extending
(+)
Réttindi
aukin(+)

Year
ár

1910-1919
Introduction
of the Facultative
Innleiðing valfrjálsra
þjóðar
atkvæðagreiðslna
um alþjóðasamninga
Referendum
on International
Treaties

Maintaining/Restricting
Réttindi
óbreytt/takmörkuð(-)
(-)
Direct
Popular
of Federal
Tillögu
um Election
beina kosningu
sambandsráðsins
hafnað
Council Rejected

1920-1929

1930-1939
Introduction
of the Mandatory
Innleiðing
skyldubundinna
þjóðaatkvæða
Referendum
for Urgent
Federal
Decrees
greiðslna um áríðandi
stjórnar
tilskipanir
sem 1940-1949
ekki
samræmi
stjórnarskrá
noteru
in íLine
with við
Constitution
1950-1959

Tillögu
um Election
beina kosningu
Direct
Popular
of Federal
sambandsráðsins
hafnað
Council Rejected

Finance
Referendum at Federal
Level
Þjóðaratkvæðagreiðslu
um fjármál
sambandsríkisins
Rejected hafnað
Tillögu
um kosningarétt
handa konum
hafnað
Voting
Rights for til
Women
Rejected

1960-1969
VotingKonur
Rightsöðlast
for Women
Introduced
kosningarétt
Introduction
of the Obligatory
Innleiðing
skyldubundinna
þjóðar
atkvæðagreiðslna
um alþjóðasamninga
Referendum
on International
Treaties

1970-1979

Double
Yes for tvöfalds
Initiatives
with Counter
Innleiðing
samþykkis
borgaratillagna
með gagntillögu
Proposal Introduced

1980-1989

Kosningaaldur
lækkaðurtoí 18
Voting Age Lowered
18ár

1990-1999

Increase
Signature
Quorums for
Krafa
gerð umofaukinn
fjölda undirskrifta
vegna
borgaratillagna
þjóðaratkvæðagreiðslna
Initiativeogand
Referendum
18 Rejected
Tillögu umVoting
lækkunAge
kosningaaldurs
í 18 ár hafnað

Innleiðing réttar til að leggja fram
Generalalmenna
Popular borgaratillögu
Initiative Introduced

Extension
of Facultative
Referendum
Framlenging
valfrjálsra
þjóðar on 2000-2009
atkvæðagreiðslna
um Treaties
alþjóðasamninga
International

Þjóðaratkvæðagreiðslu

Referendum
on Armament
um vígbúnað
hafnaðRejected

Rétti til að samþykkja eða hafna hluta
tillögu
í þjóðaratkvæðagreiðslu
hafnað
Constructive
Referendum Rejected

General
Finally
Réttur tilPopular
að leggjaInitiative
fram almennar
borgaratillögur
lagður af
Abandoned (2009)

Svissneska leiðin
Svissneska „samstöðukerfið“:
Svissneska sambandskerfið byggir á nokkrum formlegum og óskráðum verklagsreglum:
•

Sú staðreynd að neðri deild þingsins er kosin hlutfallskosningu tryggir aðkomu allra stærri stjórnmálaflokka að stjórn
landsins.

•

Valdsvið beggja deilda svissneska þingsins er hið sama.

•

„Töfraformúlan“ tryggir í reynd að stærri stjórnmálaflokkar fá úthlutað sætum í sambandsráðinu í réttu hlutfalli við
atkvæðamagn.

•

Hagsmunahópar fá aðkomu að löggjafarferlinu til að koma í veg fyrir mikinn fjölda þjóðaratkvæðagreiðslna og tryggja
stuðning almennings við ný lög.
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Þjóðaratkvæðagreiðslur í Sviss Málefni og tíðni
Hversu oft eru atkvæðagreiðslur haldnar?
Að meðaltali er svissneskum kjósanda boðið að taka þátt
í fjórum kosningum ári. Á hverju ári eru á milli 5-15 mál
borin undir atkvæði. Að auki er kosið um 10-25 mál á
sveitarfélags- og kantónustigi. Flest mál eru þó afgreidd
á þingi enda ríkir fulltrúalýðræði í Sviss með víðtækum
réttindum til að bera mál undir atkvæði þjóðarinnar.
Um hvað er kosið?
Frá árinu 1989 hafa yfir 200 mismunandi mál verið sett
í þjóðaratkvæðagreiðslu. Kjörsókn hefur verið mest
þegar um er að ræða mál á sviði evrópsks samruna,
samgöngumál, umhverfismál, málefni útlendinga og
félagsþjónustu. Oftast hefur verið kosið um mál sem
tengjast stjórnskipulagi, samgöngum, félagsþjónustu,
umhverfismálum og heilbrigðiskerfinu.
Hver er niðurstaðan?
© Sammlung Verkehrhaus der Schweiz, Luzern

Oftast, í yfir tveimur þriðju hluta tilvika, hefur
sambandsstjórnin betur. Þó kemur fyrir að einn
stjórnarflokkana fimm þurfi að sætta sig við að
almenningur hafni tillögu sem hann leggur fram.
Flestar borgaratillögur uppfylla ekki skilyrðið um
tvöfaldan meirihluta (meirihluti heildaratkvæða og
kantóna) og um helmingur þjóðaratkvæðagreiðslna
uppfylla skilyrðið um kjörstaði. Þetta er fyrst og fremst
afleiðing hins fjölmenningarlega stjórnmálakerfis.
Frumvarp um álagningu gjalds á þung ökutæki til að stuðla að
færslu vöruflutninga yfir Alpana af vegum yfir á járnbrautir.

Svissneska leiðin
Þrjár þjóðaratkvæðagreiðslur sem vöktu mikla athygli:
•

Tillagan um „herlaust Sviss og friðsama stjórnmálastefnu“: Í nóvember 1989 greiddu yfir milljón svissneskra borgara
(35,6% kjósenda) atkvæði með niðurlagningu svissneska hersins. Þetta óvænta magn já-atkvæða hafði mikil áhrif á
framtíðarþróun málefna hersins og landsins.

•

Tillagan um “verndun Alpanna frá umflutningsumferð“. Í febrúar 1994 var borgaratillaga samþykkt sem gerði ráð fyrir
að vöruflutningar um Alpana færu fram með járnbrautarlestum í stað þess að ráðist yrði í gerð nýrra vega yfir Alpana.
Nú standa framkvæmdir yfir á einum mikilvægasta áfanga þessarar áætlunar - gert er ráð fyrir að nýju Gotthard
járnbrautargöngin, sem verða 57 kílómetra löng og þar með þau lengstu í heimi, verði opnuð árið 2016.

