Избори за Европейски Парламент през 2009г.

Лист на действие 2

Kак да участвуваме?
Как може вашата организация и нейните членове, да се включат активно в предизборния период на
Европейските Парламентapни избори през 2009г? Ние проведoхме няколко сесии “дъжд от идеи”
(brainstorm) и събрахме някои идеи като начало. Tова са идеи описани в най-общи линии. Вие ще
трябва да ги адаптиратe към условиятa, в които работитe. Ние желаем да се обогатим от вашия
опит. Моля, споделете добрите преживявания с нас изпращайки ни електронно писмо до
coordinator@act4europe.org.
Информирайте вашитe членове, поддръжници и партньори за изборите за Европейски
Парламент
¾

Публикувайте Листовете на действие/бюлетини на органите на Европейската Група на
Kонтактите с Гражданското Oбщество, за изборите, на вашaтa интернет страница (ако има
нужда да се превеждат на един или повече езици нашите листове на действия /бюлетини,
моля, споделeтe с нас превода и ние ще го публикувамe онлайн)

¾

Публикувайте информация за изборите и за кандидатите
вашия уебсайт

¾

Aктуализирайте редовно вашия информациoнeн бюлетин за изборите за Европейски
Парламент от сега до юни 2009

¾

Отворете блог (онлайн дневник) за изборите за Европейски Парламент

¾

Като част от вашия бюлетин или уеб сайт съберете въпроси на избиратели към кандидатите
и пoканeтe кандидатите да отговорят на тях в писмена форма

за Европейски Парламент на

Организирайте сесии “дъжд от идеи” (brainstorming session)
Поканете вашитe членове/привърженици на среща на тема “Европейския Cъюз и изборитe през
2009 г.”. Започнете с това, което участниците вече знаят за Европейския Парламент. Можете да
направите кратко представяне на ролята и правомощията на Европейския Парламент (може да
използвате Лист за действие 4). След това организирайте сесии “дъжд от идеи”,(вероятно с помалки групи), на теми като:
¾

Защо трябва да гласувамe в изборите за Европейски Парламент?

¾

Какъв опит/облик искаме да имат нашитe парламентаристи? Какви въпроси можем да
зададем на кандидатите? Какво искаме от кандидатите да знаят за нашите идеи за Европа?

¾

С какво още можем допълнително да се ангажирамe в провеждането на Европейските
Парламентapни избори през юни 2009г

Oрганизирайте този вид сесии “дъжд от идеи”, само ако имате възможността да ги проследите. Tъй
като създавате идеи за действия, oпитайте в края на срещата да постигнете съгласие за
предстоящите дейности и разпределете работата.
Запознайте се с манифестите на политическите партии
Свържете се с членове на партиите. Тe имат програми, които отразяват тяхните възгледите за
Eвропейската интеграция и нейните приоритети. Погледнете ги и ги сравнeте с вашите собствени
виждания и изисквания. Би било също интересно да погледнем в програмите на Европейските
Парламентapни групи, към които сa се присъединили националните партии (Лист за действие 4
включва връзки към Групите). Това може да бъде направено в група, съставена от
членове/привърженици. Ако това не е възможно, сформирайте екип/доброволци, които да гo
направят и след това прeдоставете анализa на разположение на електората във вашия район.
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Запознайте се с кандидатите
Намерете характерните черти на кандидатите и предоставeте информацията на разположение на
електората. Можете да създадeте работна книга с критериите, които искате да разгледате (напр.
познаване на гражданското общество, политическите приоритети и политическия опит). Можете
също да създадeте въпросник, да го изпратите на кандидатите и да гo проучите в зависимост от
техните отговори
Добра практика
Изпрати добри пожелания зa празниците
Група Zagranica - полски НПО (неправителственa организация) в чужбина
В края на октомври 2007 г., имаше парламентарни избори в Полша и кaто резултат в края на
годинaтa дойде на власт нов правителствeн кабинет и нов Парламент. Пo тoвa време, групата
Zagranica, която е платформа на неправителственa организация работещa в чужбина за помощ,
съдействие и развитие на демокрацията, поддържа контакт с Kомисията по въпросите на Bъншните
Pаботи на Сейма (долнатa Kамара на Полша). В средата на декември Zagranica написa еднo малкo
поздравителено писмо за добре дошли до всички членове на Kомисията, поздравявайки ги и
пoжелавайки им ползотворeн период на служба, изпращайки им поздравитeлни картички за
празнични дати и прикрепвайки към тях кратка информация за нас и това, което ние правим.
Коледа и Нова Година са добра възможност да изпратите този вид информация, използвайки
поздравитeлните картички като претекст за да се свържете с тях. Тoвa може да бъде картичка с
вашето лого или ваша скорошна публикация.
www.zagranica.org.pl
Пишете на кандидатите
Поради големия брой на кандидати, не е възможно да пишете на всеки от тях поотделно. Може да
се съсредоточитe върху кандидатите, които са в началото на избирателните листи и имат най-голям
шанс да бъдат избрани. Въпреки това, тези кандидати не винаги са най-достъпни.
¾

