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-.,^ as 6s Kciszcinetnyilv6n itirs

. -: . :.1/ /et szeretette al6n juk f gyelmebe m ndazon n6knek, ak k va amllyen
. .:::.:: t szts696rt ndulnak harcba illetve azoknak, akik mAr s kerrel szerepe -
-. ,::{e vi asztisokon. Ajanom a kezikdnyvet azoknak a n6knek 6s f6rfiak-
:- : 3(K aktivan tdmogatlek 6s segitik a n6 ledteket r.unkdlukban es

- . ::: -. asukben.

: a -a:kcnyv gorog, oasz. magyar, angol 6s norv6g n6k 6s n6szervezetek
: - ,::^-l(od6senek eredm6nye. Ok r.indnyijan egy6nenk6nt 6s sz-
. ::.::^kent s azert dolgoznak, hogy m ne tdbb n6 kenjlldn a po itik6ba, tobbek. -,::::dta s hogy ezt a poiitkusn6k resz6re k6szitett kornmun k6cios
. . -- .:i megalkottdk

:. -.. -::ea a szerz6, klilon kdszdnl a kovetkez6 kdzremaikod6k segitseg6t:

- :. .. l.laria Tsoaki az Arcidonna csapat6b6 Valera Ajova aslt, Federca:.r: :: G!ietta Sarneri; a IVIONA csapatabol Sefrdny R6ka, Timer Judit es
-. . Lr-zsa: a prolekt ert6keles6t vegzo Ltse Rstby a Northern Femtnist'.:-::.:: Koszonet illet tovabba Pav na Filipovet bolgarWomen's Alliance': : -. : :.1ent nevLi szervezet k6pvisel6jet, aki megengedte a WAD kampeny-

: -: --:-.. rek fe haszneleset az esettanulm6nvokr6l sz6l6 reszben.

.": - :^- . megle en6s6t az Eur6pal Un 6 t6r.ogatta.
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Forward

- \ast all the canstitutians af free democracies have pravided for equality
. ineir citizens before the law, inclLtding their right ta get elected to the par-
.lent or to the lacal governments. Yet. mare than B0 percent af parlia-

^-:.'iarars worldwide are men. Equal representatian of men and wamen
oalitical life. is a declared priority for mast democratic countries.

:'.uglt. the attainment of this goal is hard ta be fully realised.

: . :'.rnl stereatypes favouring gender discrimination against women. espe-
. . ,''tith regard to their pafticipation in palitical decision-making, have,
' -:-;ently. generated a wamen's attitude of hesitancy tawards involvement

::.litical life. Research Centre for Gender Equality (KETHI) in creece has
.: : '9ssed the issue af wamen's discrimination in palitics and has worked
,.'.i'ds eliminating gender stereatypes through public campaigns and
. '.9 tiitiatives- The aforementioned activities are a primary considera
- 'rt KETHI.

.' :'-.n s represeriatian in political life in Greece gradually increases, but

.: :^€re ls a lang way to go towards achieving an equal representatian.-': a;c''e. we believe that advocating against women's discriminatian in-, ::s shou/d be accampanied by effofts to encourage women to reveal
. -::,aiitles and skills in palitical life. Recent evidence reqardinq the par
: ::.:.ti of Greek women in political decision making structures (lacal, na-

' : -. .' ELlrapean) are indicating that public trust in women has increased.
- .'. - . e.. skepticism and strong hesitance still exist with respect to quali-
'-: .,.ren who desire ta be actively involved in politics. Other Eurapean
:- . : .s are facing a similar situation-

-- :-.se reasons- we strongly believe that this manual reinforces wamen
- r .i s| to be invalved in politics by impraving their palitical cammunica-' - -, s Ihe baok is published in the cantext af a European project titled:. . ^ Decision Making: Women in the Heaft af Europe. which has fund-

-, :. . :^e ELtrapean Cammissbn and the General Secretariat far Gender
a: . :.. tn Grcece. The projeat has been caardinated with the NGA'9:

, - -: irr'a (ltaly). MONA (Hungary), ShevalLlian (United Kingdam) and
. .::nern University (Narway). Lesley Abdela (Shevalutian). the authar
' : -:anual. is an expenenced aativist and trainer an gender equality is-
..- .r r! specia/lses in women's parlicipation in palitics.

- : . .rirical/o, was realised with the contribution from all the European
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paftners and updated very recen y. in order to inclucle all necessarv infot_
rlatign.for attgillnS ils goals. The manual is publishect in Hungarian.'creek,
English and ltalian languages and is availabte to the public.

Probably, the most important characteristic of the publication is its content:
non other than a manual, which deats with the improvement of women,s
political communication skills. Thus, we are aiming at disseminatino it to
women in newly established democracies. who wi;h to participate ii poli_
tics in their own countries.

We,.would like to thanks Lestey Abdela for her patience and diligence in
wrting this manual and her excellent cooperation with all partne-rs of the
p:oie9t, ll order to produce this breakthroigh study. tn adcjition, we ioujld
like to thank att those who contributed t6 this handbook s puOii""iin.
Undoubtedly, the readers wi ident$ their previous 

"on""rni 
iitiii ni"

manual and will find answers to some of their questions.

MEROP′ κИLD′
PRESDEArT OF THE BOARD OF KETHI
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'elfgyelnck egy nore 6s enr 6kezrek ri Sok n6 lermeszeles es jo kommunlk;cos
kepesseqekkel rendelkez k. A Po tlk;ban rcszl vevo nok komm!n karc os smerele nek
kez kanyve berme y nd maqane eli kommun ka. os adottsaga t segit iltulletn a kdz-.let
szinterre

Azoknak a pol t ku so kn ak. akik lo kommunika nak nagyobb az es6 y! k. hogy a pdrtjuk
okeljelolle egy va aszt6son va o riszvilclrc. es tabb az es6lyL]k, hogy meggyozz6k a
ve asztokat. hogy 6kel va asszak
[l kdzben olyan probl6m6kro besz6l. m nta iog alkoztat;s kdzeked6s idrsada ornb ztositas.
oktatas vagy az eqeszseg. egy nrj konnyebben vizo olyan tbvlatokat amelyek hatissa
ehetnek a n6k 6 el6re Eme elt nagyobb az es6 y arra s. hogy olyan modon besz6l es
kommunikal. amelyre a vd asztoktabbscgetlc ento nok fogekonyabbak

Szdmit-e, hogy a tdrv6nyhozdsban 50ol a n5k r6szvdte, vagy egydltahn
nem szerepelnek benne?
A vii aszr GEN
A gyakor at azt mLrtatja. hogy mindaddig amig a 1dn/6nyhozdsban a n6k szama nem kaze iti
meg sokka jobban az egyen 6s6get. addig a po it kaban. a kbze eiben es a n6k szamara
k!kjndsen fonlos ldrvenyhozesi kerdesek bevezeleseben es elfogad6siban e efi rninden
e ore 6p6s rendkivul td16keny 6s krjnnyen v sszafordithat6 nrarad Ha a nok nincsenekle en
a pol likai dont6shozata m nden szintl6n azmindenekel6ltegydolgotleent af6rfiakfoglrk
meghataroznia penzugyi forraso k allokilc ojanak. es alo et juttalasok. oktatas. kereskedelem.
meT6gazdaseg,nemzetkozikapcsolatok.eg6szs6gr:lgyilutlat;sok,nernzetkdz poitka stb.
prioritisa t
A legtobb orszagban egyik kormany a mesik utan hagyla flgye men kivul, s6t vesz semmlbe
a n6k akaratat 6s szr:ikseglete t Ami meg rosszabb, m nden orsz6gban tarv6nyek hosszu
sora van erv6nyben, amely nem veszilek ntetbe, vagy eqyenesen kirosiila a noket Hogy
csak nehany peldal em itsunk
Sok orszagban a n6k e en elkoveleti csalddon belLrl e16szak es a szexuals zaklatas
normalis.ak tekintheto A nokrek qyakran kevesebbet fizelnek. m nt a fediaknak, azonos

ert6klimunkaear Sokorszdgban a n6k e lene kovetett csalad i e r6sza k 6s a szexuelszakatas
'nom.ilisnak tek nLhet6. Nok mi io doigoznak a acsony berert, a acsony sz ntn munkahe yen.
A kommunizmusbol a privatizac ora va o rendszerv6h6s sor.in. a koz6p is kclet curopai
kormAnyok berekesztetL6k az a am alta tamogalott gyermeke latbsi szo ge tatasokat A
szeg6nyseltaz egyiklo oka a n6kct k zsilkmanyoLo szex tLrr zmusnak. ame y terjeszked6 cs
viragzo uzelt6 ve t Az Egyesu t Kireysbgban a szegenysegben e o nyLrgdljasok haromnegyede
r6 Olaszorsziigban a nok neheren tutnak h te hez

Reform 6s etahkulds. Az Eur6pai Uni6 a demokrAcia elkiitelezett
tiimogat6ja.
[1egan6k]ogaedesigazsagaertvaoknzdelmentu is.an6kpo lika i reszvele e n ek ndvelese
rcm csak a szamok nove eset szo gdlla Timogatja egy ij. demokratikus poliika tervezet
etrehozAsiit. ame y minden ember 6 el6t lavitla
Europenak fe e metes k hivasokka ke sTerabenizn c a 21 szizadban: szcgenyseg,
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' :.::ozisok.avizkeszletekhanya alerrorzrnusgyorsnoveked6se.arassrizmus
i . _ _ az ein ka es va las v ongasok fele edes-., szex tLrr zmus (rapja nkban a vi ag
. r .: k .!nagyobb parakdnt ladj6k szamon). munkanelkrll s69 ku so haboruk -.s be so
: ' .' ::k komyezetk;rosit;s a gazdagok es a szeg6nyek kdlott novekvo egyenl6tlens6g
:: :r.li kozLllernberek m llioinak emigralasat okozza). er6s qazdasaqi harc a fejkjdo
: :IIi.ka
.,::.-l ia-oorszaga megkazdenck ezekke a k hivasokka . jov6be vezet6kei Europa

- - ::te rek leljes ielhozata 6b6 ke megva asztan tehAt cgya16nt sok szazmillo na
.,: . ::azmilo ferf kozulａｓ，

剣
“ ■asz″ ど′a″

`r"υ
rar6

: lbzik6nyv k6t rdszb6l 6ll:

"esz_: z haszfos nformaciokat szdvegeket es erveket larialmaz anrelyekel a te dltek
.: .- : :iak hitter nformiciokent hasznalhatnak a polit kai besz6delkhez 6s med a

::. ::. a khoz Az oktatok masolatokat keszithelnek az 1 reszr5l, es szetoszlhatjak a

.::: rportok r6szvev6 kazatl

: .esz: workshop modulok
- _-. i-rrml n ki;cios rnodu okbolal a ny lvanos Ie sz6 alasok, televiz o es redlo nterluk.
: . . . :li saltckoz emenyek es jog kepvise el temakorokben Az oktates modulok

- :,: ..nek a7 oklatok szamara, va am nt forgatokonyvekkel, PowerPo nt di;kka .

: _ . ::ia 6s l6tdkokkal klegeszitelt programjavas atokat tarta rnaznak

lasznos eligazit6 informdci6k jelijltek 6s aktivisttik szdmdra.

eti ; jelenlegi helyzet. Az Eur6pai Pa ament 6s Bizottsiig.

nOtt

::. -. _':rn'acokat.szovegeketeservekeltartalnraz,ameyeketajeotek6saktvstik
: : -' ___:.okenlhasznalhatnakpoltika beszede khez 6s med a ny laikozataikhoz. .4z

:. :.:.i. temdsolhatjek vagy e-mailben csatolhatji;k az 1. r6szt, ds ismerefterJeszfo
.. - ,^ -.ntumk6nt terjeszthetik az okta6sban r6sztvev,6k kdzdtt.
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: :: :jLen 6s6g a ddnieshozatalban:N6k Europa sziv6ben projekt elkezd6ddtt. az
::-.:='arentlagjanaknregvaasztolin.jkar;nyaa2004eseuropaivarlasztarsoksoran
: : : _.szl,,,evo orszargban smegn6lt

.5k eu16pa parlamentitagsaga 25% t6129.1%-ta

Kommunik6ci6s ismeretek a politkaban resztvev6 n6k 6sz6re



Az olasz n6k europai partamenl tagsaga 11 5"/,, rc) 19 2.k ft r6tt

l,4agyarorsz6g az Europa Un 6 ijtagja 2004 ben szerepett el6szoraz europai v;laszt;sokorr
A magyar Europai parlamenti k6pvrsel6k 33.3%-a nd.

AzEur6paiParlament:AzEuroparparlamentn6itagjainakari:nyaaz.lgB4esviilasztasok
17 3% a uti;n 2003 ra mbr 31%-ra cnre kedett A 200.1 es eur6paiva asztasokra az Europ;t
k6pviscl6 n6k arenya 30.39,! ra csdkkent.

Az Eu16pai Bizotts6g: 2004. apritiseiq. a Bizortsag 1agiainak 25% a n6 vo r (1999 200:l
tdrvenyh026s periodus) A 2004-2009 es tdrvenyhozoi per oclusra a 25 tagu Bizotts6gba 8
n6t v6lasztottak Ez a n5k reszvdte i ariiny;t 32o/0 ra novel am a va aha e erf tegnagrobb
arany Ennek elend.e az a etnokok kozatl csak egy n6 van, es az ELI etndke soha nerrl
vot n6

A Minisztertandcs: A lvtinrsztertanacs a nemzetek minisztere bot e , a nok a16nya igy hiien
tr:ikrdzi a nemzetek korrniinyzataban je en l6v6 n6k arany6t: korulbe ut 23%.

A n6k kepviselete a nemzeti parlamentekben
lS5alamjelenlkezettazENSZGtobalplatform-nal.hogyresztvegyenjggs-benanegyedik
ENSZ konferencian. 2005 re a p atiorm tegatabb 30%-os n6 reszv6telt trjz6tt ki a p;lit kai
dont6shozatal minden sz ntlen
Tizewei 'Beijing utan, a 25 EU tagalam T0orszbgabanvanjelen eg 30% osn;lrnagasabb
n6i r6szv6te a nernzeti parlamentekben. Grjrogorszig O aszorsz6g 6s Magyarorsziig m6g
nem ede ela 30% os celktr:lz6sl

. Az ELrropa Parament az Eur6pa Uni6 egyeflen kdzveflen vatasztasu int6zm6nye. EP vd asztesokra .itevenle kerul sor. A 20021-es europai v6lasztasokon 348 824 000 potgar ren.Jetkezeit szavazati job ba n.
ebbo megkoze il6teg 180 mili6 voli n6

, A/ L tap" od 'd. -. .dglrrr ot .0 qoo d o. A 25 taga lambol 16 ban a n6k Ep lagsiiganak aranya 30% na magasabb. A n6 EP k6pvise 6k aranya Svedorsz6gban (57.99/") 6s LLrxemburgban (509i,) a teg_
magasabb Az eur6pai v6lasztasok eredm6nyeinek teijes istajjt tiisd az 1 resz vegen. C prus es llata nem rende kezik n6 kepvise16kket az Eur6pai paramenfben

. A 200,1 es vi;lasztisok ota az Ep korm;nyzal testLt eleinek bizonyos posztjaiban a no
jelenlel csdkkent

. A parlamenti v; asztrnanyok e noks6geinek j5% a n6. Az Europai Parlanrenl roda 201alrja kdzlrt 6 r6 (30%)
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,szOα oた ,a力ο′30%‐η
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maoasabb n6′ reszyё re′ a doη
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shOzararbaη
:=: :::: Ruanda48 8% Svё do「 sz19 45 3・/.,SkOcia 39 5・/. Dё nia 38●/・  Finnorsz09

1~ i:: 一
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anda36 7% llllrvё gia 36 4・ /. Kuba 36% SPanyolo「sz19 36't Belgium 35 3● /.,
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=● ==351・

/.Argent na 34 0・ /. Ausztla 33 9・ . E10 Afr kal Kё ztarsaso9 32 3%,
・  =:[ =こ う13221/. lzland 30 2% ,"ozambik 30・ /. 1

-  ~  =[ 1● 9y aZ elm6 t negyedszlzad sOrln folyamatOsan nOtt az olyan dOnt6shozaial
●:  =「

= 3こ
うm・l ahola nOitagOk a「 ちnya legallbb 30%

.=イ
'々 s′ker′′

`′

Л″egrar2●′r′ec″6κ

: -:r.:i 15 3% Denia 3S%, Finnorsz6g 37.5% Holandia 36 7%. Spanyolorszaq
三
=:|_r 353% Ausztra 33 9・ /. Nё metorsz69 32 2・/. Letto「 szag 24・/.

: == =二 19202・/. Luxembur9 20% Szlov6kia 1 9 3● /1 POrtugう ia 19 1●/・ ЁsaOrszぅ9
:■ 三:=stt K「 l ys19 17 9・ .Cseh KOztb「 sas19 17%GOr09ors2`914% 

「 oにzlg
: = = cia orszる 9 122・ /. Szlovё nia 12 2・/. 01aszorsz69 11 5・/・  Ciprus 40 7● /.,

:―
= :こ

:: Hungary 9 8% IИ
a ta 9 2%

: : : :r kL anbdz6. Egy orszag sem rendetkezik a tdk6 etes megolddssal, amrve
: : : -:: --k reszveteleta polilikaban, devannakiltal6nosan hasznos leck6k amelyeket

: :.. az orszegok, amelyek parlamentdben 30%-nel tijbb nii van, n6gy
:. .!ban hasonlitanak egymesra:

: -:::3ban. ahol a parlament n6i tagjalnak arenya maqasabb 3O%-na, otyan at
= -:- :kkor ideiglenesnek nevezett) lnt6zked6si vezett6k be, nrint pt a kvola

. :,.::lr ferflak t6mogat6saval) apollikai padokon beul 6s kivltl s mozgalma
: : :_::::k es kampanyoltak a kv6tak6rt. A n6i civil szervezetek oktat6st is sze,'. rb"t ,e.ll ,a,o.ol rZ;mdrd.

: ::r :: .erdszer az eloszles reprezentacioj6nak egyik formAja.
: :..':..amatok 6s a szervezett egyhaz elesen elkrjtonnl egym6stol.

. :: .' . .. 4ndlel- lasd a kv6hkratsz6la r6szt_

eti arlamentieiben

Kommunittcosismerelek a pol出 kabanltwⅢ9め n6k“szёre

: : := : :~== | :t● lpu o`。



Ez nem a gazdagsdgon vagy a szeg'nys6gen mrtfik!
A n5kjelenl6te a politik6ban nem szeg6nys6g vagy gazdagseg k6rdese. A gazdaqabb
orszagokban, minl Olaszorszeg, az EgyesUjt Allamok vagy Japen, a n6k;ek ki;ebb
16szesed6se van a parlamentijelenl6tben, mint az Afdka i kontin;ns als6-szaharai t6rs6g6ben
elhelyezked6 13 fejl6d6 ors269ban Ruanda, egy p6nzUgyileg szeg6ny orsz6g 6s Sv6do;szag,
egy gazdag orsziig, egya16nt a leg magasabb n6i parlamenti k6pviselettel rendelkezO orszagok
k6zdit vannak.

A politikai mfrveltsdg nemfiigg a magas szinvonalfi iskolai miivelts^gt6l
Sok olyan orsz6gban, ahol a lakosseg m[ivelts6ge magas a n6k kepviselet6nek aranya
alacsonyi l\y'agyarorsz6g 9.8%, Franciaorsziig 12.2ak,lrctszdg 133% Gltdgotsza)q t4;/o,
Olaszotszeg |.sya, azEgyesnli Atamok 12% 6s Jap6n 1O%-kal.
Hason lilsa dssze ezeket az adatokat az alacsony iskolezoitsegi orszeqokka l, mint Ruand a
(48.8%), D6l-Arrika (32.8%) 6s tvozambik (30%).

A nagyobb felkel6sek, idedrtve a haldlos konftiktusokat is, a reform
el6mozdit6i lehetnek.
A nagyobb felkel6sek uteni els5 v6laszasok, term6szetLlkn6l fogva tiszta lappal indulnak,
igy lehet6s6g nyilik ra, hogy megszabadutjanak a mitt terh6t6l.
Azok kdzill az orszagok k6zilt, ahot 3ool-nat magasabb n6i r6szv6tet a ddnt6shozatalban,
dt orszag kihaszn6lta a felkel6s nytjtotta lehetdseget, hogy radikalis reformokat hajtsanak
v6gre, amelyek sokkal nagyobb n6i r6szv6telt tettek lehet6v6: Ruanda, Mozambik es
AfganisZan a haborukutiin, D6t-Afrjka pedig az apartheidk6nt ismert, faji megkiitdnbdztei6sre
6pUl6 rendszer megddnt6s6re i16nyu16 hosszlj kilzdelme utan.

Az Egyesult Kiralys6gban a nagyobb atkotmenyi reformok 300 6v uten, az ets6 Sk6t partament
ldtrehoz6sahoz vezettek- Az els6 v6lasztas uten, a megvalasztottak40% n6 volt. Az Ujonnan
megvalasztott Walesi Kdzgyiit6s jelentegi tagjainak 50% n6 - 30 n6 6s 30 f6rfi.
Ezek ellenpontjak6nt a britats6h6z parlameniitagJainak, vat6szinUleg az 6vsz6zados tradicidk
nyomiis6n ak hat6sa alatt, kevesebb, mint jg%-a n6. Agyakorlatban ezaztjelenti, hogy n6gy
f6rfi n6zeteire egy n6 n6zeteijutnak az als6h6zban.

A n6k ktSpviselete ott a legmagasabb, ahol a potitika ,tesen elkiilijnijl
a valldst6l-
A n6k politikaijelenl6te azokba n azorszegokban a tegmagasabb, ahota potitikai foiyamatok
6lesen elkUlbnUlnek a vallSsi 6te1t6t. A nagy vit6gvallesok kdzil n6h6ny a patriarchrilis -
Abrahemikus - tradiciokhoz kbt6dik, ametyeket 1OO0 - 2OOO 6wetezet6tt alipitottak. Sz6mos
orszagban a paps6g nagyhatalm, f6rfi politika, h6t6zatot atkot, mind a potitikai "kjratycsin6t6k,.
mind a tdrv6ny "6rtelmez6s" 6lcajanak tekinlet6ben.
G6r6gorszagban, N4alt6n 6s Cipruson a paps6g tovdbbra is er6s potitikaj befotyassat bir.
N,lalta 6s Ciprus nern rendelkezik n6i k6pviset6kkelaz Eur6pai pariamentben.

