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Časť Druhá

AKO SA ZÚČASTNIŤ?
Ako môže vaša organizácia alebo jej členovia zúročiť činnosť až do volieb do Európskeho
Parlamentu 2009? Zhrnuli sme výsledky našich viacerých stretnutí ako námety na preklenutie
počiatkov. Nápady sú popísané v základných rysoch. Sami môžete upravit znenie textu v
zmysle vašich požiadavok. Takisto nás zaujímajú vaše poznatky a preto vás prosíme, aby ste
nás oboznámili s vašimi skúsenosťami. Získané poznatky môžete zaslať na e-mail:
coordinator@act4europe.org.
Informujte vašich členov, spoločníkov a spolupracovníkov o voľbách do Európskej
únie
¾ Publikujte vaše programové listy ako aj skupiny EU Civil Society Contact Group o voľbách
na svojich stránkach web (ak potrebujete preklady našich dokumentov ponúkame vám
spoluprácu pri podiele na výdavkoch za preklad a ponúkneme vám ich on-line).
¾ Publikujte ostatné informácie o Európskom Parlamente, voľbách a kandidátoch na vašich
stránkach web.
¾ Zahrňte do vášho spravodaja pravidelné informácie o voľbách do Európskeho Parlamentu
od teraz až do júna 2009.
¾ Otvorte internetové fórum (blog) o voľbách do Európskej Únii.
¾ Ako časť spravodajstva urobte súhrn otázok vašich členov pre kandidátov a vyzvite
kandidátov na písomnú odpoveď, ktorú uverejníte.
Organizujte pre vašich členov diskusné stretnutia (fóra)
Pozvite vašich členov/spoločníkov/spolupracovníkov na stretnutie o Európskej Únii a voľbách
do
Európskeho
Parlamentu
2009.
Zistite
stupeň
vedomostí
vašich
členov/spoločníkov/spolupracovníkov na tému: Európsky Parlament.
Zaraďte do programu informáciu o úlohe a funkcii Európskeho Parlamentu. (Môžete použit Čast
Štvrtú nášho dokumentu) V diskusnom fóre (najlepšie v redukovaných skupinách) vyberte
témy:
¾ Prečo je dôležité zúčastniť volieb do EÚ?
¾ Čo očakávame od našich kandidátov do Parlamentu.
¾ Aké skúsenosti/vedomosti/vlastnosti/kritéria by mali mať naši kandidáti? Čo chceme aby
vedeli kandidáti o našich ideách ohľadom Európy?
¾ Ako sa najlepšie zapojiť do prípravy nastávajúcich volieb v júni 2009?
Organizujte diskusné fóra len keď ste schopní sledovať vytýčené idey. Pri predmetných nových
nápadoch/ideách vždy na konci stretnutia vytýčte aktivity a ciele na realizáciu a rozdeľte prácu
a úlohy medzi účastníkov.
Poznajte programy a prehlásenia rozličných politických strán.
Vstúpte do kontaktu s politickými stranami. Tieto majú určite prehlásenia, ktoré určujú ich
spôsob videnia a priority, na začlenenie sa do európskej únie. Porovnajte ich s vlastnými
pohľadmi a potrebami. Môže byť tiež veľmi užitočné porovnať prehlásenia skupín Európskeho
Parlamentu do ktorých sa jednotlivé národné strany zapísali. (V Časti Štvrtej tohoto
dokumentu nájdete odkazy na jednotlivé skupiny) Môžete sa so svojou skupinou a členmi
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pripísať k jednotlivému programu. Pokiaľ by to nebolo možné, môže sa prihlásiť skupina
dobrovoľníkov a vy potom program preštudujete a predostriete na ohodnotenie voličov v
svojom regióne.
Poznajte svojich kandidátov
Zostavte profil kandidátov, uverejnite ho a dajte k dispozícii voličom. Profil by mal zahŕňať
kandidátove kritéria, politickú orientáciu resp. zmeny ktoré hodlá spraviť, vytýčené ciele,
kandidátova spoločenská alebo politická skúsenosť. Pomocou dotazníka môžete zistit profil
budúceho kandidáta a túto informáciu dať k dispozícii voličom. Môžete vyhotoviť pracovné listy
obsahujúce kritéria ktoré chcete poznať. (Politická a sociálna orientácia, skúsenosti v tejto
práci) Pomocou dotazníka poslaného kandidátom môžete porovnať ich názory s vašimi.
Dobrá praktika
Zasielanie pozdravov k sviatkom a výročiam
Skupina Zagranica – zahraničná mimovládna nezisková organizácia MVO
Koncom mesiaca október 2007 sa uskutočnili parlamentálne voľby v Poľsku, ktorých dôsledkom sa
koncom toho istého roka zformoval a začal fungovať nový vládny kabinet a takisto aj nový parlament.
Skupina Zagranica je jednou z mimovládnych neziskových organizácií ktorá pracuje v zahraničí a
zameriava sa na rozvoj, pomoc a podporu demokracie. Skupina má priame kontakty na Výbor
zahraničných vecí “SEIM”-u (Dolnou parlamentnou komorou). V polovici mesiaca december Skupina
Zagranica poslala všetkým členom Dolnej komory parlamentu blahoprajnú kartu/pohľadnicu so želaním,
aby ich funkčné obdobie bolo plodné a úspešné. Blížiace sa Vianočné sviatky a Nový rok sa tak ukázali
ako perfektná príležitost na oboznámenie s funciou tejto skupiny pomocou nenásilnej informácie o jej
činnosti a loga. www.zagranica.org.pl

