Φύλλο Δράσης 1
ΓΙΑΤΊ ΨΗΦΊΖΩ ?
Η συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές εκλογές του 2004 δεν ήταν μεγάλη. Πολλοί από τους Ευρωπαίους πολίτες
δεν αξιοποίησαν την δυνατότητα, ή δεν ενδιαφέρθηκαν να συμμετέχουν στην εκλογή των εκπροσώπων
τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί, εξίσου σημαντικοί λόγοι για να ψηφίσει κάποιος στις
ευρωπαϊκές εκλογές, όπως ακριβώς και στις άλλες εκλογικές διαδικασίες.
Μια διαδικασία «καταιγισμού απόψεων και ανταλλαγής τους» ακριβώς για τους «λόγους να ψηφίσουμε στις
ευρωπαϊκές εκλογές», θα είναι ένας ευχάριστος τρόπος για να γίνει μια τέτοια συζήτηση, μέσα σε κάθε
ομάδα ευρωπαίων πολιτών. Εδώ κατωτέρω παρατίθεται μια λίστα προτάσεων, το περιεχόμενο των οποίων
μπορούν να κινητοποιήσουν ώστε να αναληφθούν σχετικές δραστηριότητες. Περαιτέρω στο φύλλο δράσης
2 θα παρατεθούν και άλλες ιδέες για το πώς οφείλουμε να εμπλακούμε στις επικείμενες ευρωπαϊκές
εκλογές του 2009!
Παραθέτοντας τις προτάσεις κατωτέρω, περιέχουμε σ’ αυτές τους λόγους για τους οποίους είμαστε
πεπεισμένοι, ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές αποτελούν μια μεγάλη δυνατότητα για όλους, αλλά και ότι οι
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οφείλουν να κινητοποιήσουν τα μέλη τους και όχι μόνον, για να
συμμετέχουν και να ψηφίσουν.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Δημοκρατία
¾

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι οι μόνες σ’ όλο κόσμο που γίνονται με διακρατικό
εκλογικό σώμα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπούνται πάνω από 500 εκατομμύρια ευρωπαίοι
πολίτες.

¾

Είναι η πρώτη φορά που πολίτες από 27 πλέον χώρες, θα ψηφίσουν και θα εκλέξουν από κοινού.
ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΛΕΙΨΩ ΑΠ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ.

¾

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο μόνος απευθείας εκλεγμένος θεσμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

¾

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει για τους ευρωπαϊκούς νόμους που επηρεάζουν τις ζωές μας.

¾

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα κυρίαρχο ρόλο για την λειτουργία των διορισμένων ευρωπαίων
επιτρόπων.

¾

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπόλογα τα μέλη του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ

¾

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μου.

¾

Η δημοκρατία δεν είναι μόνο δικαίωμα, αλλά και ευθύνη μου.

¾

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει κατά 80% την νομοθεσία της καθημερινότητάς μου:
ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΩ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

¾

Δεν μου «κάνουν» οι ευρωβουλευτές που υπάρχουν: ΨΗΦΙΖΩ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΖΩ.

¾

Θέλω περισσότερες γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

¾

Θέλω οι ευρωβουλευτές να διαθέτουν επωφελεία όλων τα χρήματα των φορολογούμενων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλω

¾

Θέλω την Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

¾

Θέλω την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί συνειδητά για την ισότητα γυναικών και ανδρών.

¾

Θέλω την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταπολεμήσει όλων των μορφών τις διακρίσεις.

¾

Θέλω την Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαστεί ώστε να εξαλείψει την κοινωνική αδικία.

¾

Θέλω την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα υπεύθυνο ρόλο στον κόσμο.

¾

Θέλω την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων της Χιλιετίας για την
Ανάπτυξη.
ΔΕΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
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The EU Civil Society Contact Group brings together eight large European NGO platforms in the following fields:
culture (culture action europe), development (CONCORD), environment (Green 10), human rights (HRDN),
lifelong learning (EUCIS-LLL), public health (EPHA), social (Social Platform) and women (EWL). Together we
work to develop the dialogue between civil society organisations and the EU institutions as an essential part of
strengthening participatory democracy.

