2009 Európai Parlamenti választások

2. Akciós ív

MI A FELADATUNK?
Mi a feladata szervezetének/munkatársainak a 2009-es Európai választások folyamán?
Ötleteket gyűjtöttünk a kezdéshez. Ezek az ötletek általános útmutatót adnak. Használja fel
őket a saját elképzeléseinek megfelelően. Mi is szeretnénk tanulni az Ön által gyűjtött
tapasztalatokból. Kérjük ossza meg őket velünk és küldjön egy e-mailt a következő címre:
coordinator@act4europe.org.
Tájékoztassa munkatársait, támogatóit és partnereit az Európai választásokról
¾ Tegye közzé web-oldalán az EU Civil Society Contact Group európai választási esemény-,
ténylapjait (fordítson le pár esemény-, ténylapot, és kérjük küldje el nekünk a fordítást, mi
lehetővé tesszük online hozzáférhetőségét.
¾ Tegyen közzé egyébb információkat web-oldalán az Európai Parlamentről, a választásokról,
és a jelöltekről.
¾ Hírleveleiben adjon
választásokról.
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¾ Nyisson egy blogot az EU választásokról.
¾ Hírlevelein/web-oldalán
keresztül
gyűjtsön
jelöltekhez
irányuló
kérdéseket
választókerületéből, majd kérje fel a jelölteket a kérdések írásban való megválaszolására.
Rendezzen ötletprogramot munkatársaival
Hívja meg munkatársait/támogatóit egy elbeszélgetésre az Európai Parlamentről és a 2009.-i
választásokról. Kezdésképpen gyűjtse össze azokat az információkat, melyeket a résztvevők
már ismernek az Európai Parlamentről. Ezek után ismertesse röviden az Európai Parlament
szerepét és hatáskörét (ehhez használja fel a 4. akciós ívet). Majd gyűjtsön össze ötleteket,
lehetőleg kisebb csoportokban, a következő témakörökhöz:
¾ Miért vegyünk részt az európai választásokon?
¾ Milyen tapasztalatokat/eredményeket tartunk fontosnak egy európai parlamenti
képviselőnél? Mely kérdéseket tennénk fel egy jelöltnek? Mely európai elképzeléseinket
szeretnénk megosztani a jelöltekkel.
¾ Mi a feladatunk a következőkben a 2009 júniusában megtartandó európai választások
folyamán?
Csak akkor rendezzen ötletprogramot, ha felkészültnek érzi magát. Ha újabb aktivitás ötlete
születik, próbálja meg az ülés végén megbeszélni a következő lépéseket, és ossze be az ezzel
járó munkákat.
Tegye közzé a pártok manifestóját
Álljon kapcsolatban a pártokkal. Mindegyik rendelkezik egy olyan közleménnyel, mely tükrözi a
párt európai integrációról kialakított képét illetve prioritásait. Nézze át, és hasonlítsa össze
őket a saját elképzeléseivel, céljaival. Ajánlatos az európai parlamenti csoportok
közleményeinek áttekintése, melynek tagjai a nemzeti pártok (a 4. akciós ív tartalmazza a
csoportokhoz kapcsolodó linkeket is). Ezt együttesen is megteheti munkatársai/támogatói
bevonásával. Ha ez nem lehetséges, szervezetének munkatársai/önkéntesei elvégezhetik ezt a
munkát, majd ennek elemzését a választókerület elé terjesztheti.
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Ismertesse meg a jelölteket
Szerezzen információt a jelöltekről majd továbbítsa ezt választókerülete felé. Állítson ki egy
adatlapot azon információkkal amit Ön fontosnak tart (pl. tájékozottság a civil társadalom, a
politikai prioritások területén, illetve a politikai tapasztalataikról). Készíthet egy kérdőívet is,
küldje el ezt a jelöltekhez majd vázolja fel válaszaikat.
Jó példa
Küldjön üdvözlőkártyát a jelölteknek
Zagranica Group- Polish NGOs Abroad
2007 késő októberében került sor a Lengyelországi parlamenti választásokra, majd az év végén az új
kormány illetve az új parlament elfoglalta helyét. Mióta a Zagranica Group NGO szervezet a külföldi
országok fejlődését, demokráciai változását támogatja, segíti, azóta munkakapcsolatban áll a Seym
(lengyel alsóház) külügyi bizottságával. December közepén a Zagranica egy pár soros üdvözlőlap
keretében a bizottság minden tagjának gratulált és gyümölcsöző munkát kívánt, amihez mellékelve
elküldte segélyprogramtervezetét és egy rövid leírást a szervezetről illetve programjáról. Karácsony és új
év a legjobb időszak hasonló információcsomag elküldésére egy üdvüzlőkártya keretében. Ez lehet egy
képeslap a párt emblémájával, amihez mellékelheti legutolsó kiadványát is. www.zagranica.org.pl