Napíšte kandidátom
Pre veľké množstvo prihlásených kandidátov bude asi ťažké upovedomiť všetkých osobne. Bolo
by dobré upovedomiť aspoň tých kandidátov ktorí spľňajú vaše predstavy a majú reálnu šancu
byt zvolenými. Treba však upozorniť, že nie stále sú títo kandidáti dostupní.
¾ Zostavte kartu velmi stručne a precízne – väčšina politikov nerada číta dlhé texty. Ak
niektorý zareaguje na vašu kartu, predostrite mu celú informáciu.
¾ V Časti Tretej môžete nájsť základné témy všetkých ôsmich sektorov EU Civil Society v
Európskej Únii. Použite ju ako inšpiráciu pre vlastné témy.
¾ Nezabudnite zdôrazniť, že predstavitelia Civil Society sú čoraz viac viditeľní v politickom
procese v Európe. Reprezentujú totiž mnohé organizácie v Európe a tak zvolení politici
jednoducho nemôžu ignorovať túto skutočnosť. Európská Únia je dnes prináša množstvo
projektov pre svojich obyvateľov v ktorých práve občianske združenia hrajú významnú
úlohu. Svoju žiadosť predostrite politickým kandidátom a upozornite ich na významnú
úlohu občianskych združení, ktoré reprezentujú znepokojenie mnohých voličov, a ktorých
záujmy zastupujú v tejto súvislosti a nutnosť priblížiť európske projekty občanom.
¾ Vysvetlite v žiadosti, že očakávate odpoveď od kandidáta. Po jednom - dvoch týždnoch
zavolajte a pripomeňte mu že očakávate jeho prísľub. Tento prísľub potom budete môcť
využiť ďalších 5 rokov počas dĺžky volebného obdobia. Tiež môžete predom vyhotoviť
modelový vzor karty pre kandidátov a užívať ho pri priamom styku s kandidátmi.
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Uskutočňujte stretnutia s kandidátmi
Dobrým spôsobom ako nadobudnúť dlhodobé kontakty je tiež stretnutie vašej delegácie a
kandidátom pred voľbami.
Ak dokážete zorganizovať toto stretnutie
¾ Zostavte základné body o ktorých budete diskutovať
¾ Informujte sa o skutočnostiach o ktoré môže mať kandidát najväčší záujem
¾ Buďte realistom koľko môžete získať pri stretnutí
¾ Vysvetlite jasno a konkrétne svoje požiadavky a nenechajte sa odbiť nepresnými
odpoveďami.
¾ Môžete doporučiť kandidátom, naklonením vašej práci, do akých druhov činností by sa mali
zapojiť. Preto je nutné aby sa dobre oboznámili ako funguje Európsky Parlament a “hybné
páky” ktoré mu radia v jeho činnosti.
Niekorí kandidáti nemusia byť oboznámení s úlohou ktorú zohrávaju občianske združenia v
európskej politike alebo o ich možnostiach. Považujte stretnutie za jednu z foriem na
vysvetlenie tejto skutočnosti.
Organizovať diskusné fóra s kandidátmi rozličných strán
Organizovanie jednaní za “okrúhlym stolom” s kandidátmi vašich krajín môže byť veľmi
zaujímavé a dá tak možnosť verejnej diskusie. Pre malú účasť na voľbách v roku 2004
kandidáti nezavrhovali túto možnosť. Považovali by to ako dobrý spôsob ako byť v kontakte s
voličmi.
¾ Združte sily s ostatnými organizáciami (MVO, odbory, občianske združenia, cirkevné,
charitatívne organizácie) s cieľom informovať a zapojiť ich do vašej činnosti a tým
zabezpečiť zapojenie občianskej základne.
¾ Uverejnite v stručnosti vaše ciele a názory (na tieto účely môžete použiť Časť Tretia ako
základ) ako aj názory predstaviteľov parlamentu a možnosť verejne
¾ hovoriť o ich prvoradých plánoch.
¾ Buďte kreatívni a organizujte “Discuss PUB-lic (viď nižšie), organizujte un brunch
(pracovné ranajky alebo obed) v kultúrnom centre, alebo pozvite kandidátov na tretnutie
pri káve v obchodnom centre.
Uistite sa, že vaši členovia aktívne spolupracujú a zaujímajú sa o tieto stretnutia. Tak ako
kandidáti ako aj voliči budú považovať za užitočné tieto stretnutia; politici budú môcť uverejniť
svoje názory a voliči ohodnotiť či ich dotyčný politik skutočne reprezentuje. Dopredu si môžete
pripraviť súhrn otázok svojich členov (pomocou elektronickej pošty, web stránky, alebo na
stretnutiach) a vyzvať kandidátov aby na nich odpovedali.
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Ďalší dobrý nápad
Streitcafé - Discuss PUB-lic,
Deutscher Naturschutzrring DNR – Nemecká Federácia MVO Životného prostredia
Táto organizácia vyvinula pre voľby v roku 2004 koncept verejnej diskusie “Discuss PUB-lic”. Mladí
kandidáti nominovaní najvýznamnejšími politickými stranami pre voľby do Európskeho Parlamentu boli
pozvaní na stretnutie, obyčajne poobede alebo večer, do klubu alebo baru. Kandidáti, reprezentanti MVO,
reprezentanti priemyslu a európskej komisie diskutovali o budúcnosti Európskej Únie čo sa týka životného
prostredia a politiky udržateľného rozvoja. Po diskusii mali občania možnosť ochutnať “udržateľný koktejl”
a pokračovali vo voľnom rozhovore. Večer vyvrcholil diskotékou s pozvaným DJ. Reakcie a názory
zúčastnených boli veľmi pozitívne a organizácia DNR ich vyhodnotila ako veľmi úspešný projekt.

