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Evropský parlament spustil iniciativu
„Tentokrát budu volit“
Volby do Evropského parlamentu se budou konat 24. a 25. května 2019.
V České republice byla v posledních evropských volbách po Slovensku druhá
nejnižší volební účast v EU, a sice 18,2 %. Ještě nižší byla účast mladých lidí do
25 let, pouhých 16,4 %.
Evropský parlament se tentokrát rozhodl, že pojme svou tzv. „institucionální“
kampaň trochu jinak. V rámci podpory zvýšení účasti ve volbách byla proto
spuštěna iniciativa „Tentokrát budu volit“ („This time I‘m voting“), do které se
mohou zapojit aktivní občané z celé EU. Od začátku léta se přidalo více než
84 tisíc lidí z celé Evropy, z toho v České republice asi 1300. Vedoucí Kanceláře
Evropského parlamentu v České republice Jiří Kubíček k tomu uvedl: „Myslíme
si, že je důležité nemluvit k lidem v rámci kampaně pouze prostřednictvím
Evropského parlamentu coby instituce Evropské unie, ale chceme, aby lidé
mluvili o evropských volbách i mezi sebou.“
Jako Evropané čelíme mnoha výzvám, migrací počínaje, změnou klimatu či
ochranou údajů konče. Žijeme ve stále globalizovanějším světě plném
konkurence.
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nezpochybnitelným projektem. I když většina z nás považuje demokracii za
samozřejmost, zdá se, že je stále více ohrožena.
Proto se snažíme spojit lidi, kteří chtějí pomoci k vyšší volební účasti
v evropských volbách. Naším cílem není říkat, komu by měli dát svůj hlas.
Chceme se zasadit o účast na hlasování jako takovém.
Výsledky posledního Eurobarometru potvrzují, že Češi jsou nejpesimističtější, co
se členství v EU týká, a o volby do EP se zajímá pouze 22 % respondentů.
Přesto i zde jsou mladí lidé, kterým EU není lhostejná a kteří se chtějí zapojit do
šíření informací o evropských volbách.
„K zapojení do platformy mě osobně vedlo především to, že bych vážně chtěl,

aby u nás více lidí než pouhých 18,2 % z minulých voleb využilo svou možnost
rozhodovat o tom, kdo bude reprezentovat jejich hlas v EU,“ vysvětluje Martin
Vokálek z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM proč se do platformy
zapojil a dodává: „Největší smysl platformy „Tentokratbuduvolit.eu“ vidím v tom,
že propojuje veřejné, nevládní i akademické instituce mezi sebou a zároveň
s aktivními jednotlivci různých zaměření a věkových kategorií, a ti tak mohou
společnými silami a různými způsoby šířit povědomí o nadcházejících volbách do
Evropského parlamentu.“
Tereza Klimešová, předsedkyně Klubu mladých politologů vysvětluje, jak toho
chtějí dosáhnout: „Máme v plánu přednášky a debaty s europoslanci přímo na
půdě naší školy. Chceme přiblížit, čím je pro nás tato mnohdy abstraktní instituce
potřebná a nezastupitelná. Chceme mluvit s lidmi na sociálních sítích nebo přímo
kolem nás, ať už to jsou třeba sousedé nebo naši prarodiče. Chceme totiž, aby si
co nejvíce lidí uvědomilo, že Evropská unie nejsou oni, ale MY.“
O iniciativě „Tentokrát budu volit“ je možné se více dozvědět a případně se
zaregistrovat na internetové stránce www.tentokratbuduvolit.eu

Tuto zprávu jste obdrželi na základě Vašeho požadavku zařadit Vás do seznamu
adresátů našich tiskových výstupů. Pokud si nepřejete nadále od nás dostávat
avíza či tiskové zprávy, dejte nám prosím vědět kliknutím na následující odkaz:
ODHLÁŠENÍ
Vaše údaje v naší databázi jsou zpracovány výhradně za účelem zasílání těchto
zpráv a nebudou poskytnuty třetí straně.
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