az állampolgárok aktív "
"részvétele
és elkötelezett
nélkül Európa
nem lehet sikeres

LÉGY
SZOLIDÁRIS
&
FORMÁLD
EURÓPÁT!
európai civil társadalmi projekt

2017-2019

A projekt
A budapesti Európa Ház által kezdeményezett „Légy szolidáris és formáld Európát!” projekt
célja, hogy hozzájáruljon az Európai Bizottság által kezdeményezett Európa jövőjéről szóló
vitához.
Európa ma fordulópontra érkezett, amikor a szűk nemzeti érdek, az EU-ellenes érzelmek, a
populista nézetek fokozódnak. Ez a helyzet nem konvencionális válaszokért kiált, és
programunkkal a leginkább érintettekhez: a polgárokhoz fordulunk.
Nem a „megtértekhez”, a „szokásos” résztvevőkhöz szeretnénk elsősorban fordulni,
beszélgetni, vitázni, hanem azokhoz, akik közömbösek az európai kérdések iránt,
csalódottak, dezorientáltak vagy akár ellenséges magatartást tanúsítanak. De mi így
valamennyien európai polgárok vagyunk!

Céljaink
A 18 hónapos projektidőszak alatt azt tervezzük, hogy
közvetlenül és közvetetten kapcsolatot tartunk az állampolgárok széles körével;
az állampolgárok ismereteinek bővítése az EU és intézményeinek működésével kapcsolatban, illetve
bemutatni, hogy hogyan lehet az uniós döntéshozatali folyamatokat a nyilvánosság bevonásával
befolyásolni;
olyan vitákat bonyolítunk, amelyek révén az állampolgárok megértik, hogy a látszólag valahol „fent”
hozott döntések hogyan befolyásolják mindennapi életüket;
kétségbe vonjuk azt a széles körben megosztott nézetet, mely szerint az EU csak gazdasági
vállalkozás; az eurószámokkal való játék viszonylag egyszerű, de hogyan lehet mérni a tagállamok
helyzetét a demokrácia, a szolidaritás, a jogállamiság vagy az emberi méltóság szempontjából, vagyis
közös európai értékeinket?
sikerül rámutatni arra, hogy a civil párbeszéd gondolata (a Lisszaboni Szerződés szerint) csak akkor
valósítható meg, ha a) a döntéshozók intézményi garanciákat nyújtanak a civil szervezetek aktív
részvételére és b) az egész gyakorlatot az alulról felfelé építkező megközelítés jellemzi.

Projekt események
A new opening: the European Solidarity Corps
information session
Budapest, 2017. December 11-12.

More than a declaration: the Commission’s White Paper on the future of Europe
a citizens agora
Róma, 2018. február 15-16.

An aim and a tool: civil dialogue
a round-table with messages to policy-makers
Prága, 2018. május 16-17.

It should not be a lost case: the EU institutional reform
a forum for innovative ideas
Pozsony, 2018. szeptember 20-21.

A useful instrument: the 2017 EU Citizenship Report
a learning exercise
Bécs, 2018. november 20-22.

The 2019 European Parliamentary elections: a test case for democracy
an information session
Berlin, 2019. január 24-25.

Projekt partnerek
HU Európa Ház - projekt koordinátor
AT Interessenvertretung Gemeinnütziger Organisationen
CZ Agora CE
DE Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
DK Nyt Europe
FR Maison de l’Europe de Paris
IT European Movement Italy
RO Associatia Pro Democratia
RS Local Democracy Agency Subotica
SK Slovak Foreign Policy Association

További információ:
http://europeanhouse.hu/shapeeu/

