Eleições para o Parlamento Europeu 2009

Ficha 2

COMO PARTICIPAR?
Como pode a sua organização e os seus membros participar na corrida para as eleições
europeias 2009? Nós debatemos e recolhemos ideias para os ajudar a começar. Estas
ideias são aqui descritas de uma forma genérica e terão de ser adaptadas ao contexto
de trabalho de cada um. Temos todo o interesse em aprender com a vossa experiência.
Por favor partilhem connosco as vossas experiências através do email:
coordinator@act4europe.org.
Informem membros, apoiantes e parceiros estratégicos sobre as eleições
europeias
¾ Publicação das fichas de acção/factos para as eleições europeias do Grupo de
Contacto da Sociedade Civil da UE no vosso website ( se traduzirem uma ou mais
fichas de acção, por favor partilhem a tradução connosco, por forma a podermos
colocá-las online à disposição de todos)
¾ Inclusão no vosso website de informação relevante sobre o Parlamento Europeu, as
eleições e os candidatos desde agora e até Junho de 2009
¾ Recolha de questões dirigidas aos candidatos na vossa círculo eleitoral através do
vosso boletim informativo e/ou website e convite aos candidatos para que
respondam por escrito
Organizem uma sessão de brainstorming com os membros da vossa organização
Convidem membros e apoiantes a participar numa reunião sobre o Parlamento Europeu e
as eleições 2009. Será importante começar por perceber aquilo que os participantes já
sabem sobre o Parlamento Europeu. Posteriormente, poderá ser feita uma apresentação
curta sobre o papel e os poderes do Parlamento Europeu (pode usar a ficha 4). A seguir
troque ideas (de preferência em grupos pequenos) nomeadamente sobre as seguintes
questões:
¾ Porquê votar nas eleições europeias?
¾ Que experiências/mensagens queremos passar aos parlamentares europeus? Que
questões podemos colocar aos candidatos? Quais são as ideias para a Europa que
nós queremos que os candidatos tomem conhecimento?
¾ Como podemos participar mais profundamente na corrida às eleições de Junho de
2009?
Esta sessão de brainstorming só deverá ser feita se houver capacidade para lhe dar
seguimento. Este é um processo de criação de ideias para actividades, assim deverá
garantir-se que no final de cada reunião exista um consenso sobre as actividades que
terão lugar posteriormente, não se esquecendo de partilhar o trabalho.
Conheça os manifestos políticos dos diferentes partidos
Estabeleça contacto com os partidos. Todos eles têm manifestos que reflectem as suas
ideias sobre a integração europeia e as prioridades para o próximo mandato. Leia e
compare os manifestos com os seus próprios pontos de vista e reivindicações.
Pode ser igualmente interessante olhar para os manifestos dos grupos parlamentares
europeus dos quais os partidos nacionais são membros (a ficha 4 inclui links para estes
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grupos). Este exercício poderá ser feito em pequenos grupos constituidos pelos seus
membros e apoiantes. Se não for possível, o pessoal/voluntários da sua organização
poderão proceder a este trabalho e posteriormente disponibilizá-lo no seu círculo
eleitoral.
Conheça os candidatos
Pesquise o perfil dos candidatos e ponha a informacão encontrada à disposição de todos
no seu círculo eleitoral. Pode preparar um teste com os critérios que pretenda verificar
no perfil de cada candidato (e.g. conhecimento da sociedade civil, prioridades e
experiência políticas). Pode igualmente elaborar um questionário e enviá-lo aos
candidatos. De acordo com as respostas dadas, poderá posteriormente catalogá-los.
Boa prática
Envie as boas festas aos candidatos
Grupo Zagranica – ONGs polacas no estrangeiro
No final de Outubro de 2007, realizaram-se eleições parlamentares na Polónia, sendo que no final
desse ano, o novo governo e um novo parlamento tomaram posse. Como o grupo Zagranica é
uma plataforma de ONGs que trabalham no estrangeiro no domínio da cooperação para o
desenvolvimento e assistência à democracia, tem um contacto privilegiado com o Comité para os
negócios estrangeiros da Câmara Baixa do Parlamento Polaco. Nos meados de Dezembro,
Zagranica escreveu uma carta de boas-vindas a todos os membros deste Comité, felicitando-os e
desejando-lhes um mandato cheio de êxitos, e enviando votos de boas festas. O grupo aproveitou
para anexar um relatório contendo informação sobre o trabalho e o perfil do grupo Zagranica. O
Natal e Ano Novo parecem ser alturas perfeitas para enviar este tipo de informação usando como
pretexto para contactar os parlamentares o envio de votos de boas festas. Isto pode ser feito
através de um postal com logo ou uma publicação recente (www.zagranica.org.pl).