Irjon a jelölteknek
A jelöltek nagyszámából adódóan nem írhat mindenkinek személyesen. Válassza ki azon
jelölteket, akik a lista elején állnak és a legnagyobb esélyük van a bekerülésre. Igaz nem
mindig ezek a legmegközelíthetőbb jelöltek.
¾ Figyeljen arra, hogy röviden és tömören írjon, mert az átlag politikus nem szeret hosszan
olvasni. De legyen felkészülve arra, hogy az érdeklődőket további információval tudja
ellátni.
¾ A 3. akciós ívben rendelkezésére bocsájtjuk az EU Civil Society Contact Group nyolc civil
társadalmi szektorának legfontosabb céljait. Használja fel őket.
¾ Ne felejtse el kiemelni, hogy a civil társadalom tagjai egyre nagyobb szerepet játszanak az
európai politikai folyamatban. Több polgári szervezetet is képviselünk, és a megválasztott
képviselők nem hagyhatják figyelmenkívül nézeteinket. Az EU szeretné közelebb vinni az
európai projekteket polgáraihoz. Ebben vállalhat a társadalom nagyobb szerepet. Így a
jelöltekhez szóló írásában, emlékeztesse őket a civil társadalom fontos szerepére, mely
hatalmas választókörzetek céljait képviseli, illetve annak szükségességére, hogy a polgárok
az európai projekteket közelebbről megismerjék.
¾ Utaljon arra levelében, hogy választ vár rá. Egy vagy két hét elteltével telefonáljon.
Bármilyen válasz segíthet a későbbiekben abban, hogy a következő 5 évre kapcsolatot
alakítson ki– és emlékeztesse őket az igéreteikre.
Fogalmazzon meg egy jelöltekhez szóló sablon levelet, majd ösztönözze munkatársait ennek
felhasználására a jelöltekkel való közvetlen párbeszéd során.
Találkozzon a jelöltekkel
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Egy találkozó szervezése jó alkalom tartós kapcsolatok kialakítására. A választásokat
megelőzően szervezzen összejövetelt szervezete kisebb csoportja és a jelöltek között. Ha
sikerült a szervezés, tartsa szem előtt a következőket:
¾ Mutasson rá a vita során a kulcsfontosságú kérdésekre
¾ Kérdezzen rá azon témákra, melyek a jelöltet a legjobban érdeklik/érdekelhetik
¾ Legyen tisztában a találkozó által nyújtott lehetőségekkel
¾ Állításai legyenek világosak és tömörek (ne hagyja magát céljától eltéríteni)
¾ Tehet javaslatokat azoknak, akik érdeklődést illetve segítőkészséget mutatnak munkája
iránt, azon bizottságokról melyben szivesen venné résztvételüket. Ehhez fontos, hogy
megfelelően ismerje az Európai Parlament működését illetve gyűjtsön információt az
általuk ajánlott lényeges európai munkahálózatokról.
Előfordulhat, hogy nem minden jelölt ismeri a civil társadalmak szerepét az európai
politikában, illetve azokat a lehetőségeket, melyek céljaik eléréséhez vezethetnek. A találkozó
segíthet tudatosítani őket.
Rendezzen fórumokat a különböző pártok képviselőivel
A kerekasztal beszélgetések országának/választókerületének pár jelöltjével jó lehetőséget
nyújtanak a polgárok és a jelöltek vitájára. A tavalyi választások alacsonyszámú részvétele
miatt a jelöltek valószínűleg szivesen eljönnek. Úgy vélik, ezen az úton kapcsolatba
kerülhetnek a választópolgárokkal.
¾ Fogjon össze más partnerekkel (NGO-kal, közösségi szervezetekkel, hitcsoportokkal), és
szervezzen hasonló jellegű összejöveteleket, melyen munkatársai/állampolgárok is részt
vesznek.
¾ Ismertesse röviden programját/nézeteit (használhatja a 3. akciós ívet segítségként) és
nyújtson lehetőséget arra, hogy a parlamenti tagok elmondják prioritásaikat.
¾ Legyenek kreatív ötletei: rendezzen „Discuss PUB-lic”-ot (lásd alul), rendezzen
villásreggelit a kulturházban, vagy hívja meg a jelölteket egy kávéra a helyi piacra.
Próbálja meg elérni, hogy munkatársai aktívan részt vegyenek ezeken az összejöveteleken. A
jelöltek és a választók számára is egyaránt hasznos lehet a kapcsolatteremtés ezen módja: a
politikusok elmondhatják elképzeléseiket, az Ön munkatársai pedig kihangsúlyozhatják
céljaikat illetve felmérhetik milyen mértékben képviselik azt az egyes jelöltek.
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Jó példa
Vitakávézó - Discuss PUB-lic,
Deutscher Naturschutzrring DNR –German Federation of Environmental NGOs
A Deutscher Naturschutzrring DNR (A környezetvédelmi nonprofit szervezetek német szövetsége)
fejlesztette ki a 2004-es választásokra a „Discuss PUB-lic” fogalmát. Meghívták az európai parlamenti
választások során a vezető pártok fiatal jelöltjeit egy menő bárba. A jelöltek, a nonprofit szervezetek, az
ipar és az EU Bizottság képviselői, megvitatták az EU jövőjét, a környezetvédelem illetve a fenntartható
fejlődés politikai szempontjából. A vita befejeztével a lakosságnak is lehetősége nyílt arra, hogy egy
„fenntartható koktél” mellett elbeszélgessenek a vitafórumra meghívott vendégekkel. Egy az alkalomra
meghívott DJ szolgáltatta ehhez a zenét. A fórumnak nagyon jó viszhangja volt, és a szövetség sikerként
könyvelte el.