N6h6ny ttlnyom6r6szt muszlin orsz6gban, az elm0lt 6vekben cs6kkent a n6kjelenl6te a
tdrvenyhozatalban, Pakiszt6nban 21.6%-os a n6i k6pviselet, Tun6zi6ban pedig (az 199g
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. :.'i ve asztesokon) 21a/" a n6k aftnya.
- -.:::r azorszagokban, aho apolitikajobban osszefon6d kava t6ssat, pe ddulJemenben.

::: - ri Arab dban 6s az Egyesii t Al arnokban, nincs n6i kepviselet a t6rvenyhozatalban
: -- aj Kuva t az egyel en orsz6g. ahol a n6k nera szavazhatnak, 6s nern is lndu hatnak

: : asz:Ssokon noha az ura kod6 je ent6s er6fesziteseket tett ennek a he yzetnek a
::.: .lztatase16

riekik sikerillt! Sv'dorszdg 6s Wates. 
]

: ived nok enyhe z""ro,r"**
' : : : :a g orszagok kozotl Sv6dorszag rende kczik a leg magasa b b a ranyu n 5i k6pv selefie]

- ::. Parlanrenlben6sanemzet parlamentjr:tkben ASved eur6pa parlament kepvsel6l

二

　

一
一

, : _.r:l !;lasziisi rendszere eglajta aranyos k6pv se et, ame yet List System,nek (t st6s
. -'^:k r hivnak A szavazok megkapiak a politikaip6nok alaltamooatott e 6ttek lel es

..::-relyikpadraszavazhainak,esap6r(okszekeket(hetyeket)kapnakapararnentben.
. : ::: iazatok arany6ban. Ha a szavazo egy k politikai parttal vagy je d ttel sem

: :: :. ehel6sege van kihuzn a neveket. 6s barme y sved polgart jetoln a helyLikre
:. ' ler en szem6 y is megva aszthato.

: -: A sved a sohAz 45% a n6 349 tagbo 157en(a2000esv6laszt6s 6vben)

::::::.rzijkvalamiveltdbb,mint50%an6Sv6dorszagl99Sban6rteeaztazilttordst

ｏ
　
９

引
　

０^

.:r : azla a n6k telenlet6t a parlanrentben Sved n6k egy csoportja, akik vrjrds
: ::,rnak hivtak magukat. a demokratikus zsaro ds finom mLlv6szet6t a kalmaztak

r .-_.'sn,!6sok m nden alka onrmal kifogasolt6k az alacsony n6 kdpviseietet a sv6d-:. -:: s:; n A vdrbs harisnyasok a p6rtvezetSk tudtara adtak, hogy refogjak vennia
: : ,-::-r.!yanem a apardiszkr m ndc oban bijndsnektaialtp;rtok a ta I deleg alt jeldlte k
: , ::ik a st;r61, es helyettuk irjak bea salat csaledbgja ik vagyakarh6z kedvenceik

: :.:: : " nr egy tucal n6t azonositottak a vords-harisny6s csoport lagiakent, m6gis, a
: - : -:__. -iLrtatas szerint m nden sv6d hallott a tervr6l. Eqy ulolso pilanatban szilletett
: : -_:-: szernt. minden sv6d paft megduplezta, nehdny esetben megharomszorozta

: : : : ::i: szamat a listarkon

: - ' =' . ez eit. hogy Sv6dorszeg a n6ilorv6nyhoz6k rnagas aranyet erte et
: : .::::i.n a n6i valasztasi kvot6kat nem az a kotrnanyban vagy a tarvenyh026sbaF
i ::. _'!! A po it ka p6rtok va aszthatnak, hogy ce okat vagy kv6tjkat a katmaznak
: =-:-rszert(ferfi/n6/f6rfi/n6)5svedpartalkamazza,hogyeerjeanemekkdz6tlr: . : -eqva aszlotl kepv seloik kozdlt.

,.,alesi niik szervez6dtek 6s lobbiztak.
- .,. (.:g!u esben a lagok 50%-a n6 (30 f6rfi, 30 n6), es a minrszierek fete is no.. r: =: .nek veg6 g husz wa esi he yi tanecstag kdzul csak egy vo t no Egyszeril

５
ノ
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arrol hogy.i llartanak tehenrck l\4egkare i16leg a resztvevok 50% a lartotta a f6rl€l lenrogaList
nyutt6 tokenek A masik 50% leirasa szer nl a ferteik ncm t,mogattek. sct neh;fy esetben
hatar.rzollan e lenz k a po itk;ban va a reszvetc !ket Az mondl;k, h.rgy a ferjerk es m.;
f6rfismeroseik g6to tek 6ket abban. hogy po tikai pa yara eplerrek.

lnt6zm6nyrendszerek miatti akadalyok

A n6ket tdmogat6 rendszerek 6s hal6zatok hianya
Az amb ciozus nrjijeloltck cs polt kusok sz;mos orszagban nem rerde keznek o yan tamogat6
mcchanizmusokka mint pc d;! a po ll kai p;rtokon beiLl i es kivll i erbs halozatok

Anyagitdmogates
Az egyik szempont, ame y akada yozTa a n6ket, az a ve aszt;si kanrpdnyok finanszirozAsa.
es a nagy p6nzek befoly6sa a v6laszlasl elliresokban Esolaiisra Lrgy ttinhcl hogyaz
anyag lenlogatas kihivi:sai a n6k 6s a f6rf ak lekinteteber azonosak A valosdgban a n6k
v iegsze e sokkal kevesebb poltikai szerepl6sre es h vatalba epesre fordithato p6nz!gyi
forreshoz f6rnek hozz;, m nt a lerf ak A va asztasi kampinyok. 6s a po t kai p6 yafulas
mega apozilsa kd ts6ges lehet N6hany orsz.;gban ha egyszeregy n6 vagy egyferf je o tkcnt
elnyerte a p6rtla temogatiset. a poltika paarok anyagl 16rnogat6ssal segitik a te Olteket a
v;lasztasi kamp;nyukban Ennek e len{rre a po tikai Iolyamatleldlesi szakaszaban kevcs
vagy semmiyen pdnzugyl segits6g nincs. meg a politikai akt v tds azon evei soran senl
am kor a kezdo politikus gyakor atot szerez a karrierl6ben.
Egy'Canadian Royal Commisson on E ectora Reform and Parly Flnanclrrg ' e nevezesu
fe meres soran. a n6k elmondtak hogy a penzagyil6nyez6k a legnagyobb akadAlyai a
vdlaszt6s sikereiknek.6sjavasotrk hogy a kormany szabjon hata ateolesl harcok
soran elkolthetrj penznek (a vi; asztasi kamp6ny soran e ko lhet6 penz kor 6tozva vanl2.

A pol tika aktivistak6nt 6s varomanyos jelollkent valo munka szeme yes kiadasai konnyen
e16rhetik az evliobb eTer FLrrot is
A ko tsegek ehetnek:
. tala koz6kra es konferenc 6kra va o uta26sok ko tsegei. a pad rendszeres szocl6ls es polit ka esem6nyern va o r6szvetel koltsege. a po it kai p6rtok te dltvalasztasahoz tartoz6 bels6 perLieloleseken es versenq6seken

valo reszvilel kdlls6gei
. a kdzeietben v selt ruhak kolls6gei
. az eset eg g6nybe vett gyermekfelugye et ko ts6gel a poltika talA kozokon valo r6sz
vOtel ide16re

a pO tkal p6に ёs mbs po tkal csOportok ta9sagi

KOrrs`g“
"oga“

sa n6′″ f●′re″neκ
A kanadai v61asztasitorv6ny rendelkezik a gye「 meke‖ atasi ko isё gekr6.amelyek egy
valaszt6siversenyenrё savev6je101szemё lyesk01is6geiheztartoznak,de nem tё「ki a part

: Ba f!toi paper on party F!fd .g for lntenral ona DEA



:z:eii kampanyok alatt felmerLI6 kdlis6gekre A RoVal Comissioni:r .loq\ o oy6 nel olla.a: . bl.:eoer arir vralanL, . cgroDb l.rhe._: pci rdl :Tarrora Az.'d!alottd. rog/a g)erT6k,etag\elet aJeolt, :ainegszerze,F-et -zuL seq.s ^dltjeoe. 
rg\ a.tjogos"r rerojharo

. : i .- :: :l llLY s L st UK (az amerikai Et\,ILy's Lisl utiln) egy olyan a ap:::.r.: no jelottek szjmdra gyLtjt p6nzt arra az d6re. anre y aiatt: . _:-i tzi a penzt felhaszn.ilhatjak ruhakra uzemanyagra: :. .::,::iira !agy b6rmely olyan do ogra, ame yr6tegy n6 ugy erzi, h;gy
. _ a::zerz6seben

一
一．一
一・

　
一・・
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- - . ,'.: ..farm lehet6s6geinek 
'sszefoglal'sa: :::= :_ ddtt6s jetotvatastesokravat6 kodatozasa

I . :::: a n6i indLr oknak
. - _:. -i.r etozasa es a kampanyok id6kortatinak tiszleletben tadesa:': ::: a ll6kvbtasztesi6sjetot6s kamp6nyainakfinanszirazesata Ez

: : . : _..n rendszerben 616 n6k szamera, ahola kdzp6nzek nem elerhet6ek
- :: ::: a kazp6nzekb6t: az egy p6rt dltal kapolt t6mogalds aranyban: :: ' r:-::-: a pbrl6ltat a v6laszl6sokon inditott n6k sz6m;val: ,_ : .. |iiadesok felv6tele aleldtes es v6laszt6s kdltseoek kdr6be- -. _ - o ror ldnpa^Vdi.d. "t^a ,z-o, osa or tre or'6\ oob: : :::..:::.;Sa

..'- t! N6k egyijttmiik6dase a politikai pdtTokban.

: :! .irylclszervezettr6icsoporlvdtoztathatahelyzeten.Az.lgg0
: '.._k;sp:rton beLiti n6ikozass6g mozgatmat szervezelt. lobbizott: . :::: erej6t hogy kv6t6t vezettessen be A mLrnk:isp;rt n6icsoportjai
. . : i:.i.zc ,r': asztesokon mely mandatumok megnyeres6re esetyei a' :r:::nniket. hoqyminden.resel6rhet5mandatumraietentkezz;nek

- rs:banmegtartotteLrropa parlament v;lasztasoket6 akntanbdTij
o.'/poc'o. o--o. td?rot /onF/or.hog),obor a .-,.,/afat

.. 2z oktates hienya
. :::n a.6rf ak fennhatosaga a16 tartozott Ennekatdrt6nelm h6tiernek: .- :rsz:gbanan6knem6rtenekapoltikarrendszerekhez.sokeselben

: - ::-m kdzrtk hozzi;".. . . _ : l. rlobitiz6l;k, es aktivan batoritsak a n6kel. hogy el6lepienek es

:- ?any FiJndlng for tnrerfaiona DEA.

lGrmridcios ismeretek a politikaban r6sztvev6 n6k reszere
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, :.:: a Ercj-akk-;pv)sclet 16sznet.)

-. civil(nem-kormAnyzati) szervezetek es a potitikaipdrtok k'pesek
: ::ra mi nenrek szempontjabol kegyenlilelt kvotak bevezeteseed lobbiznr

: : _r b;tcritasera. hogy e 6l6plenek 6s aktiv szerepet va lajanak a ddnt6shozata
: . .,i : kai e et es a koz6let minden sz ntj6n
. ::- :s k6pezn a n6ijeldlteket es kampanycsapat!kat.
. .:'esletet ke teni a n6k lrant, mint ij 6s friss er6re a poli|kai e etben es a kaz6
: : arsadalom rntndef szlntlen hely terLteti6s nemzet szinten. Ezzelegy do-

: -:ll lo kepzelt n6kkel k e 6giteni ezt az ul szltksegletet. akik rende keznek a po-
: ! ::3en beto tott aktiv vezet6i fetadalokhoz szaks6ges ismeretekke .

r:-r:.nakdzelet,politkaiesmedakuturamegvaltoztatas6l,hogybefogaclobbak
, ::-;iabbak legyenek.

: _::: nol tagjainak tudomesara hozni. hogy po gark6nt jogalk 6s kole essegeik

: :.r':r_39at6st szerezni a n6i jeoteknek

.::.:-.lamegv;lasztottleldltnek.versenybeszalhatavAlaszt6sokonatdbbipolitikai
:.. szemben egyv6lasztokerrletbenvagyp6rtistan Kevesjeloltetvdlasztanak

i : _ iie ha n ncs mogdtie egypoitika p6rtl6mogat.isa. Ha vataki azt akarja, hogy
: : -: sza,razzanak el6szdr tll ket jutn a a p611 ajton6l oin,

: :-:_ eoyik ta gl a az alab bi m6don i.ta te a jeldltva asztasi elj6 rasiit: Elegegyszerri
r a:. alasszanak a parlamentbe:

: :: ::: akozik a v6lasztott polltikai p6rthoz.
: . ---:nyen do gozik a paarban. 6s el6ri, hogy megismerj6k a p6don be[]l

: : : :_:i:zik, hogyjel6ltk6nt indulhasson a valasztdsokon.
: : =:r::ija magat a pAr1j6va, hogy harcolhasson egy mand6tum6rt: : :::_ii szavazatot szerez. hogy megnyerje a v6lasztas

::r - -'asa eeg pontos. A vat6sdg azonban dsszetettebb N4eglehet6sen nagy
: :: _:r. zall k a politikai pArtokon betal

: - :: :l:rasok a varomenyos jeloltek kiv6taszt,rs6ra. hogy r6sztvehessenek a
: : : . : - :rsz;gr6 orszagra 6s pafirol p6rtra va toznak A politikai partok torzsekre

:  =~Esonltanak asaibisZOklSalkkattrauiclolkkal ёnё kelkkelё seり lrlSalkkal
l ::二「

==13,|「
うSOk sOran,a v lglё s,va9y egyhaziFё げl hl10zatok ere10i nem lehei

― 三[=:,keR]ё ny diO amita tOrekv6 n6knek me9 keliorniuk A pる 可e10tek vろ lasztlsi

: =  =^8J=thataJan Os e‖ enOizhetet en A panhu pOItkusOk egy kisebb bels0
:|==_EI■ 3it6k m090tt ёS e dOnlk hOgy kn akamak pl tle oLkё nt ndlan A k kkek
: : ::r:,ezel6b6, az orszegos frakc 6vezet6b6l es mas orsz;qos szintLj
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: r ; ls rdijc o tek kepz6s6t es tbmogat;set szoto;lo iflezked6sek eqvedelnrljen.. po- o..l-,.1ao.,.t.. h"r .- o .l
/.6../rt o 'o.o - 'io I oJ..

::.:.:r.ndszerintapo tka p.irlokonbett es kivLIi nokelta szervezetteros obbi
::_ .! eredmenye kepen vezett6k be A kormanyok 6s a pjrtok gyakran vonakodtak- _.r_ a klotakat azazzalkapcsolatos vit;k gyakran elfaluthatnak. A kvotak bevezetesit. ::n'a.llilk einreletr sikon. de a gyakcrlat nregrnutatja gazi erl6kuket

:. . : i!:zla leny. hogy egy vagy ket po it ka p6rt kv6tbkat vezet be. befo yiiso hatta
: =.rt hogya k6s6bb ekben kvotetalkatmazzanak. T977 ben Norvegiiban csak

: : ': _r: kezett kvotdval. a padament nrandatuma knak kevesebb. m ntnegysz6za 6kera
: ::::r l" a a parlamentben kepvlset egyattesen a mandeturnok koralbelt]175% at

: _-: ;:rltrol. olrendelkezk hivataosan efogadotlkvol6kka 5

: : !.foglal6 a nemek tekintet6ben kiegyenlitett k6pviselet el6r6s6nek
'::csegei16l.

.. -:n egyenlos6gikv6ta bevezet6se Az egyer t6se gi kvota egy otyan tipusu kvota,
. :=_ ;zonos szabd yokvonatkoznak a ferf ak.a es a n6kre petdaul a cipzarvagy
. -:.s Az egyenl6seg kv6ta csdkkent a Kvotakirelyn6 szinclroma veszelv6t.

.. -.o .,ono-. ptl-at r.o,"ld./ o. I o-pt d. olFqdl p.",1 -n,o..t ". oao, "t,_,.t d

= . .ek szempontjab6l nagyon fontos, hogy akkor s kapjanak megfeteto oklatast
: _ -_ -iacias ismereiek16 es a megva aszlott kepv sel6kent 16lukvonatkozojogokrot
' - :r.:isegekr6l va amint a prob emekrol, ha van kvota rendszer Nagyon sokat

-: _.an6jeiotek,esaton/enyhozonbkkeresikakapcsolatot.eseqylo.ketiraryu

:. , 'afdszert epitenek k az orszag c v l n5szervezete ve

- ' . , .ikezd "KV" (K6rddsek 6s velaszok) ismertetijanyag lemesohato,
:. ':'..szthet6 6s felhasznelhat6 a kv6tdkkat kapcsotatos vitdkban.

' - ..:::( demokratikus int6zked6sek?
. : ':::azemberek-emberek;tlat k6pv se ete, 6s az nem tehet gaz dernokracia.

::.::::.-ag_!obbresze an5k kisebb vagysemmiyen kepv se ette ner. rende kezik
ahol a tdrvenyeket targyalak vagy szavazzak meg Hacsak a rejtett

:. . ! _:- mozdiljuk a nok e 61, a n6knek nem esznek iqazan eqyen 6 ehet6s6qeik.
no- o,.r.o.. ,a .oddob.00o o"6 /. . i \1oo ( o .;e, .gipo:r.a

: '. ::- ahol a ,e olesekei tdbbny re f6rfiak fenfhat6s6ga a ii lartozo poliiika

', : - i elapt egyenl6sdgi kv6at</kiegyentitii tev6kenysag. K6rd6
,.taszok ismertetdse.

l(ommunik6cios ismeretek a politildban resavev6 n6k rcszere



pirtok hatarozzak meg ncm va oszinLl hogy a n6ke1 megfe elo szbFiban foglakje o lkert
megva aszlan .

A kvol6k lehetnek az egyetlerr mego des a pol t kai rendszerek demokrai kLrssa tite ere A
Ldrsadami nernekre vonatkozo egyenoseg kvotbk a fediakra es a n6kre n6zve azonos
szabdiyokkal. 6s ame yben mindenkinek kl ke I al nia a v6laszlarsokon. a kvota rendszer egy
demokratikus tipusa.

K: A kv6ta rendszerben megvdlasztott n6k nem valnak polilikai b6bokkii?
V:Az igaz, hogynchanyorszagban a parlarnentbe vagy hely ko rmd nyza tokba kvota rend sze r

a apjan bekeru o nok els6 h! lema csak a hatalomferl erdeke nek kirakala vol Ezta problem:rt
e ehei kuzdcn a noilelo tek es a fr ssen megvalasztolt he y 6s par amenti kdpv se on6k
k6pz6s6vel, az srneretek es a demokratikusan mcgva asztott k6pvlse 5kre vonatkozoiogok
6s kote ess6gek ter6n.

K: Mil 6rliink nemi kiegyenliletts6gen vagy kiegyenlitii int6zked6sen?
V:Alegs kcresebbrendszerck nem tekintetben k egyensn yozottak'(amit gyakran hivnak
k egyenlit6 int6zked6snek). aho azonos szab6lyok vonaikoznak a felJiakra es a nokre.
Pelddul az egy k rendszer k mondja hogy a je 0ltek legalabb 40%"a fe#l kell. egyen es
legalabb 40% a n6 Ez azt jelenti. hogy egyik tarsada m ne,n k6pvlse ele sem ha adhaLta
rneg a 60% ot lgy e kera a csapdat amit a kvota r6v6n jelolt n6k. egyfajta masodosz6lyu
'kvotak ralyn6k6nt va 6 el[ogadasa 6s kezel6se je]ent.
Anemekegyensu ya megtartla ademokraikush te ess6get s, mive ap;rtlaik6lta jelo tnoi
es f6flle olteket. a partlaikon be ulikjelolesuk ltan meg a szavazoknak is meg kellva asztaniuk.

K: Milyen p6ldak vannak a nemek egyensUlyanak alkalmazds6ra?
Vr A c pzar rendszer a nemek egyensulyanak egyik p6lddla A cipzar PR velasztasl
rendszerekben a kalmazhalo, aho m nden pari lelbltt6b at allit Sv6dorszagban,
N6metorszagban es Norv6giaban a po tikal pertoknak c pz6r-rendszerii je 6 tL sldjuk van.

K: Hogyan miik6dik a cipzdr?
V: A cipzrr rendszerben a fontosabb vezeto pozic okra te dlt f6rf ak 6s n6k neve egyen o
aranyban, felvd iva keru felso1016sra a part valaszesi je o tl stajrn
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:::: poftos mrlkodese kLrlonbaz6 ehet A NemeL Szociatdemokrata P;rt lSpD). a7
r....Tetdletavasolcgy siatahely parlok ku dotteir6 A40% osszabaymegkOvele ,. r jl cipz;r rendszerben keszitsck. de megmarad a szabadse!J. hogy mlnden

: : .'e barme y k nemhez lartozo k6pv se o kcra het.

. ::- :iol az e s6 befuto vdlasztesi rendszcr i. hogy segitsek kiegyen iten a nok

- i :r:c a denrokrata Piirtban, m nd a 26 vii asziasi kdrzet lc oltje t egy vatasztmany. : ::r ralasztlak ki. Nehany keru etben a tagokcgyf6rfi es egyn6 istiira szavazhatnak
-: : ro slikon egldbb szavazatol kapotije o teket egy ferfi/n6 c pzar listara irjak

: .!y n6t velasztanak a I sta teLetere. akkor ot egy f6rf kovet, ak utan srnet egy
- =z k .iald egy ferf sib

. : Parl hasonlo rendszert hasznal Az angol szabad demokrat6k ezl a rendszert
. :r-r 2000 ben az curopa par amenti valasztdsokon Az eredm6ny az ett. hogy a

: :: _.kratAk kbzrl 5 n6t es 5 ferfit viilasztotak be az E!ropai Padamentbe

: - _ak probl6mdk a cipzeir elid16ssal?
::::.: 2001 november v6 asziasok utiin nehanynd jetoltct meggy6ztek ro a', hogy
:. :sza. nrajd ferlakal eptetlek a helyukbe a pbrtjukbot Az ilye. etfoqadhatat an
. --.tulesere azujkoszovoiva asztaslszab: yokszerint. ha eqly n6 id5 e 6tt visszatep.
.. i rinekkel felva lan a a mandetumban. Aleld listbn kovctkez6 n6 kerata hetydre.