Escreva aos candidatos
Devido ao largo número de candidatos será impossível escrever a todos eles
individualmente. Pode concentrar-se naqueles candidatos que são cabeça de lista e que
têm maior probabilidade de serem eleitos. Porém, tenha em atenção que esses
candidatos nem sempre são os mais acessíveis.
¾ As cartas devem ser curtas e concisas – o político mediano não tem interesse em ler
muitas páginas, contudo esteja disponível para prestar mais informação a todos
aqueles que se mostrarem interessados em saber mais.
¾ Encontrará na ficha 3 os pontos com maior interesse para os 8 sectores da sociedade
civil representada no Grupo de Contacto da Sociedade Civil da UE. Utilize-os como
modelo.
¾ Não se esqueça de sinalizar que os actores da sociedade civil desenvolvem cada vez
mais um papel muito significante no processo político europeu. Nós representamos
muitos cidadãos organizados, e assim sendo os representantes eleitos não devem
ignorar os nossos pontos de vista. A UE têm-se mostrado comprometida em levar o
projecto europeu para mais perto dos cidadãos, é precisamente neste domínio que a
sociedade civil poderá jogar um papel significante. Assim, quando se dirigir aos
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candidatos relembre-lhes a importância da sociedade civil, a qual representa os
interesses de um largo número de circunscrições eleitorais e da necessidade de levar
o projecto europeu para mais perto dos cidadãos.
¾ Clarifique na carta que enviar que espera uma reacção da parte do destinatário.
Depois de uma semana ou duas, se ainda não tiver obtido uma resposta, telefone.
Cada reacção recebida pode ser usada para estabelecer um novo contacto durante a
próxima legislatura – e para os relembrar das promessas feitas.
Pode igualmente esboçar uma carta modelo para os candidatos e convidar os seus
membros a usá-la para os contactar directamente.
Receba os candidatos
Organizar uma reunião antes das eleições entre uma pequena delegação da vossa
organização é uma boa forma de criar contactos duradouros. Se tiver sucesso em
organizar uma reunião:
¾ Identifique os temas chave para a discussão
¾ Procure tomar conhecimento sobre os tópicos que se revestem de mais interesse
para os candidatos
¾ Seja realista sobre o que se pode discutir numa reunião
¾ Seja claro e conciso quanto às suas exigências (não permitindo que os candidatos os
façam dispersar sobre os vossos principais interesses)
¾ Podem fazer sugestões àqueles que se mostrem abertos e demonstrem apoiar o
vosso trabalho sobre o tipo de comités parlamentares em que gostariam de o ver.
Para tal, é necessário estar familiarizado o suficiente com a forma como o
Parlamento Europeu funciona ou obter informação através das plataformas
europeias, pedindo o seu conselho.
Alguns candidatos podem não estar familiarizados com o papel que a sociedade civil
pode/deve ter nas políticas europeias ou com as possibilidades que eles têm para agir em
favor dos interesses por vocês defendidos. Uma reunião pode ajudar o candidato a tomar
conhecimento desta realidade.
Organize discussões com candidatos de diferentes partidos
A organização de mesas redondas com alguns candidatos do seu país/circunscrição
eleitoral pode ser muito interessante e dar a oportunidade aos candidatos e ao público de
trocar ideias. Devido à pobre adesão às urnas nas últimas eleições europeias, é possível
que os candidatos estejam abertos a participar neste tipo de eventos, uma vez que estes
poderão considerá-las uma boa forma de estabelecer contacto com o eleitorado.
¾ Junte forças com outros parceiros (ONGs, sindicatos, organizações comunitárias,
grupos religiosos) na organização deste tipo de eventos e garanta que os seus
membros e outros cidadãos tomam parte
¾ Apresente brevemente os seus pontos de vista e exigências (use a ficha 3 como
ponto de partida) e dê aos parlamentares a possibilidade de discutir as suas
prioridades
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¾ Seja criativo quanto ao formato: organize 'Discuss PUB-lic' (ver caixa em baixo),
organize um almoço no centro comunitário, convide os candidatos a juntarem-se
para o café no mercado municipal
¾ Garanta que os seus membros participam activamente e se interessam por estas
reuniões. Tanto os candidatos como o eleitorado considerarão este contacto útil: os
políticos podem partilhar os seus pontos de vista, os seus membros podem destacar
as suas preocupações e testar se os candidatos os representam ou não. Pode
recolher as questões dos seus membros de antemão (através de email, website ou
numa reunião) e pode convidar os candidatos a responder a essas questões.
Boa prática
Streitcafe – Discuss PUB-lic
Deutscher Naturschutzrring DNR – Federação Alemã das ONGs Ambientais
A Federação Alemã das ONGs Ambientais desenvolveu, para as eleições europeias 2004, o
conceito de “Discuss PUB-lic”. Jovens candidatos, nomeados pelos principais partidos políticos para
as eleições para o Parlamento Europeu, foram convidados para um evento nocturno que teve
lugar num bar na moda. Os candidatos, representantes de ONGs, indúdstria e a Comissão
Europeia discutiram o futuro da UE no que diz respeito à sua política ambiental e de
desenvolvimento sustentável. Após a discussão, a audiência teve a oportunidade de beber um
“cocktail sustentável” e trocar mais ideias com os oradores. Adicionalmente, um DJ foi convidado
para tocar música. A reacção dos participantes foi muito boa e a DNR avaliou o projecto como
tendo sido um sucesso.