•

Tillagan um „bann við byggingu bænaturna“: Í nóvember 2009 vakti þjóðaratkvæðagreiðsla um bann við byggingu
nýrra bænaturna mikla athygli í Sviss og öðrum löndum. Í kjölfar þessarar atkvæðagreiðsla var aukin áhersla lögð á
viðræður á milli stjórnvalda og samtaka múslima á grundvelli svokallaðra „íslamskra skoðanaskipta“.

12

„Sannleikurinn“ á bak við svissneska
kjörsókn
Erfitt að bera tölur um kjörsókn saman

© FDFA, Presence Switzerland

Þegar tölur um kjörsókn hinna ýmsu þjóða eru bornar
saman er Sviss yfirleitt neðarlega á listanum. Eins og
í Bandaríkjunum taka um 50% svissneskra kjósenda
þátt í almennum kosningum, en í öðrum löndum, t.d.
Austurríki, er kjörsókn yfir 75%. Þetta segir hins vegar
ekki alla söguna um kosningaþátttöku Svisslendinga.
Þar sem mörg tækifæri bjóðast á hverju ári til að láta álit
sitt í ljós taka Svisslendingar einungis þátt í kosningum
um mál sem vekja áhuga þeirra og sem þeir hafa næga
þekkingu á.
Svissneskum borgurum bjóðast mörg tækifæri til að láta álit sitt í
ljós Að meðaltali koma 20-30 mál til atkvæðagreiðslu á ári.

Virk þátttaka

Ánægja Svisslendinga með lýðræði:

Áhugi Svisslendinga á stjórnmálum:
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Data Source: European Social Survey Round 4 Data (2008). Data file edition 3.0. Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data

Í nýlegri könnun kom fram að 87% Svisslendinga tóku þátt í a.m.k. einni þjóðaratkvæðagreiðslu á undanförnu ári
(52% tóku þátt í a.m.k. 7 af hverjum 10 atkvæðagreiðslum, 33% tóku þátt í þeim öllum). Þetta merkir að meira
en átta af hverjum tíu Svisslendinga kjósa a.m.k. einu sinni á ári. Því má segja að kosningaþátttaka í Sviss sé ein
sú mesta í heiminum, ef tekið er tillit til þess að í mörgum öðrum löndum fara kosningar einungis fram á tveggja,
fjögurra eða jafnvel fimm ára fresti.
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9Mjög
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Ánægðir taparar!
Svisslendingar eru almennt mjög ánægðir með lýðræðisfyrirkomulagið í Sviss, jafnvel þeir sem tapa
þjóðaratkvæðagreiðslum. Á tíu stiga skala gefa tveir af hverjum þremur einkunnina 7 eða hærra og einungis 7%
gefa einkunn á bilinu 0 til 3 (sjá mynd). Í mörgum öðrum þróuðum lýðræðisríkjum í Evrópu, svo sem í Þýskalandi,
Frakklandi og Bretlandi, ríkir mun meiri óánægja með lýðræðiskerfið. Á milli 25% og 33% þátttakenda gáfu einkunn
á bilinu 0 til 3 og 24% til 37% þátttakenda gáfu einkunn á bilinu 7 til 10.
13

Nýting frumkvæðisréttar fer vaxandi

Borgaratillögum fer sífellt fjölgandi
Á fyrsta áratugnum eftir að borgurum var veittur réttur til að leggja fram mál í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1891
voru einungis fimm slíkar tillögur lagðar fram. Á árunum frá 1911 til 1920 komust einungis tvær borgaratillögur alla
leið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Síðan þá hafa vinsældir þessarar nýstárlegu leiðar til að hafa áhrif á þjóðfélagið farið
sívaxandi, og þá einkum frá árinu 1970 þegar fjöldi framlagðra tillagna stórjókst. Á síðustu tíu árum hefur nýju meti
verið náð: Frá árinu 2001 hafa 36 borgaratillögur verið settar í þjóðaratkvæðagreiðslu.

Stuðningsmenn tillögunnar um bann við útflutningi hergagna.

Svissneska leiðin
Óbein áhrif:
Almenningur og kantónurnar samþykkja ekki margar tillögur sem lagðar eru fram af borgurum: Af þeim 174 tillögum sem
hafa verið bornar undir atkvæði hafa einungis 18 - um 10% - hlotið samþykki almennings og kantónanna.
En þetta merkir ekki að þær hafi ekki haft nein áhrif á stefnu svissneskra stjórnvalda: Í sumum tilvikum leiða tillögur sem
hafnað er af kjósendum til þjóðfélagsbreytinga í samræmi við markmið upphafsmanna þeirra. Tillögunni um réttindi fatlaðra
var til dæmis hafnað af stjórnvöldum og kjósendum þar sem hún innihélt ákvæði um mjög stranga byggingarstaðla sem
óraunhæft hefði verið að uppfylla, en í stað þess samþykkti þingið ný lög sem hafði að geyma þau ákvæði tillögunnar sem
ekki voru jafn umdeild.
Tillögur sem lagðar eru fram af borgurum fela gjarnan í sér róttækar lausnir á tilteknu vandamáli. Oft leiðir þetta til þess
að tillögunni er hafnað af kjósendum og í kjölfarið eru ákveðnir þættir hennar innleiddir af þinginu með beinni eða óbeinni
gagntillögu. Það er algengt að frumkvæðisnefndin dragi tillögu sína til baka áður en til þjóðaratkvæðagreiðslu kemur. Því
eru það í raun hin óbeinu áhrif beina lýðræðiskerfisins í Sviss sem skipta mestu máli.
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Heimild: Stjórnarskrifstofa Sviss © Keystone

© Keystone

Fjöldi borgaratillagna á áratug:

Þróun (beins) lýðræðis í alþjóðlegu
samhengi
Skýr þróun
Stjórnmálaleg réttindi eru að aukast. Fyrir 35 árum
veittu einungis 44 ríki á heimvísu borgurum sínum
lágmarks stjórnmálaleg og borgaraleg réttindi. Síðan
þá hefur þessi tala meira en tvöfaldast. Samkvæmt
nýlegum tölum frá Freedom House njóta borgarar 89
ríkja, þar sem vel yfir helmingur mannkyns býr, lágmarks
stjórnmálalegra og borgaralegra réttinda. Sama þróunin
hefur átt sér stað á sviði beins lýðræðis. Þeim ríkjum
fer sífellt fjölgandi sem veita almenningi einhvers konar
réttindi til að setja mál í almenna atkvæðagreiðslu sérstaklega á sveitarstjórnar- og héraðsstigi.
Almennar kosningar á heimsvísu
Mikil lýðræðisvakning hefur átt sér stað á undanförnum
25 árum. Yfir helmingur allra almennra kosninga í
sögunni fóru fram á þessu tímabili. Nú eru aðeins fá ríki
eftir þar sem ekki er um neina beina lýðræðisþátttöku
almennings að ræða, hvorki á landsvísu né á einstökum
svæðum. Á árunum 1901 til 1910 voru 18 almennar
kosningar haldnar í heiminum, þar af 14 (78%) í Evrópu.
Á fyrsta áratug þessa árþúsunds voru almennar
kosningar meira en 15 sinnum fleiri (298 talsins) og
hlutfall kosninga sem fóru fram utan Evrópu hafði
tvöfaldast úr 22% í 44%.

