Euroopa Parlamendi valimised 2009

Tööleht 2

KUIDAS OSALEDA?
Kuidas saab teie organisatsioon/selle liikmed osaleda Euroopa Parlamendi valimisteks
valmistumisel? Oleme korraldanud ajurünnakuid ja kogunud mõtteid, mis aitavad teil alustada.
Mõtteid oleme kirjeldanud vaid üldjoontes. Teil tuleb neid kohandada, et nad sobiksid
konteksti, milles töötate. Oleme teie kogemustest huvitatud. Palun jagage meiega oma häid
kogemusi, kirjutades meie e-posti aadressile coordinator@act4europe.org.
Andke oma liikmetele, toetajatele ja koostööpartneritele teavet Euroopa Parlamendi
valimiste kohta
¾ Avaldage oma veebileheküljel ELi kodanukuühiskonna kontaktrühma koostatud Euroopa
valimisi käsitlevad töölehed/infolehed (kui tõlgite mõned neist töö/infolehtedest, palun
saatke tõlked ka meile ja me teeme nad internetis kättesaadavaks).
¾ Avaldage oma veebileheküljel muud teavet Euroopa Parlamendi, valimiste ja kandidaatide
kohta.
¾ Avaldage nüüdsest kuni 2009. aasta juunini oma infolehes regulaarselt teavet Euroopa
Parlamendi valimiste kohta.
¾ Avage ELi valimiste teemaline blogi.
¾ Koguge
infolehe/veebilehekülje
kaudu
oma
piirkonna
valijaskonnalt
kandidaatidele ja paluge kandidaatidel esitatud küsimustele kirjalikult vastata.

küsimusi

Korraldage oma liikmetega ajurünnakuid
Kutsuge oma liikmed/toetajad Euroopa Parlamendi ja 2009. aasta valimiste teemalistele
koosolekutele. Alustuseks püüdke välja selgitada, mida osalejad Euroopa Parlamendist juba
teavad. Seejärel võiksite teha lühikese ettekande Euroopa Parlamendi rolli ja pädevuste kohta
(võite kasutada infolehte 4). Pärast seda korraldage (väikestes rühmades) ajurünnak näiteks
järgmistel teemadel:
¾ Miks peaksime me minema Euroopa Parlamendi valimistel hääletama?
¾ Millised kogemused/senised saavutused peaksid meid esindavatel Euroopa Parlamendi
saadikutel olema? Milliseid küsimusi peaksime kandidaatidele esitama? Milliseid meie
seisukohti Euroopa kohta võiksid saadikud teada?
¾ Kuidas saaksime enam osaleda 2009. aasta juunis toimuvateks valimisteks valmistumisel?
Korraldage selline ajurünnak vaid juhul, kui olete võimelised ka jätkama. Kuna te kogute ideid
tegevusteks, püüdke kohtumise lõpuks kokku leppida, mida peaksite järgmisena ette võtma
ning jagage sellega kaasnevad ülesanded.
Tutvuge erakondade programmidega
Võtke erakondadega ühendust. Neil kõigil on olemas valimisprogrammid, mis peegeldavad
nende seisukohti Euroopa integratsiooni kohta ning nende prioriteete. Lugege programmid läbi
ja võrrelge seal avaldatud seisukohti oma nägemuse ja nõudmistega. Huvitav võib olla ka
erakonna programmi võrdlemine Euroopa Parlamendi selle fraktsiooni programmiga, mille liige
riigisisene erakond on (fraktsioonide lingid infolehel 4). Seda võib teha ka teie
liikmetest/toetajatest koosnev rühm. Kui selline võimalus puudub, võivad seda teha teie
organisatsiooni töötajad/vabatahtlikud, kes seejärel edastavad oma analüüsi teie piirkonna
valijaskonnale.
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Õppige kandidaate tundma
Uurige kandidaatide elukäiku ja avaldage teave ka piirkonna valijaskonnale. Võite koostada ka
standardi
kriteeriumitega,
millele
vastavust
soovite
kontrollida
(nt
teadmised
kodanikuühiskonnast, poliitilised prioriteedid, kogemused poliitikas). Samuti võite koostada
küsimustiku, saata selle kandidaadile ja hiljem kaardistada kandidaadid saadud vastuste
alusel.
Hea algatus
Saatke kandidaadile pühadetervitus
Ühendus Zagranica - välismaal tegutsevad Poola valitsusvälised organisatsioonid
2007. aasta oktoobri lõpus toimusid Poolas parlamendivalimised ja aasta lõpuks alustasid uus valitsus ja
parlament tööd. Kuna ühendus Zagranica on platvorm, mis ühendab välismaal häda- ja arenguabi
andvaid ning demokraatiat toetavaid valitsusväliseid organisatsioone (VVO), on Zagranical tööalane
kontakt seimi (Poola parlamendi alamkoja) välisasjade komisjoniga. Detsembri keskel saatis Zagranica
kõigile komisjoni liikmetele tervituskirja, milles õnnitles neid, soovis neile viljakat tööperioodi ning häid
pühi ja esitas aruande abitegevusest koos lühiinformatsiooniga organisatsioonist ja selle tegevusest.
Jõulud ja aastavahetus tundub olevat sobivaim aeg selliste teabepakettide saatmiseks, kasutades
pühadekaarti ettekäändena nendega kontakti saavutamiseks. Tervituse võib saata ka logo kandva
postkaardi või hiljutise trükiväljaandega. www.zagranica.org.pl