Keltse fel a média érdeklődését
A jelöltekkel való találkozások jó lehetőséget nyújtanak a média figyelmének felhívására is. A
legtöbb országban a média pesszimistaként kezeli az európai integráció kérdését illetve
panaszkodnak a brüsszeli bürokráciára. Szkeptikusok lehetünk az európai integrációval
szemben, de a parlament fontos szerepet játszik, és nincs értelme annak, hogy hozzájáruljunk
a lakosság választások iránti közömbösségéhez. A jelöltekkel való vita, a civil társadalmi
szövetség legfőbb céljait közvetítő sajtóközleménnyel ötvözve, előtérbe helyezheti európa
legkevésbé közölt kérdéseit, mint a kisebbségi jogok, illetve a környezetvédelmi kérdések.
Ezenkívül pozitívan hathat a választások jelentőségének kiemelésére (eurolelkesedés
szükségessége nélkül). Felhívhatja a választások jelentőségére a figyelmet azzal is, hogy egy
sajtócikket ír a helyi újságban.
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Keltse fel a nyílvánosság érdeklődését
Hozzon létre röplapokat/szórólapokat az Európai választásokkal kapcsolatban és ossza szét
őket az utcán, a helyi piacon vagy pedig háztól házig járva. Ezen az úton mozgósíthatja a
lakosságot és nemcsak a választások iránti, hanem saját céljai iránti érdeklődésüket is
felkeltheti. Ezúton meghívhatja az embereket azon eseményekre is, melyeket a jelöltekkel
rendezett.
Jó példa
Az European Women’s Lobby EWL
szórólapja az érdeklődés felkeltésére

Az EWL (Az Európai Nők Lobby szervezete) titkársága a 2004 Európai Parlamenti Választások
előtt készítette el a fent látható szórólapot. Az EWL tagjai lefordították több nyelvre, majd
szétosztották az EWL tagszervezetei között, biztosítva ezzel nyílvánosságra hozatalát. Ezen az
úton a tagok és egyébb egyének eljutatthatták őket a különböző nemzeti pártokhoz. A
szórólapon látható kép a nők kisebb részvételi arányára hívja fel a figyelmet az Európai
Parlamentben. Az EWL tagjai lelkesedéssel fogadták az ötletet, mert így egyéni munkára is
könnyen sor kerülhetett.
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