Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2009
KA IESAISTITIES?

2. rīcību saraksts

Kā jūsu organizācija/biedri var iesaistītes Eiropas vēlēšanu 2009.gada sagatavošanas darbos?
Sākumam mēs esam jums sagatavojuši dažas lieliskas idejas. Šo ideju apraksts ir vispārinošs.
Jums būs nepieciešams tās pielāgot, atbilstoši kontekstam. Mēs esam ieinteresēti mācīties no
jūsu pieredzes. Lūdzu, dalieties ar mums savā pieredzē un nosūtiet e-pastu uz
coordinator@act4europe.org.
Informējiet savus biedrus, atbalstītājus un partnerus par Eiropas vēlēšanām
¾ Savā tīmekļa vietnē publicējiet ES Pilsoniskās Sabiedrības Kontaktgrupas vēlēšanu
darbību/faktu sarakstus (ja jums nepieciešams iztulkot vienu vai vairākus darbību/faktu
sarakstus, lūdzu, iesniedziet šo tulkojumu arī mums, mēs to publicēsim tiešsaistē)
¾ Publicējiet arī citu informāciju par Eiropas Parlamenta vēlēšanām un kandidātiem
¾ Sākot no šī brīža līdz 2009.gada jūnijam savos informatīvajos izdevumos regulāri iekļaujiet
informāciju par Eiropas Parlamenta vēlēšanām
¾ Izveidojiet blogu (emuāru) par Eiropas Parlamenta vēlēšanām
¾ Kādā informatīvo materiālu/tīmekļa vietnes daļā apkopojiet kandidātiem paredzētos
jautājumus no vēlēšanu apgabala iedzīvotājiem un aiciniet kandidātus atbildēt uz tiem
rakstiskā veidā
Organizējiet diskusiju sesiju ar saviem biedriem
Uzaiciniet savus biedrus/atbalstītājus uz sapulci par Eiropas Parlamentu un 2009.gada
vēlēšanām. Sāciet ar tiem dalībniekiem, kuri jau ir lietas kursā par Eiropas Parlamentu.
Sākumā variet sniegt nelielu prezentāciju par Eiropas Parlamenta lomu un pilnvarām. Variet
izmantot 4.faktu lapu. Pēc tam mazās grupās veiciet apspriedi par šādiem jautājumiem:
¾ Kādēļ mums doties un balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās?
¾ Ar kādu pieredzi/raksturojumu jābūt Eiropas Parlamenta pārstāvim/pārstāvjiem? Kādus
jautājumus mēs varētu uzdot kandidātiem? Kādas mūsu idejas par Eiropu vajadzētu zināt
kandidātiem?
¾ Kā mēs vēl varam iesaistīties 2009.gada jūnija vēlēšanu sagatavošanas darbos?
Šādas diskusiju sesijas organizējiet tikai tad, ja jums ir nepieciešamās zināšanas, lai šīm
diskusijām spētu izsekot. Tā kā jūsu uzdevums ir radīt jaunas idejas, sapulces beigās
centieties vienoties, kurām darbībām jābūt nākamajām, kā arī sadaliet darba pienākumus.
Uzziniet partiju manifestus
Sazinieties ar partijām. Visām ir savi manifesti, kas atspoguļo viņu uzskatus par eiropiešu
integrāciju un izvirzītajām prioritātēm. Izšķirojiet tās un salīdziniet ar jūsu vīzijām un
prasībām. Derīgi un interesanti būtu apskatīt to Eiropas Parlamenta grupu manifestācijas, kuru
biedri ir jūsu valsts partijas. (Faktu 4.lapā iekļautas saites uz grupām). To var paveikt grupās,
iesaistot biedrus/ atbalstītājus, ja tas nav iespējam, to var paveikt jūsu organizācijas
komanda/brīvprātīgie, pēc tam jūs varat izanalizēt iegūto informāciju un darīt to pieejamu jūsu
vēlēšanas apgabalam.
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Iepazīšanās ar kandidātiem
Izskatiet kandidātu profilus un publicējiet šo informāciju savā vēlēšanu apgabalā. Izveidojiet
kritēriju modeli, pēc kura pārbaudīt kandidātus (t.i. – zināšanas par pilsonisko sabiedrību,
politiskās prioritātes, politiskā pieredze). Jūs varat arī izveidot aptaujas anketu, kuru nosūtīt
kandidātiem un atkarībā no atbildēm, izveidot plānu.
Noderīgs vingrinājums
Laba vēlējumi svētkos kandidātiem
Zagranic grupa – Polijas NVO ārzemēs
2007. gada oktobra beigās Polijā norisinājās Parlamenta vēlēšanas un, līdz ar to gada beigās jaunais
kabinets un Parlaments atradās savā vietā. Tā kā Zagranica grupa ir NVO platforma, kas darbojas
ārzemēs – materiālās palīdzības, attīstības un demokrātijas atbalsta jomās, tā sadarbojas ar Saeimas
Ārlietu komiteju (Polijas apakšnams). Decembra vidū Zagranica uzrakstīja īsu „apsveikuma vēstuli”
visiem šīs komitejas biedriem, sveicot tos un vēlot auglīgus darba rezultātus, nosūtot sezonas sveicienus
un pievienojot Aid Watch ziņojumu īsi informējot par to, kas mēs esam un ko mēs darām. Ziemassvētki
un Jaunais gads, šķiet, ir piemērots laika, lai sūtītu šādas dāvaniņas, izmantojot sezonai raksturīgos
sveicienus, kā iemeslu kontaktu uzturēšanai. Tā var būt pastkarte ar logo vai arī jaunākā publikācija
www.zagranica.org.pl

