Volby do Evropského parlamentu 2009

Leták 2

JAK SE ZAPOJIT?
Jak se může vaše organizace / její členové zapojit do období před volbami do Evropského
parlamentu 2009? Zorganizovali jsme brainstormingy a zaznamenali jsme některé nápady,
které vám mohou posloužit v začátku. Tyto myšlenky jsou popsány v obecných termínech. Vy
je musíte přizpůsobit kontextu, ve kterém pracujete. Máme zájem učit se z vaší zkušenosti.
Prosím podělte se o své dobré nápady s námi a zašlete nám e-mail na adresu
coordinator@act4europe.org.
Informujte své členy, stoupence a společníky o evropských volbách
¾

Zveřejněte letáky/zprávy o činnosti Evropské skupiny pro kontakt s občanskou
společností týkající se voleb na svých webových stránkách (pokud potřebujete přeložit
jeden nebo více letáků/ zpráv, obraťte se prosím na nás a my dáme překlad k dispozici
online).

¾

Zveřejněte další informace o Evropském parlamentu, o volbách a kandidátech na svých
webových stránkách.

¾

Zařazujte pravidelně do svého bulletinu informace o volbách do Evropského parlamentu
od teď až do června 2009.

¾

Založte blog (deník online) o evropských volbách.

¾

Shromažďujte jako součást svého bulletinu nebo webových stránek otázky svých voličů
směrované na kandidáty, kteří budou odpovídat písemně

Organizujte se svými členy brainstormingy
Pozvěte své členy/stoupence na schůzi o Evropské unii a o volbách 2009. Začněte zjišťováním,
co účastníci vědí o Evropském parlamentu. Můžete udělat krátkou prezentaci rolí a pravomocí
Evropského parlamentu (můžete použít Leták 4). Poté následuje brainstorming (určitě v
menších skupinách) na témata jako:
¾

Proč bychom měli hlasovat v evropských volbách?

¾

Jaké zkušenosti/životopis by podle nás měli mít evropští poslanci? Na co se můžeme
zeptat kandidátů? Co chceme, aby poslanci znali z našich představ o Evropě?

¾

Jak se ještě jinak můžeme zapojit do období před volbami, které se budou konat v
červnu 2009?

Organizujte tyto brainstormingy pouze tehdy, když budete schopní je sledovat.
Zaznamenávejte nápady pro různé aktivity a snažte se na konci schůze připomenout, jaké
činnosti se dále budou provádět, a rozdělte úkoly.
Seznamte se s programy stran
Vejděte do kontaktu s jednotlivými stranami. Mají svá programová prohlášení, která odrážejí
jejich vizi evropské integrace a jejich priority. Pročtěte je a porovnejte je s vlastními
představami a požadavky. Může být též zajímavé podívat se na programová prohlášení skupin
Evropského parlamentu, k nimž se přiklonily národní strany (leták 4 obsahuje odkazy na tyto
skupiny). Toto je možné provádět ve skupině s účastí vašich členů / příznivců. Pokud to není
možné, mohou to provádět týmy / dobrovolníci vaší organizace a poté vy můžete analyzovat
připravenost voličů ve vašem kraji.
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Leták 2

JAK SE ZAPOJIT?
Poznejte kandidáty
Prozkoumejte profil kandidátů a předejte informace voličům. Můžete vytvořit pracovní seznam
kritérií, která si přejete ověřit (např. znalost občanské společnosti, politické priority a politickou
zkušenost). Můžete také vytvořit dotazník, poslat jej kandidátům a prostudovat jejich
odpovědi.
Dobrá praxe
Posílejte přání u příležitosti svátečních dní
Skupina Zagranica – polské nevládní organizace v zahraničí
Na konci října 2007 se konaly parlamentní volby v Polsku a v důsledku toho se na konci roku
ujal funkce nový vládní kabinet a nový parlament. Po celou dobu existence Skupina Zagranica,
která je základnou nevládních organizací pracujících v zahraničí na rozvoji, podpory a pomoci
demokracii, udržuje kontakt s výborem pro zahraniční záležitosti Sejmu (polská Dolní komora
parlamentu). V polovině prosince Zagranica napsala krátký dopis na přivítanou všem členům
tohoto výboru, blahopřála jim a popřála jim plodné období v jejich funkcích, zaslala přání ke
svátečním dnům a připojila zprávu se stručnou informací o tom, kdo jsme a co děláme. Vánoce
a Nový rok se ukázaly jako výborné příležitost pro zaslání informací tohoto typu a novoročenky
byly dobrou záminkou pro navázání kontaktu. Novoročenka může obsahovat logo nebo
nedávnou publikaci. www.zagranica.org.pl
Napište kandidátům
Vzhledem k vysokému počtu kandidátů je nemožné napsat každému individuálně. Můžete se
soustředit na ty kandidáty, kteří jsou na vrcholu preferencí a mají největší šanci být zvoleni.
Nicméně tito kandidáti nejsou vždycky ti nejdostupnější.
¾