Kjörseðill sem notaður var í forsetakosningum í Bandaríkjunum
árið 2000.

Afgönsk kona skoðar kjörseðil í kosningum árið 2005.

Stjórnmálaleg og borgaraleg réttindi á heimsvísu:
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Mikilvægar forsendur árangurs

Lágmarksfjöldi undirskrifta: Hversu mörgum
undirskriftum þarf að safna til að leggja fram tillögu?
Hversu mörgum undirskriftum þarf að safna svo
leggja megi málið í þjóðaratkvæðagreiðslu? Hversu
margar undirskriftir þarf svo atkvæðagreiðslan teljist
gild? Ef krafa er gerð um mikinn fjölda undirskrifta,
t.d. 5% kjósenda, getur það gert litlum hópum erfitt
um vik að koma málum á framfæri - og takmarkað
áhrif beins lýðræðis.
Tímamörk: Hversu langur frestur er veittur til
að safna nægum fjölda undirskrifta? Svör frá
stjórnvöldum? Þingleg meðferð? Kosningabarátta?
Hæfilega langir frestir tryggja ítarlegri umræðu og
auðvelda söfnun nægs fjölda undirskrifta - stuttir
frestir draga úr skoðanaskiptum og takmarka
möguleika minni hópa til að koma málum á framfæri.

•

Fyrirkomulag undirskriftarsöfnunar: Er söfnun frjáls
(t.d. úti á götu) eða einungis heimil á ákveðnum
stöðum? Frjáls söfnun, eins og tíðkast í Sviss,
stuðlar að skoðanaskiptum á milli upphafsmanna
tillögunnar og almennings - takmarkanir eru frekar til
þess fallnar að draga úr umræðu.

Tímamörk skipta miklu máli fyrir hið lýðræðislega ferli.

© FDFA, Presence Switzerland

•

Biðröð á kjörstað í Brooklyn, New York, í forsetakosningunum árið
2008.

© Gaetan_Lee

•

© April Sikorski

Það hvernig framkvæmd beins lýðræðis sé best háttað
er ávallt tilefni mikilla umræðna, ekki aðeins í Sviss
heldur í öllum löndum þar sem um beina þátttöku
almennings er að ræða. Eftirfarandi atriði eru á meðal
þeirra mikilvægustu fyrir framkvæmd beins lýðræðis,
og eru sum þeirra rædd og endurskoðuð í Sviss með
reglulegu millibili:

Í Sviss fer söfnun undirskrifta vegna borgaratillagna eða
þjóðaratkvæðagreiðslna aðallega fram á götum úti.
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•

Upplýsingar handa almenningi: Hverjir veita
almenningi upplýsingar og með hvaða hætti? Í dag
fær almenningur upplýsingar frá sambandsstjórninni
(í formi kosningabæklings) og frá fjölmiðlum og
hagsmunahópum. Sumir eru þeirrar skoðunar að
stjórnvöld ættu ekki að veita upplýsingar þar sem
þannig geti þau haft áhrif á hvernig fólk kýs. Aðrir
benda á að stjórnvöldum sé rétt og jafnvel skylt að
upplýsa almenning um afleiðingar atkvæðagreiðslu.

•

Mál sem ekki má setja í þjóðaratkvæði: Hvaða
mál fær almenningur ekki að kjósa um? Í
Sviss eru mjög fá mál sem ekki má setja í
þjóðaratkvæðagreiðslu, t.d. ákveðnir þættir bindandi
þjóðréttarskuldbindinga. En þetta er nokkuð sem er
stöðugt í umræðunni.

•

Lagaleg áhrif: Ráða þjóðaratkvæðagreiðslur alltaf
úrslitum um afdrif máls? Eða hafa tillögur eingöngu
þau áhrif að setja mál á dagskrá stjórnmálanna? Í
Sviss eru úrslit atkvæðagreiðslu um borgaratillögu
bindandi.

© Swiss Federal Chancellery

Lágmarks kjörsókn: Þarf að ná ákveðinni lágmarks
kjörsókn til að kosning teljist gild? Í Sviss er ekki
um neitt slíkt lágmark að ræða. Í löndum þar sem
skilyrði um lágmarks kjörsókn eru í gildi teljast
kjósendur sem ekki mæta á kjörstað hafa greitt
atkvæði gegn umræddu máli, sem dregur verulega
úr líkum á að málið verði samþykkt og getur grafið
undan lýðræðinu sem slíku.

Kosningabæklingur vegna þjóðaratkvæðagreiðslu sem haldin var
28. nóvember 2010.

© FDFA. Presence Switzerland

•

Í Sviss eru þjóðaratkvæðagreiðslur ávallt bindandi - stjórnvöldum
er ekki heimilt að hunsa niðurstöðu kjósenda.
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Aðlögun beins lýðræðis í Sviss

Á undanförnum árum hefur vaxandi vægi þjóðaréttar
og hnattvæðingar á sviði stjórnmála leitt til þess að
samræming mismunandi þátta lagasetningar er orðið
mikilvægt umræðuefni, með sérstaka áherslu á gildi
lýðræðislegra ákvarðana.

Árið 2008 var svipuð tillaga lögð fram um tafarlausa
brottvísun erlendra glæpamanna til heimalandsins.
Aftur þurfti þingið að kanna hvort tillagan samræmdist
meginreglunni um að vísa fólki ekki þangað sem líf
þess eða frelsi kann að vera í hættu, en í þetta sinn
komst það að þeirri niðurstöðu að tillagan stangaðist
ekki á við þjóðréttarskuldbindingar Sviss. Niðurstaðan
var rökstudd með því að samkvæmt tillögunni væri
hægt að fresta brottvísun viðkvæmra einstaklinga.
En framkvæmd tillögunnar gæti brotið í bága við
alþjóðlega samninga sem Sviss hefur gengist undir (og
svissneskur almenningur hefur samþykkt) á borð við
Mannréttindasáttmála Evrópu og samninginn um frelsi
launþega til flutninga. Þess vegna lagði þingið fram
gagntillögu sem uppfyllir alla alþjóðlega samninga.