Rakstiet kandidātiem
¾ Tā kā kandidātu ir ļoti daudz, uzrakstīt individuāli katram no viņiem būs neiespējami. Jūs
varat koncentrēties uz tiem kandidātiem, kuri atrodas saraksta augšdaļā un visdrīzāk tiks
ievēlēti. Tomēr tieši šie kandidāti ne vienmēr ir pieejami.
¾ Pārliecinieties, ka vēstules ir īsas un kodolīgas – daļa politiķu neiedziļinās, ja jālasa tik
daudz lappušu garas vēstules. Taču tiem, kas izrāda interesi, centieties sniegt pēc iespējas
vairāk informācijas.
¾ 3. rīcības lapā jūs varat atrast astoņas galvenās sfēras, uz kurām koncentrēties un, kuras
pārstāv ES pilsoniskās sabiedrības kontaktgrupa. Tās jūs varat izmantot iedvesmas
gūšanai.
¾ Atcerieties uzsvērt, ka pilsoniskās sabiedrības aktieri kļūst nozīmīgāki Eiropas politiskajā
procesā. Mēs pārstāvam daudzus organizētus iedzīvotājus un ievēlētie pārstāvji nedrīkst
vienkārši ignorēt mūsu uzskatus. ES dedzīgi cenšas tuvināt Eiropas projektu iedzīvotājiem.
Un tieši šeit pilsoniskajām sabiedrībām ir nozīmīga loma. Tādēļ uzrunājot kandidātus,
atgādiniet viņiem pilsonisko sabiedrību nozīmi, jo tās pārstāv daudzu vēlētāju intereses; kā
arī nepieciešamību Eiropas projektu tuvināt tās iedzīvotājiem.
¾ Vēstulē skaidri norādiet, ka jūs no tās saņēmēja vēlaties sagaidīt atbildi. Pēc nedēļas vai
divām piezvaniet viņiem. Ikkatru atbildi no pārstāvjiem var izmantot vēlāk, lai nodibinātu
kontaktus uz nākamajiem 5 gadiem, kā arī, lai atgādinātu viņiem par dotajiem solījumiem.
Jūs arī varat izveidot melnrakstu standarta vēstulei, kas paredzēta kandidātiem un aiciniet
savus kolēģus to izmantot, tiekoties ar kandidātu.
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Tikšanās ar kandidātiem
Labs veids, kā nodibināt ilgstošus kontaktus ir pirmsvēlēšanu tikšanās organizēšana starp
nelielu jūsu organizācijas delegāciju un kandidātiem. Ja jums ir izdevies sarīkot tikšanos:
¾ nosakiet galvenās diskusijas tēmas
¾ uzziniet, kādos tematos kandidātu būtu visvairāk ieinteresēti
¾ kārtīgi apsveriet cik daudz jūs varēsiet aptvert vienas tikšanās laikā
¾ savās prasībās esiet īss un kodolīgs (neļaujiet viņiem jūs novērst no jums interesējošām
tēmām)
¾ Tiem, kuri ir atvērti un jūsu darbam izsaka atbalstu, jūs varat izteikt ieteikumus, kādās
komitejās jūs vēlētos viņus redzēt. Lai to darītu pietiekami labi jāiepazīstas ar EP darbu vai,
no jums piesaistīta ES tīkla, jāiegūst piedāvāto informāciju.
Daži kandidāti var arī nezināt par pilsonisko sabiedrību lomu, kādu tās var vai tām vajadzētu
spēlēt Eiropas politikā, vai par iespējām darboties jūsu izvirzīto tēmu virzienā. Tikšanās var
palīdzēt arī celt viņa/viņas zināšanu līmeni.
Organizējiet paneļdiskusijas ar kandidātiem no dažādām partijām
Apaļā galda organizēšana ar dažiem jūsu valsts/ jūsu konstitūcijas kandidātiem var būt ļoti
aizraujoša, sniedzot iespēju kandidātiem un publikai piedalīties diskusijās. Sliktās atsaucības
dēļ pagaišajās vēlēšanās, kandidāti visdrīzāk būs atsaucīgi un labprāt piedalīsies šādos
pasākumos. Viņi to uzskatīs par labu veidu kā sazināties ar vēlētājiem.
¾ Apvienojieties spēkiem ar citiem partneriem- līdzdalībniekiem. (NVO, arodbiedrībām
sabiedriskajām organizācijām, uzticības grupām).
¾ Īsi izklāstiet savus uzskatus/ prasības (kā pamatu varat izmantot 3.darbību lapu) un
sniedziet parlamentāriešiem iespēju runā par viņu prioritātēm
¾ Esiet radošs veidojot noformējumu: organizējiet „Discuss PUB-lic” (skatīt zemāk lodziņā)
sarīkojiet vēlās brokastis rajona kultūras iestādē, piedāvājiet kandidātiem iedzer ar jums
kopā kafiju vietējā tirdzniecības centrā.
Pārliecinieties, ka jūsu sabiedrotie ir aktīvi un ieinteresēti šādās tikšanās. Gan kandidāti, gan
vēlētāji šādu saskarsmi uzskatīs par lietderīgu: politiķi var izteikt savas vīzijas un jūsu partneri
varēs izcelt savus uzskatus un pārliecināties vai kandidāti viņu pārstāv.
Jūs jau iepriekš variet apkopot savu biedru jautājumus (ar e-pasta starpniecību, tīmekļa
vietnē, organizējot tikšanos) un aicināt kandidātus atbildēt uz šiem jautājumiem.
Labs vingrinājums
Streitcafe- Discuss PUB-lic
Deutscher Naturschutzrring DNR – Vācijas Vides NVO Apvienība
Deutscher Naturschutzrring DNR (Vācijas Vides NVO Apvienība) 2004. gada vēlēšanām izveidoja „Discuss
PUB-lic” koncepciju. Jaunie kandidāti, kurus izvirzījušas galvenās partijas Eiropas Parlamenta vēlēšanās,
tika uzaicināti uz vakara pasākumu krogā vai bārā. Kandidāti, NVO pārstāvji, industrijas un ES komisijas
apsprieda ES nākotni saistībā ar tās Vides un Ilgtspējīgas Attīstības politiku. Pēc diskusijas tās
dalībniekiem bija iespēja iedzert „spēcinošu kokteili” un ar uzaicinātajiem speciālistu grupas locekļiem
turpināt sarunu. Vēlāk uzaicinātais DJ atskaņoja deju mūzikas ierakstus. Dalībnieku atsauksmes bija ļoti
labas un DNR šo projektu novērtēja kā veiksmīgu.
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Izraisiet interesi medijos
Pasākumi ar kandidātiem var būt svarīgs veids, kā piesaistīt mediju uzmanību. Lielākā daļa
valstu mediji sevi ierobežo ar pesimistisku uzskatu paušanu par eiropiešu integrāciju vai arī ar
sūdzībām par Briseles birokrātiju. Var būt skeptisks par Eiropas integrāciju, bet Parlamentam ir
nozīmīga loma un nav jēga iedzīvotājos veicināt vienaldzību pret vēlēšanām. Pasākums ar
kandidātu piedalīšanos kopā ar informāciju presei par pilsoniskās sabiedrības galvenajiem
uzskatiem, akcentēs tās tēmas, par kurām netiek ziņots, piemēram, minoritāšu tiesības vai
apkārtējās vides jautājumi, papildu tā tiek sniegts „pozitīvs” signāls par vēlēšanu nozīmi (tai
pašā laikā nav nepieciešams būt Eiro-entuziastam). Lai iedzīvotāji būtu informēti par vēlēšanu
nozīmi, jūs arī varat iesniegt rakstus vietējai avīzei.