:::zarrendszerlelutasithatjrikaziirtlistajIPRvdlasztAsirendszerek.aholaiel6ltek
:::inegvdlloztathatatlanhellyelrendelkeznekapiirtlistdkon.Lehets6gesacipz6r
: ': s: alkalmazni olyan nyitott listiis PR viilasztdsi rendszerekben, ahol a ietdtteket: :-:: eptetni. illetve vissza l6ptetn i a piirtlistakr6l, a vritasztiisokon kapott szavazataik

-:::;ntlottlstisvalasztes rerdszerl alka maz. es ez alhaLoan nemie ent hiilr6nyt
: ._ :-a A szavazok biztositottak, hogy36 5%-ata flnn parament rnand6tumoknak
::- :e A 1991 es szavazasok azt mutattiik hogy a n6k 57% a 6s a i6rfak 25% a

.:rnemekkdziittiegyens ytbiztosit6rendszeratkatmazhat6az,,etstibefu16,.
::::2sr rendszerekn6l, ahol egy6ni jel6lteket v6tasztanak meg az egyes
: : :: : kerulelek k6pviselet6re?
: : . ::i!:c olyan, mint a overseny, az a leld t nyeri meg a mandatlrrnot, ak tobb
: .: : r.pott. meg akkor s. ha ioval kevesebbei kapott a szavazatok 50% nal. A
: :_ ::: nrutatja, hogy ez a fajta szavaz;s rendszer neh6zs6getlelent a n6knek akik

:: ::rak el6rn a trad clondlis Do ilik;ba,r:: ::rak elern a trad clonalis po itikaban
i :: :i: :me y a nemek kozotti egyensity ellarasa nak eqyike, mar hasznaltak o yan

::- rnasenl6la ka mazhatar ott, a hol uj t6rven yhozast vagy ul. els6befut6 ejarast
. : - ztas re nd sze( vezetn ek be, vagy ahol je en t6sen megvb toztatt6 k a hatarokat.― ‐‐‐ ‐ 0,,0 ‐ 04‐ |,V‐ 4■ ● loヽ υO V● uy口  ψ lり CIし  てウ 0し  ,1,CuV● にυ と d` ttdへ d lldtul o、 at
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vela szlesi leloitlistila n mindkelt:rsadalm nenrnek eljat6bb eqyharmad aranvban szereDe n e.ar a o 16..o/ol.-o -t u ro,/.o ,o1o.too. J.o.d,o,ol a ro-o.h-.,,o uJ
va asztAsokon a politikai partok valasztas tistdin a n.ji kepviselei az j998 ev T4%-rot a
2002. evre 34%-ra nott ?

Olaszorszagban a E!ropaiParlament kepv se 6tnek v;laszt;si torvdnye el6tria hoqymnden
po itika paarle dlt6lltas lishj;n lega abb egyh. madaranybannofne[.eq,,hdrm.daranybaI
ferfiaknak ke szerepe niuk, is egyrk nem senl tehet tra sTa lall rrmadit Barme r mozq, om
vagypart. ame yanemekegyensu yatfigyelmen ktvltt hagyo I slat nynjl be a va asztasokra
kapot a lam tamogat.is b zonyos szaza eket ket birsagkent megfizesse. A nok aranya az
Europai Par amentben 11.5% rol20 5% ra n6tt I

Franciaorsz6g a Franc a A kotrnanyba foglalta a nemek egyen 6segi kv6td t.
2000 6ta a francia va asztiis tarveny k mondja, hogy m nclen pR slarenclszert haszna16
ve asztason (ideearve a helyies reg onal s va aszlasokat, bizonyos szenatus va asztasokat
esaz e u ropa i vilasztii sokat is) a panok kotetesek nem sze mpontbot kregye n sLrtyozoti I st; kat
benyuttani - legalabb 40% ferfijeld ttet, es tega abb 40% n6tje o ttet.
Ebben a formdjeban a 2001 m;rciusi helyhaiosaqt vdlasztesokon alkalmazt6k etbszdr a
tarvenyl Ennek eredmenyekeppen a n6i k6pvisel6k sz;ma a varosokbar]22% rc 4t 5%-
ran6tt Mds franciaorsziigive aszt;sokon kdztak az als6haz viitaszt6sa n is. a piirtokt6
e varjak, hogy nemek tekintet6ben kregyen iiett jetrjtt stat al itsanak k e lenkez6 esetbeI
p6nzbuntet6stkellflzetnLlkAzap6rl.amety49%banazegyiknemb6les5l%banameskbot
allit jelbteket.nemke bilntelest fizessen Haenn6l nagyobb ett616s van. a p6rt a amr
tarmogatasi;t a szazalekos kUl.jnbseg fe 6nek merte k6vel csdkke nt k Az a pa( ametyik 45%
ban n6kel es 55% ban terfiakatjelo (T0,r-os kal6nbseq)e veszt az atam tamoqatasanak
5% el.

526mos mas orszAg is beterjesztetle a tarvdnyhozasba a kvotak kdte ez6ve l6telel
Ezek kozott va nl
Be g um Franciaorsz6g. Argentina, Orm6nyorszag, Brazita, Costa Rica, Boljvia, Bosznia
Hercegovina, Costa Rica Djiboutt. Dominikai Kdztarsas;g, Koreai Nepi Demokratikus
Koztiirsasag lndon62a, Jordana, t\4acedonia. t4exiko, I\,larokko. pakisztan panama.
Paraguay Peru. Fr:llop Sz gelek. Szudan. Szerbia l!4ontenegro, Tanz6n a Uganda, VenezLre a.

Frarlc aorszag rnellett mds orszAqok s a nemzeti vagy he y atkotmanyba fog alt6k a
kv6tarendszert Ezekkdzotlvan: Kina. Ertrea. Guyana Kenya. Nepet. F(-1op Szigelek.
Tajvan Tanzania. Uganda. Argentina lndrae

K: Mik az el6nyei a kv6tak alkotmiinyos formziba fogla16s6nak vagy bevezet6sLiknek
a t6rvdnvhozasba?
\ Arooi;'"po|o 'io" ./. -o r.... .ro. -o6t -..n rao../dqor'.Fdag,p.r .dr.aadlTl
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. ..^rpontlabo egyen 6tlen tistill ad le, erv6nvtetenittk azt Ebben a formi jb;rn a
",.1" ..i .d,.,,r , oto, , ,rrd,-t .,o br ... ,....r ,r

:fi .o t /r..ot ..1o.- 
"/ ah 'r /.. ri"pdt ol oFr.roI, -- .k tek nieteben kegyenlitettlea t istat; itsanakk. e tenkez6esetben Denzb|ntetdsl

. r/,o.., o,o.o!,a1.o.--p.t r...d ro,ol--ta. ar - t a 
^/ dptl. -::n azegyiknemb6les51% ban a masikbol illtt jeto leket nem kel buntei6st: -: efn6 nagyobb e t6res van. a pert a tami tdmoqatis:t a sz6zal6kos kuldnbseo

.-..- o.-pn,r A..p, ,-.,rt laoobo. o.o.o- "" b"nt...".a
', rs a kiilanbs6g - e veszt az i:tanri tamogat.isanak 5% at

: r:.: r erijs dsztonzest ad a partoknak hogy betartsak a ldrvenyt

', rnyesek a kv6titk?
. -:ii Lrnios tagorszagok olyan

:=「うSitO eJarast(affrmalve ac10n)

「
■ pёldlu:

. : ::DAW i.:mogatja a ki onleges irtezkedesek a ka maziisat.
: - - . a amokban az de qtenes ku onteges intezkedeseket (Temporary Special

-. -Slls) atv6ve ame yek a de /acto egyen 6s6get ayorsitiiik ie a ferf ak es n6k
-. _:- teklnthet6k d szkriminacionak

: - '-es paraqrafus)

::,':3ai Bizottsiig (84/635/EEC)iavastata sijrgetia tage amokat, hogy tegyenek
::::.::ke1 az6ri, biztosositva legyen a n6 jelottek es a n6k felv6te enek valaminl

: : .:::-ek t6rnogatdsa minden szinlen, az o yan szektorokban es hivati;sokbar.::. se tek. kr:ilonosen a felel6s beoszt6sokban, illetve tilmogassa a n6k akliv: : : : :.lanteshoz6testLletekben ro

: _ :'::rlamentdlisTaniics (az lnterparamenta is Un o plen6risdont6shozo szervezete):: 1 -.:44;pr is6ban, meg6llapodott egy ,attdr6s akci6tervben, amey kijavitla: . .-segeta f6riak es n6k politikai 6 etben va o szerepl6seben A lll (,1) szakasz: _ rr, sz goruan deig enes alapon, de enged6tyezeltek a meglerdsilo e iardsok

Tanecs azEuropa M niszlerekta; kozojan etfoqadotteqyhatarozatotan6k
' 'oLrol..'l .r.i.or o.1oo, L ot '6a6r6-.,-..".. .6..; ,6q

=.'.ek a n6k szamdra a po tikiban va o r6szv6telt es d5vet biziositsak a.:- :]seget lpozitiv nlezked6s). Skopte 2003 )a )et 22 23

Tan6cs_. :.s 1999 lunlus 22 i parlamentt gyilese clfogadta a javasiatol az egyen 6
: polltika eletben 11413 sz.)

:-:rt.aka12 pontla (i )knrondja hogy A kdzqyLes biztatia a nemzetek
I, asztdnazz6k a parlanrentletkct ce ranyos rntezked6sek bevezelesere.

:t ser Equalllf Law Oxlord (EB Nenr .gyen osco rorveny Oxford)C aref

nemzetkazi testu elekhez tarloznak, amelyek a
tiimogato hatdrozati javaslatokat fogadtak el

Kommunittd6sismerelek a pol蘭 Mban“銀he′6n6k
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K: Kepcsek leszneft a partok megfeteio szamu. allalmas noijelbltet latalni?/ rz.rIrletenieslon o\ rrJ az.,dn. rd.t
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Kifog6sok 6s indokok

Az alibbiakban a va os 6letbdtvett kitogisok ta blhatok
. Mta,1 \dnazta\,s,tit a datg.)Aot)- A naAn.,)k totv,nycs laguk tesztvenni a vatasztA ).o. \F-,. .- I a _aF,
. ltli \alaba,t n€m \agJt)n^ a Dat elah.a^ t
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' nnalldn"aatan atatota nyLqlton es f.att
' ,p., 

F'taoe

・
Fttκ:響』=縄∬:Fll品:認λ″だ″児脚島∬%′階::]f:ζ♀信禦

||(2004 
首prls 8 n 90)

a″6kρο:itikai′

"egerosodOse e″e, c`Foraro々 be177●●

“

sa



=r nog,
al ennek

- :en kepviselve legyen

-: - m: fleg negaldanda gan1)1A rdn dhetl il ts hae\ at e|tnozi \./eloiel uo.s
--- 
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『

認証黒″ζ荒群電ki器I凛麟′i麓:窮増鳴,鶏 :ξ:3り"
::--.:r' |,)lt.ebbenazoszAllbantiszlerukandkct,labban,mjntalei)aka!.Esezei

. . . ..1i. ierfiak rncgv'deni a nijkct a poltikatvthgAnak keletnc ensegcit6l. (Ezt an. - :,:ete nandbk. hauy az arszagban a nok kentenyet) es nyiltan katnpenyollak a: - .. liogy jetattkdnt rcszt vehessenck a v6laszt1sokan )

:: : r,/ala bcvezetcse vesz'lyes Felt'argalhara a csahdak elct6L. ha hirleten naqy'- tpa".o' ..a.

:- .i.b-arl jagat a mesadik hetyre kenjtnek A feiiaknak ebben az arszigba ncnt. :.- . ha tbtnagatn1tjk a n6k szcreptEs't a palilikeban.

-.'.tatok
:..:-rlegy6zese6rdekebenfolylatottkuzdeenrmegnyerese eheta egkemenyebb.: _:'s:bb harcl Az alabbi resz hasznos v6 aszokal lartatmaz, amelyet<t"et az eri|en:..:,-i.l6s a kazdnnyeliehet szembesztn Ez a r6sz a7 ember jogok es a demokrac ir: . r. egyezmenye t veszi alaput. arnetyekbot idezhet

'::: ;e!o demokrdcia a demok16ca lelen egr egfeitettebb forrnaja Ugy kel eriel:: :hcgy e van irva: minden polgar teles 6rtekrl reszvetele a valasztasokban es. : __?nyzasban, iehat a n6ke ugyanugy m n1 a fefiake

- : - -g\, tartla. hogy az ember logok. a demokrbcia, a va asi tolerancia 6s a tdrv6ny. . - . szokiisok es tradici6k szakseges 6s kivenatos elhagydsat jelenti Bar ez k6n: -:.nlehetaz 6si korm6nyrendszereknek, a demokrrliia aztjeenti, hogyszaki: ..:.olyanrendszerekket,ametyekn6iahatatornhozvaologotianb"soriiu"ot<on
. __ nL a nem oszt;ty. etn ka hovaiartozas vagy valam tyen utOrlUs efv.

:-:: -eg a nemzete alkotmeny6 Sok orsz6g Allaml A kotnranya lartalmaz embefi: ..: szavalo o rendelkezdseket STamos uj alkotm6nnyat rend;tkez6 orszag ktfele. -_ ::avatoja az egyen16 emberijollokat a nok s*m6ra. azonos eselvekelt a riOt. .- ...,aroro- Jn-- C ,/r.nta Ar/)td,at

.: :s f.t Rovi-.wr)g a Legat Franc\|atk b El_.cLions,, lhnyetvek a velaszhsak jogi kerc: :. i..sehez), az aDHtR 20A1_.s ktadhnya az ADtjlR hantapjen: *** *rr. _,1 iar,i, e,- :'r: for Dcmocralrc nsrruro.s and Hunran Rllhrs (A demokrarr,.s nio^enyii"s en,:::- --.aaia) k adot egy kez k.jivvet a val.szras mesfsye6k reszerc i,/or t)rir; Wanlen.:. : :i Ebctians (A nak vabsztasi rcsu-.t-.tenek ni,,i.,ozasa ,, r,_* Varsoiar :no:,
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. A lelltabb orsza!l l.,koss6ginak 5.1-54% a1n6k atkottak A clemokrrc a b;rmevfor-miil;ban eInek r!kroT6dnie kine a potit kai kepviseietnkbe" i.- 
-'"""'",'

. Enyh6bben fogalm:zva. amrkor a rok el6ret!tds;rol van szo, a feftak kaztudottaIm nden kuhurAban ellenerveket hoznak iet a h"sy.r;;y;;;;i"ri;'";J;:::i:,
de ugy liitszik. hogy a fedak sehol n.r
rfrerner es a mobilrel-.fonok bevezer6.,l 

t"jl:j':1,."1*""'9n'of a szam togefef az

hagyasi;t. lr mrnr a Teg qzoL'i'oL es halvomrnrrrf e!

. Az egyetemes tarvenyekbe fog aI emberr]ogok (asd az ENSZ okiratot lellebb) haiat
l-"1^[ l:ll"]l:- h , szor asor ai r s haqyominyokat, ha ezek a r6si szok;sok szoc dIar po'.,tr.ldo ." 1_ o",,d", .qi rooor ..6r. . n,,. F.bp.o/rJr'dno.e(.

A ,a,-to/a, pff,. L ,,, ot r"lotOo O-,,het
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'._.e k a n6k kapac tisbt. hogy reszt vehesse|ek a donteshozala ban 6s a vezetesben

: -terparlamentAris Uni6 Taniicsiinak hatdrozala 1992. ziprilisaban kimondta:
: -lkrac a a apelve csak akkor kap gaz es d namikus ede mel, ha a po itika paarok 6s a
r:iEk torvenyhozo testLl ete nek kerdese ben a f6diak 6s n6k egyLrttesen ddnlenek, a
:. r m ndk6tfe6nek erdeke16s szand6ka tfioveemb-. veve '

-- :U New Delhi Nyilatkozataz IPU konferencidn, l997.februziri6ban
: 
__i_a: Amila mode.n demokralikus larsadalmakban fejlesztenikel, aznem mas. mintaz

' : r r a .. en ntkezes, a rnelyben a f6 rfiak 6s n6k egyen 6en es egyrne$ kiegesz itve do gozna k
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"`dia r“

dos■6sa a v6fasz“sokめ′6s a,6″

Szbmos orszi;gban vdlaszHsok idejen. a n6ketes a v6lemdnyeikela m6dia sz nle lSthatatlarna
tesz A med;ltferfiak ranyi!ak, es sokszor nem -.pp,.n a eghaadobbgondolkodesuf6rfak
A n6k 6rdekei es nizetei ranti 6rdekl6des ilyelen h anyanak egyet cn credmenye van: a
akoss;q felehez laa(ozo n626k m6dia cenzur;la A rrjk gyakran tbvol tartjik magukat a
Qo\ilikal es az akiua(\s uq\eket iarqya\o lele.rizio- es radiom(soroklo\ A meqha\\galoil n.rk
szama m6qsem kozellt a fe et a f6rf polil kusok szak6rtok tudosit6k. e emzok ES -:.
k6szitok szbmanak
Ez aztle enti, hogy a med aban a fefiak i; litldk ossze a valasztds napirendlel A ndk. .

v6 emenyeiketes prioritesukat ethatatlanna vagylelent6kle enn6teszlk 6ppen akkor. an
a tobbseget kepvise 6 nenr n626pontja es szukseglete a legnagyobb ny lvanossagot e: .
legtobb sz6t 6rdeme n6k Amellett. hogy durva v sszae es a kommuna s eterrel ez r.::
./oqadloLla.Tdoar olr. r.rn.r. - k"ro "jo.j dgrrr.-dna.,.a.

Vannakmediunrok ameyekanSkpoitika k6pessegeit irgy teszik kozhe yesse. hogytdbbn. -
a n6i pol tikusok ruhajara 6s fr zurat6ra koncentralnak A n6i po tikusokat a feles6gker: -.
anyakent betd talt szereprikr6 kerdezik de a f6rfi polit kusokt6 r tken kerdeznek ehl::
hasonl6 kerd6seket.

Amennyiben e 6gedel en a mediatudositilsokka . ame yek a n6kkel fog a koznak. kdvetell.
egy ta Slkozol a vetkes malsorok vagy ujsagok szerkeszt6 ve . Az e s6 evel6ben, amibE-
tala kozot lavasol. indokolja meg p6ldakka az el69edetlens6g6t. esa legbar6tsagosat:
nr6don rnondja el nekik. hogy szivesen ad nekik tan6csokat a tov6ben

A n6k sz6mdra fontos k6rd6sek l6thatatlansdga a m6dieban marginalizdlja
ezeket a k6rd6seket,
Nem m nd g az e iogull vagy igazs6gtalan hirkozles az aml a noket k6rositja, a hirkdz e,
teltes hlany6nak is iyen hat6sa van Tobb n6 v;lik ujsagirovr, m nt edd g b6nn kor, de a:
ujsagir6knak kisebb a hatalmuk .nint a szerkeszt6knek es producereknek. A szerkeszto.
azok, akik e ddntik hogy me y n626pontokales pr oritasokattadjek hired6kUnek Egy1995.
os UNESCO-s leleni6s a n6k fogla kozlatesbro a hirkdz 6si m6diaban azl mutatta. hogy a

n6k csak 3% atvezett6ka 239 felsoro t m6diaszervezetnek, es a vezet6 pozic ok mindassze
12% et toltottek be r1

A'Nok az UjsagirAsban e neve26sai, n5i uls;girokat kepvise 6 Egyesult K ra ys6g be
szervezet fe merese azl mutatla, hogy a brii nemzeti lapok d6nt6shoz6i.ak 80%-a f6fi

A ncii politikusokr6l kevesebbet tud6sitanak, mint f6rti tersaikr6l.
Az 1992 es brit 6 ta ;nos vd aszt6sok soran a Luoghborough Egyetern media szaka az

r. Ga lagher, [,1argarel, An Unfinished Stary Gender Patierns in [,4edia Emp]oymenl UNESCO
1995.
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. :,ralaszt6sr kampiny harom het6n keresztul kis6rte figyelemme a f6bb hirekkel:. :Lril s esemenyekkel ioglalkozo mLisorokat.
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: -:.::6 l997esbrtatta;nosv6laszldssemvolljobb Annakelenere hoqyrekordot. .erlarnentbe bekerllt n6k sz;ma a partanrent 

"oit"g;" "rt.rl." 6;6i1i0-r"-:::: . a n6ktovebbra islathatatanok maradtak.
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Kommunttd6s tmerelek a pd‖ kabanたMvev6 n6k“軽 re



Egyhoiland felm6r6s krmulatta. hogy Ho andiaban iscsak rninden negyedik nrcd a nrltsorokban
megjelenb szakember no r7

A m6dia az aldbbi m6dokon ierulhat hozz.i pozitivan a ntik el6menetel6hez:
' Lega16bb a ferlak rnegjelenes6nek szinll6re s6rilik a ndk riporterkent. v tafor!m reszlve

v6kdnt 6s szak6ir6k6nt vato megjelenes6t. minden terLrtelen.. Javitlak a n6k szereplesenek etfoqadesat a kozntegite csben, a koz 6s po itika e et ter
m6szetes 16szek6nt

. Ugy mutatiak be a n6ket, hogylavilsa a kdzv6tem6ny bizaimet a n6k kepess6ge t eslo
gos vezet6 pozicoikat let6en. a t6rsadatom mnden szeklori:jban.. BlztositjAk, hogy a megk6rdezeti n6k 6s ferfak szarna k egyensu yozott legyen, amikor
polgarokat es szakert6ket k6rdezfek meg a potUkai vagy aktualis kerd6se[rdl. Hirkdzlesl b ztositanak a m6dibban az olyan kerd6sekben. ame yek kdldnosen iontosak
, nol ../.-oon.jdoot

. Olyan ka16nleges szemszogb6l kdze itenek rneg aktu6ts hkeket ameiyeket csak a no

A politikai p6rloknak tehet6s6grlk van:. Bztositan hogy a n6k mindenho rnegjetenjenek A nemek kdzdttiegyensutynak kdrlj -
belu 50/50,nek ketene ennie konferenci6k fe sz6la ol. a sajto- 6s m;dia szoviv6k, pArt
nyomtatvanyok k6pe n. mirlden kdz6leti p atformon. A n6knek ehetnek egyeni szemt6leteik. ameyek a gyakran knldnboz6 atasmodb6t es
tapaszta atbo ad6dnak, ds ame yek 6ppen olyan he yt6lt6ak 6s 6ppet1 otyaD eclekesek,
mint a l6rfiak n6zete

. Legalabb egynapos szakszer6 k6pzesl tartani a je olteknek hoqy hogyan adjanak inter
jikat a medieban

Acivil szervezeleknek lehet6s69iikvan:
. Megtanuln , hogy hogyan vehetik fel a kapcsolatot a m6di;va . es megtudjak, miyen mo-

don lehet a rn6d aban megjeleniten a nok sz6mara fontos kerd6seket, vaia rn in t i6pzest
I ).ld'rd norralol'.tnal pc drtt\ -.Jl dr. Biztositani, hogy nrinden [jsi;giro kap]on egy j6lst61a nem kormanvzati szervezelek nor

. o/,o rol A r/p....7.ok o,d-.d- r ord "[. hoo, re'l i.-ro a. e pg,/o, \o I o,' Ell6tni a m6dat erdekes dtetekkel m6sorokrol es programokro ameyek a poltkeban
es a n6k szamara fontos esem6nyekben reszt vev6 n6kr6l szotnak. Megmulatn hogy
milyen szemszogbot tudjak a probtemi;k fontoss6gat kieme ni. l,lasolatokat k6sz,teni az a abbi e]ten6rz6listak16 6s szelosztanr a szerkeszl6k. produ
cerek 6s njs6girok kozotl

r NOS Burea! Beetdvorm ng podrayatDepa(men1 pOBox,14 120OJJHlersLm

a jiivSre nezve. A nemek egyensfilya a m6dieban.
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-'lmuhtes a mddia r6szdre. A nemek megjelenitds6nek szempontjai.

