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Kaip jūsų organizacija ar jos nariai gali įsitraukti į 2009 m. Europos rinkimų procesą? Mes
apsvarstėme ir surinkome idėjas, nuo ko galėtumėte pradėti. Tai yra bendro pobūdžio idėjos.
Jums reikės jas pritaikyti pagal aplinkybes, kuriomis dirbate. Mums būtų įdomu pasimokyti iš
jūsų patirties. Parašykite mums el. paštu coordinator@act4europe.org ir pasidalykite savo gera
patirtimi su mumis.
Informuokite savo organizacijos
Parlamento rinkimus

narius,

rėmėjus

ir

partnerius

apie

Europos

¾ Paskelbkite ES Pilietinės visuomenės ryšių grupės Europos Parlamento rinkimų veiksmų
planus ir informacinius leidinius savo interneto svetainėje (jei išversite vieną ar kelis mūsų
veiksmų planus arba informacinius leidinius, prašome atsiųsti vertimą ir mums, kad
galėtume paskelbti jį internete).
¾ Savo interneto svetainėje paskelbkite kitą informaciją apie Europos Parlamentą, rinkimus ir
kandidatus.
¾ Nuo dabar iki 2009 m. birželio mėn. savo organizacijos informaciniame biuletenyje
reguliariai pateikite informaciją apie Europos Parlamento rinkimus.
¾ Sukurkite tinklaraštį apie EP rinkimus.
¾ Organizacijos informaciniame biuletenyje ar interneto svetainėje surinkite savo rinkimų
apygardos rinkėjų klausimus kandidatams ir paprašykite jų raštu atsakyti į šiuos klausimus.
Surenkite organizacijos narių kolektyvinę diskusiją
Pakvieskite savo organizacijos narius ir (ar) rėmėjus į susitikimą dėl Europos Parlamento ir
2009 m. Europos Parlamento rinkimų. Pirmiausia sužinokite, ką susitikimo dalyviai jau žino
apie Europos Parlamentą. Tada galite parengti trumpą pranešimą apie Europos Parlamento
vaidmenį ir įgaliojimus (galite naudotis 4 informaciniu leidiniu). Paskui aptarkite (geriausia
mažesnėse grupėse) tokius klausimus:
¾ Kodėl mes turime balsuoti Europos Parlamento rinkimuose?
¾ Kokią patirtį ir reputaciją, mūsų nuomone, išrinktas Europos Parlamento narys (-iai) privalo
turėti? Kokius klausimus galėtume užduoti kandidatams? Ką kandidatai turėtų žinoti apie
mūsų idėjas Europai?
¾ Kaip mes dar galėtume įsitraukti į 2009 m. birželį vyksiančių rinkimų procesą?
Organizuokite tokią kolektyvinę diskusiją tik tada, jeigu turite galimybę įgyvendinti jos tikslus.
Kadangi kuriate idėjas tam tikrai veiklai, susitikimo pabaigoje nuspręskite, kokie bus tolesni
jūsų veiksmai, ir pasiskirstykite su šia veikla susijusius darbus.
Susipažinkite su šalių manifestais
Užmegzkite ryšius su rinkimų šalimis. Jos bus parengusios manifestus, atspindinčius požiūrį į
Europos integraciją ir jų prioritetus. Peržiūrėkite juos ir palyginkite su savo pačių vizijomis bei
reikalavimais. Taip pat būtų įdomu peržiūrėti Europos Parlamento frakcijų, kurių narėmis yra
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nacionalinės partijos, manifestus (4 informaciniame leidinyje pateikiamos nuorodos į frakcijas).
Tai gali būti frakcija, kurioje yra jūsų narių ir (ar) rėmėjų. Jei to padaryti neįmanoma, šį darbą
gali atlikti jūsų organizacijų darbuotojai ar savanoriai, o vėliau galite padaryti savo analizę, kuri
būtų prieinama jūsų apygardos rinkėjams.
Susipažinkite su kandidatais
Išnagrinėkite kandidatų biografijas ir sužinotą informaciją pateikite savo rinkimų apygardoje.
Galite sudaryti kriterijų, kuriuos norite patikrinti, sąrašą (pvz., kandidato žinios apie pilietinę
visuomenę, politiniai prioritetai ir politinė patirtis). Taip pat galite paruošti apklausos anketą,
nusiųsti ją kandidatams ir suskirstyti kandidatus pagal jų atsakymus į apklausos klausimus.
Gera praktika
Nusiųskite kandidatams šventinius sveikinimus
„Zagranica Group“– Lenkijos nevyriausybinės organizacijos užsienyje
2007 m. spalio pabaigoje Lenkijoje vyko Parlamento rinkimai, taigi baigiantis metams buvo sudarytas
naujas ministrų kabinetas ir išrinktas naujas Parlamentas. Kadangi „Zagranica Group“ yra nevyriausybinių
organizacijų platforma, dirbanti užsienyje paramos, vystymosi ir demokratinės pagalbos tikslais, ji palaiko
darbo ryšius su Seimo (Lenkijos žemutinių rūmų) Užsienio reikalų komitetu. Gruodžio viduryje
„Zagranica“ parašė trumpą sveikinimo laišką visiems šio komiteto nariams, pasveikino juos ir palinkėjo
produktyvaus darbo, nusiuntė šventinius sveikinimus ir prie sveikinimo laiško pridėjo savo Aid Watch
pranešimą bei glaustą informaciją apie organizaciją ir jos veiklą.
Kalėdos ir Naujieji metai buvo puiki proga nusiųsti tokį informacinį siuntinį pasinaudojant šventiniais
sveikinimais kaip pretekstu užmegzti ryšius. Galima nusiųsti atviruką su organizacijos ženklu arba
naujausią organizacijos leidinį. www.zagranica.org.pl

