
 

 
 

 
 
 

SZEPTEMBER 
23-29. 

 
 

A Central and Eastern European Citizens Network tagországai és tagszervezetei felhívással 
fordulnak mindazokhoz, akik fontosnak tartják a közösségi alapú társadalom kialakulását és 
ezért tenni is képesek/hajlandók, hogy legyenek alakítói, vagy résztvevői az Állampolgári 

Részvétel Hete nemzetközi eseményeinek! 
 

Főszervező: Central and Eastern European Citizens Network 
 
Hazai kezdeményezők: Civil Kollégium Alapítvány; Közösségfejlesztők Egyesülete; Közösségi 
Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat; Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért 
Egyesület; Nemzeti Művelődési Intézet 

 
Mi az Állampolgári részvétel hete? 
 
Az ÁRH kampányhét, a közép-kelet európai 
hálózatok együttes és hangsúlyos 
megnyilatkozása annak érdekében, hogy az 
állampolgári részvétel problematikája 
erőteljesebben jelenjen meg az európai 
médiában, politikában és a civil 
társadalomban.  
Az ÁRH nem projekt, vagy néhány szervezet 
közös „rendezvénye”, hanem a tartalmát, 
szervezését és megvalósítását tekintve is 
mozgalmi törekvés. 
Legfontosabb célja, hogy – minél szélesebb 
nyilvánosságot teremtsen az állampolgári 
cselekvések lehetőségének, erejének, általában 
a civil részvételnek, 
• egyúttal az erre a hétre koncentrálódó 

események súlyukkal felkeltsék a média 
figyelmét az eseménysorozatra, általában a 
közösségi részvételre, s hogy 

• megszólítsák, felelősségvállalásra buzdítsák 
a politikusokat, helyi, országos és 
nemzetközi szinten. 

 

 

 
Helyi, megyei és országos akciók, szakmai és civil találkozók, konferenciák, szemináriumok, 
műhelyek, médiaesemények, „flash-mobok”, iskolai események, nyilvános gyűlések, kiállítások, 
fesztiválok stb. adják össze az Állampolgári részvétel hetének programját.  
 
Az elmúlt években több 1000 akció/esemény valósult meg a Hét során csak Magyarországon, több-
száz településen és sok-száz közösség, civil szervezet csatlakozásával azért, hogy megmutassuk, az 
állampolgárok részvétele nem csak utópia, hanem a legalapvetőbb közös ügyünk. 
 
 

http://www.ceecn.net/
http://www.civilkollegium.hu/
http://www.kka.hu/
http://kka.hu/_Kozossegi_Adattar/DOKUMENT.Nsf/4be80daf005edcb8852566f2000b4f9f/1764170a060134a7c1257555001d9a60?OpenDocument
http://kka.hu/_Kozossegi_Adattar/DOKUMENT.Nsf/4be80daf005edcb8852566f2000b4f9f/1764170a060134a7c1257555001d9a60?OpenDocument
http://www.polgarz.hu/
http://www.polgarz.hu/
http://www.mmikl.hu/


Hogyan csatlakozhatsz? 
 
Az ÁRH-hoz mindenki csatlakozhat, aki fontosnak érzi az emberi kezdeményezés, cselekvés és 
részvétel fejlesztését, a demokrácia és a civil társadalom erősítését. Az ÁRH alapvetően nem „nagy 
rendezvényekből” áll. Erejét a csatlakozók és akciók/programok sokasága, sokszínűsége adja. 
Legyél akár környezet, vagy érdekvédő, tervező, fejlesztő, segítő, szervező, képző, informáló, 
szépítő, vagy akárhogy is, de jobbítani akaró: 
SZERVEZKEDJ!...vagy kapcsold szeptemberi programjaidat az ÁRH-hoz! 
 
A programokhoz a főszervezők biztosítanak weboldalakat, sajtózást, szóró és röpianyagokat stb. 
A programszervezéshez érdemes áttekinteni az ÁRH oldalait, eseményeit, blogját. 
Szívesen adunk ötleteket, ajánlásokat az alábbi elérhetőségeken is.  
 
Témajavaslatok, közös irányvonalak a szervezkedéshez 2013-ban: 
 
Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is buzdítottunk benneteket, hogy keressük meg közösen azokat a 
fókuszokat, amelyek 2013-ban kiemelten fontosak lehetnek az állampolgári részvétel (így az ÁRH) 
vonatkozásában, illetve amelyek motivációt, támpontot jelenthetnek a csatlakozó szervezeteknek.  
A találkozók és az on-line tervezés eredményeképpen a következő tématerületek rajzolódtak ki: 
 
1. A Polgárok Európai Éve 2013 
62 független európai ernyőszervezet, 4000 tagszervezet 50 országból járul hozzá az Év 
koordinációjához, hogy  
- „olyan tevékenységeket ösztönözzünk, amelyek célja a polgárbarát Európai Unió kialakítása, 

amely nem csupán a gazdasági aggodalmak csökkentésére irányul, de az aktív polgárság 
kifejezését és mozgósítását is megkönnyíti és támogatja;   

- növeljük a polgárok elvárásait a részvételi demokráciával kapcsolatban, segítsünk, hogy érintve 
érezzék magukat a 11-ik paragrafus* céljainak megvalósítása tekintetében.  