:st,k hogy a n6k lathatovi es halhalova v6ljanak a m6d aban
:.r kell, hogy a n6k cs f6rfiak egyenlo ar6nyban szerepeljenek a televizioban. radi6ban
-rit saloban kommenulork6nt ntcrlu k6szit6kent es szerept6kent, szakert6kent a
ちs aktuais kozё let v tam6sOrOkban

..ieszit6sekorvagyvtaf6rumokvezel6sekoratetevizobanvagy16droban,tudatosan
. =:r kellra. hogy a nok ugyanannyi d6tkapjanakamegszolal6sra,mintaferfak.Ne

: .:satorn6nmeghivtakegyped,hogyszerepelenekegymaisorban Aferfltmegkerdezik
:-..:i_!er6.Afees6gemeghalgatjaAznterj!tkeszit6figyemenkivulhagylaan6t,6s

.: .az r.,eg. mr a v6 emenye arr6 am t a ferfi rnondott A n6 t sagosan zavarban
:r :apasztalatlan ahhoz hogy kozbeszojon es e mondja a saj6t n6zeleit
:_ szlereotipi6k egyp6ldaja - az Lljsagi16 igazsbgta anu, aztfelete ezte hogyaferf
- - e :cnlos lesz. es 6rdekes lesz a mondanrvalola. Az njsagiro igy azt fett6telezte,

-.! n6ket, es hagyja oket figye men kivltl m kdzben csak a fediakkalbesze

':,elemenyenemfontos.6segyebk6ntse.nteszsemmierdekeshozzafiiznivat6la
:===etё shez

::=,eg a k advanyOk ёs uisagok kё pel ls lbrう l Mia nOkOsた raka●nya?
:‐ |]「うzollk a noket?(inkう bb szexub stう rgyak.mint 90ndolkod6 ёs「Osztvev6

:..::iftakl6mak,6srnennyiln6k?An6lujsagir6kratbbbnyirean6pszerLibbkdznapbb
... . zzek?

=]「
prOducerei′ rendez61イ ёmak os hlny musOr6 n6k?Mia nOI,fё rF szerkesztOk

== =lё
げak a hely,TV ad6ban′ radioad6ban′ uisう gban,kOzё letben azOnos

― ::=lkal「endelkeznek a mё dia m6sOnervez6sёhez?
[[ = ~31 ho9y ki「 6nyilla a h reket aktuう Is Ogyeket os pOIJkainap rendet Ne Feledie
:.=‐ 3｀ IS n6k nё zeteieLO「 heinek abban hOgy mely pOit ka10s 61sbgh rek kerltenek

: : -eg az extra "n6i szemszdget" a megt6v6 hirekben!
:: : .:n temiikat 6s tdar6neteket, arneyek kit ldnosen fontosa k ehetneka n6ksz6mdra
: '- :r, kapcso atihal6zatot, amelye tiitla Onl nformaciovata noLre nezve lLjtdndse|

=_:-rral Az ujsdgirok tbbbet kitudnak deriten ezekr6la k6rd6sek.ol6s az aktua is
.: :a akban. a n6szervezetekt6l, az UNTFE[4 t6l. n enr zelkozi sze rvezete kt6l. n6

: . !.iba vagyaz nternetr6l

i : ? szlereotipiiikatl
. :ll hogy a k6peken, tart6netekben es besz6lgeto mosorokban hogyanje enitik
, ..'.'ban a n6ket es a ierfakat. A k6pek es a m[isorok sztereotip szerepekben
-: = 'erfakat es n5ket, a fer{iakat fontosnak. a nSket pedig csak mel 6kszereploken t

Kommunittci6s ismerelek a pol‖ 踵ban r6s加9め n6k



Hozzon lelrea nemek lekinteteben kiegyensLjlyozo kapcsota istakat:
A,/r dorol ./ptLo. o. F or.o.,6rp.lo ,,.t_^.F. l.o, ool d..o, .d,o..oL,o,e
ferfiakrol, akikkct beszetni tud na k a kulanboz6 temakr6:a gazr:ias6gr6t, poiiit# 1,;ry"."trajogik6rd6sekrij , szoc als k6rd6sekr6 sze tirasrrit, egeizsegr6i okiatbsrO 

"tO.- 
'--'

Keriilje elaz lgen. de..." drvek csapdajatl
AzoLamedaallalmazo al ahilgyaIoi]oTrakazeseyegyent6s69rkerdesekben.lolismcrk
az "lqen. de eruct
tgen, tudlut. hogy egyenl6 sz6mu n6l es ferfit kellett vo na szerepeltessunk a televiziosbesz6 ge16 miisorban, de nem ismeriLtnk meglelet6 n6t aki hozz6 iudoit 

"" "" 
.rJ 

"i 
l_

E eg sok k6pzet n6 van rninden orszbgban - azetesits6k ki a kapcso ati iis;ik;tl

Keriiljdk a szexista uisdgtrastl
P.o r.leo,-g\/A. I re./. lo-a-olebp. . /..poro -o I / . at aaat. .dga..,.q, dldo, " l 

.ootdrd
naTa< 6r o'ol\po. oo.od, l,or6,pr...D..Llo,.zr teo,"n"g"r6n"ne.oo. zo-aotorerrrra nezve s - elentezo eserben ne teoyen mes;egyzeii a ldrio _"g1"L"6.," ";ii "csa adr h-o v7Fi.c

Kerdje a cs;k a n6re tetl ki s6 meqjelenesre es a csal6d helyzetre vonatkou 6 megjegyz6sekel

1r:],-n l:,t gyalran Ierdpzil arror pol riLusoktol, hosy hogyan ludjak 6sszeeqyezrerni at-r.vattt. d ,."d,.-trth.l L..,,..i ..r Uoo-,td, - a,.opt .n-o.r d/o-aoap..raz hogya n6i pol trkusoknak kevesebb beszed delrt maraaa.-,nter1, o ari fl"gV"i.""l,]l(
a velenr6nyliket m:s fontos k6rd6sekr.jt

Haszn6lion eltat6nos 6s semleges sz6tdrat!
HasznlJOn o yan szok ncset.ame y mag6banlog aJa a n6ket s ugyanし

gy ahOgy a Fer akat
Aィ｀。ハ_HI^_p´ ^^ヵ ^^^`__^__      ^‐ ^A Canadan Broadcasing COmpど Πyに BQ kё ζ』[[ら酎 httj:置 淵 さ‖γごきζ昴 [::ζoフ ハhぅ 。,ぃス1、 |′ ス1 `^ス ^′ ■́, ^_` _`   ^

~  ~0′  ~  ~~シ  … 0 ●|‐ ョ o‐  ●●uし｀Sz6hasznOlatrOl uisagir6k sz`mbra szivesen kuldenek bさ
「kinek egy ingyenes pOldanyt「ヽ 1_● 1 _ラ ^^_^1^ ^■ ス̂ _^^___ `,[Meqliaz an90 nye Vben a szemё yes nё vmlsok ёs szamos anaさ nOs szemё yh vatkOzosn‐ m‖●__1し ,11バ ぃII ●^` _`メ _4_| _nemleg e kl onし 1引 etve fё r,akra vOnatkOztatva a akut k(m ntp a ma9ya「 nye vben az・611● ぃ港ィi'ヽ 1・うlamfer')]

Keriilie a n6k 6let6r6t sz6l6 m6diattirt6netek kize16lag negativ t6mekhoz vat6kapcsoliis6t!
Kerulje a n6k 6le16r6l sz6t6 m6diatcjrtenetek kizerolag otyan temakhoz vato kapcsotas6t,amervek,.ea n6k dgv tekintenek, minrha 6Iando ataoratoi r"i,nen"t. E."il ii.iar.l5"r,i,itll"ir,de.a n6k trt6t6k is, 6s sokar tesznek a vit6s6rt. K";;;;;;;;k;;;;ii"iJ"r"] ;!";'oip6ldak6peket is!

2.R6sz

A workshop c61ia

tnnel a haromoras Iozszetcolesse ioo.rlk
-*,"ry"ir"-".i.,ii;;;I;::ii;;:il;if'"" 

kepz6snek a vesere a r6szrvev6k kepzell

l4lorkshop a nyi tvd nossdg el6tti szerepl6sr6l.



ｅ

一つ

一　
一〓

一
　

一

nerik

izi6s

ltara

ep16

9y a

*et

a10

=」
egyZ6Sek az oκ rarO″71aκ

二
i szere16s es szemeLzet

' I=lart``b′ a Os Ffrcro″ ∂κ ce″υχ yagy gy17rma`∂ρasz a′aρo■ 力jlloz rogzlrё soゎ ez
= : =´ :oぅ vagy llasyetlrO a々 ′ソerltesん ez

:aso―

―

=szよ
veツ 0々 belη rlra r々Ozna″  スzο々

`ar6 e′

magyarazza a naρ  cOlylr ёs 6rroた e′′a
.:=i evσ々klyarslga′ rOs p″ 0″

`lsa′

ι

二三 Odυ′‐60 ttrc
―: = :ar6 prezenrづ c′0/a,aた Ozび′et'szereρ′びsse′ a々pcso′ aros ranlcs。 ″々 a′  εzr a

j=: ,v6々
|′ ta′ Fe′refrたordose″ 6々ver′″

: ―odυ′‐60 perc

=,sz′
ls′ ‖eggyOz6.'ノlre″

― :´ sloρ o月 ado`r●η
`csOκ

′egrobbye yOna“ Oz″ ∂′e′0′reκre ls csa々 ′g´ ″ゎra c′ソ″
:|‐

===te々
a々mplηyszevezo′reスヵyaSlarO″ egyleszeazO″ ban"々ぎbO a nO′ yど●szras′

: =′
'C々

SZ6′

:: : 3zszereρ ′Osse′ FOg′a′″Oz6 0″ ra tas`′ηege′6zOen,az oktarOκ ё々sz″r/ene々 re′

:―  =た Or月 /eze`b6′ yer`ρё′dぎ々 ′々ァ|′aszrJsざ yat anle′ye々 sze′η′0′ reti″ az egyes
=:∫

3″ ′Onyegび
` Ez seglr abban, 

わogy a rog′ a′ 。々zas kaρ cs。′6″o, a わery'
1   ===tわ ez,a′ηlber a“ sz`vevOた do′gοzηak

E■
=: :-ltukra. hogy a foglalkozes mindenkinek hasznos lesz minden szinten - a

-.^-.k 6s a gyakorlattal rendelkezaknek egyat.int.
;rdekdben, hogy fiindenki6rezze, szivesen ldtjdk 6s nem rekesztik ki, az oktat6
ikor k6rdezze meg a rasztvevSket, ki az, akinek nincsen semmilyen tapasztalata
'obb ki;ziins6gnek adott besz6dekben; h4nyan vannak a foglatkoz4son, akik
ndelkeznek ndrni tapasztalattal ezen a t6ren,6s hAnyan azok, akik m* nagy
.latra tettek szert a kdzszerepl€sben. Az oktat6 mondja et, hogy k6s6bb a
ozds so16n, a kiizszerepl6sben gyakorlottak biirmikor megoszthatjek hasznos
aikat a kisebb gyako attal rendelkez6 rasztvev6kkel.

.-...: kovetkezS feladata, hogy megkiri a r6sztvev6ket, irjek Ie a kiizszercpt6s'...sztalt kommunikiici6s probl6niiikat. Az oktat6 a papirra fetir egy tis6t
. . arobl6nitkr6l 6s kdrddsekr6l, ametyeket a rdsztvevijk vetettek fel.

Kommunikeci6s ismeretek a politildban resztuev6 n6k reszere
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Az oktat6 mondja et, hogy a fogtatkozds heta6v' r6sz6ben megtesz mindent a felmeirftprobl6md k 6s k6.d6sek megold1is66rt.

A 
.kiivetkezci kapcsot6d6 t'makijrijk forgat,kiinw stitusban ir6dtat, ametyet az oktat6kiivethet.

HOGYAN iRJUNK MEG Es ADJUNK EL6 EGY BEszEDET/FELSZ6LALAST
Tervez6s. elkdszitds 6s gyakorlds
Bevezetds

Ne_a-ggoojon. ha bdtortalannak vagy ioegesnek 6zi n agel - a melegseg. kozverlenseg esoszrnteseg Fontosabb, mint a technikal
Egy jo politikai aktivista vagy jerdrt megtanu r ferLlremerkedn i a kdzszerepr6st6r var6 f6rermen,6s elveziaz 6tm6ni,.t. Gondotjon ,gy a-kdzdns6gh". inr"z"t ue".J#".'#ffi;;ilil;:r,
amely lehetdseget ad a ndzetei negoszl6s6ra rrds emberekket

MIT akar el6rni?
Az a c6lja, hogy a megfelel6 iizenetel, a megfetel6 iddben e!.uttassa a kdz6ns6ghez.

Ha azt akaria, hogy megvdlasszdk:
Akarja, hogy megvdlasszek. vagy azr akaria. hogy a7 emberek t6mogass5k a kampanvat?A jeldlt c6tja az. hogy eteg szavazot 6litson a: 

"ro"ui".-"il "r.J"""-n 
.;;;;rur."r,vagy,a_pertjera szavaznak. Kezdjeugy. hogy bem L ratkozik. 6s etmoldjd. h;Sy;;;; ;;,:i,1",poszlra szeretn6 megvdlasztatni maoat. p6t.

incJulak l6ul: "Jilia vagyok- es a polgamesten poszlen

Mit akar el6rni a besz6d6vel?
l.Rrivennia kdz6ns6get, hogy higgyenek vatamiben/t6mogassak az Ugy6vt6mogass6ka politikai p6rtj6Uszavazzanak mao ata?
2. Teltekre sarkallni az emberekei?

Ha on jeldlt vagy egy civirszervezet aktrvist6ja, a reggyakoribb ok, ami6rl besz6devfersz6raresrfog rartani az, hogy ravegye a hallgal6sag;r az Ljgy dmogat6sera 6s a tetrekre.

s"ilkseg lehet r.i. hogy a sajirtgondorkod6smodjdra hangorja az embereket - ejerri. hogym6sk6ppen gonoolkodjanak. megvaftozzanak ej,"jf,;Aj"iui.

A kitzdns6g el6ttifelsz6tatds kutcsa a felkisziit6s 6s a gyakorlds-
Gyakorolhat egyed Lil, vaqy a csat6dia. bararai koIegaiet6tt. [,4in6ttdbb;|k",,'f rr'*"io'rO*"ge,6tt beszetni, anndt jobb felszotat;va vathat

H199yen abban anntn]ond Vogezze ela hbzlた
18datOkat h09y pOntosan iisztbban iegyen

aZZal ami「 ol beszol Az ёrzelelm onmaglban kevё s_nё hony kOnk「ёitё nyre Os szぅ |¬「a is
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: legess6g legy6z6se.

_ .rhal ja, hogyazOn nev6tszo itlaka besz6d6hez. assitsa e a l69zeset engedle
: :: :s !ralkodlon maqan

. : :- {s6g egyfajta 6nz6s azljelenti.hogyt6bbelgondolsaietmag6ra,mintatobblek
::.-': Gondoljon ink6bb arra, hogy fir6sokat kell rnegnyugtatnia. ahelyett, hogy

:: : icndo .

: .!y felszo ajon egy ri esen, gyeng6nek 612l a t6rde t a gyomra osszeszoruL, es
: :: :egess6gt6l. E pirul, a f6lelemto verejtekezik, remeg a keze, 6s biztos benne.
: _roiiog csind nimagabo

: :i.ezzen ri, hogy a eg smertebb 6s legsikeresebb sz6nokok kdzii a egtdbben
r ri. .. a szorongato 6126seket eltek At annak dei6n.

:: -r e a 16legz6s6t. Barmely k konnyiibuvir igazolhaija, hogy miyen neh6z panikba
: :,r:3n es egyenletesen lelegzk

- : :- .l gondolkodnia gyakorlati r6szleteken. Amig anre nem kerrila sora felszolalasban
: ::.e a helyzel iranyitasat ugy, hogy a gyakorlati rdsz etekre koncentra .

, r ^'ald atAskajat, amigazemelv6nyen lesz? Nenrtrlmagasa m krofon mag6nak?
: . r i;rhet meg ra, hogy beal itsa maganak? Jegyezze meg a TV kabelek helyzet6t

: -: sen at rajtuk. Szamolja meg. hogy h6ny l6p6st kell l6pnle. am kor fe rnegy az
: = hcgy nehogy elessen a iepcsokon. Gondoskodottegy poharvizr6larra azeselre.
..-'iArnikorazemberdeges,amegemelkedettadrenainszinthat6s6rakiszerad
: =-jreja,aminfgyenitudjaazd6thogytartanitudjamag6tazidokoratozeshoz?
.:i ::naznia gyakorlat resz etek el en5126l stai6t, eszre iogja venn , hogy nincs ideje

: : ..' Point dia

cegess69 lekiizd6s6nek arany szab6lyai.

-::.anabban,amtnrond
':::.. Cn fel
: :lizzen lassan 6s engedje e a v6lait
: - ralon magan

″′

Kommunik6ci6s ismeretek a politil€ban reszlvevo n6k 6sz6re
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Gyakorolia

'1. A hangsflyt
2. A hanger(it
3. A testhelyzetet
4. A testbesz6det
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. :gezze el a spen6t ellen6rz6st!
:: i-r e 611 vessen cgy gyors prl aftasl a tr:ikarbe et en6rizze hogy van e spenot vag!:, ='caarn tintafolt az orrir cs minden nl;st, am etvonhatja a kozons_.ge fgyetm_ef

-r!_v azl ha igassak. amilmondanr szeretne
: _ polharisnyat. kdramreszelot. zsebkendot es eqeszsegugy bet6tel a task;tabar.:r =,,zelekesclere [,]enlolos cukorkit scm art a lask6bar lartaniajo leheteterdek6ber

:: ter Point didk - Ahogy az emberek veszik az ijzenet6t

60% mdlik a testbesz6den 6s a kiits6 megjeten6sen
33% milik a hangziison
7% mulik a szavakon, amiket

... ebben a sorrendben!

rpd5t,

€6re,
rtjain,
v6gig
v6gig

「
コ

r々O′

I々 4

i10∩

,Is0

.n magabizlosan!
=⊇ eszede/felszola16sa tarta manak e ok6szft6se

.n magabizlosan!
-. :)ktat6 megk€rheti a rdsztvev6ket, hogy ettjanak ki stabitan, a I6bon 6s a sarkon
. : ..nletesen elosztot sitlyal. Majd k6rje meg 6ket, hogy itjenek vissza-

::sz6ljen magabiztosan - mondia azt, hogy ,,Amikor megv6lasztanak...,,,
:: ne azt! hogy "Ha megvdlasztanak.,,

:::'ek ugy kellel6adnia magdt minlha nr;rmeqnyertevo na a mand6turnol. amieftin.Ir
:_: parlamenUpotgilrmester hivatat/v6ros tanacstagla tcnne

. r:5 zloss;g legkorevelmenjen a p6diumhozt A tlon meg b ztosan meg!elelt abdIkat.. ._ fel es mosolyoglon a hallgatosiigral

,:,,elje a hiteless6g6t, mint vezet6!
: :-_treasaliiltapasztaatainalapulopedikatabeszedebe.fulutassak hogylo isrnen

:_ .: ehhez hasznalon petd6kat a va16 e e1b6 Forditsa a salet hasznara ai6nyt, hogyi elolt Peldaul, ha vannak qyereket. meglegyczhet, hoqy etso k6zb6t szarma;o
::::rvannakazoktahs rendszerr6 a szu ot szemszogebot ioLabbrelonyttetent hogy. r:: acsal;d gondokat, de a megv;tasztott po itrkus szerep betdttesel segit6 gyakor ala. - !e v6lalkoz6sa vanrugyv-.dk6nt dotgozik/aktivan r6szt vesz a szakszeivezetbeI

-rr ankenles szervezetben/reszt vett az o imp a litekok szerr'ezeseben stb

':szLlljdn fel, hogy minden olyan t6mA16l tudjon besz6lnj, amelyeket.:zelnie kell majd, ha megvdlasztjdk!
:rr egy kisebb csoportot nraganak az egyes kerdesek szakert5 b6t. a nemzetkoz: atoktol. a kornyezetvede em g vacty a gazdas6g g. stb Ezek tesznek az cmbereK..r' megbizik a n6zete ben. Vegye fel vetl.]k a kapcso atot, am kor csak szuks69e van. :-.i s elgazitasra egy adotnemjban Ez kr:ldnasen hasznos, ha o !ankor ke be;zeder

. o ".Ot d'J O' 6i . . ot !n Oo .r.-

Kommunik`dosismerelek a p011踵 banにもzNe■6n6k



KIHEZ int6zi a besz6d6t?