Sambandið á milli þjóðaréttar og landsréttar er stöðugt í umræðunni.

© FDFA, Presence Switzerland

Árið 1992 var borgaratillaga um harðari meðferð
hælisumsækjenda lögð fyrir svissneska þingið.
Samkvæmt tillögunni var gert ráð fyrir að öllum
ólöglegum hælisumsækjendum yrði tafarlaust vísað úr
landi. Þessi meðferð hefði stangast á við meginregluna
um að vísa fólki ekki þangað sem líf þess eða frelsi
kann að vera í hættu og samræmdist þess vegna ekki
bindandi ákvæðum þjóðaréttar. Af þeim sökum ógilti
þingið tillöguna árið 1996.

© FDFA, Presence Switzerland

Nokkur dæmi

Höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna í Genf.

© FDFA, Presence Switzerland

Í nóvember 2010 var gagntillagan hins vegar naumlega
felld af svissneskum kjósendum og upphaflega tillagan
samþykkt Þetta hefur hleypt auknum krafti í umræðuna
um hvort takmarka eigi frumkvæðisrétt almennings.

Þar sem Sviss er ekki aðili að Evrópusambandinu, er þörf fyrir
marga tvíhliða samninga.
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•

Brot á meginreglunni um samræmt form:
Tillögur um breytingar á stjórnarskrá skal annað
hvort leggja fram í formi almennrar tillögu eða í formi
ítarlegrar tillögu með nákvæmu orðalagi. Einungis er
heimilt að velja annað hvort formið.

•

Brot á meginreglunni um afmarkað efni: Tillaga um
breytingu á stjórnarskrá verður að afmarkast við
tiltekið efni svo hægt sé að bera hana undir atkvæði
þjóðarinnar.

•

Brot á þjóðréttarskuldbindingum: Stjórnarskráin
mælir fyrir um að ef borgaratillaga brjóti í bága
við ákvæði þjóðaréttar, þá verði að dæma hana
– eða þann hluta hennar sem brýtur í bága við
ófrávíkjanlega þjóðréttarreglu – ógilda.

© Parliamentary Services 3003 Berne

Í Sviss er það þingið sem ákveður hvort borgara
tillögur teljist gildar og skuli þar með settar í þjóðar
atkvæðagreiðslu. Þrjú atriði geta leitt til þess að tillaga
teljist ógild:

Sætum í neðri deild þingsins er úthlutað til kantóna eftir því hversu
fjölmennar þær eru í hlutfalli við heildaríbúafjölda landsins.

Fjögur dæmi um að tillaga hafi verið dæmd ógild:
Svissneska þingið hefur fjórum sinnum dæmt
borgaratillögur ógildar:
„Tillaga um tímabundinn niðurskurð hernaðarútgjalda
(bann við kaupum á nýjum hergögnum)“.
Lýst ógild af þinginu þann 15. desember 1955.
Ástæða: Óframkvæmanleg (hér var um sérstakt
tilfelli að ræða þar sem tillagan gerði ráð fyrir að
hernaðarútgjöld yrðu skorin niður á árunum 1955
eða 1956, en fjárlög fyrir þessi ár höfðu þegar verið
samþykkt þegar tillagan kom til afgreiðslu þingsins.)
„Tillaga gegn hækkandi verðlagningu og verðbólgu“.
Lýst ógild af þinginu þann 16 desember 1977.
Ástæða: Brot á meginreglunni um afmarkað efni.

© Parliamentary Services 3003 Berne

„Tillaga um lægri hernaðarútgjöld og aukin framlög til
friðarmálefna“.
Lýst ógild af þinginu þann 20 júní 1995.
Ástæða: Brot á meginreglunni um afmarkað efni.

Í efri deild þingsins sitja fulltrúar kantóna, jafnmargir frá
hverri.

„Tillaga um skynsamlegri meðferð hælisumsókna.“
Lýst ógild af þinginu þann 14. mars 1996.
Ástæða: Brot á ófrávíkjanlegum
þjóðaréttarskuldbindingum.
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Stjórnmálaflokkar: Áhrif peninga og
fjölmiðla
Síðustu áratugi hefur farið fram mikil umræða um
fjármögnun stjórnmálaflokka. Stjórnmálaflokkar með
meiri fjárhagslega getu hafa náð betri árangri. Það vekur
spurningar um gagnsæi fjármála þeirra.
Nokkrar tillögur um gagnsæi hafa verið lagðar fram í
neðri deild þingsins. Engin þeirra hefur hlotið meirihluta
atkvæða.

•

•
•

•
•

Sviss er aðili að ríkjahópi Evrópuráðsins um aðgerðir
gegn spillingu (GRECO). GRECO hefur skilgreint
gagnsæi í fjármögnun stjórnmálaflokka sem
mikilvægan lið í baráttunni gegn spillingu.
Mikilvægt er fyrir kjósendur að vita hverjum
stjórnmálaflokkarnir skulda hollustu sína.
Í kantónunum Ticino og Genf hefur þegar verið
komið á gagnsæi í fjármögnun stjórnmálaflokka og
reynslan af því er jákvæð.
Í könnun sem gerð var 2007 sögðust 78% svarenda
styðja gagnsæi í fjármögnun stjórnmálaflokka.
OECD hefur gagnrýnt Sviss fyrir skort á gagnsæi í
fjármögnun stjórnmálaflokka.

© Swissmint

Röksemdir fyrir auknu gagnsæi í fjármögnun
stjórnmálaflokka

Við vitum ekki hvaðan flokkarnir fengu fjármagn sitt.

•

•
•
•

Erfitt er að fylgjast með hvort reglum um
upplýsingagjöf sé fylgt.
Reynsla annarra ríkja sýnir að stjórnmálaflokkar
fylgja ekki reglum um upplýsingagjöf á opinskáan
hátt.
Flokkar óttast að verða af fjármunum.
Almenn kosningabarátta er oft studd af nefndum
sem standa utan stjórnmálaflokka.
Peningar eru ekki eina uppspretta valds hjá
stjórnmálaflokkum. Sumir halda því fram að
ef stjórnmálaflokkum væri gert að upplýsa um
stuðningsmenn sína ætti jafnframt að skylda
fréttamenn til þess að upplýsa um hvaða flokka þeir
styðji.

Svissneskir stjórnmálaflokkar óttast að verða af fjármunum.