Parašykite kandidatams
Kadangi kandidatų yra daug, visiems asmeniškai parašyti bus neįmanoma. Jūs galite parašyti
tik tiems kandidatams, kurie yra sąrašų pradžioje ir yra didžiausia tikimybė, kad jie bus
išrinkti. Vis dėlto šie kandidatai ne visada yra patys draugiškiausi.
¾ Pasirūpinkite, kad laiškai būtų trumpi ir glausti – vidutinis politikas retai nori skaityti daug
puslapių. Susidomėjusiems kandidatams būkite pasiruošę pateikti daugiau informacijos.
¾ 3 veiksmų plane galite rasti pagrindinius aštuonių pilietinės visuomenės sektorių, kuriems
atstovauja ES pilietinės visuomenės kontaktinė grupė, interesus. Pasisemkite iš jų
įkvėpimo.
¾ Nepamirškite paaiškinti, kad pilietinės visuomenės veikėjai atlieka vis svarbesnį vaidmenį
Europos politiniame procese. Mes atstovaujame daugeliui į organizacijas susibūrusių
piliečių ir išrinkti kandidatai negali paprasčiausiai ignoruoti mūsų nuomonės. ES siekia
priartinti Europos projektą prie jos piliečių. Būtent šioje srityje pilietinė visuomenė gali
atlikti svarbų vaidmenį. Kai kreipsitės į kandidatus, priminkite jiems apie pilietinės
visuomenės, kuri atstovauja didelių rinkimų apygardų interesams, svarbą ir apie
reikalingumą labiau priartinti Europos projektą prie jos piliečių.
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¾ Laiške aiškiai parašykite, kad iš gavėjo tikitės reakcijos. Po vienos ar kelių savaičių
paskambinkite jiems. Kiekvieną atsakymą galite panaudoti vėliau, kad pratęstumėte
užmegztus ryšius dar penkeriems metams ir primintumėte kandidatams apie jų pažadus.
Jūs taip pat galite parengti laiško kandidatams šabloną ir paraginti savo organizacijos narius jį
naudoti tiesiogiai susisiekiant su kandidatais.
Susitikite su kandidatais
Geras būdas užmegzti ilgalaikius ryšius yra jūsų organizacijos nedidelės delegacijos ir
kandidatų susitikimas prieš rinkimus. Jei jums pavyko suorganizuoti susitikimą,
¾ nustatykite esmines problemas, kurias jame apsvarstysite;
¾ išsiaiškinkite, kokios temos kandidatą labiausiai domina ar galėtų dominti;
¾ susidarykite realų planą, kiek klausimų per vieną susitikimą galite aptarti;
¾ pateikite aiškius ir glaustus reikalavimus (neleiskite, kad kandidatai atitrauktų dėmesį nuo
jūsų interesų);
¾ galite pateikti pasiūlymus tiems kandidatams, kurie yra atviri ir palaiko jus siekdami dirbti
tuose komitetuose, kuriuose jūs juos norite matyti. Todėl svarbu pakankamai susipažinti su
Europos Parlamento darbu ir gauti informacijos iš atitinkamų ES tinklų, ką jie pataria.
Kai kurie kandidatai gali nežinoti, kokį vaidmenį pilietinė visuomenė atlieka ar turi atlikti
Europos politikoje ir kokias galimybes veikti jūsų naudai jie turi. Susitikimo metu kandidatai
galėtų apie tai daugiau sužinoti.
Surenkite viešas diskusijas su skirtingų partijų kandidatais
Surengti pokalbį prie apskritojo stalo su keliais savo šalies ar rinkimų apygardos kandidatais
gali būti labai įdomu, tokiu būdu kandidatams ir visuomenei suteikiama galimybė kartu
diskutuoti. Kadangi praėjusiuose rinkimuose dalyvavo mažai rinkėjų, galima tikėtis, kad
kandidatai bus linkę dalyvauti tokiuose renginiuose. Jie tikriausiai manys, kad tai geras būdas
palaikyti ryšius su rinkėjais.
¾ Norėdami surengti šią diskusiją ir užtikrinti savo organizacijos narių ar piliečių dalyvavimą,
suvienykite savo ir kitų partnerių (nevyriausybinių organizacijų, profesinių sąjungų,
bendruomeninių organizacijų, palaikančių grupių) jėgas.
¾ Trumpai pristatykite savo interesus ir (ar) reikalavimus (galite pasiremti 3 veiksmų planu)
ir suteikite Parlamento nariams galimybę išsakyti savo prioritetus.
¾ Rinkdamiesi diskusijos formą, būkite kūrybingi: surenkite „Discuss PUB-lic“ diskusiją (žr.
toliau pateiktą lentelę), pietus bendruomenės centre, pakvieskite kandidatus kartu išgerti
kavos vietinėje kavinėje.
Pasirūpinkite, kad jūsų organizacijos nariai aktyviai dalyvautų ir domėtųsi šiais susitikimais.
Tokie ryšiai bus naudingi tiek kandidatams, tiek rinkėjams: politikai galės paskleisti savo
idėjas, o jūsų organizacijos nariai turės galimybę akcentuoti savo problemas ir patikrinti, ar
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kandidatai atstovauja jų interesams. Jūs galite iš anksto surinkti savo narių klausimus (el.
paštu, interneto svetainėje, susirinkime) ir pakviesti kandidatus atsakyti į šiuos klausimus.
Gera praktika
Streitcafé – „Discuss PUB-lic“
„Deutscher Naturschutzrring DNR“ – Vokietijos nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų federacija
2004 m. Europos Parlamento rinkimams „Deutscher Naturschutzrring DNR“ (Vokietijos nevyriausybinių
aplinkosaugos organizacijų federacija) pateikė idėją, kurią pavadino „Discuss PUB-lic“. EP rinkimuose
pagrindinių partijų iškelti jauni kandidatai buvo pakviesti į vakaro renginį naujoviškame bare. Kandidatai,
nevyriausybinių organizacijų, pramonės ir Europos Komisijos atstovai aptarė būsimą Europos Sąjungos
aplinkos ir tvaraus vystymosi politiką. Po diskusijos rinkėjai turėjo galimybę išgerti kokteilį su pakviestais
diskusijos dalyviais ir daugiau su jais pakalbėti. Be to, buvo pakviestas diskotekos programų vedėjas,
kuris leido šokių muzikos įrašus. Dalyvių atsiliepimai buvo labai geri ir „DNR“ įvertino šį projektą kaip
tikrai sėkmingą.