Vzbuďte záujem tlače.
Stretnutia s politikmi sú dôležitým nástrojom na vzbudenie záujmu tlače o akciu.
Vo väčšine európskych krajín sa tlač limituje uverejniť len negatívne zprávy napr. Sťažovať sa
na byrokraciu v Bruseli. Aj keď prijímame skepticky niektoré state európskej integrácie,
úmysel Európskeho Parlamentu určite nie je odradiť občanov od volieb.
Preto stretnutie kandidátov a
témy, ktoré až dosiaľ v tlači
životného prostredia. Dokonca
záujmu o dôležitosť volieb (bez

občanov s patričným ohlasom v novinách pomôže zvýrazniť
nefigurovali akými sú práva menšín alebo témy na ochranu
tieto zprávy môžu byť pozitívne a veľmi účelné na vzbudenie
toho, aby dotyčný človek bol eurooptimista).

Môžete tiež napísať články pre miestnu tlač v ktorých patrične vysvetlíte dôležitosť volieb.

www.act4europe.org
Skupina EU Civil Society zahŕňa osem veľkých európskych skupín Mimovládnych neziskových organizácií
MVO na poli: kultúra (culture action europe), rozvoj (CONCORD), životné prostredie (Green 10), ľudských práv
(HRDN), umenia žiť (EUCIS-LLL), zdravotnom (EPHA), sociálnom (Social Platform), a práva žien (EWL).
Spolupracujeme na otvorení dialógu medzi Mimovládnymi neziskovými organizáciami MVO a institúciami
Európskej Únie na prehlbovaní demokratickej spolupráce

Voľby do Európskeho Parlamentu

Časť Druhá

AKO SA ZÚČASTNIŤ?
Vzbuďte záujem na verejných priestranstvách
Vyhotovte leták/plagát/pohľadnicu o európskych voľbách a rozdávajte ho na ulici, v
obchodnom centre, či od dverí k dverám. Toto tiež môže byť účinná forma na vyburcovanie
pozornosti a zúčastnenia sa na voľbách. Tak isto to môže by účinný spôsob na zvýšenie
pozornosti o akcie s prítomnostou kandidátov.

Dobrý nápad
Pohľadnica upozorňujúca na nerovnosť
Lobby Európskych Žien EWL (anglická skratka)

Tajomník Lobby európskych žien EWL
pred voľbami do Európskeho Parlamentu 2004 navrhol a
uskutočnil pohladnicu ktorú hore prezentujeme. Text tejto pohľadnice: Sme vyvážení? Spočítaj váhu na
vyváženie v Európe! - bol preložený do mnohých európskych jazykov. Bola rozposlaná po všetkých
členských organizáciach EWL a uverejnená na všetkých akciách aby členovia ju mohli ďalej rozširovať po
všetkých politických stranách. Obsah pohľadnice je je určený na kritiku slabej účasti žien v Európskom
Parlamente. Táto akcia sa stretla s velkým ohlasom u členov EWL a bola vyhodnotená ako dobrý
argument.
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