© Swiss Agency for Development and Cooperation

•

© Swissmint

Mótrök

Gagnsæi gegn spillingu – mikilvægt markmið GRECO.
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Kosningabarátta er afar kostnaðarsöm. Ýmsar heimildir
benda til þess að stóru stjórnmálaflokkarnir í Sviss
verji milljónum svissneskra franka á hverju kosningaári.
Í beinu lýðræði þurfa stjórnmálaflokkar að taka á
sig viðbótarkostnað vegna almennra kosninga um
mikilvæg málefni: Kostnaður við söfnun undirskrifta og
fjölmiðlaherferðir getur auðveldlega hlaupið á milljónum
svissneskra franka. Þetta eykur á mikilvægi umræðunnar
um fjármögnun í svissneskum stjórnmálum. Hver stendur
að baki herferðar? Til þess að hafa hemil á kostnaði
við kosningabaráttu og draga úr áhrifum fjárhagslega
sterkra hagsmunahópa hafa sjónvarpsauglýsingar
stjórnmálaflokka og baráttuhópa í kosningum verið
bannaðar í Sviss.

© FDFA, Presence Switzerland

Kostnaður stjórnmálabaráttu

Stjórnmálaflokkar þurfa að bera gífurlegan kostnað í beinu
lýðræði.

Fjölmiðlar

Fyrsta tölublað Zürcher Zeitung frá 12. janúar 1780.

© FDFA, Presence Switzerland

Frelsi fjölmiðla er Svisslendingum afar dýrmætt.
Fjölmargir prent- og myndmiðlar starfa bæði á
landsvísu og í héruðum í Sviss. Um þessar mundir
standa yfir umræður um völd SRG SSR útvarps- og
sjónvarpsstöðvanna, sem reknar eru með almannafé.
Enn fremur hefur uppgangur Internetsins og dagblaða,
sem dreift er ókeypis, dregið úr áhrifum hefðbundinna
dagblaða og hefur það vakið áhyggjur um gæði
upplýsinga sem miðlað er til almennings.

© FDFA, Presence Switzerland

Fjölmiðlar eru afar mikilvægur þáttur þegar kemur að
upplýsingagjöf um stjórnmál. Þar sem borgarar hafa mikil
völd í beinu lýðræði gegna fjölmiðlar enn mikilvægara
hlutverki í miðlun upplýsinga til þeirra. Rannsóknir
sérfræðinga frá Sviss og Kaliforníu hafa sýnt að gæði
svissneskra fjölmiðla eru mikil. Svissneskir borgarar
virðast betur upplýstir um stjórnmál en íbúar í Kaliforníu.

Veraldarvefurinn hefur dregið úr áhrifum hefðbundinna dagblaða.
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Beint lýðræði – Efnahagslegt
vandamál?
Í átt til glötunar ...

© FDFA, Presence Switzerland

„Beint lýðræði almennt, og einkum og sér í lagi
þjóðaratkvæðagreiðslur, munu eyðileggja efnahag
Svisslendinga,“ sagði hagfræðingurinn Walter
Wittmann í lok síðustu aldar. Rök Wittmanns voru
þau að beint lýðræði tefði fyrir framförum og því væri
meðal annars um að kenna að Sviss væri ekki hluti af
Evrópusambandinu.
... eða enn meiri auðlegðar?
Þessar umræður urðu kveikjan að röð rannsókna á
þessu máli og niðurstöður þeirra bentu í allt aðra átt.

•

Á sama hátt komust rannsakendurnir Bloomberg
o.fl. (2004) að þeirri niðurstöðu að u.þ.b. 20%
meira af opinberum útgjöldum fóru til spillis í ríkjum
Bandaríkjanna þar sem borgarar áttu engan kost
á því að kalla eftir almennum atkvæðagreiðslum í
samanburði við ríki þar sem slíkt fyrirkomulag var við
lýði.

22

Svissneska kauphöllin – mikilvægur þátttakandi á fjármálamarkaði

Nokkur stór lyfjafyrirtæki hafa höfuðstöðvar sínar í Sviss.

Rekstur ríkja Bandaríkjanna þar sem borgarafrumkvæði tíðkast
(blá) er hagkvæmari en í ríkjum þar sem það fyrirkomulag er
ekki við lýði.

© FDFA, Presence Switzerland

Hagfræðingarnir Gebhard Kirchgässner og Lars
Feld frá St. Gallen birtu rannsókn árið 1999, þar
sem þeir greindu efnahagsleg áhrif mismunandi
löggjafar um beint lýðræði í svissneskum kantónum.
Það sem þeir komust að var að í kantónum þar sem
réttur til beins lýðræðis var meiri var efnahagsleg
frammistaða betri, skattsvik minni, skuldir kantóna
og sveitarfélaga lægri, opinber útgjöld lægri og
almenningsþjónusta ódýrari.

© Initiative & Referendum Institute Europe (2010)

•

Hagfræðingar styðja beint lýðræði

© FDFA, Presence Switzerland

Rannsóknir á jákvæðum áhrifum beins lýðræðis
á efnahag höfðu athyglisverð áhrif. Árið 2002 gaf
Economiesuisse, regnhlífarsamtök svissneskra
atvinnurekenda, út skýrslu um opinber fjármál þar
sem þessi áhrifamikla stofnun sagði með skýrum og
skorinorðum hætti: „Stuðla ætti að beinu lýðræði á
öllum stigum ríkisins.“
Samkeppni og nýsköpun
Auk þess hafa nýjar vísbendingar staðfest að löng hefð
um beint lýðræði hefur ekki haft nein neikvæð áhrif á
efnahag og nýsköpun í Sviss. Þvert á móti: Vísbendingar
eru um að Sviss hafi komist betur frá efnahagskreppunni
en mörg önnur lönd.

Sviss er skilvirkast allra iðnríkja í takmörkun á losun gróðurhúsa
lofttegunda (heimild: Yale og Columbia háskólar, 2008).

© FDFA, Presence Switzerland

Sviss hlaut nafnbótina „samkeppnishæfasta efnahagsumhverfið
2010“.

© FDFA, Presence Switzerland

Enn fremur hlaut Sviss nafnbótina “samkeppnishæfasta
efnahagsumhverfið 2010” í samanburðarrannsókn
á vegum Alþjóðaefnahagsráðsins (World Economic
Forum). Síðast en ekki síst virðist sem Sviss sé það ríki
Evrópu þar sem nýsköpun er mest (í fyrsta sæti evrópska
mælikvarðans á nýsköpun – European Innovation
Scoreboard – árið 2009).