Ez a válaszunk a jelenlegi elégedetlenségre, ami az európai intézmények ellen irányul. Mivel a 
jelenlegi gazdasági válság fordulóponthoz érkezik, felszólítjuk az európai politikai vezetőket, hogy 
tegyenek lépéseket e tekintetben.” 
 
És tegyünk mi is! 
 
*Az EYC2013 Szövetség részletes kiáltványa az aktív állampolgáriságról és az Évről: 
http://ey2013-alliance.eu/wp-content/uploads/2013/03/eyca2013_manifesto-hu_HU.pdf  
 
A nemzetközi Szövetség honlapja: 
http://ey2013-alliance.eu/ 
 
A hivatalos Uniós alapvetések: 
http://europa.eu/citizens-2013/hu 
 
 
2. Mi a média? Mi, a média!  
…Tömeg? Közösségi? Szabad? Független?... 
A média szerepe az állampolgári részvétel alakításában/alakulásában 
 
- Hol-milyen a mai média?  
- Milyen lenne „a média”, amely jobban segíti a részvételt, és milyen módon tehetné(nk) azt?  
- A helyi média szerepe hogyan alakult az elmúlt években, mennyire független a központi 

médiától és mennyire tudja szolgálni a helyi közösséget? 
- Torzítás, vagy bemutatás? Közvetít, vagy beavatkozik – azaz önmaga kreál? Tud-e a média az 

ügyek bemutatója, ismertetője lenni, tud-e az újságíró a történések színesítője és alakítója 
helyett annak korrekt közvetítője maradni? 

- Hogyan és mire használjuk és használhatjuk a „hivatalos”/országos médiát, hogyan és mire a 
közösségi médiát?  

- Hogyan válik az ügyből hír és a hírből ügy? 
 
Mit gondolunk minderről, és mit gondol a média? Kérdezzük meg őket! 
 
3. Fiatalok lendületben(?) 
# #fórumtechnika, tanács, flash-mob, akció, eRészvétel, protest, hálózat, kampány# #  
 
..és mindez itt, nemrég és most, Magyarországon? Erősíteni kell a fiatalok részvételét, vagy nekik 
kellene a többiekét? Egyáltalán, mit, miért és hogyan csinálnak itthon és másutt a világban? 

http://reszvetelhete.net/
http://reszvetelhete.net/esemenyek/
http://reszvetelhete.net/category/blog/
http://ey2013-alliance.eu/wp-content/uploads/2013/03/eyca2013_manifesto-hu_HU.pdf
http://ey2013-alliance.eu/
http://europa.eu/citizens-2013/hu


 
- Milyenek a gyerekek és fiatalok perspektívái itthon és Európa/a világ más részein? 
- Ők hogyan értékelik a helyzetüket, és mit tesznek/tehetnek ezekben a helyzetekben? 
- Mit éreznek/gondolnak a szülők, tanárok, szervezetek, intézmények és mások a 

munkanélküliségről, elvándorlásról, oktatásról, gyerekvállalásról…? 
- Miért, mikor és mire jók a különböző részvételi technikák? Hogyan, mikor és mit érdemes? 
- Mozgalom, vagy szervezet? Vezetők, vagy egyenlők? Paradigmaváltás, vagy megnyerhető ügyek? 

Oppozíció és/vagy fejlesztés? Mindez együtt? 
 

 
4. Részben értem! 
>><<széthúzás, összefogás, megkülönböztetés, elfogadás>><<  
 
- Hogyan lehet egymáshoz közelíteni a csak részben egyetértő embereket? 
- Több-e ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt? 
- Hogyan lehet az előítéleteket (etnikai, társadalmi, ideológiai, orientációs stb.) leküzdeni 

személyes megismeréssel, kommunikációval (párbeszéd-vita), közös cselekvéssel..? 
- Miként lehetne az ideológiákról az „ügyekre” helyezni a hangsúlyt, ezek mentén közösen 

gondolkozni, cselekedni? 
- Miben és hogyan segíthetnek a független mozgalmak és szervezetek, a pluralizmusra épülő, a 

sokszínűséget segítő és értékelő online és offline közösségek/platformok?   
 
Az ÁRH 13 online és offline tervezéseinek kulcsszavai: 
 

 
 
 

 
Az ÁRH hivatalos honlapja: http://reszvetelhete.net/  

További információ Varga Mátétól, az ÁRH nemzetközi és hazai koordinátorától kérhető: 
H-1011 Budapest, Corvin tér 8. T/F: (36 1) 201 57 28, matev[kukac]kkapcsolat.hu, 

www.civilkollegium.hu 
 

http://reszvetelhete.net/
http://www.civilkollegium.hu/
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