Ujistěte se, že dopisy jsou krátké a konsistentní – většina politiků nerada čte spisy o
mnoha stranách. Ale buďte připraveni dodat více informací těm, kdo projeví zájem.

¾

Na letáku 3 můžete nalézt hlavní témata osmi sektorů občanské společnosti zastoupené
kontaktními skupinami Občanské společnosti Evropské unie. Použijte je pro inspiraci.

¾

Nezapomeňte zdůraznit, že aktéři občanské společnosti jsou v evropském politickém
procesu stále významnější. Zastupujeme mnoho občanských organizací a volení
zástupci nemohou prostě ignorovat naše názory. Zde hrají občanské společnosti
důležitou úlohu. Proto až se budete obracet na své kandidáty, připomeňte jim význam
občanské společnosti, která představuje starosti mnoha voličů, a nutnost přibližovat
evropské projekty vlastním občanům.

¾

Jasně v dopise uveďte, že očekáváte odpověď. O týden nebo dva později zatelefonujte.
Všechny reakce je možné využít později pro navázání kontaktu na příštích 5 let –
připomenutí jejich slibů.

Můžete si také připravit vzorový dopis kandidátům a vyzvat své členy, aby ho využili při
přímém kontaktu s kandidáty.
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JAK SE ZAPOJIT?
Setkávejte se s kandidáty
Dobrý způsob, jak vytvářet kontakty, které přetrvají v čase, je setkání malé delegace vaší
organizace s kandidáty ještě před volbami. Pokud se vám podaří zorganizovat setkání
¾

stanovte body k jednání.

¾

informujte se o zásadách, které kandidát zastává, nebo o oblastech, o které by se
nejspíše mohl zajímat.

¾

přistupujte realisticky k možnostem jednání.

¾

vyjádřete jasně a konsistentně své požadavky (nedopusťte, aby se na základě odpovědí
změnily).

¾

můžete navrhnout ty, kdo jsou otevření a zakládají svou práci na druhu výborů, kam by
se rádi zapojili. Proto je nutné, abyste se dostatečně seznámili s fungováním
Evropského parlamentu nebo získali informace z významných informačních sítí Evropské
unie.

Je možné, že některým kandidátům není známa role, kterou může a má občanská společnost
hrát v evropské politice, nebo možnosti, jak vystupovat ve prospěch jejich záležitostí. Setkání
by jim toto mohlo objasnit.
Zorganizovat panelové diskuse s kandidáty z různých stran
Organizování kulatých stolů s některými kandidáty z vaší země / volebního obvodu může být
velmi zajímavé a kandidátům poskytne veřejnou příležitost k diskusi. Vzhledem k malé účasti
v posledních volbách se zdá, že kandidáti by byli ochotní účastnit se takovýchto akcí. Budou je
považovat za dobrý způsob, jak vstoupit s voliči do kontaktu.
¾

Spojte síly s ostatními společníky (nevládní organizace, odbory, komunitní organizace,
náboženské skupiny), připravte setkání a ujistěte se, že členové / občané se zapojí.

¾

Představte stručně své problémy / požadavky (můžete využít leták 3 jako základ) a
dejte kandidátům možnost mluvit o jejich prioritách.

¾

Buďte kreativní ohledně formátu: Zorganizujte “Discuss PUB-lic (viz níže), zorganizujte
brunch (snídaně-oběd) v centru komunity, sejděte se s kandidáty v kavárně na místním
trhu.