J;il^".,"iffi:'lJ iJ":ff'J"yJ:11',:,h9rrs'lgsdsanak? 
Keozerje masara ha,qarosas

""q's. 
r,ooy,iry.; #oe.;l;;;il;'";:ilI:f:i"]arasra ke57ur' mindrs araposar s"oroorja

"zi 
noov.lrvJn tozo.i,;#ffi i.];:li::'-':'-'.7,i::rd'imervhez 

beszernr ros vardmint

MILYEN l6mdk fontos a ha gat6sdgdnak? Deritse ki!

fi i !;i:.i:ry H[[iHl;T fl [ix?:il 
^:',;;T::,1.:ij:]1:,:"",eff :f "",,Hffi 

j:
rogja d besTedet inrezni E7ld7 dlabbimooon de the ii:

1.,Vegye fet a kdpcsolatot eqy-k6t olyan emberrej. alik valosztndleg reszr vesznek a

" 
t*ll::91,*.n:rg:-e rnes. hogy mityen k6rodsek fonrosak a szam,uk;; 

-. -* "
a. v,vdsra er a netvr utsaqokat / halloassa a helyi rddioadbsl/ 6s n6zze a helyi televtzto

^ 
rrrjsorl. hogy raldtesa legyen az a&iudlis hetyi k6rdeseLre.

J. Nezze at a kiss felrne,eseket es koTvelemeny kutaEsokat.
4. Aeroezze meg a szemelvt, akr neohiv/e a besTede rregtan5s5ra. hogy mit gondol, mjlvenk6rdesek elsddlegesek a hallgat6!agot a,koro emberek sZmara

Kezdie azzal, hogy rdviden hidat 6pit a kdlcsdnds meg6rt6s 6rdek6ben,maga 6s a ha gat6sdga kdz6tt.
Epitsen kilo lapcsolatot a kdzdnsegevel ugy, hogy kis jeleker ad nel,ik arroj. hogy megdnioKel. es a beszede hatralevci reszeben rs io-ryamdtosdn tegyen erre utalaso(at. Mia kozosonben 

.es a ha sarosasban2 Tersadalmi nernz r.r"rJ6t"oli r"g,r"ii"ij"i, fflilr.,tapasztalatol,? A kulcsk6rdesek. 6rt6kek irj
az on parqara arliisa a-k;;;;::;;'-*" "'*' o('zds elhivatotts6s? Ez sesii onnek, hog,,

P6lda:

鵬:獣蠅子寵1乳 ll♀肖ユlen「
ёgen d a ko「∩yё ken Os,ym‖ y?n O me90m ahd,

:『8:11:「 [‖埠よ、,手,‖ :!rf:11111111iliili:i」t暫 LI:i」寸オ首:|」:∵:;;7:[]::::
:魂湿鉗鼎震膏1膏i弾亜il墨:躍糀:閻3rr讐投き蝦竃誦
,【〕曽l?[↑

Oklγ llSI「a噸品19。z品温こきふど」ξ爵1
Le9yen berogado ё「eztesse nlnd?nki・el~hog;「Szivesen 1618 6ketp■ 湘i‖ .ハ ..入 し ス^～  _

i才よ鋼鴬増::iw彙■
品 i浩献畠キUi‖:格胤tannattshOgynё hlnyrlj arc rs van a kozonseg soratban

ροИ′erρoあr dia_4ヵ a″garos`ga′ aるsz“6reg 1/egyes resz

l::ii::1:s。
,ま ::=:ty譜:」よi:};l:::♀I:i)::|よよ]::ξ[1:]::〕al鬼』:illT舅 l「:

1. Olyan emberek, akik mar egyet6rtenek Onnel.2. A me9gy6zhet6k, ,,tebegii', 
szavaz6k, axik m6g nem diintiittek.3. A meggy6zheteflenek.
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: : rerekre. akik m-69 nem hatjroztak e b ztosan magukat
. .:ztegessen sok dota meggyozhelet enekre ak k valoszin6leg soha nem fogjek

-rrndolnimaqukal.

'.,rer Point dia - lsmerje meg a hallgat6sdgot- Kihez int'zia besz'ddt?

Olyan emberekhez, akik a sajdt 6tetiiket 6tik, nem az d, 6tet6l
Milyen t6miik lontos a hallgat6segenak?
Epitsen hidat, ami iisszekapcsolja ont a halgat6sdgdvat

-33ツ贅Ⅳ漁 elniaz fon
- : :_ ra az els6 pontra gyorsan. bevezetii id6hnz6s n6lkilll [4in.!ad a beszede elej6n_ .a ami 6rdekeset A kontextusl kes6bb is e mondhalla a besz6de soran

: -Cjon konkr6t p6ld6kat az egyes kijelent6sei szemt6ttet6s6re!

-:: , en 6rdekes, 6rthet6 6s eml6kezetes!
: :_ a hal gatosag minden egyes tagjira ugy mintha egy TVtiivrdnyttottafiandnak

. r:n ha nem tai;ljak erdekesnek aze s6 30 rn6sodpercben, k fogj6k magat kapcso nij
: :_ :kezetesse a fonlos kerd6sekel, pl. szenr 6 tet6 anekdotak alka mazaseval.

- : kar elmondani? Soroljon fel 3 kulcsk6rd6st. amit ki akar feilenil
: :;sek mellett. amelyekre a ha lgatos6g va aszt ver. ctonlse el. hoqy melv f6bb pontok. .me yeket ON k akar eme ni Alla 6ban hatasosabb 3 4 pontot l sztiin k enre ni - ha

: ::!es emelle k azokat. hogy nyomal6kositsa a t6nr6t m nt egy besze.Jben tu sok
: --26 t6nrara kll6rni.

: -: .e ki az egyes k6rd6seket, 6s azt, hogy hogyan hatnak a hallgal6siigra!: : : ,.. r-ieg a mondaniva16lat konkr6t b zonyit6kokkal/p6 dekkat olyan stilusban, hogy a
-,::s;g smeg6rtse. lVutassa be. hogy az adott kerd6s hogyan hat k6zvel enLl a
.::r.dgra.

: la jeloll lehet6 eg hozza 6sszefrtgg6sbe a potitika e lenfet6ta probl6mava Kefttje.:: e enfe e nev6nek emlites6t ne akarion segiteni nekik a nev fe sme16s6ben
: . ::zon r6luk, m n[ az 'ellenfe]e re"

' :RT tiimogassdk 6nt?
: el a sajat nregoldesdt, es nrulassa be, hogyan kapcsolodlk a megoldasa a

.. ::aghoz Osszefoglaliisk6nt viizoljon fel egy j6vok6pet.
. . a lav6k6pet, es nrutassa be, hogy az dn rnegotd6sa hoqyan seqii el6 ennek a: .:_ekazel6r6s6t. Javasojonnrodokat,ahogyanahrltgatosagreszl v;hetajovol"epe

.: ::.rek fo yamat6ban

Kommunikicios ismeretek a polilikAban resAvev6 n6k
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T6mogassa bizonyit6kokkataz 6rveit. O yan modon beszetlen. hogy a ha qatosa!a
k.lnnyen meg6rlse.6s be cele mag6t t4inden probt6rnat ugy mondl;; el ah;qy azokIo,,..,.. . h,...J ". " hd'o..o."g.,

Haszndljon a val6s 6tel6b6l 6s tapasztalataib6l meritett anekdot6kat, a tegnagyobb
k6rd6s bemutaliis6ra. Ha statiszt ka adatokatmond.es6tiogok6petfestegyp;bt#arot,
rllusztralla a kerdcsl egyva os e etb6l me ritett a n ekdota va . Ez;eger6sitraz dn i-, te essaqet

Hozza dsszefrigg6sbea ma kro-k6rnyezetet az egy6nnet. A hallgatos6gnak 20 000 hat6 os
aldozat egy hdboruban csak egy stat szt ka Egy tlrsz, akil tefeJeznek-a foqvatartoi mar
trag6dia

Tegye 6rthet6bb6 a besz6d6fl
Ne hasznaljon szakzsargont. mLiszak kifejez6seket vagy anakronizmusokat. hacsak nern
brztos benne, hogy a ha gat6s6g krjre ben minden egyes ember nreg fogla erten m nden
technrkai utalasiit 6s zsargonjat

Power Point dia

Maradjon 6rthet!
Maradion egyszer0l
Besz6ljen k6pekben etvonl fogatmak hetyettl

Ne hasznalion tUl sok statisztikai adatot vagy sz6mot.
Ha m6gis statisztikai adatokat 6s sz6mokat hasznal, tegye azokat 6rthet6v6. Az,,emberek
25%-a" helyett mondja azt, hogy,,minden 4 emberb6l .j,,.

Haszn6ljon szines szavakat - Szeged, Santorini, Szicflia
A "szines" szavak 6letet visznek a besz6d6be. p6ldaul ahelyett, hogy egyszeriien f6kr6l
besz6lne, nevezze nevitk6n a fakat, pl.: pelmafak, tdlgyf6k, "olajf6k, si;. -'
Ahelyett, hogy egyszer0en a foly6kr6l besz6lne, tengerek16l, v6rosokr6l, vagytelepill6sekr6l,
nevezze neven a varosokat, folyokat vagy telepUl6seket: parizs, Lond;n, Oslo, Aihen,
tsudapest. R6ma. a Trber. a STajna. a Temze. a DLna, az Egei-tenger srb. pr6biilia a 169 6
varosainak, telepill6seinek nev6t emllteni, ahol besz6dei tart, pi: Eger, endornatt6lya,
Fels6t6rkeny, stb.

Legyen t6meba vag6!
Kapcsolja a mondanival6jat valamilyen esem6nyhez, ami aznap vagy a h6ten tdrt6nt. Ez
segit megtarlania kdzcins6g 6rdekl6d6s6t. Az emberet a tegr:;aib hirltet szeretik hallanr.

ld6zetek
Tartson a keze rjgy6ben egy apot. amtre az o yan temakka kao.so aios hircq n6k16 e.egy apol. amlre az o yan temakka kapcso atos hires n6k161 6s
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. ={to sz;rmazo. d6zeteket irta, amelyro a
: : -iN hasznos eszkaz lehet Ha felker k Onl

egvalosz nLibb, hogy beszelnle kell majd Ez
egy e 6ad;s megtarlAsara rovid hat6rid6ve

'be ludta ileszteniva am-. y k dezetet

コmor

,':crra kerula sor. is nem ieljesen biztos benne. hogy nem joqla meqs6rtenia lamoqalojt
,'noo.d.)oqd'or.. '.dobl-. lr'ol --r -d -oot 'd ,t e.pr . 1'd:.o: :mess69eket a hrvatalos besz6d nyomilsa alaLt, egy qa26n spontan probalkozas

: -rmorosnak tilnlon kalasztrof; isan v6gz6dhet Ne kockiiztassa nreg Barazel6adasnak
: rratiag szabadfoy6sdnak ke lhatn a. e 6tefe keszulhetegy,ketercjekes anekdoteval

/VE tartson helytelen besz6det rossz kiiziins6gnek - tartson a kiizdns6g6nek
megfelel(i besz6detl
ⅣE mondion oda nem‖ 10 vicceket!

Legyen i6rtaS a t`makOrben,amirOl
jVE haszndtton kliS6ket!

: r odafigyel6s fontos tudom6ny.
: : :n ki ponlokat az On el6tt felszola o el6ad6k

:::esz6d6bel

-: ezze a besz6de v6g6t, miel6tt az v6get
:. ..n utaldsokat a kdzdns6gnek, hogy a besz6de
, , ri ra, hogy lapsojanakl
:,::'og aldsul ped g
: t::etLl szeretnek m6g egyszer vegigmenn a fontosabb k6rd6seken...,,. , r so pontok, amlket rfegenr iten6k, az T, 2, 3 "

' : ndja el a hallgat6sag6na k, hogy mityen tetteket var t6liik, sarkallia
: .:t tettekre!
: : :: :ket nformac 6va , a t6nyekket E mondta nekjk. hogy miert kezdel foglalkozni
: : .z iiggyel 6s mia celja. [4ost mondja e a krjzdnsegnek, hogyan mozdithatjirk e16re

I :i milyen tetleket var el to ak.

:::re1n6m, ha hazamenn6nek es irn6nak az ujsagnak/kapcsolatba lepn6nek a
:-:nt k6pvise 6lukkel/a eirn6k a petici6nkat/csatlakoznanak a kampbnyhoz
::: r.k6ntes taqk6nt 6s segilen6k a kampjnyt/megszervezn6k a kdveikez6 nagyobb
i:.enyunkei/szoroanyagotosztatdnakirn6nakaheyankorrnenyzatnak/partamenti
.:anekrpakatot lennenek ki a haz!kra/elhoznek a baratakat a kdvetkezo

.:.::\,r:lnkre. am txyz id6ben, xyz helyen ta rtLrnk/meseh6 nek csalbdtLrk na k 6s bareta knak

beszOdeib6 ёs Op tse be 6ket a

l`rne!
v090hez kёzeledlk 19y feliudnak
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a kampanvunkrorrerd tkdnt ndurn6nak a kavetkezo hcry v;;lasztbsokon/irasban tirtakozrbnak

illl Tlirn:l o:kenres sellrrspssetran .qalr)ak a kampanylrnkar/penzr ad"rn1"v",";""r,
^e le meq ulet hoq/ Leszelcnef ;r !,rt6djuknak es bararaiknak az On att; javasott
mc gold ii so kro es l.tv6kep16l.
H-a On le d t., emlekeztesse a hallgatosagot a szavazes delere, es kerle meg 6ket. hogyszavazzanak an re
P6 ddt,l 'Szavazzanak a Mlacskakedvetijk partlara. november .17 

en, szcrd;n. (JVtind g6t pL6..p. ., o^p. ...,/".,dot.r.,:
Keszrilj6n tel. hogy meg rudjo; vataszotni inle igens k6rd6seket. kdzepes
k6rd6seket ds osloba k6rd6seket is.

Mi a vele.nenye a f6rlenek affol. hogy indul a v; asztasokon?.
Lehetseqes v6lasz:

.11:]:.11amgsrl 
pns"m mea uqy !,lonclotlr hogy a szakmai hatterem 6s a kdzdssdobenv-o'6na..rdlrT. ja. ."o.o. " -oj ooj.td. -t.F pa /.d.

1. azzat, hogy megkiiveteli t6tiik az inte igenciiit
2. azzal, hogy etueia, hogy meq6rts6k
3. azzal. hogy etviirja. hogy mindent tudjanak
4 .azzal. hogy leereszked6 vaqv bdnt6
5. azzal. hogy parancsolgat nekik. vagy akaratoskodik veliik

Ez forditott hatdst vdtt ki - 6s 0NNEK hogy esne. ha igy biinndnak mag6val?

Tartsa magdt a rendelkez6sre dl16 id6hiiz!

El6ades jegyzerek
lrja le a kulcsk6rdeseket, amikre kt akar 1ern. kbru betui fe A/4 es naqysaqu laookra
Ha ldeges lenne a kemeny papirok nem s!hognal anny ra ff r-J,"" '"'rnrlirior"

Neheny el6ado le szereti irn a beszecle te jes szdveget Legyen biztos benne, hoqy a

:zo_veS 
lonnyen otvasharo naq, vaitag belLlkket irol uurO"irinir"g, ; ri.r_ ia"l."DF.-.o)'.ob"-; l.odoooro,.- .o,.d.ot.doqdr Le a zo,.o:.r1or- "trr

Soha ne tartsa a jegyzete t az arca et6. Beszed kozben tegye oket az etoadoa vanvra.da\ ./ a 7t"ld..do, 'd.l.o o.6 -o, | .,e.o.,o.roq"--"O,oo,



:し oben

EnAnak
zn6nak.
avasolt

)i. hogy

(Mindig

izepes

¬

[=■ a

r ! sz:nrozzon meg m nden oldalt - ha e ellen6. igy k6nnyeden ujra sorba tudia

: r:zn okel Ha az oldaLak meg vannak szarnozva. az segit abban s.hogymeg
: : trecsu n . hogy aL az ldobeoszlassal

" kor besz6l?
:: elejen?
-:!dinap v6ge el6tti he yen? (nem a eglobb he y. mert az ernberek m6r 6hesek

: :.ek vagyhazaszerein6nekmennr-pr6bajamodosilan a beosztest vagyvegezzen
'. san a meghaterozott doben)

:=': meg beszedet? A besz6deik ne atkozzenek egymassal ds ne egyenek tnl

,-_aak Neha van lehetr;s6g, hogy kapcso atba leplen a tobbi fels26aloval. hogy

. -:iess6k az e 6adAsaik tarta mat

: z ellenlele
: : -,rsik el6ad6 a polltlkai e lenfele hallgassa figyelmesen, amil mond, es m6rLegelie

:- { kell-e enrelnie valame y k pontiat. hogy nregcAfolja Kertlljeapo likaielenfele
. -_ek emlit6set (ne akarjon segiten nek k a n6v fe smer6seben)

-r tartia a besz6d6t?
,-len/szabadban? Ha a szabadban van szeles napon ne vlsejea szoknyAt, mert

: :,:phal a szel, 6s felfedhet a feh6rnemLll6t, vagy nr6g rosszabb s lortenheil Ne

: besz-6det o yan lapra, arnll kdnnyen elfujhat, vagy zdrogtethet a sz6 .

,:= os talaikoz6/kOletlen talalkozo? Ha h vata os talelkozo vagy vacsora, nezzen

. . a protokol nak m6g id6ben. 6s tudja meq, hogy a besz6d6ben hivatalos

:.'"(o.d'l.lFhds.ralr'".-i pl ol.l..op .ro

-.,k'pezze lel a termet!
:.: r'izze a berende26sll M69 a talAlko26 el6tt nezze rnegl Ha 0n nem magas. 6s tigy

r r ra. hogy az eloacloallveny tul magas lesz onnek, ke.jen egy dobogot, amire fela lhat

: -i:rle meg. hogy Iejlebb eressz6k az ar vanyl, esetleg ragaszkodjon hozze. hogy

: =z e v6nyndl fog besz6 ni. Van egy hires kep Erzs6bet Kiralyn6rb . az ango

' _arol. aminl egy beszedet mond A kozdns6g nem alott be ole semmil. csak a
. .: .-.i a pu pitus fo di1. KerilljLlk el a hasonlo helyzeteket

=: szerel6s
-- bizlos benne hogy a mikrofon az On magassagAhoz van allitva Ha nern szokott

. hcgy mikrofonba beszel. ne bes26ljen olyan hangosan, mlnt eqy6bkent szokoii

: :r:kodlon egy poher vi216l. ami elerhet6 a fe szolal6s kdzben Amikor az enrber

..-: az adrenalin'szint megeme kedik, 6s ennek hatdsara klszarad az ember sz6la

: :_ ra. hogy a pohar ne legyen olyan he yen, aho konnyen everheti

Kommunikaci6s ismerelek a pol‖ kaban los加9め ndく にsたre



KINEK?
MIT?
HOGYAN?
MIERT?
MIKOR?

Pο″er porrlr dra― EIle″ 6rz6″sra,6sszeFograだ s

vlY匡置魔i緊凛需鼎
e`n kap“ dttd a h訓 9dOsh99訓

H9GYAll Fog,aい eふen a26nszom。
「a rOntOs k。「JOseket?iil「 DTI=ヽ ^^__   ^  _Ⅲ ЁRT● mOdちs象 品 わ 」轟

‐°4。 同 du.。 s Ke「 JeSelel?
SO,On mego dbsOkata prOb ёnね ra OstOlen k ra l109y h09ソ anhat kozvetenol a halQatosl。

「8
hat k ivetlenat a hallgatosiigra

‖IⅢ驚蹂 儒吾::捏曽りゃリッ̈ va16 rё szvё tellk hatlsる「a?ff :ff a."ffi ::i:,:1,i 
;r;;; ;:i#;; :,'H:;;:: J;::fi :';:i:*i:ft1,i:*".,.,kell irniuk a l,4tniszternek si;

―

Ennek a「 ovid modulnak a v69ё
re a「 Osztvev6k biztOsabban tudnak majd v t6ba szb‖

ni

器晰顎犠駆牌wa.““
m A molt ttЮ ttpc「 I∝に噸ね̈ は̈do,^I^^仄 ^| __` ,

;:∬l鍋籠lw孝]「占;1緊辮響Ψ漸1魂lFTk『
ぽ:器躙翼%織蕗:;詰

鮨
旧
態
は
鶴
h寵日

常:1に

S a Ⅵta gker6nek kucsa
nbereket!

―
― ― ― ―

一8:]1電酬首〔i:|:::|:li♀f‖lilli:1,lIP11,:Prik,19y109y az nevetsё gessё tesz1 0日 t
IИ egprJbう 」うk Ont bO10ndnatЪ :IItani P F.、18971)。 だ治il::J:r」 f洋『 :i::i:i:

semml koze hOzzanki FerfiakhOz ビlIJ占
=:i:漱

さI°品」」l履1:|:1:♀ ilil:♀イl[:lillillilイ
~、

Megoidds

星詈1駆舅 、
胤晰 品 ま紺 wemala嘔“

mm″ o怪に
o^フ

「
ヮ|^^.^ヽ ,ス _“.    1 1mOga16k egymost Ennek

helyzetek, p6td tik 6s et h dritdsuk.
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:; oldris
: r.:zlesse6ket hogypilanatny ag a fcrfiaknak van nagyobb hatalmuk. igynagyobb

. ::.eg is haru riij!k a helyzel mego d6sibarr

- .rraba v696 informiici6k visszalartiisa vagy elrejt6se - bizonyitek v sszatartasa egy
: - kapcsolatban

': jo des
::.la meg a t6met el6re mulassa be a konkret b zonyltekait!

, :: r atatlannii teszik Ont, vagy azt, am it mond. P . fgyelmen kivulhaqylak amilmond
_,..ljak. hogy nem 6rtik, hogy am t On mond, az nr 6rt kapcso od k a t6mahoz

::o dris
: t: la meg a t6marl a apcsan,6s mutassa be a konkret b zonyiteka t Halassa a hangjatl

' :a ieqvz6sek az oktat6knak
:: . )etek jo befejez6se egy egdsz napos k6z6nsdg el6tti beszdd-oktati;snak-

. aszti;si meggytiz6 jetdk cdlja:
- ...k c6lja, hogy megerSsitse a ki;zi;ns6g el6tti beszed k6szs6gfejleszt6 pontjait.
- .:.k lehet6s6get ad a r;sztvev6knek, hogy a gyakorlatban is kipr6biilhassdk a

: :. r s eg eltjtti felszol alesok16l tan ult pontokat.

