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skrifstofa Alþingis, nefndasvið,
Austurstræti 8-10,
150 Reykjavík.

Málefni: Umsöqn veqna frumvarps til stiórnarskipunarlaqa. 415. mál - 141. löqqiafarbina. 

Ágætu fulltrúar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd.

Erindi mitt er að vara við hugmyndum um að krefjast hærra hlutfalls kosningabærra manna 
til að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslur samkvæmt 65. og 66. gr., en nú er í frumvarpi að 
stjórnskipunarlögum.

í fjölþjóðlegu yfirlitsriti um lýðræðismál, Direct Democracy. The Intemational IDEA 
Handbook, segir, að í löndum þar sem gerðar séu kröfur um undirskriftir fleiri en 15% 
kjósenda, séu þjóðaratkvæðagreiðslur nánast óþekktar - orðin tóm. Jafnframt segir, að 
strangar kröfur um fjölda undirskrifta séu til þess fallnar að hygla rótgrónum 
stjórnmálaflokkum og öflugum sérhagsmunasamtökum.[1]

Þjóðaratkvæðagreiðslur að frumkvæði kjósenda, eins og hér um ræðir, eiga að vera 
lýðræðislegt úrræði fyrir almenna borgara en ekki valdatæki í höndum fjársterkra 
sérhagsmunasamtaka eða stjórnmálaafla sem skammta sjálfum sér af almannafé.

Hætt er við að lcesave-fárið villi fólki sýn. Þjóðaratkvæðagreiðslurnar í kringum þá ógæfu 
fóru fram í mikilli þjóðfélagslegri ólgu og eru alls ekki dæmigerðar. Þeir sem komið hafa að 
söfnun undirskrifta meðal kjósenda vita að þær verða ekki hristar fram úr erminni. Hafa 
verður í huga að 66. gr. er ætlað að gefa kjósendum tækifæri til að þoka góðum málum 
áleiðis, málum sem varða almannahagsmuni þótt þau valdi ekki fári. - Ákvæði um 
þjóðaratkvæðagreiðslur að frumkvæði kjósenda missa marks ef krafist verður undirskrifta 
15% kosningabærra manna til að knýja þærfram.

[1] "In countries with signature thresholds of more than 15 per cent of registered electors, 
almost no initiatives will qualify to go forward to a vote. In particular, high signature 
thresholds will provide preferential access to initiative rights for very strong political 
organizations (parties and large interest groups) and transform initiative rights into 
instruments of power for larger groups or organizatins." Sjá Direct Democracy. The 
International IDEA Handbook. International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance. Stokkhólmi 2008, bls. 70. [Handbókina má sækja á eftirfarandi vefslóð: 
http://www.idea.int/publications/direct_democracy/index.cfm].
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