Didinkite žiniasklaidos susidomėjimą
Renginiai, į kuriuos kviečiami kandidatai, gali būti gera priemonė pritraukti žiniasklaidos
dėmesį.
Daugelyje šalių žiniasklaida pristato tik pesimistinį požiūrį į Europos integraciją arba pateikia
piliečių skundus dėl Briuselio biurokratijos. Galima būti skeptiškai nusiteikusiam Europos
integracijos atžvilgiu, tačiau Parlamentas atlieka svarbų vaidmenį ir nėra jokios prasmės
palaikyti rinkėjų abejingumą.
Susitikimuose su kandidatais ir pranešimuose spaudai apie pagrindinius pilietinės visuomenės
interesus gali būti akcentuojamos tos Europos problemos, apie kurias paprastai nerašoma,
pvz., mažumų teisės ar aplinkosaugos klausimai. Be to, skleidžiama teigiama nuomonė apie
rinkimų svarbą (ir todėl visai nereikia būti euroentuziastu).
Jūs taip pat galite parašyti straipsnių ir publikuoti juos vietos žiniasklaidos priemonėse
siekdami geriau informuoti visuomenę apie rinkimų svarbą.
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Geriau informuokite visuomenę
Padarykite informacinius lankstinukus ar atvirukus apie Europos Parlamento rinkimus ir
išdalykite juos žmonėms gatvėje, vietos turguje arba išnešiokite į namus. Tai gali būti būdas
sutelkti balsuotojus ir kartu geriau juos informuoti ne tik apie rinkimus apskritai, bet ir apie
jūsų problemas. Be to, tai puiki proga pakviesti žmones dalyvauti jūsų organizuojamame
renginyje su kandidatais.

Gera praktika
Atvirukas, skirtas visuomenei geriau informuoti
Europos moterų lobistinė organizacija (EWL)

EWL organizacijos sekretoriatas prieš 2004 m. Europos Parlamento rinkimus sukūrė auksčiau pateiktą
atviruką. Vėliau EWL organizacijos nariai jį išvertė į kai kurias kitas kalbas. Atvirukai buvo išplatinti EWL
organizacijoms narėms ir susitikimuose išdalyti visuomenei, kad organizacijos narės ir kiti asmenys
nusiųstų juos nacionalinėms politinėms partijoms. Atviruko su paveiksliuku ir jį papildančiu tekstu tikslas
– geriau informuoti žmones apie nepakankamą moterų atstovavimą Europos Parlamente. EWL nariai
teigiamai priėmė tokią idėją, nes ji leido lengvai įsitraukti į rinkimų procesą.
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