Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

Arkusz działań 1

DLACZEGO WARTO GŁOSOWAĆ?
W roku 2004 odnotowano niską frekwencję w wyborach europejskich. Wielu obywateli Wspólnoty zdaje
się nie wiedzieć, że może wybierać swoich przedstawicieli na poziomie UE lub nie okazuje zainteresowania
tą sprawą. A przecież istnieje wiele powodów, dla których warto uczestniczyć w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, podobnie jak w innych wyborach. Sesja burzy mózgów poświęcona pytaniu „dlaczego
warto głosować w wyborach europejskich”, przeprowadzona w zespole lub z udziałem członków danej
grupy, może stanowić atrakcyjną formę wszczęcia dyskusji na ten temat. Gdyby jednak zastosowane tej
metody okazało się niemożliwe, być może poniższa lista argumentów zachęci Państwa do podjęcia
dalszych kroków. Arkusz działań 2 zawiera szereg pomysłów dotyczących możliwych sposobów
zaangażowania się w wyborach europejskich 2009 roku.
W wyniku przeprowadzonej sesji burzy mózgów sformułowaliśmy argumenty wzmacniające w nas
przekonanie, że wybory europejskie stanowią wielką szansę także dla organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, które powinny mobilizować swoich członków/zwolenników do pójścia do urn.
Parlament Europejski i europejska demokracja
¾

Wybory do Parlamentu Europejskiego to jedyne wybory ponadnarodowe na świecie: Parlament
Europejski reprezentuje ponad 500 milionów mieszkańców naszego kontynentu

¾

Po raz pierwszy obywatele 27 europejskich państw dadzą wspólnie wyraz swoim przekonaniom,
dlatego nie chcę zaprzepaścić takiej okazji

¾

Parlament Europejski jest jedyną bezpośrednio wybieraną przez obywateli instytucją na poziomie UE

¾

Parlament Europejski podejmuje decyzje dotyczące prawa unijnego, które wpływa na nasze życie

¾

Parlament Europejski odgrywa kluczową rolę w wyznaczaniu Komisarzy Europejskich

¾

Rada i Komisja Europejska odpowiadają przed Parlamentem
Parlament Europejski z mojej perspektywy

¾

Decyzje podejmowane przez Parlament Europejski wpływają na jakość mojego życia

¾

Demokracja nie tylko jest prawem, to także spoczywająca na mnie odpowiedzialność

¾

Unijne prawo określa w 80% ustawodawstwo mojego kraju, a więc moje codzienne życie: głosując,
mam wpływ na przebieg procesów decyzyjnych

¾

Nie odpowiadają mi obecni eurodeputowani: chcę ich zmienić!

¾

Chcę, by więcej kobiet zasiadało w Parlamencie Europejskim

¾

Chcę, by eurodeputowani rozważniej wydawali pieniądze podatników
Parlament Europejski i Unia Europejska jakiej oczekuję

¾

Chcę, by UE odgrywała czołową rolę w walce o powstrzymanie zmian klimatycznych

¾

Chcę, by UE doprowadziła do pełnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn

¾

Chcę, by UE zwalczała wszelkie przejawy dyskryminacji

¾

Chcę, by EU pracowała na rzecz wykorzenienia niesprawiedliwości społecznej

¾

Chcę, by UE podejmowała odpowiedzialne zadania w skali światowej

¾

Chcę, by UE aktywnie przyczyniła się do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju
Powyższa lista nie zawiera oczywiście wszystkich argumentów. Warto zatem spotkać się i
dopisać do niej kolejne!

www.act4europe.org
Unijna Grupa Kontaktowa Społeczeństwa Obywatelskiego (The EU Civil Society Contact Group) skupia osiem największych
europejskich sieci organizacji pozarządowych działających w następujących obszarach: kultura (culture action europe),
rozwój (CONCORD), ochrona środowiska (Green 10), prawa człowieka (HRDN), kształcenie ustawiczne (EUCIS-LLL), zdrowie
publiczne (EPHA), sprawy społeczne (Social Platform) i prawa kobiet (EWL). Pracujemy wspólnie dla rozwoju dialogu między
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami UE, będącego zasadniczą częścią procesu wzmacnania
demokracji uczestniczącej.

