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A Freie Ungarische Botschaft programjának bemutatása



Freie Ungarische Botschaft

• 2017-ben alapították berlini magyarok

• Misszió: a demokratikus jogállam helyreállítása és a szolidáris
társadalom megteremtése Magyarországon, külföldről.

• Saját működésében a sokszínűséget értékként kezeli, a 
felelősségvállalást, a kritikus gondolkodást, a demokráciát és a 
szolidaritást képviseli. 

• Önkéntes, pártfüggetlen – (Közösségszervezés)

• 2020 januárja óta Németországban bejegyzett egyesület 5 fős 
ügyvivői testülettel (Vorstand ☺)



Itt Szavazok 2018

• Pilot projekt

• Magyar országgyűlési választások 2018 tavaszán

• Cél: információátadással és közösségépítéssel növelni a választói 
részvételt a külföldön élő magyarok körében

• Siker: kapcsolatépítés más városokkal (Frankfurt-München-Svájc)

• Problémák:
• Nehezen mérhető cél

• Értéksemleges kampány
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• Európai parlamenti választás

• Információátadás + Közösségépítés

• Értéktelített: (Magyarországon) regisztrálj, szavazz és nyerj egy közös 
Európát!

• Továbbá: Együttműködés más diaszpóraszervezetekkel: bolgár, 
lengyel, osztrák, román berlini önkéntes szervezetek
• Cél: saját szavazói réteg megszólítása, bekerülés a német médiába, tanulás 

egymástól
• Probléma:

• Kapacitáshiány
• Német közvélemény nehezen megszólítható 







Itt Szavazok 2020-21

• Cél: levélszavazás elérése minden külföldön tartózkodó magyar választó számára
• Álom: a diaszpóra megszólítása román módra
• Mérhetőség: médiamegjelenések száma, önkénteseink és követőink száma

• 2 x 3 hónap intenzív online kampány – szept.-nov. 2020, már.-máj. 2021 + live
event

• Siker: 
• sok új követő - petíció: 17600 aláíró 
• téma tematizálása - elegendő médiamegjelenés (több platformon), némely politikai aktorok

átvették a témát
• pénzügyi fenntarthatóság

• Probléma:
• COVID
• Magas kapacitásigény
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• Tanulság:
• Önkéntesen is lehet, csak legyen: tiszta és mérhető cél, néhány aktivista, sok 

önkéntes, rengeteg követő (és némi pénz)

• Kontentgyártás, networképítés és politikai munka egyszerre – kapacitások 
előzetes felmérése, rendszeres toborzás és gyakori csoporttalálkozó 
fontossága

• Online petíció fontos eszköz, de politikai munkát event nélkül nagyon nehéz 
végezni
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Köszönöm a figyelmet!
Vojtonovszki Bálint

info@freieungarischebotschaft.de

https://freieungarischebotschaft.de/
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