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Λευκωσία, 23 Δεκεμβρίου 2015

Αγαπητέ Κύριε/ Κυρία,
Μια διεθνής ομάδα αποτελούμενη από οργανισμούς από την Πολωνία, Ρουμανία, Ιταλία και Κύπρο έχουν
εργαστεί μαζί για ένα χρόνο για να ανακαλύψει τους λόγους της μειωμένης δημοκρατικής συμμετοχής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξερευνήσει τα πιθανά κίνητρα που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους
Ευρωπαίους πολίτες να είναι πιο ενεργοί. Στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο ACTIVEU “Let’s get
active! Incentives for citizens active participation in the democratic life of the European Union” (Reference
number 558379-CITIZ-1-2014-1-PL-CITIZ-CIV, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Europe for
Citizens της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η ομάδα διενήργησε μία διεθνή διαδικτυακή έρευνα, πραγματοποίησε
τέσσερα κρατικά και ένα Διεθνές Φόρουμ για τον Πολίτη.
Ο σκοπός της ανοικτής διαδικτυακής έρευνας ήταν να δημιουργήσει ένα χώρο όπου οι πολίτες της Ε.Ε
μπορούσαν να μοιραστούν τις απόψεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, καθώς και τις ιδέες τους
αναφορικά με την ενεργή συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της Ε.Ε, ούτως ώστε να βρουν τους λόγους και
τις αιτίες της μη-συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή και να μάθουν ποια είναι τα πιθανά κίνητρα που θα
μπορούσαν να αυξήσουν τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ε.Ε. Στην έρευνα
πήραν μέρος 701 άτομα από 40 χώρες.
Οι στόχοι των κρατικών Φόρουμ για τον Πολίτη ήταν να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τα
αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας, να τα ομαδοποιήσουν στις κύριες θεματικές περιοχές και να
αναπτύξουν κρατικές συστάσεις για να ελαχιστοποιήσουν τα εμπόδια στην ενεργή συμμετοχή/ να εισάγουν
κίνητρα για τη δημιουργία ενεργών πολιτών. Τα κρατικά Φόρουμ για τον Πολίτη πραγματοποιήθηκαν στη
Λευκωσία στην Κύπρο, στο Μπιέσκο Μπιάλα στην Πολωνία, στο Λάσι στη Ρουμανία και στο δήμο Γέσι στην
Ιταλία. Σε αυτά τα φόρουμ έλαβαν μέρος 130 πολίτες.
Τέλος, ο στόχος του Διεθνές Φόρουμ για τον Πολίτη ήταν να αναπτύξει πιθανές λύσεις για να αυξήσει τη
συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαικής Ένωσης και να αναπτύξει εισηγήσεις για
τους Ευρωπαϊκούς/τοπικούς θεσμούς στις καθορισμένες θεματικές περιοχές. Χρησιμοποιήθηκε η
μεθοδολογία του Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου. Στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε το Διεθνές
Φόρουμ για τον Πολίτη τον Οκτώβριο 2015 με τη συμμετοχή 25 ατόμων από διάφορες ευρωπαικές χώρες.
Ο αριθμός των ατόμων που με κάποιο τρόπο επηρεάστηκαν από το πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων
των ατόμων που πραγματοποίησαν εκστρατεία πληροφόρησης) ξεπέρασε τους 160 000.
Ως αποτέλεσμα αναπτύχθηκε μια λίστα με εισηγήσεις οι οποίες τώρα αποστέλλονται σε μέλη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ευρωβουλής, στον Ευρωπαίο
Διαμεσολητή, σε μέλη εθνικών κοινοβουλίων κι στο ευρύτερο κοινό.
Ελπίζουμε ότι οι εισηγήσεις θα αποδειχθούν χρήσιμες για την εργασία σας για τη διεκπεραίωση των
δημοκρατικών σας καθηκόντων.
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Εκ μέρους της ομάδας ACTIVEU,

