
CIVIL IGEN EURÓPÁRA!

Országos kampány az EU-s népszavazásra
(javaslat)

Kiindulópont:
A magyarországi civil szervezetek nagy többsége egyetért Magyaror-
szág részvételével az európai integrációs folyamatokban és támogatja
az ország 2004-es európai uniós tagságát. Ugyanakkor a legutóbbi
idõszak figyelemreméltó fejleménye, hogy a civil szervezetek között
szervezett formában is megjelentek az euroszkeptikusok, az ország
EU-tagságát határozottan ellenzõk.

Cél:
A „Civil igen Európára!” kampány célja a civil szervezetek mozgósí-
tása a 2003. április 12-ei minél eredményesebb népszavazás érdekében.

Célközönség:
Magyarországi civil szervezetek és az általuk elérhetõ állampolgárok.

Hozadék:
• decentralizál; a kezdeményezés alapvetõen helyi kezdeményezé-
sekre épít, a sajátosságokhoz rugalmasan igazodik;
• az európai uniós tagság kérdését össznemzeti ügyként kezeli és így
fellépést jelent a társadalmi megosztottsággal szemben;
• nem „felülrõl” kinyilvánít, hanem párbeszédet szorgalmaz;
• jól illeszkedik ahhoz a törekvéshez, mely a civil társadalomban
egyenrangú partnert lát;
• elõkészíti a népszavazást követõ idõszak lépéseit.

Összességében:
a civil szervezetek sajátos eszközrendszerük alkalmazásával hozzájá-
rulnak az eredményes népszavazáshoz.

Programelemek:
1. A „Civil igen Európára!” kampány nyitóeseménye 2003. március
4-én országos konferencia formájában Budapesten, az MTA központi
épületében. Célja a mozgósítás, a mintegy 500 fõnyi résztvevõ tájé-
koztatása, motiválása, a programelemek bemutatása.
2. A nyitóeseményt követõen helyi fórumok, viták, tájékoztatók szer-
vezése, azok támogatása hazai és külföldi elõadókkal, tájékoztató
anyagokkal.
3. A kampány során az ország EU-s tagságát támogató és „igen” sza-
vazásra buzdító vélemények, nyilatkozatok, állásfoglalások ösztönzé-
se, a településekrõl ilyen tartalmú üzenetek, képeslapok gyûjtése.
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4.) Cél az európai uniós tagországokból két EU-barát civil fogadása,
akik a kampány során „kiközvetíthetõk”, meghívásra járják az orszá-
got, rendezvényeken, programokon vesznek részt.
5. Március második felében két kiemelt, regionális jellegû rendezvényt
szervezünk (lehetõleg civil szolgáltató központ közremûködésével).
6) Megnyílik a brüsszeli Magyar Iroda (megnyitása 2003 áprilisára
várható). Elõkészületi munkálatai során a belga fõvárosban dolgozó-
képviselõ rendszeresen tájékoztatja az ottani fejleményekrõl a hazai
civil szervezeteket.
7. Szónokversenyt rendezünk európai uniós kérdésekrõl középisko-
lásoknak.
8. 2003. április 11–12-én európai civil szervezetek találkozója lesz Bu-
dapesten.

Célja:
a) az Európai Civil Fórum (a javaslat szerint éves rendszerességgel
Budapesten találkoznak az európai civil szervezetek vezetõi) elõké-
szítése és meghirdetése;
b) a népszavazás figyelemmel kísérése, választókörzetek felkeresése
Budapesten és vidéken (április 12.).

Megjegyzés:
2003 februárja az elõkészítõ munka idõszaka; konzultációkra, meg-
beszélésekre kerül sor.

Tájékoztató munka:
1. Önálló weboldal (www.eucivil.hu) mûködtetése, folyamatos frissí-
tése;
2. A „Civil Európa” címû elekronikus úton terjesztett és mintegy 2000
címre eljutó hírlevél heti kiadása;
3. „Civil Európa – Civil Magyarország” címmel nyomtatott havilap
megjelentetése 5000 példányban (2003. január–május);
4. Az Európa Diáknaptár felhasználása az EU-s iskolai napon
(2003. március 21.) és az ifjúsági szavazásra való felkészülés során;
5. Sajtótájékoztató szervezése a kampány részeredményeinek bemu-
tatására (2003. március 28.);
6. Rendhagyó falinaptár készítése és terjesztése, mely a 2002. decem-
ber 13. (koppenhágai megállapodás) és a 2004. május 1. (a teljes jogú
EU-tagság) közti idõszakot mutatja.

Mindezek figyelembevételével célszerû a „Civil igen Európára!”
kampányt a népszavazást megelõzõ idõszak kiemelt programjai kö-
zött szerepeltetni.

Budapest, 2003. január 24.
Készítette: Barabás Miklós
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