Sviss er framúrskarandi land til þess að stunda rannsóknir – Samtök Evrópuríkja um kjarnorkurannsóknir (CERN) í Genf.
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Tilbúin fyrir framtíðina?

Þjóðfélagið hefur tekið djúpstæðum breytingum
á síðustu áratugum, einkum vegna tækninýjunga.
Internetið er orðið að ómissandi tæki fyrir flest fólk.
Þetta vekur upp bæði nýjar kröfur og möguleika.
Eitt forgangsmál er innleiðing rafrænna kosninga og
rafrænnar opinberrar þjónustu á landsvísu.
Rafrænar kosningar

Stjórnarskrifstofa Sviss lagði mat á þessi tilraunaverkefni
og komst að eftirfarandi niðurstöðum:

•

•
•
•

Frumkvæðisnefnd bíður niðurstaðna úr almennum kosningum.

Rafrænar kosningar myndu fyrst og fremst koma í
stað póstkosninga.
Þær gætu laðað að lítinn fjölda kjósenda, sem ekki
greiða atkvæði, einkum meðal ungra kjósenda og
kjósenda sem taka ekki reglulega þátt í kosningum.
Þær gætu leitt til lítils háttar aukningar á þátttöku í
kosningum.
Rafrænar kosningar væru hagkvæmari kostur en
póstkosningar.
Tryggja verður að ekki sé hægt að misnota rafræna
kosningakerfið. Það hefur tekist í Sviss.

Eftir upphaflegu tilraunaverkefnin ákvað sambandsráðið
að innleiða rafrænar kosningar í nokkrum áföngum.

© FDFA, Presence Switzerland

•

© FDFA, Presence Switzerland

Rafrænar kosningar gera borgurum kleift að greiða
atkvæði á netinu. Ráðist hefur verið í nokkur
tilraunaverkefni í Sviss (í nokkrum sveitarfélögum í
kantónunum Genf, Neuchâtel og Zürich).

Sviss – brautryðjandi á sviði rafrænna kosninga.

„Markus Notter,“ fulltrúi í framkvæmdaráði Zürich kantónu, hlýtur
almannaþjónustuverðlaun Sameinuðu þjóðanna árið 2007 fyrir
rafræna kosningakerfið í Zürich.
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© Statistical office of the Canton of Zurich

Af þeim sökum var lögum og ályktunum um beitingu
pólitískra réttinda breytt árið 2008 þannig að
tilraunastigið var útfært og rafrænar kosningar innleiddar
í áföngum. Síðan 2010 hefur mörgum svissneskum
ríkisborgurum, sem staddir eru erlendis, verið gert kleift
að taka þátt í almennum kosningum gegnum netið.

Rafrænar kosningar, rafræn söfnun
undirskrifta: Alþjóðleg þróun

Svart = rafrænar kosningavélar;
blátt = kosningar á netinu í
prófkjörum stjórnmálaflokka;
dökkgrátt = atkvæðagreiðsla
á netinu í sveitastjórnarkosningum;
rautt = rafrænar ríkisstjórnarkosningar
og þjóðaratkvæðagreiðslur

Rafrænar kosningar á heimsvísu

•

1

Rafrænar kosningavélar eru notaðar í
Bandaríkjunum, Indlandi, Brasilíu og Venesúela.
Þær hafa valdið nokkrum vandræðum, einkum í
Bandaríkjunum, en einnig í Hollandi og Finnlandi,
sem einnig vildu taka upp notkun vélanna.
Kosningar á netinu eru notaðar í
ríkisstjórnarkosningum og þjóðaratkvæðagreiðslum
í Eistlandi og Sviss, í sveitastjórnarkosningum í
Kanada og í prófkjörum flokka í Bandaríkjunum og
Frakklandi.

Rafrænir fundir og rafrænar undirskriftir
Rafrænir fundir er nýtt hugtak. Það lýsir því þegar
stofnað er til fundar á netinu. Þetta getur gerst á
samfélagsþingi til þess að leita stuðningsmanna eða
einfaldlega til þess að ræða pólitískt álitaefni. Þeir
eru í auknum mæli notaðir til þess að skipuleggja
undirskriftasafnanir vegna borgarafrumkvæðis eða
þjóðaratkvæðis.

© AgenciaBrasil

•

Rafræn kosningavél notuð í þjóðaratkvæðagreiðslu í Brasilíu.

Evrópusambandið mun heimila rafrænan fund vegna
hins nýja borgarafrumkvæðis Evrópu (European Citizens’
Initiative), sem stofnað var til árið 2011. Ákvörðun hefur
enn ekki verið tekin í Sviss.

Opinber Facebook síða svissneska utanríkisráðherrans,
Micheline Calmy-Rey.
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Þjóðaratkvæði á Íslandi

Eins og í öðrum Evrópuríkjum byggist íslensk stjórn
skipun á fulltrúalýðræði sem gerir ráð fyrir því að Alþingi
hafi umboð þjóðarinnar til þess að setja lög og taka
mikilvægar ákvarðanir um almannahag. Stjórnarskrá
lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 var samþykkt af Alþingi
17. júní 1944 að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu.
Viðhorf til þjóðaratkvæðagreiðslna hér á landi er svipað
og á öðrum Norðurlöndum. Almennt er litið svo á að
þjóðaratkvæðagreiðslur séu varnagli við fulltrúalýðræðið,
þær eru haldnar í undantekningartilvikum og þá helst
aðeins um grundvallarspurningar. Stjórnskipunarsaga
norrænu ríkjanna er um margt áþekk enda rík tengsl á
milli þeirra. Þar skapaðist ekki togstreita um leiðir til
að tryggja sjálfræði ákveðinna landsvæða á borð við
svissnesku kantónurnar gagnvart miðlægu ríkisvaldi í
sambandsríki. Sögulegur bakgrunnur Norðurlandanna er
því gerólíkur átakasögu Sviss við mótun sambandsríkis
og krafan um þátttökurétt borgaranna í stjórn ríkisins
varð hér aldrei hávær.

Alþingisgarðurinn, Alþingishúsið og Skálinn.

Á undanförnum áratugum hafa þó verið haldnar
þjóðaratkvæðagreiðslur á öllum Norðurlöndum nema á
Íslandi, um aðild þeirra að Evrópusambandinu eða önnur
atriði tengd þróun í stjórnskipulagi sambandsins. Í meira
en hálfa öld eftir stofnun lýðveldisins árið 1944 var engin
þjóðaratkvæðagreiðsla haldin hér á landi.
Þingfundur í Alþingishúsinu.

