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információcsere korábbi választások körüli – főként helyi és
regionális – kampányokról és aktivizmusról (választói
mozgósítás, jelölt fórumok, választási megfigyelés stb.);
közös pontok és jó gyakorlatok megtalálása, melyek
használhatók későbbi munkában;
hálózatosodás és kapcsolatépítés hasonlóan gondolkodó
szervezetekkel.

A legtöbb közép-európai országban így vagy úgy, nagy a politikai
felfordulás. Egyesekben kormányválságok követik egymást, míg
mások mindent felforgató választásoknak néznek elébe.
Természetszerűleg ezek a fejlemények a civil társadalomra is
befolyással vannak, amennyiben állampolgári csoportok,
szervezetek és mozgalmak ébrednek rá részvételük
szükségességére, és szólnak hozzá a demokratikus folyamatokhoz a
választások közben és után.

Ezt a műhelyt az Ökotárs Alapítvány partnereivel együtt - Emberség
Erejével Alapítvány, Civil Kollégium Alapítvány, Társaság a
Szabadságjogokért - egy közös, az Európai Bizottság által
támogatott program keretein belül szervezi, mely program célja a
civil szektor kapacitás növelése, és a választások körüli
tevékenységekkel kapcsolatos tapasztalatcsere elősegítése.

A műhelyre civil szervezetek, mozgalmak, csoportok képviselőit
hívjuk Magyarországról és Európából, hogy inspiráljanak és
ötleteket adjanak a következő témákban:

A műhelymunkát online tartjuk, zoom platformon. Az esemény
nyelve magyar és angol, szinkrontolmácsolást biztosítunk!

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni itt lehet
– a résztvevőknek az esemény előtt néhány nappal küldjük ki a
zoom linket. 

Bővebb információ: Móra Veronika, move@okotars.hu

Reméljük találkozunk!

https://docs.google.com/forms/d/1sZopQYOfPthpom4SVZJak4jOKXPjjreqtcihqs1dt90/edit
mailto:move@okotars.hu


Móra Veronika, Ökotárs Alapítvány

Rast’o Kužel, Memo98 (Szlovákia)

Magdalena Pecul-Kudelska, Obywatele RP (Lengyel Polgárok),
Lengyelország
Oana Preda, CERE (Forrásközpont a Társadalmi Részvételért),
Románia
Septimius Parvu, Expert Forum (Szakértői Fórum), Románia
Albena Simeonova, FEA (Alapítvány a Környezetért és
Mezőgazdaságért), Bulgária

Monica Radu, Maison de l’Europe de Paris (párizsi Európa Ház),
Franciaország
Anne-Kathrin Gräfe, Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches
Engagement (Állampolgári részvétel Szövetségi Hálózata)
Németország

László Róbert, Political Capital (előadás)

Program

9.30-9.40 
Bemutatkozás: a program célja és alapjai

9.40-11.10 
1. szekció: Civil társadalom és választások Közép-Európában

Választások Választások Közép-Európában: közös trendek, kihívások
és a civil társadalom cselekvési lehetőségei 

Kampányok rövid bemutatása a környező országokból

Néhány példa Nyugat-Európából

Kérdések és válaszok

11.10-11.30 Szünet

11.30-13.10
2. szekció: Választások Magyarországon

Előválasztás 2021 őszén – Mit és miért? Eredmények és tanulságok



Bihari György, C8 (Budapest VIII. kerület)
Bogdán Tímea, Érdekem az Érdeked Egyesület (Nógrád megye) 

Szulovszky István, Civil Kotta (Szentendre)
Csabalik Zsuzsa, PadTársak / Függetlenek A Szinva Városáért
(Miskolc)
Konkoly-Thege Júlia, A Város Mindenkié (Pécs)
Vojtonovszki Bálint, Freie Ungarische Botschaft (Berlin)

Mely tevékenységek a legérdekesebb számodra, és miért?
Mitől lehettek ezek a tevékenységek sikeresek?
Szerveznél hasonlót a helyen, ahol élsz? Ha igen, hogyan?
Mire volna szükség, hogy ilyen tevékenységet megvalósíthass?

Aujeszky Nóra, Társaság a Szabadságjogokért
Arató Vilja, Emberség Erejével Alapítvány 

Esettanulmányok: választási csalások és orvoslásuk – példák 2018-ból
és 2019-ből

Civil társadalom és választások Magyarországon: sikertörténetek

Kérdések és válaszok

13.10-13.50 ebédszünet (közben videóvetítés)

13.50-15.00 
3. szekció: Kiscsoportos beszélgetések

Mi teszi a helyi civil, választásokhoz kapcsolódó kampányokat
sikeressé? (vegyes csoportok magyar és nemzetközi résztvevőkből)

Tudósítás a kiscsoportos munkáról és konklúziók

Záró szekció: Milyen segítséget nyújthatunk nektek?

Projektpartnereink rövid prezentációja a magyar hallgatóságnak

Az Európai Bizottság támogatása nem jelenti a rendezvény tartalmának jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők
álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.
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