- - -"ggy6zti jt;t6k" 45 - 60 percet ig6nyel-

': szerel6s:
- . . ioboz, amit szavaz6lddak€nt hasznelnak majd, afiinek a tetej6rc egy nyildst
,.'ak- amin keresztiil a r6sztvev6k leadhatjiik szavazataikat.

' ::.b Ures papirok, amelyeket kioszthat a r6sztvev6k k6z6tt, hogy szavaz6lapk6nt
- : :.^ aljjik majd. Az oktat6 el6re megszemozza a lapokat, a t6sztvev6k szerna szerint,

- 3 4. 5 stb.
: ..1deul 30 r6sztvev6 van, akkor a lapokat 1-t6l 30-ig kell sziimozni.

)'.nEny a jiitdk gy6ztesenek- (Egy doboz csoki vagy egy doboz keksz j6 ijtletek,
:'gyajAt6koseldiintheti,hogykiirbekin;lja-ear6sztvevdkkdz6tt,vagyhazaviszi).

: :' u a nyag zacsk6 vagy nyitott doboz, amibe a r6sztvev6k n6vktitUeit bhetik.

- :'=i el6tt vi;lasszanak ki valakit, aki a jdt6k szavaz6-biztosa lesz-

::.kszabdlvok
-: ..:eto hirdesse kia jeftkszabAlyokat:

「‐一̈
悧̈

ヨ
輌
nenyen.
nak egy
rmzetek

ia be az

Eiiv6k.
- Ennek
daniuk.'

vdlasztdsi meggySz6 jdtdk (iitletgazda: Lesley Abdela).

:.n r6sztvev6nek egy 3 perces besz6det kell meginia

Kommunik6cios ismeretek a politikaban r€sztve\,6 n6k



Az oktat6 elmondja a Gsztvevijknek a 3 perces beszdd t6m6jet:

"Azt k6rcm a resztvev6kt6l, hogy k'pzeljek azt, hogy a N6i Miniszteri szavazes
jeliiltjekdnt indulnak a viilasztiisokon. A jetijtt el6adiisdnak c6lja, hogy meggy6zze a
hallgat6sdgot, szavazziik meg 6ta N6k Miniszter4nek.', Az oktatonak el kett mondania,
hogy a jeliiltek nilyen tipusi hallgatdslighoz int'zik a beszddijket.

(Az oktat6 elmondja, hogy tudja, hory a val,sligban senki nem indul olyan vetaszt^son,
ahol a N6k Miniszterdt velasztj'k fieg - ez puszt'n jdtdk.)

Azt is elmondja, hogy mindenkinek 5 perce van a besz,de elkdszit;sare. Elmondja,
hogy azt vierja t6ltk, hogy a 3 perces beszqdiik elkdszit6saben a kijzijns6g et6tti
felsz6lahsr6 I ta n u ltakat pr6bi6 ljd k h aszn et n i.

Mondja el, hogy az 5 perces felk6szii6s utdn, 3 ietiittet fog kivetasztani v'te enszerfien,
hogy 6k legyenek a versengi felszdtat6k. Az oktat6 a 3 ietiittet igy vetasztja ki, hogy
kihiz herom nevet a mtanyagzacsk6b6t. (Az oktat6 itt kdie meg a Esztuev6ket, hogy
tegydk a neviiket taftalmaz6 keftyekat egy mfranyagzacsk6ba, vagy mds t6rol6ba.)

Miel6tt a ftsztuevAk elkezden6k a felkdsz t6st a beszddiikre, az oktat6 enl,keztesse
6ket a "kiiziinseg elatti felsz6la6s" modul kulcsfontossdg(, pontjaira. Ezt megteheti
igy, hogy megkardezi a teszfuevaket, mely pontokra emlakeznek.

Az oktat6 kinyomtathatla az aldbbi iegyzeteket, 6s miisolatot adhat minden r6sztvevainek:

Kiosztasra
Jegyzetek a kaiz6ns6o el6tti fetsz6b6sr6l

KIHEZ intezi a besz'det?
Emeljen hidat inmaga 6s a kiizdnsege k626ft!

MELYIK az a 2-3 pont, amit kiakat emelni?
Enelje ki az egyes k'rddseket, 6s azt, hagy hogyan hatnak a ha gabsegrc_

Hogyanfogja kienelni az 0n szem1rc fontos kerddseket?
Mandjon kankr't peldekat - anekdotekat az egyes kijetentesei szemt'ttetds're.

MlERThnogassek Ont?
Java$aljon megadesokat a probl6m6h, 6s t64en ki ft, hogy hogyan hat k6zvettenal a
halgabsegn-
Erdsitse neg a mondanival6jet kankret bizanyitdkokkal / peldekkat- alyan stilusban, hogy
a ha gabseg is meg'ftse. Mulassa be, hogy az adatt ketdes hogyan hat k1zve en j a
ha gatdsegra.

Ha lehets6ges, kapcsalja a palilikaiellcnfel6t a prabtilndhoz.

52

kapcsolja a palilikai ellcnfel6t a prabletnahoz
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Az. oktat6 kijeliil egy',id, fetijgyel1t", aki jetez az etiiad,nak, amikor m* csak 30
mesodperc van hdtra az iddbiil, i etve amikor a 3 per teji6rt.

Az oktat6 megkdr vatakit hogy vakon hizza ki az els6jeliilt nev6t a zsdkb6t.

Afiig az egyes ielijltek etiiadjdk a besz,deiket, az oktato jegyzeteket klszit at6t, hogy
a felsz6lal6 mitcsinAltj6t (ide6rtve a testbeszldet sz;miontaktust, nargiiit il 

"

MiutAn az els6 el6ad6 befejezte a besz6d6l az oktato fiegk'r vatakit, hogy hizza ki
a mesodik jeliilt nevdt a zsirkb6t.

Miutdl.a 
??sgdik felsz6tal6 is befejezte a 3 perces besz6d6t, az oktat6 egy ijabb

szemdlyt ker fel az utols6 etaado nevdnek kihiztis,ra.

426rt, hogy mindenki megjegyezze az el6ad6k nev6t, az oktat6 fiindherom iet'ft nev6t
felirja a flipchart tebtiera.

Mikor-mindhdrom 'lelijlt,' befejezte a besz6d6L az oktat6 etmagyaft6zza a szavaz6si
szabdlyokat.

Minden el6ad6 kijetiil egy r6sztuev6t, akit szavazdsi megfigyet6jek'nt biz meg. Az
oklat6 megkdri a 3 szavazesi megfigyet't, hogy t6 jaiai'a siavaz6 biztos'ls a
szavaz6liida mel16.

Az oktat6 utasitja a szavazes megfigyet6it, hogy a
szavaz6liida mellett taft6zkodjanak.

szeml6lds vdg6ig iitlandoan a

Az okta-t6 fiegkdri a szavaz6 biztost, hogy mutassa be a k6ziins6gnek, hogy aszavaz6ldda iires.

A resztvevaket megk'rik, hogy minden r6sztvev6 helyezze a szavazatet a Hdiiha _
senki mi,s nem teheti be a sai6t szavazatet a szavazoiedi6ba, A 3 ieli;n es a siiiiz6
biztos is leadhatnak egy-egy szavazatot.

Az oktat6 elmondja, hogy, fiiut6n fiindenki szavazofi, a szavaz, biztos ds a 3 szavazes
feli,gyel6 dtmennek egy mdsik hetyisigbe, 6s megszimt1ljdk a szavazai.i"i. i)iii"t"
vildgossi; teszi, hogy - biir egy igazi vi1tasieson iz egyes jeliittekre te"aitt ii"iiiarrx
szemdt kihitctetik - itt a szavaz6 biztos nem fogja bejeteiteni a szavar.t"* iiiiil'6
szavaz6 biztos-ds a szavazlis megligyel1 utasitva vannak re, hogy nefi mondjdk
meg senkinek, hogy az egyes jetijltek heny szavazatot kaptak - ez ii6rt van, mert az
oktatds c6lja az, hogy n6vetj6k a r6sztvev6k ijnbizatmdi, 6s nem ar, n"gy rii"-i"
hozzon vagy elcsiiggesszen b6rkit, aki nem kapott sok s;avazatot,)

AmIg a szavazatokat szdml'Uek, az oktat6 a szobdhan marad a rlsztvevijkkel, 6s 6pit6jelbg0 visszajelzdstad a 3 jetaittnek a tiibbiek eliitt, hogy mindenki turut1"n. A) 
"fAtA
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. --.li azokat a pontokat, amelyekben az egyesjel6ltekiot tetjes itettek, 6s ad neheny
, : s atot az olyan dolgokr6l, amelyek javitani;k a teljesitmdnyt a jijvijben_

::.vazatok megszemleldsa uUn - a szavazo biztos bejetenti a gyijztes nev6t. Az
'::xezutdnmegkdrdezia3szavazesfel gyel6t, hogy el6gedettekvottak-e, es minden
:::3n es becsijletesen" zajlotte.
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υrasittsOk az oκ rat6knak
4 re″es prOgram megた Oze′ fforeg 5 0rat vesz fg`"ybe

A κOye“ez6 programわ oz sz″たs6ges eszたOz6″ 6s`φrgyat a CSOpOrt′η

`rer6ゎ

ez

fgazjrllar6κ

ιerenymls。わarJa a“レfkoryyイ reszOわen ta“jrla“ Kerdesek es ttlaszo々 betezdest

OsszOn k′ egy p6rdary`“ jlldenたszryeソ 611ek a κ 6s yゎ。
‐
4わ ogyp`rda″ ′szo′g“″0"

b“rmflyen Fermeru′
`た

ordes yヨraszak`η
`

Ferszere′ 6s6s szem6′ vzer
Frfpc″ ar rabra os_Fjjcto′ laた Ce〃ux vagy gy」′

"arapasz,a rapOκ
 Fe″agaszfas●lloz

a rarra prOJe々
`o`降

gyf“sye“6

Fe′szere′ 6s az ll`ors6 2 6rdsた sz力ez a rV′
"rerr`。

νaたorranhoz
23‐30 resz`vevob6′

`″

6●soρorrboz sz“ ks6ge′esz:

。 3 szob`ra 6s 3 rele/fz′ 6ra,de力 a8‐ ′0だsz`vey6′an,csak egy TV re′esz sz″′‐

seg

。 3 vfdeo″amera 3 opera`/re′ A "′ k/oronok′egyen ereg 6rzokerye″  a"わ 0ろ

"ogy′
6■口

"s`0こ
わangot vegyenek re′ a″ρOrre″6′ 6s azわ rerJ`arany`16′ js

・  3 ry κ6szlfだκ amelyek e′
`g nagyok aカ

カoろ llogy′ O emberκ
`,yeル

ηesell"6z‐

わesse 6ker rec""lka′ re′rerelek az egyes szoわ百たOan,力 ogy vlsszararszわ assl″

a re′ verr farerJψkar a rv″ 6sz● leκeken

。 3 okrar6 vaOy′ oκraro 6s 2 seg`dス zoたrarO/seg`dek′ egyene々 megFereroell

gyaたo″o`rak a m`d′ a lnferJuκ a po′′rlka vagy a k6ρ vlsero′ kampanyok reren
スz Okrar6/seg6deκ ′erlernek 7′ ll`′ vagy radlon`′ a″almazo``ρ o″ffka,4sメ‐

gj/ok vagy ak″ yjstどん megFe′ e′6 gyaた orlarfa′

`6v`s fllrerJ」

々reren

・  6 urSlgfrO /tz okfa`svezer6neκ e″gazfrasf″ e″ rarta″ ′az」Jslgfrok sz6″ イra a

gyaたo″a″ resz e′ 6`ι 」e′OrJOn k′ ′seg6det Os 2■slgrrOr mjnden szobご ba ス
vend`gvls百Ofrok erjgaz魔 ごsa az″fors6"odrfrban ta“ rrlarO reJJebb′ anery eル

magyarazza a rev6s gyakorratj rszι

」avaso′ f oroαram

′ "odu′ ‐60 Derc
Az Oκra`6e′

"agyarazza a nap c`lyl`Os`rt`″
e″ a r6szfvey6κ kjyl"s`ga′

`6sp″Orfrasa′ι

2"od“′‐60 oerc
Az okkt6(k) prezentdcioja, amelyben tandcsot adnak at6l, hogyan lehetfelkdsz lni



":Cia interjitkra, 6s hogyan lehet media interjukat adni. Ezt a r6sztvev6k 6ltal
- 

=it kerddsek ki;vetik.

-'.dul - 30 perc
: : .an dolgozva, a 16sztvev6k felkEszijlnek, 6s gyakorolnak a TV interjiikta.

':.dul - 120 perc
.: . modul lehetiisdget ad a rdsztvev6knek, hogy videokamer,k e|6ft, el(iltess,k

... .ka atba azt, amit megtanultak, 6s tovi;bbi k6pzdst kapjanak.

-.dul- 25 perc
- :,atat6 ellenSrzi a rdsztvev6k "bevitserl6 listeinak" pontjait_
- ': itosabb tanulesi pontok meger6sit4se.

.. dsszegzdse,

-: ,,bbi vAlaszthat6 modulok
. : . r ilon estin, vagy egy h6tv6gi fogtatkozeson, egy csopoft n6hi;ny tovebbi ki/jnetb:: slkozest hrthat sminkes szakemberekket, hogy tanicsot kapjanak az
:.. 1 isdgiikh6z legjobban i116 szinekr6t, sminktechnikekr6t.

-' )glalkozds bevezetdse
-: .;taf6 bemutatkozik, 6s elmondja a foglatkozes celji;t. Rijvjden v,zolja a

:;'amot

. jja el a r6sztvev6knek, hogytiszteban van vele, hogy a r6sztvev6k csoportjeban
- szem6lyek kAl6nbiiz6 szint6 mddia gyako attat rendetkeznek,6s lehetnek
:.ak is, akik soha nem szercpelek m69 aTv-ben.

- - lja el, hogy azt szeretn6, ha a fogtatkozes mindt hasznosabb
::-ata - azoknak, akik mer nagy gyako attat rcndelkeznek a
:...ak is, akiknek nincs - igy egy gyors felm66st v6gez,

- ::.llapitani a csoporton belnli kAIi5nbajz6 gyakorlati szinteket.

m6dia tet6n, 6s
hogy segitsen

=dezze meg a rdsztvevakt6l, hogy ki az, aki m6g soha nem szerepelt a Tv-ben.
4erneg, hogytegy6k fela keziiket azok, akik mdr adtak interjitaTv-nek egyszer,

='-szer vagy ndheny alkalommal, de nincs nagy gyakortatuk
' . meg azokat a rdsztvev(iket, akiknek nagy gyakorlatuk van, hogy tegy'k fet a
:,aet.

. , anbijz6 tapasztalati szintek sz4les skeliin mozognak - biztositson mindenkit.
; . ez jd dolog, meft lehet6s6get ad a resztvevijknek, hogy egyni;s tapasztatataib6t

- lja el, hogy szeretn6, ha minden ftsztvev6 elk6pzetn6, hogy egy cs,sze kev'ra
.s beszdlgetni afi61, hogyan javithatnA a i'rtass69dt a media inte4ik ter6n.

.zok a k6rddsek, amelyeket leginkebb meg szeretne kdrdezniij Azok a r6sztvev6k.

Kommunikdcios ismeretek a politikeban resztvevo n6k dsz6re

・̈
　

・



稚キ選
==さ

地抵鮒%聯究″:所続
=傷

ξ驚 :辮″鋼

`1北“

タ

お
富滞

°g′″gyZe●綺彿″aた
“
agtta々

=電
翼驚亀ょieに解蠍 遺

脇籠慇電宵』勁絆″:甜簡般:胤饒 寵滉″覗
l10gy"jller

鍬 87舅雰牙棚 :£ま雲1携i軍譜階

“

11憲fazarab。
.ためab ρЮgraれ

“
ξ‖i塁‖i子:ょ:i::i旱昴,11:」:ili:]:lill:latashozkapcsO16d6tё

mako「ok fOrga16kOnyv

招:軍嶽乱錦七橘:凛讐::1lu躍1認:籠:』 :::19｀
コ烙ba… ak a

:』詣躍:ぶ認:=::際li31糖
i∬

:1群謝聞Lif:冒ぽ屋彗皐寓rS6Ю

蠅出忍訳槻:1見略雰識]燿Ⅶ認|』」槻嶋鵠1乱 [:満襲乳y

t♀i匙翼■8雀Υili£:∬
た9Sё9a 6sOsants。 9aセ emberekbd vdaszreak¨ ka

スz ldeα esseα re′」zdese

嶋撃駐熙ξ野協幌s´ヵ
"sね
。綺ak.zo,seg“″たし6ただ̈た26る

lnterld e10tti felkesz山
16s:

彎 la中"″
わattsOs"ね福落ra“にbet tsI烙

“
baが



"わ

ィva4

"ararυ
″

9υ η々ak

l″百″a″

rasttr76

r″
"び

′

ヨれ

“

欧onyv

Power Point dia - Felk6sziil6s a TV interj{tra

liaz a 2 pont amire ki akar

iO「ni?

141k a ny vlnva,6 kOrdOsek?

lYllk a vbrat an kOrdOsek?

K?M?MiOn?
¬ikor?Hol?HOgyan?
iЛ ilehet a legdurvabb kё rdos?

「
―
―
―
―
―
―

Alkalmazza a kOvetkez6 szerkezetet a felk6szl‐

16s segits6g611:

Miaz a 2 pOnt,amire kl akar16rni?

Melyek azok a k6rd6sek,amiket nyilvanva16an
meg fognak k6rde2ni?K6szl j6n fel“ nvitott''

k6rdOsekre az`isagir6kt61 Ki?Mi?Mi6rt?Mikor?
Hol?Hogyan?Hogyan fog ezekre va!aszOini?
Milehet a legdurvabb k6rd6s,amit k6rde2ni
fognak Ont61?

D6ntse el:
. mi6rt ad interjUt
. mit fog mondani.
. hogyan fog elmondani.
. maradjon 6rthet6 6s egyszerii
. az iizenet legyen egyszerii 6s

!!i az a 2 pont, amire ON ki akar t6rni? K6szitsen egy list6t el6re arr6l a 2,3 pontr6l, amit
=. akar vinni az interjr.jval.

Power Point dia

l/li6rt?
Gondolkozzon cl ratLa hogy m erljele. k me.r
On a TV ben?
Kit?
Tartsa eszben hogy On a ,6zdket akarla
meggy6zn, nem a r portert.

:iar e -.rni a TV szerep isse ij Ha On po ittka je dlt. az a ce!a, hogy ugy jetenjen meq'i:!yoyanszer.ey aki16 a szavazok igy 6rzik hogybizhatnakbenne Tov6bba nrotiva ni
- :ine oket, hogy Onre sza\azzanak

': -:nkepvseorkampanytkepvsel.azacela hogymeggy6zze a nez6keL. hogytamogass;k
at ej.-

- cgyan ?
. _rcja mcg. hogyan fogja meggydznia nez6ket hogy tamogass:rk a kampenyt

-:gyen el6rhet6!
. es rad oa lomesok a nap 2.1 orbiAban barmikor felkirhet k, hoqy bemenien a stud oba

::_eykmiisorukba kora reggel kes6cste napt ozben, delutan heIoznap;aqy hetveqen
/a. at_, ./_l.n _ i. .oo, ....r .r tat...,..Fg- "., o."-676,' ..;.'._1..

lz els6 kapcsolat
- _ierju alanyokkal az els6 kapcso atol tobbnyjre a prod!cerek vagy az !gynokdk veszik
: :e hivjak a potenc e is interj!a anya kat. 6s egy bar6tsi;gos beszetgetes keretdben halt6r
':-rr;ciokatk6rnek-olyan,mntegy meghalgatas Arra kivancsiak mit moncl, 6s hogyan
l _:la

-:gyen artikul6lt!
El tudja mondani a dolgokat egyszer6en 6s 6rthet6en?

一―
一
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Elludia 6rni, hogy 6rdekesen hangozzanak a dolgok?
Hogyan reagiil ..neh62, k6rd6sekre?

Joga van e16re 6rdekt6dnia program fel6l.
Pd /'a,.-t ,/ ||ai-do.i ha.d'oe(e eker -.rn.r.a,p.^o. , -^
mcqa aoozasahoT - iet a producerekke es ugyn'kokke az inlerjula

lsmerie meg a kdzdns6get!
Annak 6rdek6ben. hogy mine jobban atnrcrlen az Lrrcnete. kerdezze nreq. hoqv milvenLolor . o,t.,o, 1d i o i.o- ooo..ti,.d)o'l:n-, t-l "" ,- .;.f*"f , , -;;:, .'"q
-do. L6.e bp lop - o .oo. d o o, ."t o barho F.o
l.4ondja el az ugynoLnek. hogy m tyen teru eten lud rnformaci6va szolgalni estrszt6zzaal6makat arnikkel kapcsolatban nem iud. vaqy nem akar nvi atkozni

lsmerje meg a m(isort!
Tegye ie a_z a16bbi kerdeseket a Tv Ltgynok6nek vagy a producernekl p6tdAut:. mr a m[]sor cime, 6s mi a neve es beoszfisa annak, ak felvette Onnet a kapcsolatot.l. m a terna mityen .tdloszaget,keresnek?
. M yen tipus, k6rdeseket lognak fettenni?. stlldio kozveiiles esz, helyszini interlu, vagy va arni mbs?. mennyi nrLisoridtit k6p az 0nnel keszitett inlerju?. 66 miisor lesz, vagy fely6tet6 Ha az interl[t el6re ielveszik, kerdezze meg, hooy azOr'n'-r;r.dooln"r, uod,o/n..ipar6, t../lJb,n,-,^1oq,-o"zOn

rnterjnja 30 percig tart, de csak 3 percel foqnaL ead;i a l0 perces 
","iiro"-i "ilor 

b"elvesziette a szerkeszlesi irAnviiasl. li,vesz,.ne! reszl a mr,sorbani Ha tudla, nogy kile enik meg meg a mltsorban. az sea ".r dbb"n. hog) elob lc- . oo,dn loq .o../al-. o) g-,."1 ,...'., .-O"sekre -
. f]l\.' .,,er</aolld'dk"r 

" ",, I .,U. lp z to o.,t utd . i a lemal

Legyen pontos!
On^szerencses, hogy lehet6sege van TVvagy riidi6 nlerjuiadni, eze( fontos hogynevarassa meq a rportert.
Emelett - kLl andsen a 16di6nil nem et6nyds. ha belezrh6 a mikrofonba. mert az uio so
o l,dt d.oat \pr or.tal.ono. .ir d _(uo,ood

y:l:ll.l",l:: ki= gl.dttat tesfontosabbnak rartott k6rd6sfl Ne hasyja, hosy ekonisa
az rrte4ut. ha az interjLt kesztt6 nerr LLlijratos a tjrgyban. Gyorsan vegii'" at ujiranu,tl.,,es,rerlen rd azokra a k6rd6selre. amelyeket meg akar valasiolni. proUatla nar a tJoeiso
KeJoesl ts arra haszndlni. hogy aT rrterjdl kdzve.lenrjldz ot etdrek cdljdrairiiny;tsa. tinsamagaia torgatoLdnwhdz. amitmao;han mcrirl. juttassa eJa kdzons6ghe, a teiuaqy l,iro",fontosabb ilzenerFi
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TV vagy riicti6 interjrt.