Sensibilizem os media
Eventos com os candidatos podem ser um instrumento importante para atrair a atenção
dos media.
Na maior parte dos países, os media limitam-se a reflectir a visão pessimista sobre a
integração europeia ou a queixarem-se sobre a burocracia de Bruxelas. Mas o
Parlamento Europeu desempenha um papel predominante e não faz sentido contribuir
para a indiferença dos cidadãos no que diz respeito às eleições.
O encontro com os candidatos em combinação com comunicados de imprensa sobre as
principais preocupações da sociedade civil pode enfatizar as questões europeias que
geralmente não são do conhecimento público, como é o caso dos direitos das minorias e
as questões ambientais, e adicionalmente transmitir um sinal positivo sobre a
importância das eleicões (isto sem ao mesmo tempo ser necessariamente um Euroentusiasta).
Podem igualmente escrever artigos para os media locais por forma a consciencializar o
público em geral da importância das eleições.
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Sensibilize o público
Crie um panfleto sobre as eleições europeias e distribua-o na rua, nas feiras e mercados
locais, ou de porta em porta. Esta pode ser uma forma de mobilizar os eleitores e ao
mesmo tempo de os sensibilizar sobre as eleições em si mesmas e sobre as
preocupações de cada um dos cidadãos.

Boa prática
Postal de sensibilização
Lobby das Mulheres Europeias EWL

Antes da eleições para o Parlamento Europeu 2004, o secretariado do EWL preparou o
postal que podemos ver acima deste texto. O postal foi depois traduzido pelos membros
do EWL em várias línguas. Em seguida, foi disseminado pelas organizações-membro e
posto à disposição do público em reuniões para que os membros e outros indivíduos
pudessem enviá-lo aos partidos políticos nacionais. A aparência do postal e o poster que
o acompanhava tinham como objectivo sensibilizar para a subrepresentação das
mulheres no Parlamento Europeu. Esta iniciativa foi muito apreciada pelos membros do
EWL porque deu aos indivíduos, na sua capacidade pessoal, a possiblidade de
participarem facilmente.
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