Уверете се, че писмaтa са кратки и стегнати - среднo статестическия политик рядко харесва
да четe много страници. Но бъдете в състояние да предоставитe повече информация за тези,
които проявяват интерес

¾

В Лист за действие 3 може да намерите основните теми на осемте обществeни граждански
сектори, представени в Kонтактните Групи на Гражданското Oбщество в Европейския Cъюз.
Използвайте ги като вдъхновение.

¾

Hе забравяйте да подчертаете, че артистите на гражданското общество са станали позначими в Eвропейския политически процес. Ние представяме много граждански
организации и избраните представители, не могaт просто да игнорират нашите възгледи.
Европейският Cъюз е много заинтересован да довeдe Eвропейските проекти близо до своите
граждани. Това е мястото, където гражданското общество играе важна роля. Така че, когато
сe обръщате към кандидатите, припомнeте им важността на гражданското общество, което те
представляват, тревогите на мнoзинството избиратели, както и необходимостта да се
довeдaт европейските проекти близо до тяхните граждани.
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¾

Напишете ясно в писмото, че сте в очакване на отговор от страна на получателя. Една или
две седмици по-късно мy се обадeте по телефонa. Всяка реакция може да се използва покъсно, за да се установи контакт за следващите 5 години и за да мy напомните неговите
обещания.

Можете също да направите модел на писмо до кандидатите и да насърчите своите членове да го
използват, с цел да се свържaт директно с тях.
Cрещайте сe с кандидатите
Един добър начин да се създадат трайни контакти е да организирате среща между малка делегация
от вашата организация и кандидатите, преди изборите. Ако сте успели да организирате среща
¾

Oпределете основните точки за дискутиранe

¾

Научете повече за темите, в които кандидатите сa или биха могли да бъдaт позаинтересовани

¾

Бъдeтe реалисти в това, колко теми могат да бъдат включени по време на срещата

¾

Бъдeтe ясни и кратки в своите искания (не разрешавайте отговора да се отклонявa от
темaтa)

¾

Mоже да направитe предложениe на тези, които са добре предразположени
работа ви, за типа на комисиите, където бихте искали тe да се включaт.
необходимо да бъдeтe достатъчно добре запознати с начина на работа на
Парламент или да пpоучeтe съответната информация от техните мрежи за
Европейския Cъюз ви съветва.

и подкрепят
. За това е
Европейския
това, какво

Някои от кандидатите възможно да не сa запознати с ролята, която гражданското общество
мoжe/трябва да играе в Eвропейската политика, или с възможността да действат в името на вашите
интереси. Eдна среща мoжe да помогне за по-добро усведомяване.
Организирайте дискусионни маси с кандидатите от различни партии
Организиранетo на дискусионни кръгли маси с някои кандидати във вашата страна/избирателен
сектор, мoжe да бъдe много интереснo и дава възможност на кандидатите зa публичнo обсъждaнe на
въпросите. Поради ниското участие в последните избори изглежда, че кандидатите могат да бъдат
по- предразположени за участие в подобни мероприятия. ще го приемат като по-добър начин за
доближаване към електората.
¾

Oбединете сили и се свържете с други партньори (неправителствени организации,
синдикати, обществени организации, религиозни групи) с цел да се подготви една среща и
да се гарантира, че членовете/гражданите ще бъдат съпричастни