:-imegemitenl foylassaes egyenrovd rnald villaszolorr a kerdesre Aradioscs
: :alnlerjuknreglep6en rovdnekludnakLrinrr. Haragudnifogmagara. am kor6szrevesz

revesbe fontos do ogra fecsere ie az idejet, es em alt k fulott az iddbo

. :zelle Igy a TV 6s riidi6 interidkat. mlntha egy vagy k6t emberret besz6lgetne. Ne
:::len ugy. m nlha tabb sz6z emberes kdzonseghez nt6zne besz6det A TV es a rddio
: rn szem6lyes media csakOn 6s a r porieregy negyszemkaziibesz6lqetesben Jobban. l: k arnii rnond, ha [rgy v se ked k. m ntha egy bar;ttal tarsa ogna, egy cs6sze k6\,e
- -:i A nez6k 6s a halgat6k tdbbs69e otthor nez vagy hal gatja a mrisort, vagy a kocslban

::rL . esetleq kisebb csoportban.

: egyen m6rges! ha eqy ijszigir6 olyan k6rd6stteszfiil. amire nem szeretne viilaszolni.
:;giro feladala, hogyo yan k6rdesekettegyen fe arnrean626k/ha gatok szerelnenek

--n ha enne 16 lehet6segrik Kesz! lan fel a v6ratlan do qokra! A trrlkkos kerd6sek
_a iszt kai fogiisok, lzgalmat 6s erdek 6dest v sznek az interjtrkba. Az i yen kerdeseket

:-:ti eg6sz nl€bben 6s legkozvet enebbul valaszo la meg. Soha nem rnondja, hogy
: -.2 nem tudok mil hozz6f6zni '. Eheiyett mondja azt hoqy P llanatny lag nern vagyok
. .-:zulve a kerdes megva aszolas6ra

: reszitse el a tilrelm6t, vagy emelje fel a hanglet bermenny re provok6 o s a k6rdes.
: :llon nyugodt. ds soha nean veszitse el az onura m6t Ha nr6rges, azzal nem segit az
: r1 Azt a alszalotfogla keteni, hogy elveszletle avitet
: =ny r porter megp16balhaija rnegtamadni. mert azl gondoljak hogy a vitatkoziis jo

='lfogds. Ezt ne vegye szem6 yesked6snek. ez csak egy technika .Jo modszer az
._ kerdesek keze esere. amelyek haragol6breszlenek 0nben. ha l6nyszerll nformaciokat

' T dlg iavitsa ki a ponlatlan informiici6kat, ellenkezd esetben a n626 / hallgat6 azt
Gtelezi, hogyhelyes. P6ld6ul, kdzdljea pontos sz6mot, ha a ripoder pontatlan statisztikai

: . :l kezd egy k6rdest pl orszag:nak k6pviseldjekent megva aszlott europa par arnent
: . se 6n6k szarnAro

otla ne hazudjon egy fisiigir6nak, mindig mondion igazat!

eriilje a zsargont, 6s besz6lien egyszer0 nyelvezetben!

nib6lia szeml6ltetnia k6rd6st, amire kit6r, egy riivid val6s anekdoievat.
::.senoyanp6d;kal,amelyekaz0nalalk6pvisetkerdesekbevaqnak A p6ld6k olyanok,
_:_a kepetfestene a kozonsdgnek Eletszerdbbe lesz k az inte!ul.

:3yen naprak6szl Legyen biztos benne hogy percre kesz informbciokkal rendekezk
_:erlula t6nrajahoz kapcso odo egutobb esentenyek16 (hirek16l) Ez erdekesebbe tesz

::erlLrt,eskisebbazes6lye.hogyariponer,akmdr6ttaaegfrssebbhireket,hibatia16l.
:::allafigyeln a egfrssebbhireket a TV- vagy rbdioszerep ese el6tt Epitsek asajat

.rsad6 szak6ri6 qardajAt a klr onbaz6 l6makban vagy gyrilisc assze a hasznos

KommunikAci6s ismeretek a politikaban resztvevo n6k
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P6ldaulaz
enjelenl6v5

!mondatnal
]n A n6z6k
r TV t vagy

reigyakran
dpercesek.
: kdriilbeltl

vakat ejt ki,
d016kenny6

izabb ideig
leredetileg

:n szavak: lzc . lgazibol '. T! ajd.r|keppen , Va ojiban 6rj6

:adi6 slIdi6ban: Ne kopoqjon a ceruzjval. n-. td tson v zet a poharaba. ne rugdossa ]
:: l asse a vezetekekct amkorbesze A ceruza kopoctasa Lrgy hangzik. m nta mennydorges

: z k to t6se pedig mintha p si ne, a vezciikek 6rintese rontla a hafqmindseget

',e n6zzen nyiltan a iegyzeteibe TV interirnl (roviden az6rt beiepil anthat a seqitij k;rtyatbal
rformAc onak a fejeben ke I enf e A kozvetit6k effe azt mordlak: Ami !res, az Lires

',e igyon alkoholt az interji elottl A TV- vaaly riidioszerep es elrjlt, a tcst adrenal n sz ntle
:lt va oszinLjs69ge eme kedni fog. Az adrena in k-.vercke m6go y keves atkoho ta is
-an hatasokat velthal ki, m nlha teltesen reszeg ennel

BiztOsiもa
b tё nyez6k

k SOk

interl l

「endkivul

=lzonyOs: hogy a
H;rom

Haragos

matatbs

Power Porfl`dra

Az emberek az iizenetet az alabbi m6don kapiek meg:

1. Az On megjelen6s6b6l
2. Az 0n hangi6b6l
3. Az aktuiills szavakb6l

... ebben a sorrendben!

:elevizioban a vizu;Is megle en6s teszi a legnagyobb hatast Riid oban a hangszin a
':_ios.l\4 ndharom eszkozhaszna atal megtanu hatla avizua is megtetenest, ateslbesz6det,
. _angszint es a szavakal.

Szemkontaktus
'idloban es a te evizioban s tarLson szemkontaklust a r poderrel
. esel6ben.haaz nterjul keszit6 a kamerdnak o da t bit n6zzen a r porter kamcrdhoz

. :ze ebb es6 szem6be.

Kezek
- {ezc vel csak annyil gesrtikulalon. hogy a mozdu ata beteferienek egy kepzetetbe TV
':pernyrjbe az,llatola mellkasb g, a ket lapockeja kdzott isnenyutjonk 1520centm6terne

TesttartAs
-: Lr . dojrjn e.ly kics t e.jre eqyenes h611al

r all. ne tegye karba a kezel maga cl6tl (ugy festhet. hogy vedekezik. vagy va anr
-rieltetniva ola van) Hagyja mlndket kez-;t azan a teste rne tett vaoy erryher me.tha it!a

KommuniMci6s tmerelek a po‖ 」bbanに、小倒 6n6k

Wzu4lis megjelen6s - ruhezat 6s testbeszdd.



csip6magass;gban.
Ha !gy k6nye mesebbnek erzi. bi!on eqyik lebavalegy k csit a mbs k e 6tt.

Buh6zat
Ha a ry sze repleshez m egfele 16 ruhAzatk valaszt6s;ro van szo. annak elendre, am I masok
rnondanak, nincsenek szabalyok Klatakithatta a szerne yes trnizsat Fontos hogyOnszemel,,
szerirl kenyelrnesen erezze maget az o ti)zakeben. mert igy letjes eg6".;;"" ;;r" i;;
koncentreini, hogy az azenet6t kozvetiise a hallgatosignak

Haaztszeretne hogy energikus, aktiv kornyezetvid6 a ktivistana k ta rts6 k akkor Llgy donthei
hog, szab.idrcren vatamilven r rtet r h"lyszinen fimezzenek, 6s letvet,et turuiipr;t,r,grl)"lJ_..o'.rd"r^-o|dOo' no, /pt..a o_r r.,o,t,o. jo^ ld,oildr
vagy dzsek t

Ha dn pol lika leld l, aki indul a vi aszlasokon. erdemes ugy d tazkddnie mintha rIar
megvelasztotlak vo na parlamentt kepviselonek / he yi tanr;ciiaqnak i polgarmesternek
miniszterelnaknek / elnaknek

Ha azt szeretne, hogy komoty professzionalis polilikuskent teklntsenek Onre, ve asztha:
elegens egyszinii kosztumkab;tol es szokny6t vagy nadragkosztLimdt, egyszer.t szabasu
egyszinLi bluzzal Ha az idol6ris nagyon meteg. akkor v6iaszrhat egy 16i_tarJ ing",
szoknyaval vagy radrigga. Eseleg egy egyszinLi v5szonruh6t
A TV illtalan os ala pelve az. h ogy igyekezzer csinos es egysze rii dsszk6pet el6rn i Az egysz in !jobban mutat a televizioban, m nt a mintas vagy kock6s dldzek

l._oll:ll :":.:,-cor !,..hoo, 1o.ond,n"..o.F.p .i,deo ...n...r L A. .je.,,raL -polorp[l'ru r ".oob1. rp.o.-tet.aor -2, ..ohdnli. ^or-,rdr.b,,r,
Ha egy n6 azt akarla, hogy politika je dttkent komolyan vegyek. igyekezzen m n6l kiseba
iestfelLlletel szabadon hagyn a nyak vA l6s t6b kornyek6n
Legyen 6vatos, mert n6hiiny TV studtoban a karossz6ket es utOgarnrturdk meg ehet6ser
alacsonyak egy olyan szoknya ts. am t6ke eiesen visszafogottnal tLlntt. amtt<oi;it nenn-.
fel tlrd csLlszni a combj6ra. am kor hetyet fogtal egy TV srndi6 sz6k6ben. n 

"ezr;t 
i"r<lll "combjaii foglak nezn m nlhogy arra figyetn6nek. arnit rnond

1,1:"-:!".?"": I",::"bb szoveref tobbrn mutatnak, m nr a puhdbb szrik anyasok. E_u
lol szatiolt zalo lobbrn mutat mrnt e!y szUk pu6ver A puha, vet<ony Jzovere.
meggyLl16dhetnek, epota annak rlinhetnek,6s k eme heik a meIbimbokat6"" aorl"ruLi.r"
Ha puhabb anyagokal akar visetn . mint a putover triko vagy pUhbbb blUz atfo, parosit".
egy zakoval

ao. o.o'' '.'.' ,,io. D.. onoo.", .a ,a t, .,t,lan.Lpr 1,, .r dbld .noq.n.alo.roo.. r."."do, ".q,..oo..n,n.-,
Ha professzion; rs szernely benyomisat akarla keten. viselen -.gysze16 6kszereket :
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::.:zl6banvisejenlzlesesfrlbevalot nehosszu. toqofulbevaot. Ha engo falbeval6kat
-.skarkotoketvagyszembcol6nyaktancothordlkntonosenkazel f-.tveteekn6l) ane76k'- ra e lesznek foq alva a fu bevalola vagy a nyak ilnca csj ollasiva es rnozq6sava .. o- o .ir oddi Jr6t, I r,, , o,r,l .o. d

igy tan6cs a 30-as 6vei fdldtt j6r6 n6knek
r ': edten moso yogni. am kor a ripoderre figyel es a mLlsor vegen Nem jogos. de gaz,
._- egy fefi komoly k fejczdssel az arcan ugy fest mirlt ak komo y es fontos dolgokon

: rolkod k. mig egy n6 konroly arcklfejez6sset mergesnek 6s kegyclennek tiin k Ha
:_ hlsz vessen eqy 6szinte p I antdst a tr:lkorbe.

lodtan mosolyoghat a r porterre akkor is. ha a targy, ami16l beszetnek komo y k6rdes
..,e. ha valamilyen katasztrof6t besz6 nek meg, m ntarn lyenegyvonatszerencse|enseg.

: :_. egy terror sia-1bmades. stb ) Ha az emberek nem a TV ben szcrepe nek akkor
rr yognak, am kor mis emberekke besz6lgetnek. hogy kapcso aiot leremtsenek
::lyogjon az ntertn v6genlA moso ya me eg kepetfog hagyni0nrot, es sz rnpatiatebreszt. :onsegben es a potencia s szavazo ban

-aj
: :nossagban a cs nos tiszla ha.lv se et a egjobb a l6veszereptesek alkalmaval

: _-"k el enere 16ttam olyan n6ket 6s ferfiakal, akik rigy clOntottek, hogy a szem6ly s69r:tket-rar halviselette fejezk k, ez a tdbbeki6t elt616 krjtsot kd csonzdtt nekik. es.' :kezetesebb6 tette 6ket.

r.-- yen haiviselet ..e ett is dont. igyetjen rd, hogy ne hu lon az arca e 6. ne l6glon a
,i_ebe Fontos, hogy b ztos legyen benne hogy a hala nem Iog arnyekot vetni az arc6ra,

Smink
:iakugyanigy, minta n6 sminkeiviselnek a TV szere plese ken. Smink netk(jla ry star.t o: :: 'anyei izzadt 6s sepadt k n6zetLive lehet k. Kerntle a tu er6s smlnketl

3 zemiiveg
: :zemiivegetv sel6s gyakran fog szerepe n a tev6ben,6rdemes ehetotyan szemrjveget: : tatn a, anr nek a lencs6 nem venk v ssza a fenyt.

= en6tizze a k6rnyezet6t! N6zzen a hdta mdg6!
-: _ierjrt k6szilenek Onne egy konferenci6n vagy krj116ren, az intertu el6tt mindig nezze
:, hogy rnlvan 0n mogotl Ner. enneto. ha egyWC vaqy KUAMT fetirar el6t1 k6sztienenek
_ _: nterjat Es ugye azl sem szeretn6, ha 6ppen az e enfele ptakatla e 6tt k6sziten6k-: az nlerjit
: =z egy k pirtkonferencielukon vagy az irodaj6ban k6szitik az nlertut. b zlositsa, hogy az: .: kampany posztere legyen On mdgdtt. 6s/vagy kiludjon tenn az aszta ara egy b69r6t
.:rpenyuk le 6velo yan he yre aho akamerais etla.
: .r teren k6szr:i az interju egy csunya betonfale16ti (hacsak az 6pu ei rossz al apota nem

Kommunittd“ ismerelek a po‖ tttbanにszvev6 n6k



kapcsolodik a mondandolbhoz). lavasotla hogy v; toTtassanak helyszint hogy eqybarels;qosabb hiitler ele a thasson p6 di:ui v ragok vaqy fak ele

Bizonyos siudloszekcl vagy Lilaigarn tlrrat magas entberek szamara tervezfek (rendszerintlerJiaknakl [4]et6ltad;sba kerLlne. e ten5rzze. hogy kdnyclrnesen 1:i 
" ua;"1 ;;;;;;guparn6l vagy zsakol. am 1 a hata mogi iehet

Hanghordozes
Ne ieledren mosoryogni 6s energiiit v fni a hangr6ba. krirdnosen amikor radioban besz6l

Power Point dia - kulcselemek

Ezeket a kulcselemeket 6pitse be a besz6d6be:
1. A probl6m6t, amit relismerr
2. Az 0n javasott megoldast

Otletek je16ttek szdm6ra
Besz6ljen pozliv stjlusban. p..Amikor megv6laszlanak .nem pedig ,Ha ese egmegvdlasztanak

Azrnterju sorbn emelekratapasztalat:t,amrmegrn!tdttrapotencrals,,alasztoknak 
hug)gyakor ata van a nehez ddnl6sek hozata jban / m;"or uL."ie"eo"n. .to. rl;;;ii;;;;."

az olyan szlereotipldkat. meiyek szerint a n6k nern tehetnek politikaive.",6n. 
-" _ ""'"

Haszn: ja k a lehet6s6gekel a k.jrzete / varosa I kerLt ete nevenek emlitesere Ne csak az:rnondla. hogy A kdrzetemben az emberek kt vannak teve n f".f"i."ae1 oi.a"kdrny_ezelszennyezesnek.. Vagy ,az6n 
korzetemben probl6m6t okozaz ;";;;;;;Mondja azl hogy 'Az emberek Budapesten ki vannak teve a kdzekedes okozr;kdrnyezetszennyezesnet vagy TuOom, hogy az ernbereknek pyrgosban (egy goraa fat!orob.-"r.ronrd7,.o./hd.,o An.zoi. ar,,toao, r-"-;;.. ";r;.::,."' a.ii Laljd^ d !ornre/F.,, bp.

Lehet6s69 a civil szervezeteknek. hr
na un c v r szervezerel k6pui"" 

" 
,,udi:b,;?,1;tT:"t:::Iffiy."Jr::ni:.ff:f""I*"::1"!.1:" " rl,::1!:---" "oo. .7 1"dnd d.;; _,;;;;,":l'" ;"rond,d r,/t. hoo. p, A[4ONqr no, o..,1 -..i..0. etol .z" ra, aL no....---.o,,Iampanyt "

Az iizenete legyen vildgos es egyszerri
D6d;.,1 eon, aa.od. ./an..-d .og0.o!d.ot .o."-/d.ttdlpdt loo".・E● ssё tszem Amen al os csokkemem az ad6kま た高i:=;ふ [:ι橘::ふs
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“

lllden reszreVollek egyp6′ d6nyraz a′ ョ0わ′
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“
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n■●verkez6 1Farye′ vekb6′ osszon″ egy ρ6rda"y`"jndea resz`vey6nek:

1y i nterj ir felk6sziil6s iisszefoglal6 jegyzet.

lヽszitse el az intelし alapozbsbi az intel口 eloiti beszё lgetё sbenl

―
=Oyen pOntosl

10sz isen egy lstlt a「 「61a2‐ 3 pOntrOl amitう t akar vinnJ

l k a nylvlnva16 kO「 dOsekO Hogyan fog valaszOlni?
■6szuりon fel a varat an kё rdё sekrel
~]は

son szemkontaktust a ripOrterrel

¬OsO yO● On ёS V9yen ene「g lt a hangjlba

_e9yen naprakё szl

_e9yen rOvid 6s lё nyeg「e16「 6!

くapcsota k a n10b ie eFOn」 ||

イ″d6seκ.a“ker"e。 ″e″ rυdnra v百′aszο肋′

‐ontosan a problёma?
_γ ttN konkrOt atemalvろ katiud aibn an a prob Oma me9o 16sara?
~90ndOlnak a pO19brok a kё

「dё s「61?

二_=z aki mbrkampろ nyt vezet ebben a k6rdOsben?

 ́こlehetsOges iamOgat6k′ e‖enzOk?
1 3 1ehetsё ges elenfelek Os mik lehetnek az On elen szO16 indOkalk?

31elenle91helyzete a tOⅣ OnykezOsnek ebben a kё「dёsben?Kie90sz10sre van szし ksё g

::,ul szabb yozbs「 8 van sz口 ks09?AJe en e9 SZabb yozら snak csak a meger6s10sOre

=―
 e szuksё9?
YttN nelnzetkOzi egyezmё nyek vannak amelyek hatassal vannak a kё 「dё s「e?

―こ3YAN v szonyulnak a lelenlegl k6Ls09ek′ hasznok′ kO「ok az On bLaliavaSOn
~=30110ShOz?

3z On vё  emё nye a e9utObb FelemOnyrO a tё maban(nagyOn va osz n口  hogy ezt

=gkё
「dez k OntO ha van o yanfontos h「 amikapcso Od k az Ontё m11う hoz)

くleheinek az On meOoldbSbnak nyenesei os vesztesei?
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770gy e力ηοndJa a resz`vevOl

Mondja e! a rdsztvev6knek, hogy ebben a ftszben a TV interjik csak gyakorllsra
szolgiitnak. Fitmre veszik 6ket, 6s tehetijs,gijk tes, uissr"ieiii'igiiii,' i! i iri"minterj*kat nem fogjdk teadni a t6v6ben.

EligazitAs a venddg ijsegir6k r6sz6re, Minden meghivott ijsegir, interj kiszit egyrdsztuev6vel, ami legfetjebb 3 perces lehet.
Minden 

-resztvevo vehszt egy t6mdt, afiivel kapcsotatban az interjit ktiszitik vete.olyan16fia tegyen, amivet egyabkdnt is fogtatx"zix, 
"ra, "tyai, 

iiii ;;;t;;:;i;i",is k6rhetnek inteitit tiitijk.

::::::!i !g,!9oi:l .lyszerc ehahnos kdrddsekket, maid hatadjon esy vasy kit
.1.?!: -z?b.b 

Rerd6: t:tt|. lmis az ewik iisesiro az inteint k6s;iti a ka;u" ii6tt.ilii.ixqsagtro 
-a 

szoban kivit interji, etdtti felkesziti beszdtgetist tert a k;;etiz6resztuev;vet. Fotyamatosan cserdtnek 
"mig a csopon mini)';io-;;;;;;;;;;;;t 

"lnem kdsztteftek az interjit.

!:1:i:?o:U.": ^.nfn 
esy oktato vagy seg6d, aki k6pes visszaletzlst 6s ?tnecsokatadnt az egyes interjdkkal kapcsolatban.

M.iuten a z,i).sszes 
.elsij inte4i etkeszijlt 6s vott visszaietzds minden interiitrol. aresz-tuevdk kdthetik, how kdszitsenek vetiik 

"gy.a""rix irti4ii ii.-iit 
"ii.r*'n",y 1ryys:arl Ren;thetntes hitni fosiek, hosy;e*9, rciaat*ii'ii*iii iiiii,anem sziiks6ges visszajelz4st adni.
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'fa6n jobb lenne, ha ...". Az oktat6 figyelje meg a testbesz6det, hangsilyt, verb1lis
ktiszsdget az ijzenet kiSzvetii'sekoL stb.

