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Do Wszystkich Zainteresowanych, 
 

międzynarodowy zespół, złożony z czterech organizacji  z Polski, Rumunii, Włoch i Cypru, pracował razem 
przez rok w celu poznania przyczyn niskiego poziomu uczestnictwa demokratycznego na poziomie Unii 
Europejskiej (UE). Celem zespołu było również poznanie możliwych zachęt, które mogłyby zmotywować 
obywateli i obywatelki UE do większej aktywności demokratycznej. W ramach projektu ACTIVEU “Uaktywnij 
się! Zachęty dla aktywnego uczestnictwa w demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej” (Ref. Nb. 
558379-CITIZ-1-2014-1-PL-CITIZ-CIV) współfinansowanego przez Program Unii Europejskiej Europa dla 
Obywateli, zespół projektowy zrealizował międzynarodowe, otwarte badania on-line, przeprowadził cztery 
Krajowe Fora Obywatelskie oraz podsumował całoroczną współpracę podczas Międzynarodowego Forum 
Obywatelskiego. 
 
Liczba osób, do których projekt dotarł ze swoimi działaniami w sposób pośredni, między innymi dzięki 
przeprowadzeniu dedykowanej kampanii informacyjnej, przekroczyła 160 000 obywateli i obywatelek Unii 
Europejskiej jak i krajów poza – europejskich. 
 
Celem otwartych, międzynarodowych badań on-line było stworzenie i udostępnienie wspólnej przestrzeni 
publicznej, w której mieszkańcy UE mogliby dzielić się swoimi opiniami, potrzebami, oczekiwaniami i 
pomysłami dotyczącymi aktywnego uczestnictwa w demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W 
badaniach udział wzięło 701 osób reprezentujących 40 państw. Celem Krajowych Forów Obywatelskich 
było podsumowanie i przedyskutowanie rezultatów otwartych badań on-line, pogrupowanie rezultatów w 
główne obszary tematyczne oraz wypracowanie narodowych rekomendacji dla zmniejszenia przeszkód dla 
aktywnego zaangażowania i wprowadzenia zachęt dla podniesienia aktywności obywatelskiej. Krajowe Fora 
Obywatelskie odbyły się w Nikozji (Cypr), w Bielsku-Białej (Polska), w Iasi (Rumunia) i w Jesi (Włochy). W 
Forach wzięło udział w sumie 130 osób. Celem Międzynarodowego Forum Obywatelskiego było – na 
podstawie wszystkich zebranych rezultatów – wypracowanie rekomendacji dla właściwych krajowych i 
europejskich instytucji, organizacji i administracji, które, jeśli wprowadzone, przyczyniłyby się do bardziej 
aktywnego udziału obywateli i obywatelek w życiu demokratycznym. By to osiągnąć, zastosowano 
Metodologię Procesu Strukturyzowanego Projektowania Dialogu. Międzynarodowe Forum Obywatelskie 
odbyło się w Nikozji na Cyprze z udziałem 25 obywateli i obywatelek z różnych krajów europejskich. 
 
Jako rezultat końcowy wspólnych działań, wypracowana została lista Rekomendacji na rzecz bardziej 
aktywnego uczestnictwa obywateli UE w demokracji. Rekomendacje te są obecnie rozsyłane do członków 
Parlamentu Europejskiego, Przedstawicielstw Komisji Europejskiej, Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, członków parlamentów narodowych i szerokiej publiczności. Uważamy, że  podniesienie 
poziomu świadomości na temat fenomenu demokratycznego uczestnictwa w UE jest jednym z 
najważniejszych kroków dla stworzenia rozwiązań dla realizowania demokratycznych obowiązków i wyzwań 
na poziomie europejskim. Informowanie obywateli, władz i organizacji o różnych wymiarach aktywnego  
obywatelstwa, jak również o  sposobach promowania takiej postawy, jest krokiem naprzód w kierunku 
utrwalenia postawy aktywności demokratycznej. 

Chcemy podkreślić, że docenilibyśmy bardzo fakt poparcia naszej inicjatywy oraz Rekomendacji z Pana/Pani 
strony. 
 