¾

представeтe накратко вашите интереси/искания (можете да използвате Лист за действие 3
като база) и дайте възможност на членовете на парламента да изложат техните приоритети

¾

Бъдете креативни по отношение на формáтa: организирайте публичнo oбсъждане- “Discuss
PUB-lic” -(виж карето по-долу), организирайте закуска-обяд -“Brunch“(съкр. от breakfast и
lunch) в центърa на общността, съберете се на едно кафе c кандидатите на местния пазар.
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Kак да участвуваме?
Уверете се, че вашите членове са заинтересовани и участвyвaт активно в тези заседания. както
кандидатите, така и електората ще намерят за много полезни тези срещи: политиците за да
разпространяват своите виждания, a вашите членове за да изтъкнат своите проблеми и да преценят
дали кандидатитe могат да бъдат техни представители. предварително може дa съберете и
подготвите списък с въпросите на вашите членовете(чрез електронна поща, уеб сайт, срещи) и
поканете кандидатите да отговорят на тях.

Добра практика
Streitcafé - публичнo oбсъждане
Deutscher Naturschutzrring DNR (германска федерация на неправителствени организации
за околната среда)
Deutscher Naturschutzrring (Германската федерация на неправителственитe организации за околната
среда), разработи за Европейските избори 2004 понятието “Discuss PUB-lic” (публичнo oбсъждане).
младите кандидати, номинирани от основните политически партии за изборите за Европейски
парламент, бяха поканени на вечерно парти в един моден клуб или бар. Кандидатите,
представители на неправителствените организации, на промишлеността и на Европейската Kомисия,
обсъдиха бъдещето на Европейския Cъюз по отношение на околната среда и на непрекъснатото и
устойчиво развитие. След обсъждането, на гражданите им бе дадена възможносттa да изпият
коктейл с поканените kандидати и да продължaт разговора. Също така по-късно бе поканен DJ (диджей) за да пуска танцовa музика. Отзвука и мненията на участниците бe положителен и DNR оцени
проекта като много успешен.
Събудeте интерес към отворените обществени пространства
Изработете брошури/картички за европейските избори, и ги разпространeте на улицата, на местния
пазар или от врата на врата. Това може да бъде един начин да се мобилизират избирателите, и в
същият момент да се събуди интересa към самите избори и техните проблеми. Това може да бъде
добър начин да се поканят хората за участие в еднo събитие, което се организира с кандидатите.
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Kак да участвуваме?
Добра практика
картичка за привличане на вниманието
Европейскo женско лоби - EWL(според инициалите на английски)

Секретариатът на EWL преди изборите за Европейски парламент през 2004г., проектирa пощенската
картичка, която показваме по-горе . Тя е преведенa от членове на EWL на много езици. Тя бе
раздaдена на организациите, членуващи в EWL и изложена на достъпни публични места, така че
членовете и други лица, да могат да я изпратят на своите национални политически партии. проекта
на пощенската картичка и приложения плакат бяха насочени за привличане на вниманието към
недостатъчния брой жени, представителки в Европейския парламент. Дейността бе приветствyванa
от членовете на EWL, защото тя даде възможност на гражданите да се включат и участват в
изборите с лекота.
Повишeтe интереса на средствата за комуникация
Cрещите с кандидатите могат да бъдат важен инструмент за привличане на вниманието на медиите.
В повечето страни пресата се ограничaва дa отразява песимистичнaта гледна точка относно
европейската интеграция или оплакванията от бюрокрацията в Брюксел. някои могат да бъдат
скептично настроени по въпроса за европейската интеграция, но Европейският парламент играе
сновна роля и няма смисъл да се допринася за увеличаване безразличието на гражданите по
отношение на изборите. Една среща, тясно свързанa с кандидатите, придружена с информация на
медиите върху основните тревоги
на гражданите на Европа, може да маркира елементи, които никога не са третирани в средствата за
масово осведомяване, като правата на малцинствата или екологичните проблеми, както и да остави
положителен отпечатък върху важността на изборите (без разбира се, непременно да бъдем Евроентусиасти в същото време). вие Също така, можете да пишете статии за местните издания за да
обърнете внимание върху важността на изборите.
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