Uzlabot sabiedrības zināšanas
Izveidojiet skrejlapas/pastkartes par Eiropas vēlēšanām un izdaliet tās ielās, vietējos veikalos
vai vienkārši iznēsājiet tās cilvēkiem pa mājām. Tādā veidā iespējams mobilizēt vēlētājus un
vienlaicīgi uzlabot cilvēku zināšanas par vēlēšanām kā tādām, kā arī par savu nostāju. Šis arī
var būt labs veids, kā uzaicināt cilvēkus piedalīties jūsu organizētajos pasākumos ar kandidātu
piedalīšanos.

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

Pirms 2004; gada vēlēšanām Eiropas Sieviešu lobijs (ESL) sekretariāts sagatavoja augstāk redzamo
pastkarti. Pēc tam ESL biedri šīs pastkarte iztulkoja vairākās valodās.
Pēc tam tās tika izdalītas ESL biedru organizācijām un sapulcēs izliktas publiskai apskatei, lai biedri un
citas personas tās varētu nosūtīt valsts politiskajām partijām. Pastkartes attēls un klātpievienotā reklāma
tika radīti, lai uzsvērtu zemo skaitu sieviešu pārstāvību Eiropas Parlamentā. WSL biedri novērtēja šo
rīcību, jo tā cilvēkiem bija viegli iesaistīties.
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