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БРОШУРА

за изборни реформи
Овој производ е изработен во рамки на проектот „Поддршка на изборни реформи“ на Швајцарската
амбасада/Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), имплементиран од ИФЕС и НМСМ. Искажаните ставови, мислења и содржини во овој производ не ги отсликуваат оние на донаторот, проектот или имплементаторите.
Назив на иноватина иницијатива: „Отворени листи како предуслов за транспаретни избори во државата.“

Скопје, Април 2021 година

Во оваа брошура е вметната предлог политика за изборна реформа за која потребно е
акција сега и веднаш!
Отворени листи како предуслов за транспарентни избори во државата
Потребата од иновативни, демократски и либерални политики е иманентна, особено во
изборниот процес
Изборните реформи како отворените листи, ќе не доближат до демократските
општества од соседството и ќе ни дозволат да бидеме еднакви со земјите од Европа.
Преку овој предлог за изборна реформа, ќе се подобри демократијата во нашата земја,
а со тоа ќе се донесе чувство кај граѓаните истите да можат да одлучат и влијаат во
процесот на демократизација.

Да избираме и личност, а не само партија!
Истражувањето покажа јасно изразено незадоволство од постојниот изборен модел.

Слободен наместо наметнат избор!
Најголем дел од испитаниците сакаат тие да одлучуваат за изборот на кандидатите, а не
само да го прифатат веќе дефинираниот редослед на листите.

Квалитет наместо квантитет!
Испитаниците сметаат дека квалитетот на кандидатите на изборните листи е
незадоволителен и дека значаен дел од вината за таквата состојба лежи во постојниот
изборен модел.

Поголемо и посуштинско изборно учество на младите!

Заедно ќе успееме да ја градиме демократијата!

Моделот на отворени изборни листи нуди поголеми реални можности за целисходно
искористување на младинскиот ентузијазам и природната желба за натпревар кај младите,
а со тоа и нивно позначајно учество во општествениот живот.

Наводите од истражувањето, квантификацијата на одредени мислења и ставови на
анкетираните граѓани служат како патоказ кон остварување на целта.
Дел од анкетата беа 800 граѓани од три градови (Скопје, Битола и Куманово) од кои:

70%
од испитаниците ја
изразуваат потребата од
изборни реформи.

51%
Поддршката највеќе
беше изразена од
младите испитаници.

од испитаниците сметаат дека за да
имаме реформа како отворени листи
потребно е едукација на населението за
значењето на оваа реформа.

67%
сметаат дека избори со отворени
листи ќе влијаат на подобрување на
демократијата, транспаретноста и
ефективноста на изборите.

По квантитативното истражување беше спроведено и квалитативно истражување со методот на фокус групи.