Þingvellir.
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Þjóðaratkvæðagreiðslur á Íslandi á
20. öldinni
Á fyrri hluta 20. aldarinnar var fimm sinnum efnt til
þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi vegna fyrirmæla í
stjórnarskránni eða vegna þess að Alþingi ákvað að
kanna afstöðu þjóðarinnar til einstakra málefna með
ráðgefandi niðurstöðu.
Árið 1908 fór fram ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um
innflutningsbann á áfengi. Var áfengisbannið samþykkt
með 60% greiddra atkvæða. Kosningaþátttaka var
71,5%.
Árið 1916 fór fram ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla
um hvort lögbjóða skyldi þegnskylduvinnu karlmanna
á aldrinum 17–25 ára. Tillagan var felld með miklum
meiri hluta. 80,2% voru andvíg en 7,2% samþykk.
Kosningaþátttaka var 49%.

Innflutningur áfengis var bannaður 1908 í kjölfar ráðgefandi
þjóðaratkvæðagreiðslu.

Árið 1918 fór fram bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla um
breytingu á sambandinu milli Íslands og Danmerkur. Þá
samþykktu 90,9% þeirra sem greiddu atkvæði danskíslensku sambandslögin en 7,3% voru þeim andvíg.
Kosningaþátttaka var 43,8%.
Árið 1933 fór fram ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um
afnám áfengisbanns. Var tillaga um að afnema bannið
samþykkt með 57,7% atkvæða, en 42,3% greiddu
atkvæði á móti. Kosningaþátttaka var 45,3%.
Alþingi samþykkti árið 1944 ályktun um að fella niður
dansk-íslenska sambandslagasamninginn frá 1918
og var málið lagt í þjóðaratkvæði sama ár. Samhliða
sambandsslitum var kosið um nýja lýðveldisstjórnarskrá.
Voru bæði sambandsslitin og hin nýja stjórnarskrá
samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta atkvæða og
voru niðurstöðurnar bindandi. 97,4% samþykktu
sambandsslit en 0,5% voru á móti. 95% samþykktu
stjórnarskrána en 1,4% voru á móti. Kosningaþátttaka
var 98,6%.

Sambandi Íslands og Danmerkur var breytt og slitið með
þjóðaratkvæðagreiðslum 1918 og 1944.

Tillaga um þegnskylduvinnu karlmanna var felld í
þjóðaratkvæðagreiðslu 1916.
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Ákvæði stjórnarskrárinnar um
þjóðaratkvæðagreiðslur
Stjórnarskráin gerir ráð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu við
þrenns konar aðstæður með bindandi niðurstöðu.
•
•

•

Frávikning forseta Íslands úr embætti er bundin því
skilyrði að þjóðin samþykki hana, sbr. 3. mgr. 11. gr.
Skylt er að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu um lög
samkvæmt 26. gr. ef forseti Íslands neitar að undirrita
lagafrumvarp sem Alþingi hefur samþykkt. Engar
efnislegar takmarkanir eru á því hvað lög er hægt að
bera undir þjóðaratkvæði samkvæmt þessu ákvæði.
Skylt er samkvæmt 2. mgr. 79. gr. að leggja í
þjóðaratkvæði lög sem mæla fyrir um breytingu á
kirkjuskipan ríkisins.

Alþingi getur ávallt ákveðið að leita álits þjóðarinnar um
tiltekin málefni. Niðurstaða slíkrar atkvæðagreiðslu er
ráðgefandi fyrir Alþingi. Nánar er fjallað um undirbúning
og framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna í lögum nr.
91/2010.

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.

Tvær þjóðaratkvæðagreiðslur um Icesave lög
Þann 6. mars 2010 fór í fyrsta skipti fram þjóðar
atkvæðagreiðsla samkvæmt núgildandi stjórnarskrá
í kjölfar þess að forseti Íslands synjaði lagafrumvarpi
staðfestingar samkvæmt 26. gr. stjórnarskrárinnar.
Greidd voru atkvæði um hvort lög nr. 1/2010 sem
heimiluðu fjármálaráðherra að ábyrgjast lán Trygginga
sjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og
hollenska ríkinu skyldu halda gildi sínu. Lögin voru
sett í tilefni af milliríkjadeilu Íslands við Bretland og
Holland um ábyrgð á svokölluðum „Icesave reikningum”.
Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar var að lögin voru felld
úr gildi með 93,2% atkvæða en 1,8% vildu samþykkja
þau. Kosningaþátttaka var 62,7%.
Önnur þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram 9. apríl 2011
um lög nr. 13/2011 einnig tengd deilunni um Icesave
reikninganna. Forseti Íslands hafði þá aftur synjað um
staðfestingu á lögum um heimild fjármálaráðherra til
að staðfesta samninga um ábyrgð á endurgreiðslu
Tryggingasjóðs innstæðueigenda til breska og
hollenska ríkisins. Aftur hafnaði þjóðin lögunum, nú
með 59,8% atkvæða, en 40,2% vildu samþykkja lögin.
Kosningaþátttaka var 75,3%.
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Forseti Íslands tikynnir að hann hafi synjað lagafrumvarpi um
Icesave staðfestingar.

Tvær þjóðaratkvæðagreiðslur hafa farið fram frá 1944, báðar um
Icesave.

Tillögur um aukna þátttöku
borgaranna og beint lýðræði
Á síðustu árum hefur umræða um þjóðaratkvæða
greiðslur á Íslandi farið vaxandi, ekki síst í tengslum
við synjunarvald forseta Íslands og fyrrgreindar
þjóðaratkvæðagreiðslur um Icesave lögin en einnig í
tengslum við umsókn Íslands að Evrópusambandinu.
Veturinn 2009 lögðu þingmenn fjögurra stjórnmála
flokka á Alþingi fram frumvarp til laga um breytingar
á stjórnarskránni sem lutu m.a. að þjóðaratkvæða
greiðslum að frumkvæði 15% kjósenda. Talsverð
umræða varð um tillögurnar en þær voru ekki útræddar.
Sumarið 2011 skilaði Stjórnlagaráð frumvarpi til nýrrar
stjórnarskrár til Alþingis og bíður það nú umfjöllunar
þingsins. Var frumvarpið afrakstur af umfangsmiklu
verkefni við endurskoðun á stjórnarskránni sem hófst
með Þjóðfundi um stjórnarskrá í nóvember 2010.

Frá fundi Stjórnlagaráðs.

