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Er íslendingum  treystandi fy rir
beinu lýðræði?

Stundum heyrast þau sjónarmið að það sé mjög varasamt að fela ísienskum kjósendum 
málskots- og frumkvæðisrétt. Þeir myndí þá bara hafna lögum um aukna skatta og heimta á 
sama tfma lög um aukna þjónustu og vera aimennt óábyrgir í ákvörðunum. Ríkið færi fjötlega 
á hausinn.

Þessu til stuðnigs er vísað tií Kaliforníu sem býr við einhverskonar beint lýðræði og rambar á 
barmí gjaldþrots. Ef vfsað er til góðrar reynslu Svisslendinga af beinu iýðræði þá er hún skýrð 
í burtu með því að sú þjóð hafi meiri iýðræðisþroska en aðrar þjóðir. íslendingar séu 
hinsvegar mjög vanþroska og v ís ir til að klúðra þessu eins og öiiu öðru.

Rökín gegn þessari afstöðu eru tvenns konar. í  fyrsta lagi eru leikreglur beins iýðræðis ekki 
þær sömu í Kaiiforníu og Sviss. í  öðru iagi hefur reynsían sýnt að kjósendur verða ábyrgari og 
sýna meiri skynsemi í ákvörðunum ef þeir fá metri áhrif.

Stigsmunurá Kallforníu og Sviss
í  Sviss er mikil áhersla lögð á að ná samkomuiagí milii þings og þeirra kjósenda sem vilja 
þjóðaratkvæði um tiitekið mál. Þetta miílrstig virð ist einmitt vanta í Kaiiforníu og kannski 
liggur vandinn í því.
Þegar kemur að þjöðaratkvæðagreiðsiunni hafa kjósendur í Sviss yfirle itt vai um upprunalega 
tiilögu þingsins og máiamiðlunartillögu sem tekur þá mið af sjónarmiðum þeirra sem vildu 
stöðva lögin. Þjóðin getur hafnað báðum tillögum eða samþykkt aðra hvora. Oft er 
málamiðlunin valin og útkoman er þá sú að eitthvað tiilit er tekið tii sjónarmiða þings, 
minnihiutahópa og meirihiuta kjósenda.

Hvernig varð þessi ólgandi suðupottur vagga nútímalýðræðis?
Áður en beint iýðræði var tekið upp í Sviss var landið óigandi suðupottur ólíkra þjóðarbrota, 
tungumáia og trúarbragða. Beint lýðræði var tekið upp í kjölfar borgarastríðs og síðan hefur 
Sviss verið til fyrirmyndar sem friðelskandi og farsæi þjóð. I borgarastríðinu fyrir rúmum 130 
árum hefðu fáir trúað því að æstur almúginn í Sviss hefði þroska hvað þá viija til að taka 
ákvarðanir sem höfðu hag heildarinnar að leiðarljósi.

Lýðræðisþroski og farsæld er bein aflelðing af beínu lýðræði
í  fyrstu gæti v irst óábyrgt að fela kjósendum úrsiitavaid yfir störfum þingsins. En reynsian 
hefur sýnt hið gagnstæða, að kjósendur eru í eðli sínu varkárir, jafnvel varkárari en þingið.

Það að kjósendur geti skotið öilum nýjum lögum til þjóðaratkvæðis setur jákvæða pressu á 
þingið að vanda sig og sú freisting að skara eld að köku sérhagsmunaafia hverfur. Enda myndi 
þjöðin stöðva siíka iöggjöf.

Reynsian í Sviss hefur sýnt að kjósendur eru íhaldssamari í útgjöidum og ríkisrekstri en þingið. 
Einnig hefur komið í ijós að þeir kjósendur sem hafa vald tii að hafna fjáriögum í sínu umdæmi 
eru 30% ólíklegri til að svíkja undan skatti en hinir. Kjósendur sem hafa raunveruleg áhrif axia 
sína ábyrgð frekar en aðrir.

Áhrifaíausir kjósendur hafa hins vegar iítinn hvata til að setja sig inn í einstök mál á starfstíma 
þingsins. Vaidið til að kjósa út þingmenn er ómarkvisst og gefur kjósendum faiskt öryggi. Rödd 
kjósenda heyrist sjaidan nema þegar áföii dynja á landinu og jafnvel þá taka stjórnvöid iítið 
mark á kjósendum.



En hafi kjósendur rétt til að skjóta málum til þjóðaratkvæðis, svo ekki sé minnst á frumkvæði 
að nýjum lögum, þá er viiji þjóðarinnar og ábyrgð alltaf til staðar.

Sagan sýnir að aukin áhrif kjósenda leiða til meiri áhuga þeirra á málefnum og ákvörðunum 
ríklsvaldsins. Með því dregur úr valdi og áhrifum stjórnmálaflokka. íbúarnir verða vakandi og 
upplýstir um eigin málefnl og taka vírkari þátt í að móta framtíð landsins.

Ekkert bendir til þess að Svisslendingar séu svo sérstakir að þeim einum sé treystandí til að 
ná árangri með beinu lýðræði. Það er orðlð löngu tímabært að næsta þjóð taki það skref sem 
Sviss tók fy rir 130 árum: að treysta kjósendum.
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