Kirjutage kandidaatidele
Kuna kandidaate on palju, ei ole võimalik igaühele neist kirja saata. Võite valida need
kandidaadid, kes on nimekirjade alguses ja kel on suurim võimalus valituks osutuda. Samas ei
pruugi selliste kandidaatidega kontakti saamine sugugi kõige kergem olla.
¾ Jälgige, et kirjad oleksid lühikesed ja sisutihedad – tavaline poliitik ei loe just hea meelega
mitme lehekülje pikkust kirja. Kuid püüdke pakkuda rohkem informatsiooni neile, kes huvi
üles näitavad.
¾ Töölehelt
3
leiate
ELi
kodanikuühiskonna
kontaktrühmas
kodanikuühiskonnasektori peamised mureküsimused. Kasutage
saamiseks.

esindatud
kaheksa
neid heade mõtete

¾ Ärge unustage, et kodanikuühiskonna esindajad muutuvad Euroopa poliitilises protsessis
üha olulisemaks. Me esindame suurt hulka organiseerunud kodanikke ning ükski rahva
valitud esindaja ei saa enam meie seisukohti ignoreerida. EL püüab igati lähendada
Euroopa projekti oma kodanikele. Just siin võib kodanikuühiskonnal olla oluline roll. Seega,
kui pöördute kandidaatide poole, meenutage neile suurearvulist valijaskonda esindava
kodanikuühiskonna tähtsust ja vajadust tuua Euroopa projekt kodanikele lähemale.
¾ Väljendage kirjas selgelt, et ootate adressaadilt ka vastust. Helistage neile nädala või paari
pärast. Igasugust vastust saab hiljem kasutada, et järgmise viie aasta jooksul
kandidaadiga ühendust võtta – ning meelde tuletada antud lubadusi.
Võite koostada ka standardkirja kandidaatidele ja paluda oma liikmetel seda kandidaadiga otseselt
suhtlemisel kasutada.
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Kohtuge kandidaatidega
Hea viis püsiva kontakti saavutamiseks on korraldada valimiste eel teie organisatsiooni liikmetest
koosneva väikese delegatsiooni kohtumine kandidaatidega. Kui teil on õnnestunud kohtumises kokku
leppida,

¾ määratlege arutelu olulisemad teemad;
¾ katsuge välja selgitada teemad, millest kandidaat on/võib olla kõige rohkem huvitatud;
¾ hinnake reaalselt ühe kohtumise jooksul arutatavate küsimuste hulka;
¾ esitage oma nõudmised selgelt ja lühidalt (ärge lubage kandidaatidel end kõrvale juhtida
teile muret tekitavatelt teemadelt);
¾ võite teha teie tegevust toetavatele, avatud kandidaatidele ettepanekuid selle kohta,
milliste komisjonide liikmetena te neid meelsasti näeksite. Selleks peaksite aga piisavalt
hästi teadma, kuidas Euroopa Parlament toimib, või hankima teavet ning soovitusi
vastavatelt ELi võrgustikelt.
Mõned kandidaadid ei pruugi teada, kui oluline roll võib olla/peaks olema kodanikuühiskonnal Euroopa
poliitikas, või ei ole nad teadlikud võimalustest, mida kasutada teie probleemide lahendamiseks.
Kohtumine võib aidata tõsta kandidaadi teadlikkust.

Korraldage arutlusringe erinevate erakondade kandidaatide osalusel
Ümarlaudade korraldamine mõne teie riigi/valimispiirkonna kandidaadiga võib huvitavaks osutuda, samas
annab kohtumine kandidaadile ja avalikkuse võimaluse aruteluks. Kuna viimastel valimistel oli valimistest
osavõtt loid, on kandidaadid sellistel kohtumistel osalemisest kindlasti huvitatud ja peavad kohtumisi
suurepäraseks viisiks valijatega kontakti loomiseks.

