
	  	  	  	  
	  
	  
	  

	  

Έγγραφο προβληµατισµού 
Συµµετοχή πολιτών για την ΕΥΡΩΠΗ – διαµορφώνοντας ενεργά το µέλλον της Ευρώπης   	  

Συνοψίζουμε	  εδώ	  τα	  αποτελέσματα	  αυτού	  του	  δικτύου	  πόλεων	  με	  θέμα	  την	  συμμετοχή	  των	  
πολιτών	  στην	  Ιένα,	  στην	  Κηφισιά,	  στο	  Μέχελεν	  και	  στο	  Πλέβεν.	  Με	  αυτόν	  τον	  τρόπο,	  προσπαθούμε	  
να	  πάρουν	  τον	  λόγο	  οι	  συμμετέχοντες	  πολίτες	  -‐	  με	  τις	  εκτιμήσεις,	  προσδοκίες	  και	  επιθυμίες	  τους.	  
Τις	  παρουσιάζουμε	  συνοπτικά	  στα	  παρακάτω	  τρία	  σημεία:	  

1. Προβλήματα	  σχετικά	  με	  τη	  συμμετοχή	  του	  κοινού:	  
	  

-‐ Πολιτική	  απογοήτευση	  
-‐ Κομματική	  απογοήτευση	  –	  μοναδικός	  στόχος	  η	  συντήρηση	  της	  εξουσίας	  
-‐ Αδράνεια	  πολιτών	  
-‐ Το	  επίπεδο	  μόρφωσης	  είναι	  καθοριστικό	  για	  τη	  συμμετοχή	  των	  πολιτών	  

	  
2. Δυνατότητες:	  

	  
-‐ Δυνατότητα	  ψήφου	  
-‐ Συμμετοχή	  σε	  ΜΚΟ	  
-‐ Δημιουργία	  ψηφίσματος	  και	  συλλογή	  ηλεκτρονικών	  υπογραφών	  
-‐ Διαδήλωση	  –	  π.χ.	  στο	  δρόμο	  
-‐ Αίτημα	  για	  διεξαγωγή	  δημοψηφίσματος	  
-‐ Συμμετοχή	  σε	  κόμμα	  	  
-‐ Διατύπωση	  σχολίων	  (	  σε	  έντυπα	  μέσα	  ή	  κοινωνικά	  δίκτυα)	  

	  
3. Προτάσεις	  για	  πολιτική	  δράση:	  

	  
-‐ Η	  δημοκρατική	  αγωγή	  πρέπει	  να	  προωθηθεί	  σε	  όλα	  τα	  επίπεδα	  
-‐ Περισσότερη	  αποδοχή	  και	  υποστήριξη	  της	  πολιτικής	  αγωγής	  ήδη	  από	  το	  5ο	  σχολικό	  έτος	  	  
-‐ Το	  μεταναστευτικό	  πρόβλημα	  πρέπει	  να	  συζητείται	  ανοιχτά	  
-‐ Πολιτικές	  απασχόλησης	  -‐	  Οι	  άνθρωποι	  χρειάζονται	  εργασία	  και	  καθήκοντα	  
-‐ Ενέργεια	  και	  Περιβάλλον	  
-‐ Χρήση	  της	  ψηφιοποίησης	  για	  τη	  συμμετοχή	  των	  πολιτών	  (“ανοιχτή	  διακυβέρνηση”)	  
-‐ Καλύτερη	  επικοινωνία	  μεταξύ	  πολιτικής	  και	  πολιτών	  	  
-‐ Οι	  ομάδες	  πίεσης	  και	  οι	  πολίτες	  πρέπει	  να	  ακουστούν	  περισσότερο	  	  
-‐ Φροντίδα	  για	  περιφερειακά	  προβλήματα	  
-‐ Προσιτότητα	  των	  εκπροσώπων	  του	  λαού/	  πολιτικών	  	  
-‐ Αγώνας	  κατά	  της	  τρομοκρατίας	  και	  του	  εθνικισμού	  
-‐ Μέτρα	  κατά	  του	  ρατσισμού	  
-‐ Καταπολέμηση	  της	  φτώχειας	  
-‐ Συντάξεις	  –	  σύνταξη	  γήρατος	  	  
-‐ Βασική	  περίθαλψη	  	  	  
-‐ Αστικές	  συγκοινωνίες	  -‐	  επέκταση	  και	  μείωση	  του	  κόστους	  	  
-‐ Προώθηση	  των	  σχέσεων	  ιδιαίτερα	  των	  νέων	  στην	  Ευρώπη	  	  
-‐ Επιθυμία:	  θάρρος	  και	  ειλικρίνεια	  