Zajistěte, aby se vaši členové aktivně zúčastnili a zajímali se o tato setkání. Jak kandidáti, tak
voliči budou tato setkání považovat za užitečná: politikové musejí šířit své názory a vaši
členové mohou zdůraznit své problémy a zhodnotit, jestli je kandidát vhodně zastupuje.
Můžete připravit předem seznam otázek svých členů (elektronickou poštou, prostřednictvím
webové stránky, na schůzích) a vyzvat kandidáty, aby je zodpověděli.
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JAK SE ZAPOJIT?
Dobrá praxe
Streitcafé - Discuss PUB-lic,
Deutscher Naturschutzrring DNR – Německá federace nevládní organizace pro životní prostředí
Deutscher Naturschutzrring (Německá federace nevládní organizace pro životní prostředí)
vyvinula pro evropské volby 2004 koncepci “Discuss PUB-lic”. Mladí kandidáti jmenovaní
hlavními politickými stranami do voleb do Evropského parlamentu byli na jedno odpoledne
nebo večer pozváni do podniku typu pub hip nebo do baru. Kandidáti zastupující nevládní
organizace, průmysl a Evropskou komisi diskutovali o budoucnosti Evropské unie ohledně
životního prostřední a politiky udržitelného rozvoje. Po diskusi s občany měli možnosti si vypít
“udržitelný koktail” s účastníky besedy pozvanými k dalšímu rozhovoru. Byl pozván i DJ, který
později pouštěl taneční hudbu. Reakce a názory účastníků byly velmi pozitivní a DNR
vyhodnotila projekt jako úspěšný.
Vyvolejte zájem ve veřejných prostorách

Navrhněte leták / pohlednici o evropských volbách a rozdávejte je na ulici, v místním
obchodním středisku nebo ode dveří ke dveřím. Může to být jedna z možností, jak vyburcovat
voliče a zároveň probudit jejich zájem o volby a jejich starosti. Může to být způsob, jak lidi
vyzvat k účasti na organizované akci s přítomností kandidátů.
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JAK SE ZAPOJIT?
Dobrá praxe
Pohlednice pro vzbuzení pozornosti
Lobby evropských žen EWL (iniciály v angličtině)

Evropské volby 2004
Jsme vyvážení? NE! Připoj se svou vahou k rovnosti v Evropě!
Tajemník EWL před volbami do Evropského parlamentu 2004 navrhl pohlednici, která je zobrazena výše.
Členové EWL ji přeložili do řady jazyků. Byla distribuována členským organizacím EWL a dávána
k dispozici veřejnosti na setkáních, aby členové a další osoby mohli tyto pohlednice posílat svým
národním politickým stranám. Vzhled pohlednice a připojeného plakátu měl přitahovat pozornost na nízký
počet žen zastoupených v Evropském parlamentu. Aktivita byla členy EWL přivítána, protože poskytla
jednotlivcům možnost snadno se zapojit.

Zvyšte zájem médií
Akce s kandidáty mohou být významným nástrojem pro přitáhnutí pozornosti médií. Ve většině
zemí se tisk omezuje na zachycování negativních stránek evropské integrace nebo na stížnosti
na bruselskou byrokracii. Je možné být skeptický k evropské integraci, ale Evropský parlament
hraje zásadní roli a nemá smysl připojovat se ke lhostejnosti občanů vůči volbám. Akce s více
kandidáty spolu se zprávou v tisku o hlavních starostech občanů, může zdůraznit evropská
témata, kterými se média nikdy nezabývají, jako jsou práva menšin nebo oblast životního
prostředí, a zároveň vyslat pozitivní signál o významu voleb (k tomu není nutné být evropským
nadšencem). Také vy můžete napsat články pro místní média, abyste přitáhli pozornost
k důležitosti voleb.

www.act4europe.org
Kontaktní skupina občanské společnosti EU sdržujuje osm velkých evropských základen nevládních organizací
v následujících oblastech: kultura (culture action europe), rozvoj (CONCORD), životní prostředí (Green 10),
lidská práva (HRDN), učení o životě (EUCIS-LLL), zdravotnictví (EPHA), sociální oblast (Social Platform), a ženy
(EWL). Společně pracujeme na rozvíjení dialogu mezi organizacemi občanské společnosti a institucemi EU jako
zásadního podílu na posilování demokracie.