W Imieniu Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, jako Lidera Zespołu ACTIVEU 

Agnieszka Dadak – Menadżer Projektu 
contact@letsgetactive.eu 

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych , ul. Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała  
www.letsgetactive.eu 
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REKOMENDACJE DLA BARDZIEJ AKTYWNEGO UCZESTNICTWA DEMOKRATYCZNEGO 

  OBYWATELI I OBYWATELEK UNII EUROPEJSKIEJ  

 

W oparciu o rezultaty trwających rok międzynarodowych badań i konsultacji, włączających ponad 850 

bezpośrednich uczestników i uczestniczek oraz 160 000 pośrednich odbiorców z całej Europy, rekomendacje 

dla bardziej aktywnego uczestnictwa demokratycznego obywateli i obywatelek Unii Europejskiej brzmią 

następująco: 
 

1) Umożliwienie działań, które wzmocnią związek pomiędzy inteligencja społeczną a aktywnością 

obywatelską.  

2) Koncentracja na stworzeniu centrów dla szkolenia liderów społeczeństwa obywatelskiego, 

odpowiadając w ten sposób na zgłaszaną przez ludzi potrzebę by być bardziej (i lepiej) informowani 

w temacie zaangażowania obywatelskiego. 

3) Uczynienie procesu decyzyjnego, dotyczącego spraw publicznych, bardziej transparentnym, poprzez 

ujawnienie stanowisk i źródeł finansowania lobbystów. 

4) Promowanie niezależnego myślenia i ograniczenie propagandy medialnej przez promowanie idei 

transmisji na żywo (TV, sieć) dyskusji parlamentarnych. 

5) Wzmocnienie i wsparcie niezależnych mediów. 

6) Wzmocnienie znaczenia organizacji pozarządowych, a poprzez to, włączenie ich do procesu 

rządzenia.  

 

Poprzez osiągnięcie postępu w wymienionych wyżej obszarach będziemy w stanie stawić czoła przyczynom 

ograniczonego uczestnictwa w procesach demokratycznych i osiągnąć zmiany w wielu innych obszarach 

wzmacniających aktywne obywatelstwo, takich jak:  

 Wypracowywanie prawodawstwa chroniącego aktywne obywatelstwo przed naciskami politycznymi;  

 Czynienie uczestnictwa atrakcyjnym przez zastosowanie narzędzi marketingowych i nagród (zachęt); 

 Stworzenie większej liczby mechanizmów dla skutecznego pociągania do odpowiedzialności; 

 Stworzenie większej ilości oddolnych kanałów [dróg] dla aktywnego uczestnictwa; 

 Włączenie symulacji aktywnego uczestnictwa i opartej na doświadczeniach (empirycznej) edukacji 

obywatelskiej w cały proces kształcenia; 

 Zapewnienie równej reprezentacji wszystkich grup wiekowych w polityce, lepszy dostęp do 

informacji; 

 Pokazanie korzyści z bycia aktywnym; finansowane kampanii politycznych jedynie poprzez 

kontrolowany crowdfunding [finansowanie społecznościowe];  

 Wprowadzenie przystępnych form demokracji bezpośredniej dla lokalnych społeczności, z użyciem 

technologii; 

 Stworzenie platform on-line, które poprawią interakcje pomiędzy obywatelami i politykami; 

 Ochrona i promowanie wolności słowa. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1.  Raport z międzynarodowych, otwartych badań on-line 

2. Raporty z Krajowych Forów Obywatelskich z Polski, Rumunii, Włoch oraz Cypru 

3. Raport z Międzynarodowego Forum Obywatelskiego 

 

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy stronę: www.letsgetactive.eu 

 

http://www.letsgetactive.eu/
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Partnerzy projektu: 

 

FUNDACJA ALTERNATYWNYCH INICJATYE EDUKACYJNYCH (POLSKA) 

http://www.fundacjaaie.eu 

 

 

FUTURE WORLDS CENTRE (CYPR) 

http://www.futureworldscenter.org 

 

 

ASOCIATIA EuroDEMOS (RUMUNIA) 

http://eurodemos.org/ 

 

 

 

COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS scpa (WŁOCHY) 

http://www.cooss.it 

 

 

http://www.fundacjaaie.eu/
http://www.futureworldscenter.org/
http://eurodemos.org/
http://www.cooss.it/