Διαχειρίστρια Προγράμματος
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ
Με βάση τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας διάρκειας ενός έτους και της διαδικασίας διαβούλευσης
οι οποίες ενέπλεξαν 850 άμεσους και 160 000 έμμεσους συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη, έχουν
διαμορφωθεί οι πιο κάτω οι εισηγήσεις για την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής των Ευρωπαίων
πολιτών:
1. Ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ κοινωνικής ευφυΐας και πολιτικής συμμετοχής.
2. Εστίαση στη δημιουργία κέντρων για εκπαίδευση πολιτικών ηγετών και για ικανοποίηση της
ανάγκης των ανθρώπων για ενημέρωση για την πολιτική συμμετοχή.
3. Να γίνει πιο διαφανής η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε δημόσια θέματα, για παράδειγμα
αποκαλύπτοντας τις θέσεις και τις πηγές των εκπροσώπων ομαδικών συμφερόντων.
4. Προώθηση ανεξάρτητης σκέψης και περιορισμός της προπαγάνδας των Μ.Μ.Ε. με ζωντανή
σύνδεση (τηλεόραση, διαδίκτυο) των κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων.
5. Ενδυνάμωση και στήριξη στα ανεξάρτητα Μ.Μ.Ε.
6. Ενίσχυση της σπουδαιότητας των μη-κυβερνητικών οργανώσεων ώστε να μετατραπούν σε
εσωτερικό
μέρος
της
διαδικασίας
διακυβέρνησης.
Επιτυγχάνοντας πρόοδο στις πιο πάνω εισηγήσεις θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που
βρίσκονται στις ρίζες της μειωμένης συμμετοχής και να επιτύχουμε αλλαγές σε πολλά άλλα θέματα που θα
ενισχύσουν την ενεργή πολιτότητα, όπως:






Ανάπτυξη νομοθεσίας για προστασία της ενεργούς πολιτότητας από πολιτικές πιέσεις.
Χρήση επιβράβευσης και τεχνικών διαφήμισης για να γίνει η συμμετοχή πιο ελκυστική.
Δημιουργία μηχανισμών για αποτελεσματική λογοδοσία.
Δημιουργία περισσότερων «εκ των κάτω προς τα άνω» καναλιών για ενεργή συμμετοχή.
Ενσωμάτωση προσομοίωσης ενεργής συμμετοχής και εμπειρικής πολιτικής μάθησης κατά τη
διάρκεια της εκπαίδευσης.
 Διασφάλιση ισότιμης εκπροσώπησης από όλες τις ηλικιακές ομάδες στην πολιτική, καλύτερη
πρόσβαση στην πληροφόρηση.
 Επίδειξη του ώφελους του να είναι κανείς ενεργός. Επιχορήγηση πολιτικών εκστρατειών μόνο μέσω
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ελεγχόμενης επιχορήγησης από το κοινό (crowdfunding).
 Εισαγωγή χαλαρών μορφών άμεσης δημοκρατίας με τη χρήση της τεχνολογίας.
 Δημιουργι διαδικτυακής πλατφόρμας που θα ενισχύσει τις διαδράσεις και τις
ερωτήσεις ανάμεσα σε πολίτες και πολιτικούς.
 Προστασία και προώθηση της ελευθερίας του λόγου.

Επισυνάπτονται:
1.
Έκθεση
της
διεθνούς
διαδικτυακής
έρευνας.
2. Οι 4 εκθέσεις από τα Κρατικά Φόρουμ για τον Πολίτη: Πολωνία, Ρουμανία, Ιταλία και Κύπρος.
3.
Η
έκθεση
για
του
Διεθνές
Φόρουμ
για
τον
Πολίτη
;
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: www.letsgetactive.eu

Oι εταίροι του προγράμματος:

FOUNDATION OF ALTERNATIVE EDUCATIONAL INITIATIVES (POLAND)

FUTURE WORLDS CENTER (CYPRUS)

ASOCIATIA EuroDEMOS (ROMANIA)

COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS scpa (ITALY)
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