Kjósendur og þjóðaratkvæði
Ýmsar tillögur eru settar fram í frumvarpinu sem miða
að því efla beint lýðræði og rétt kjósenda til að koma
málum á dagskrá Alþingis og eru þær í meginatriðum
eftirfarandi:
Í fyrsta lagi að tíu af hundraði kjósenda geti krafist
þjóðaratkvæðis um lög sem Alþingi hefur samþykkt.
Í öðru lagi að tveir af hundraði kjósenda geti lagt fram
þingmál á Alþingi.
Í þriðja lagi að tíu af hundraði kjósenda geti lagt fram
frumvarp til laga fyrir Alþingi og jafnframt að Alþingi geti
þá lagt fram gagntillögu í formi annars frumvarps.

Formaður Stjórnlagaráðs stýrir fundi.

Í öllum framangreindum tilvikum verða mál að varða
almannahag.
Kjósendur geta ekki krafist atkvæðagreiðslu um fjárlög,
fjáraukalög, lög til að framfylgja alþjóðaskuldbindingum,
lög um skattmálefni eða ríkisborgararétt.

Frá fundi Stjórnlagaráðs.
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Forsetinn og þjóðaratkvæði
Loks er ráðgert í frumvarpi Stjórnlagaráðs að heimild
forseta Íslands til að vísa lögum í þjóðaratkvæði
standi áfram í stjórnarskránni án nokkurra efnislegra
takmarkana. Forsetinn gæti þ.a.l. vísað öllum lögum í
þjóðaratkvæðagreiðslu sem annars væru undanþegin
þjóðaratkvæði að kröfu kjósenda svo sem t.d. fjárlögum
og lögum um skattamálefni.
Þjóðfundur – Ný útfærsla á þátttöku kjósenda
Þjóðfundur var haldinn 6. nóvember 2010. Þar mættu
þúsund manns þar sem gætt var kynjaskiptingar
og búsetu. Með þjóðfundi veitti Alþingi almenningi
beina aðild að endurskoðun stjórnarskrárinnar og var
stjórnlaganefnd falið að vinna efnislegar tillögur úr
viðhorfum fundarins. Af niðurstöðum þjóðfundar mátti
ráða eindregna kröfu um aukna aðkomu þjóðarinnar að
ákvörðunum í mikilvægum málum. Lagði fundurinn til
að réttur þjóðarinnar til að kjósa um mikilvæg málefni
sem varða almannahagsmuni yrði stjórnarskrárbundinn
og skýr lög sett um framkvæmd slíkra kosninga, sem
myndu binda hendur Alþingis. Tillögur Stjórnlagaráðs
taka m.a. mið af því sem fram kom á þjóðfundinum.

Þjóðfundur 6. nóvember 2010.

Næstu skref
Blásið hefur verið lífi í samfélagsumræðuna hér
á landi um hvernig sé rétt að skipa reglum um
þjóðaratkvæðagreiðslur. Það verður viðfangsefni
þjóðarinnar næstu misseri að ræða vandlega þær
hugmyndir sem hafa komið fram, kosti þeirra og galla
og meta hvaða leiðir eru bestar til bregðast við auknum
áhuga kjósenda á beinni þátttöku á ákvörðunum sem
varða mikilvæga hagsmuni almennings í landinu.

Niðurstöður Þjóðfundar kynntar.

Stjórnlagaráð afhendir frumvarp að nýrri stjórnarskrá.
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Íbúalýðræði

Í stjórnarskránni er ekki að finna ákvæði um íbúalýðræði.
Stjórnlagaráð leggur til nýtt ákvæði í stjórnarskrá þar að
lútandi sem er svohljóðandi:
Rétti íbúa sveitarfélags til þess að óska eftir atkvæða
greiðslu um málefni þess skal skipað með lögum.
Í skýringum með tillögunni segir að réttinn til að óska
eftir atkvæðagreiðslu um málefni sveitarfélaga sé nú
þegar að finna í XI. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998,
sbr. 8. gr. laga nr. 74/2003. Meginbreytingin er sú að
rétturinn verður stjórnarskrárvarinn en útfærslan sett í
hendur löggjafans.
Frumkvæðisréttur íbúa sveitarfélaga
Í frumvarpi til nýrra sveitarstjórnarlaga sem lagt var
fram á Alþingi vorið 2011 er nýtt ákvæði í 108. gr. um
rétt íbúa sveitarfélags til að hafa frumkvæði að þátttöku
í málefnum sveitarfélagsins. Eins og fram kemur í
athugasemdum með frumvarpinu er lagt til:
• Annars vegar að 10% kosningabærra íbúa í
sveitarfélagi geti óskað borgarafundar og er þá skylt
að verða við því.
• Hins vegar geta 20% kosningabærra íbúa óskað
íbúakosningar og er þá skylt að verða við því.

Hverfishátíð.

Tekið er fram í athugasemdum að í þessu felst þó
vitaskuld ekki að sveitarstjórn sé óheimilt að verða við
slíkum óskum þótt lægra hlutfall íbúa leggi þær fram.
KR-ingar skemmta sér í Frostaskjóli.

Þróun í átt að auknu íbúalýðræði
Ekki er tilviljun að lagt er til í frumvarpi að nýjum
sveitarstjórnarlögum að íbúar skuli fá aukinn rétt til
að hafa frumkvæði að því hvaða málefni skuli tekin
á dagskrá hjá sveitarfélögum, með borgarafundum
og íbúakosningum. Þróunin hefur verið í þessa átt
enda krafa íbúa sveitarfélaga að fá að koma meira að
ákvarðanatöku og að bera upp mál sem þá varða.
Sveitarfélögin hafa mörg hver tekið upp aukið íbúa
lýðræði í ýmsu formi. Akureyri og Reykjavík hafa til
dæmis sett á laggirnar hverfisnefndir eða ráð en hlutverk
þeirra er að vera vettvangur íbúa til að hafa áhrif á
næsta umhverfi sitt. Skólaráð starfa t.d. við grunnskóla
og foreldraráð við leikskóla sem samráðsvettvangur
stjórnenda stofnana og notenda þjónustu og auka
lýðræðislega starfshætti.

Á skólaskemmtun.
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Nútímalegt beint lýðræði
Samræður milli Sviss og Íslands

Í Sviss hefur verið þróað fyrirkomulag til að stuðla að
beinni þátttöku kjósenda við að taka ákvarðanir um mál
sem varða almenning í meira mæli en almennt gerist í
öðrum Evrópuríkjum. Sviss er í samstarfi við íslenska
samstarfsaðila um áskoranir framtíðarinnar tengdar beinu
lýðræði.

Til að fá ítarlegri upplýsingar um nútíma/nútímalegt beint
lýðræði, heimsækið: www.swissworld.org