¾ Ühendage jõud oma partneritega (VVOd, ametiühingud, kogukondlikud ühendused,
religioossed rühmitused), et selliseid istungeid ette valmistada ja kindlustada oma
liikmete/kodanike osalemine.
¾ Esitage lühidalt oma mured/nõudmised (aluseks võite võtta töölehe 3) ning andke
parlamendiliikmetele võimalus kõneleda nende prioriteetidest.
¾ Suhtuge kohtumise vormilisse külge loovalt: korraldage „VaidlusPUBi” (vt kasti allpool),
korraldage hiline hommikueine kogukonnakeskuses, kutsuge kandidaadid kohalikule
turuplatsile kohvi jooma.
Kindlustage oma liikmete aktiivne ja innukas osavõtt neist kohtumistest. Kontaktist on kasu nii
kandidaatidele kui ka valijatele: poliitikud saavad levitada oma „visiooni”, teie liikmed saavad võimaluse
tõmmata tähelepanu oma muredele ja veenduda, kas kandidaat neid ka tõepoolest esindab. Võite
liikmetelt eelnevalt küsimusi koguda (e-posti kaudu/veebilehekülje kaudu/ koosolekutel) ja paluda
kandidaatidel neile küsimustele vastata.
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Hea algatus
Streitcafé - Discuss PUB-lic -VaidlusPUBi,
Deutscher Naturschutzrring DNR – Saksamaa keskkonnakaitsealaste VVOde liit
The Deutscher Naturschutzrring DNR (Saksamaa keskkonnakaitsealaste VVOde liit) viis 2004. aasta
Euroopa Parlamendi valimiste eel ellu nn vaidlusPUBi idee. Valimistel osalevate suuremate parteide
nimetatud noored kandidaadid kutsuti õhtuks populaarsesse pubisse või baari. Kandidaadid, VVOde,
tööstusettevõtete ja Euroopa Komisjoni esindajad arutlesid Euroopa Liidu tuleviku üle, keskendudes
keskkonna- ja jätkusuutliku arengu poliitikale. Arutelu järel oli kodanikel võimalus juua „jätkusuutlikku
kokteili” ning vestelda arutelus osalema kutsutud poliitikutega. Lisaks oli kutsutud ka diskor, kes hiljem
tantsumuusikat mängis. Tagasiside osalejailt oli suurepärane ja korraldajate hinnangul oli projekt
edukaks.

Äratage huvi meedias
Kandidaatidega korraldatud üritused võivad olla oluliseks meediahuvi äratamise vahendiks.
Enamikes riikides piirdub ajakirjandus Euroopa integratsiooni kohta pessimistlike seisukohtade
kajastamisega ja Brüsselis valitseva bürokraatia üle kurtmisega. Euroopa integratsiooni suhtes
võib ju skeptiline olla – kuid parlamendil on tähtis roll ja kodanike ükskõikset suhtumist
valimiste suhtes ei ole arukas õhutada. Kandidaatidega korraldatud ürituste ning nendega
kaasnevate kodanikuühiskonna põhimuresid käsitlevate pressiteadetega saab tähelepanu
juhtida
sellistele
Euroopa
probleemidele
nagu
näiteks
vähemuste
õigused
ja
keskkonnaküsimused, mida ajakirjandus tavaliselt ei kajasta. Lisaks antakse sellega edasi ka
positiivne signaal valimiste olulisuse kohta (mis ei tähenda, et seejuures peab tingimata eurooptimist olema). Võite kohalikele väljaannetele kirjutada ka artikleid, mis tõstaksid teadlikkust
valimiste olulisuse kohta.
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Kasutage teadlikkuse tõstmiseks avalikku ruumi
Kujundage Euroopa Parlamendi valimiste teemaline reklaamleht/postkaart ja levitage seda
tänavail, kohalikul turul või ukselt uksele käies. See on üks viis, kuidas valijaid kaasa haarata
ja samal ajal teavitada neid nii valimistest kui ka teile muret valmistavatest küsimustest.
Samuti on see võimalus kutsuda valijaid osalema teie korraldatud kohtumistele
kandidaatidega.

Hea algatus
Postkaart teadlikkuse tõstmiseks
European Women’s Lobby EWL (Euroopa naiste lobirühm, ENL)

/tekst kaardil/:EUROOPA VALIMISED 2004
Valitseb meil tasakaal?
EI!
Lisa kaalu võitlusele võrdõiguslikkuse eest Euroopas!
ENLi sekretariaat kujundas Euroopa Parlamendi 2004. aasta valimisteks ülaltoodud postkaardi. Seejärel
tõlkisid ENLi liikmed kaardi teksti paljudesse keeltesse. Kaarti levitati ENLi liikmesorganisatsioonides ja
avalikel koosolekul, nii et liikmed ja muud isikud võiksid neid saata riikide poliitilistele erakondadele.
Kaardi kujunduse ja kaardiga kaasneva plakati eesmärk oli teavitada avalikkust naiste vähesest
esindatusest Euroopa Parlamendis. ENLi liikmed hindasid algatust kõrgelt, kuna see andis igale liikmele
lihtsa võimaluse osaleda.
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