S SPLETNO KAMPANJO #YOU4EU DO SODELOVANJA EVROPSKIH
DRŽAVLJANOV V PROCESIH ODLOČANJA IN OBLIKOVANJA POLITIK NA
RAVNI EU

KOPER, 24. DECEMBER 2018 – Kulturno izobraževalno društvo PiNA je v preteklem
tednu pričelo izvajati spletno kampanjo #YOU4EU, katere namen je spodbuditi in
podpreti sodelovanje evropskih državljanov1 v procesih odločanja in oblikovanja politik
na ravni EU.
Sodelovanje državljanov v tovrstnih procesih je namreč eden od glavnih stebrov demokratične
družbe. Na PiNI so mnenja, da imajo državljani moč, da postanejo gonilna sila sprememb in
hkrati tudi pravico, da so vključeni v razprave o vprašanjih, problemih in politikah javnega
pomena.
S spletno kampanjo želijo zbrati čim večje število vprašanj državljanov EU, na podlagi katerih
bodo v nadaljevanju oblikovali vprašalnik za odločevalce v EU in izvedli študijo, ki bo
vključevala 50 ključnih in najpogostejših vprašanj o prihodnosti Evrope.
Prvi del kampanje bodo izvajali do 26. decembra 2018, drugi del pa od 17. januarja do 31.
januarja 2019. Državljani lahko v njej sodelujejo tako, da na Facebook profilu Europe Direct
Koper-Capodistria ali na e-naslov info@pina.si zastavijo vprašanje bodočim kandidatom za
evropske poslance.
Kampanjo izvajajo v sklopu projekta YOU4EU, ki sledi razpravi o prihodnosti Evropske unije
v luči Brexita, volitev v Evropski parlament maja 2019 in izvajanja strategije širitve EU ter
sorodnih pobud. Aktivnosti projekta bodo omogočile državljanom vpogled in razmislek o
scenarijih prihodnosti Evropske unije, ki so predstavljene v Beli knjigi Evropske komisije. S
projektom želijo opolnomočiti državljane Evrope za aktivno sodelovanje in zagovarjanje
sprememb, spodbujati državljansko razpravo in razviti zavest o vlogi državljanov ter njihovem
možnem vplivu na proces odločanja.
Preko neposrednih stikov s tistimi, ki so na oblasti, bo državljanom dana možnost, da
pregledujejo in razpravljajo o načrtih, prioritetah, aktivnostih in rezultatih politik, ki jih izvaja
EU. Državljani bodo lahko preko projekta predlagali nove in inovativne načine za
komunikacijo z javnimi uslužbenci, kjer bo najboljša ideja prejela finančno podporo za
njeno uresničitev.
Kampanjo izvajajo v sodelovanju z Beograjsko otvoreno školo iz Srbije, Institutom alternativa
iz Črne gore in GONG-om iz Hrvaške, v sklopu programa Europe for Citizens, Programme of
the European Union.
Za več informacij so dostopni na info@pina.si.

1

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