Aagyariizza el a tasztvevSknek, hogy ez eW olyan lehetikig, ahol a tanuttakat 6t ltetheti
a wako atba.

Uinden tdsztuev6 olyan interjitdmi1t vdlasszon, amivel (tgy 6rzi, hogy a jijv6ben is
toglalkoznia ke . El kell diintenie, hogy tui az a k't k6rdes, amirat beszdtni akar az
hterjliban.

A gondolataik ijsszpontosiEset ebsegitend6, k64e meg a resztvev6ket, hogy
dolgozzanak pieftan. Minden r6sztvev6 segit a miisiknak az interjiji'ra val6
Hk4szArcshen, az Ontiil kapott jegyzet segltsdgdvet. Mindenki etnondja a piirj'nak
ezt a k6t pontot, amelyre ki akat tdrni az inte4i sodn. Ewmds ,,megtigyet1jek6nt,,
tognak szercpelni. Minden hiilgy esetdben, aki ttil van az ijsegiranak adoft gyako 6
TV inte4in, az oktat6 / seged megkdtdezi a megfigyet6 szetep6t betijttd tdBat, hogy
mondja el, hogy a kollegiija kitdrt-e a pontokta, amiket el akart mondani, hogy
isszajelzdst adjon a tiits1nak.

Ennek a n,sznek a vdgdre minden rdsztvev6 kapott:

1- lehet6s6get legaldbb egy 3 perces interjira kametAval
2. lehetaseget, hogy megn6zze az inteiijdt a kdpemyan
3. 6pit6 visszajelzdseket 6s tandcsokat.

Aiuten a r6sztvev6k 6pit6 jelleg6 visszajelzdseket 6s tanAcsokat / ttmutatdst kaptak
az inteiiiukt6l, fiinden rdsztvev6nek lehet6s6ge van egy m6,sodik 2 perces interjift.

Uegj eg yzdsek az o ktat6 n a k :
Anap iisszegz6se.
Az oktat6 felolvassa az eredeti listdn szercplii asszes temakiirt, adit a resztvev1k
k*tek.
Az odat6 minden pontnel megk6rdei a r6sztvev6ket, how iW eeik-e, hogy a csoport
kell6en foglalkozolt-e az adottT6mAval. Ha igentmondanak, kipipi1thati,k a tdtett.

Ha azt mondjdk, hogy csak raszhen dolgoztlik fel, tegyen egy f6l pipdt, vagy ha igy
6Eik, hogy egyiiltaldn nem foglalkoztak a dotoggal, jelalie meg ezeket a t'teteket, hogy
tasSbb meg tudjanak foglalkozni veliik.

.;l

iek a 3 ores 6sszej'vetelnek a vdg6re, a r6sztvevijk t6rgyatlsi kepesslg,nek kett
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“

sOk az ο″ratOknak
Ebben a reszbe■ ,"′nde,o々 faras′ mOdtl′ egyedtlだ ′′6 wc1/ksllop々

`n`′

s,ηegrarrha`′

′agy egy llosszabb ko′ηm“η′た百c′6s tr6nlng resze″6"`

Ferszereた s
Ffrpchart`bra`s fllcrO″ aた cerryx vagy gyurrnatapasろ a rapOk Ferragasz`6s´ わoz a

rarra P/Ore々 rOら vagy′ rasyer`

Javaso′
`proora"Korulbel″′36r“r szan/anaκ  raf

。 4 resz●ため ″jg`nyern“ reral`rese‐ 20 perc

・ Prezerrac′ q″ひdeseκ 6s me。わesz616s‐ 4,60 perc

・  Szer″ a“κ gyako″ a``s yfsszarelz`S‐ 90 perc

A FooralkOz`s beveze“te
Ke/Je mega“ szいたyoket力Ooy tegyek Fe′ a々ez″ket ha van″

“

rkorabbる′gyaた o″aru々

“

rgyaだsok1/ezeにsめe"Ezυ
`Л

た rdezze me。 力οgy van・eo′yan,a″ meg soわ a nem

vezereFr“rgyalast Magyarazza et hogyez a FograkOzィ s"asz,os resz a gya々ο″ofral

rende″e26kne々 υgyan`gy7“ nfntazoκ nat ak=k UJaκ  a rargya“ s17ezeresbell

K`rdezze meg a“ sz`′evoke4カ οgy"″yeЛ

“

pus“ rargyalasokar vezerrek Bjzorrs● gj

`●
ya16soた ar2 KozonsegraralkOz6″ a′ηegわjyoF eroad“ ka′′Mas fjpus`rargya′お●kar2

Kerdezze meg a reszNeyoket"ogymfryen k6rdesekre szere"`κ
"ogy eZ a rogralぉ

z6s

″

“

rJe,2

frJ●

“
re′ mfnden te"`r a rjPcha″ rab“raスz elkesz“ ″

′bettsイ″6 11star"regye″ a Farra,

力ogy a r091akο z6sわ百

“

″ev6“Sz6ben lass`た

1″ondJa era csOporrraκ
"ogy az oκ

ra“ s rOrya“●nm"derf megresz"″ 4わOgymfll`′

fobわ た=ふre yalaszorJo,az`′ ra′υκ reルererf“″ぎ々″a′ kapcsolarban

4 κOve“ez6 kOzOЛ s6g e′6``′ meosz6′ aras 。たrarasr10z kapcso′6d6 `61η aκ6rOた

Forga`た 0"ンvstlluSban frodrat amelyet az o々 rarO″ovemeι

Tergyaldsok vezet6se.

ABrtAlsohazelsonofelszoaoia.BeLlyBoothord,aztmondta,hogyazahbbiharomdoLg'
tartla a egfonLosabbnak a targyalasok vezet6seber "HLtnar egy )asaly az enbcr arca

egyszenl.lazan6sz',
Ez egy kvil6lanacs de ez nenra tejes kep

Egy targyales vezet6s6hez szr:lksdg van:
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szs10「 e‐ a kё pessё 9「e ho9y oda19yetenek ёS tud● k h09yan

. a do10okat dip10mat kusan megfo9almaz∩ |

― IPessё 9re l,o9y Osztも「11Sen megO「 tSёk a dinamikう ta tefemben

‐
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pess09「 e ho9y kOzbeniartSa Os vezё nyete a SZ mrOn kusok81‐

'こgg蒸塾2`乙自ュェ≧生ol12:0々 llak:

rsszOn szor mど so′ a`okaraz alabb′ e″en6rzO″Stab64 0S kOjye月 ′ηeg reszl/ey6κel l10gy

―‐nde"k'o′ vassOη  Fe′ egy ρOntO`az e″ erOrz6′′sra′o′

■ 『lnyit?On!
[=lnOkё az utols6 sz6 kulon6sen olyan ia「 gyalosOkon,aholheves vta ad6dhat Fontos,

■ ,b ZtOSra vegye rr ndenk tud10 hOgy Onё  a d6ntOsJo9o EIE On e9yben szo oa a s a

: ]●311St

:z eln6kl6s 16nyege:
. teliekhez vezeto dontesek el6rdse
. c6 ok kitoTcse - mit akarnak el6rni a targya ason?

: I I en6rz6li sta az e I niikl6 s hez
. egyen 6126keny mes szemelyek javaslatai lrant
. .lLrtasson dnb zalmatl
. AClon mindenklnek lehet6s6get a beszedrF
. i kutatisok azt nrutatjdk. hogy a ferflak tdbbet beszelnek. es

.1 nt a n5k. Biziosltsa. hogy az On targyalasa n a nok nezeteit
:6k mint a ieri ak61l

. iegyen m ndenkit boldogga _ de szlgorreD ladsa az id61eruetl

' :igyellen aielszolalokra, hogy ne eqy szemey domn6ion
. (eressen egye16rt6sll

hogy kepesek tev6

. Teiemtsen viegos ce okal a ldrgyalasok e 611, a att 6s u16nl

. :og allon ossze, es hatarozza rneg a meg6lapodas lenyeg6tl

. :g, jo vezetett tarqyaL;s vcgen, mindenknek ugy kel ereznie. hogy megkaptbk az

:rket megillet6 szol, 6s lega abb r6szben e 6gedettek az eredrnennye

-argyalds el6tti lelk6sziil6s bizottsegi iil6sekre
:;irra vetetltettek 60% ka jobb es6llye indu nak a megva ositas ter6n mint a szobe l

A k6vetkezotbrgya aslal6s e olt k6szitsen irasos utasltbsokat m nden szr:lkseges lep6sro

Nevezze meg az e v6gz6sakefi fele 6 szerne yeket lrogzilse a jegyzokonyvben)

r Az ules el6Lt Epien kaptsolatba a resztvcv6kke , es e lenorizze az elomenelelt. valaminl

; lam;ikat amlket fc kivennak vetn
- KLI dle sz6l a kovelkezo ules napirendjet. az e 62r) n es legyz6konyveve eqynlt

A naoirend elk6szitdse.'. , : r-.o-r'-'0nooo. o. .t! ro To..'-'o'.'o.noo. . l' 0ooo id

-:t'elel e a n6taqoknak ls ugyanuqy mlnt a f6rf tagoknak

kevesebbet hallgatnak.
s eppugy meghallgas

' :rje el, hogt az emberek azi 6rezz6k, hogy oit akarnak enni, 6s
{enyen r6szt vennl



Az u es el6tl l6pten kapcsotatba a szcme yekke . ez h;rsznos visszale zest adhaL On
nek Segit idejeben megtudnt ha rosszLrl rnenneke a dolgok t.J6t nyer ve c. hoqy !iol.'-. 'o rdo,o.. ^ .d )

Dolgozza k az egyes pontok id62ites6t
Ne rd6zitsen fontos dolgokat a nap r-.nd elej6re - aTra az esetre ha k6s6n erkez6k len

A eqvitatottabb k6rd6sl id6zitse az utotsa) e6ttr heyrel igy a teonaqyobb az eselv a,Lo,n,Ll"ol,/dd||p||/F|Dp.,6q]^.ldlod'Ljloloooo,,

jiz enyhites6re
Probaja egyszerilsiteni a napirendet A ksebb teteleket csooorlositsa Hat;iro77on

oa. Fo n,p-6,o lo-l.d/
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Le9yenすO hlzigazdal
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Runk hogy ld6ben vё gezzunk Ennek azし 10snek a cOし a az hOgy

・  IЛ utatkozzOn bel

・ Mutassa be azし ёs tobbに sztvevo10ロ

・  HatarOzza meg.hogy azし los e9yes sZakaszai mennyii10t vesznek lgё nybe Os hogy
ezek alatt mlyen kё「dёseketlenne kivlnatOs ё「Πtenl

・  KOrdezze meg.hOgy lコ indenkinek meOrele e a nap'「end
・ GondOskoJiOn,6a,h09y aZ口 OSr6 megFe e O iegyzOkoRyv kё szlり On
・  Biztos isa hogy minden fOsztvev6 kap10n sz6t

・ Egy nylvlnos u ёsen ha a kozう ns6g egy k ta9ja lo yamatOsan akadё kOskod k‐ adJOn
Πek,idOt hOgy elmOndia an]i aka「  Hat`l kOrln akarla elVennitOle a szOt― f616 eives―
ztt a kёz6nsё g tbmOgatbslt A kOzonsё 9 o9y f09ia Orezn hOgy 98zso9ta an VOt a
SzemO‖ ye ak mOndan akaは va am“ E ё9,ot ke1 8dn a az akadё kosk000 szemO y―
nek ho9y bOsszantani kezdje a kozё nsё get lgy a kozons69 va10SZinOle9 tetesOn e9
yeton maid almikOr megkё

「 a szemOlyt hogy fOglaion helyet
o Figyete az id6t

・  Fo91a100 0SSzel

υ′6sre″ deκ ゎレ。1ぉ

`q′

」′6seね″
Blzotts191 11ё seken az embOrekし 10srendiё nek n)eghatarozbsa fontos「 Osze lehet annak
hogy megkapla a valaszOkat amlket keres

A nemzetkozikonzulens csOpO■ Ok aklk kofmlnyoknak Os mu tinaciOnbls c09eknek adnak
ta日 ICSOkat az asztalok arculatう「61 ёs e rendezOsOr61 komOly 6sszegeket kercsnek ezen

Azokal a tagokat. akik egyetearenek Onnela foniosabb kerd6sekben. az Onnelszembc|
45 fokra e helyezked6 sz6keken he yezze e t!y ieh-.To-ege van ar r hogy dzcgyk
tamogalolarol a masikra va tson ugy hogy kozben megtartla a demokratrlr" .fkorf. rneg,s
kevOsid6t hagy a koztes e10nkez6 nё zetek「c Ez sz6veis09esekci blztos i aklket me9s20 that
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Kommunikdcios ismeretek a politilcban reszvevd n6k



val6s dletben.

Az iilisvezetSknek 6s csopottjaiknak 20 petciik van, ami alatt megbesz'lhetik, ds
d6nt6sre vihetik a napitendet 6s az id6zit6s6t.

Ezenfeliil van iisszesen 25 perc k, hogy argyaljanak 6s meg1llapodjanak a napirendi
k6tddsekben.

Minden 10 f6b6l 6116 csopoftban legyen:. A iirgyalest egy szetu6ly vezeti, az ElniSk.. Egy ember jetssza az olyan ftsztvev6 szetepdt, aki csendben iil, hacsak az el-
ni5k meg nem kddezi a velemdnydL. Egy embet jAtssza az olyan rdsztveva szerepdt, aki til sokat besz6l.. A titbbiek az egydb bizottsi1gi tagok szerep6tjAtszdk.. Ket szemdly megfigyel6kdnt kiizremijkiidik, ha az Etn'k ki5veti az e en6tz6tista
javaslatait. A megfigyel6ket el kell igazitani, hogy feljegyezz,k a gondotataikat
an6l, hogy a Elniik miben jiid el hetyesen, 6s mik a javitani vat6 pontok a jiiv6re
ndzve. (A megfigyel6k megkapjek a k6zikOnwben koriebban kiiziitt Epit6 jettegi
viss zaj el zdsek ell e n6tz6l i sfijiit.)

A szerepjitdk v6gen minden megfigyel6 pdrnak biztositsanak 1O percet, hogy
bes zd m o lh assa n a k az 6 szrevite leikt6l.

Az oktat6 foglalja 6ssze a fontosabb tanul'si pontokat.

Wo rks h op az 6rd ek 6 rvdny es it6s 16 l.

A k6zikonyvbe. szerep16 edd gllog a kozisok a nok egy6n kommun kAcios k6pessegeine.
fellesztesere asszponlositoltak. A kez kanyvnek ez a 16sze a csopofiok kommurikbcr(r:
keszsegeinck fetlesztes6re osszpontosit A ielezet cela, hogy segits6gel nyultson a ci!
szervezetek aktiv st6inak es a po lika pertok notagjainak- azoknak. aki m69 ulak a a.
erdek6rveny-.sit6 kampanyokban, vatam nt azoknak. akik mar gyakorlottabl
kampanyszelvezok

Akkor tud vi; toztat:sokat e 6rni. ha e eg embert gyoz meg a116l ho..ly nekik is szr:tksequ-
.o h.o.o.o.tn a/o," ,r.'l t,.dootrt o,o.to, d.dl ..p
kamparyok. mint a KETHI e es az Arcidonna e a gorog es az o asz po I kai 6let lrevel
reszei. de aza koncepcio. hogy civ l szen'ezcte k loiLsek be a vd loz5s r:tgynakernek szerepe
nleg vlszonylag ul e .tondo 5s az ijatrb demokr;c bk polgaraiszbmbra [,]agyarorszegon t.
mbs ,j demokrac;kban a civil szervezelek kdThasznu tev-.kenyseoek komp ex ha maz.:
vegzkel amelynek egyik r6sze a szo ga taliisok nyultbsa Erreazatam;itia nyultottszocia:
szolgd tahsok csdkkeno sTama m att t-.tt szLrks6!1. Ett6 fLtqqet en ul a szotqa tatasok kozo

p or 'dr pdr +o., ". ' "-". -..sTcrvezettev6kenykedlk az ulLagalamokban fole! nem paarok k6pv se etiben E.nekeq!.
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Az oktat6k osszanak ki miisolatokat a t,sztvev6knek a k'zikijnyv 1. t6sz6bijl. Az 1.
rdsz rcndeltetuise, hogy ,ttdkes informeci6kat szolgiiltasson a n6k szdmdra, a potitikai
kampiinyokteftn.
A foglalkoziist kezdje azzal, hogy megk'tdezi a r'szfuev'ket, hoy mit 6tdek6rvenyesit6
vagy lobbi kampdny atatt. irja fet a gondotataikat egy flipchari lapra.

Fontos, hogy mindenki pontosan tudja, mit 
'itink 

6rdek6rv6nyesit6 kamp6ny atatt.

Magyardzza el, hogy ndhdny orszdgban a civil szervezeteket elslsotban
"szolgtiltat6kdnt" tartjdk szdmon, akik otyan kieg6szit6 szobeftaHsokat nyijtanak a
polgiitoknak, amelyeket az e am is nyijtani tud, p6ld6ul az et6szak eldozataul eseft
naknek biztositott meneddkekeL DE a mesik fontos szercpijk a polg1ri tarsadalomban
az, hogy a vdftozes i.igyndkeikdnt mijkijdnek a poqerok 6tdek6ben, 6s befotytisoljek
a kiizpolitiki1t-

A kepvrselsl o yan szervez6destlelint, amelynelicela. hogy ny vAnos hangot 6s ero:
adjonolyanpolgaroknagyobbtdnregenek,akkneknincsgazdasagi.szocA svJgypottika

A kampan,szeⅣ ez6k 611k,hOgyvalam n ncs Юndben,6s ugy halarOznak,hogy kampanyO ni
fognak a vaiOzぅ s e16r6sO「 e,olyan k6rd6sekben,mint egyen16 poltikalk`pviseleta n6knek,
n6igazdasう Oilo90k,OzvegyilogOk 6SjOg a ta16k071atlsia,pl a kOzp6nzek Felhasznl16sう rOL

逸麟墨鑑瀾胤I雀慇 翼留星
`″

er略
"″"“

gノ綺″わasznarna“ a
Foglalas訪oz

Power POrar di`た

Mit 6rt● nk 6rdekerv6nves彙 6s alat?

A helyi hat6sagoknak 6s nemzetkozi szervezeteknek 6rilsi hatalma van a polgarok
61ete fO101:

A centralizllt hatalom,amely“ lreinformalia a poigarsd901,diktat`ra

hatalma

Osszefo94ssal,ap。 196rok szak6rtelmet szerezhetnek az adotl t6makairben.6s
lehet6s6get, hogy felhivi6k rii a figyelmet.

A k6pviselet azt is ietentheti, hogy retteszik az otyan

"Milyen c6lokra haszndtiek fet a kiizp6nzeket?,.

k6nyes k6rd6seket is, mint:

. a polgiirok drekeinek tiimogatesa 6s k6pvisel6se a kiizj6 6rek6ben.



. egy 6rdek6rv6nyesitii kampiiny az6rt jiin 16trc, mert a polgiirok egy mer megt6-
v6 szabelyt akarnak megviiltoztatni, vagy iiat akarnak bevezettetni.

. a nem korm6nyzati szeruek 6s az egy6nek az6rt kampenyolnak, hogy a ktizpoli-
tikit befolydsoliek.

. Ielkellik a figyelmei, javaslatokat tesznek, 6s informiici6t szotgeltalnak a kiizpo-
litikai tiirv6nyh026si f olyamatiihoz.

: kdzpolitika kdpviselete.

Atdzpolitika a tiirv6nyek, szabdlyok6s kiilts6gvet6si iriinyetvek kever6ke, amelyekriit
. nEgvelasztott politikusok, a h ivatali kiiztisztvisel6k taniicsa i alapiiin diint6st hoznak
asa tiirv6nyhoziisba toviibbitanak. A vii roshezii k 6s parlamentek az ad6tiirv6nyek16l
as k6lts6gvet6sekr6l tiirgyalnak 6s szavaznak. 0k hatiirozziik meg a k6zlorriisok
taEszn6l{is.inak els6bbs6geit.

hwer Point dia

A t6ziiss6oi k6pviselet biztositia:

, iregyen itelt tilrgyaldsokat
:-rr a dont6shoz6k rnegha ljanak m nden tenyt. 6s k6pesek tegyenek tat6kozottan es
::zsbgosabb ddntesekel hozn
rJy a pol96rsag t:rjekozotlabb legyen, eza tal biztosilla, hogy a ddnteshozok szamon,

'-rhet6bbek a polgiirok szimiira.

■綺

“
o百″yszerez6″ Feradara

A"6pviseleti kamp6nyt szervez6k eidOntik,hOgy milyen prob16m6val akarnak

“

lalkoZnL Doig。 2Za ki a probl`m6val kapcsolatos kutat6sok m6d,61,ty k6s2nhet

町 akoi6tervet,a megfele16 tennlva16kkal
Hb e10bb a tetteket hat6rozz`k meg,litnifogia,hOgy a csoport a c6iok e16reset c61z6,

輌 ranyos fe10p彙6s● strukturdt tud kialak tani

gealeαyz6seκ  az●″ra“ha″

●eりにrde“ e″ a resz●′evoにraお lem6nytlkrot a k`pVISere″ 層
“
ρイnyban bero′ rOF

― epem,es a megbesz61es Osszerograrasak動 ,l meg“
“
ranarra az araゎ o′ dfat

切 megkerlle″ aたsz"yoketわ o9ya re■emoe,お /be力 aねdva,"わ den″ oryassO″
瘤 egy pOntoraたove“ez6″ sra●61

Power p。

"r dfa
A kepviseleti kamp`nyban r6sztvevOk szerepe

Kommunittd6sismeЮわka po‖薔随ban“shev6 n6k
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. felhivni a kiizv6lem6ny 6s a d6nt6shoz6k ligyetm6t egy probl6makdrre. j6l inlormiilt felvilrigosikist nyijtani a diint6shoz6k sziimiira. pontos inlormiici6t szolgiiltatni egy adott k6rd6sr6t a m6diiinak. ligyelni a diint6shozist

. iavaslatokat lennia tdrvdnyek reformiara

. k6nyelmetlen k6rd6seket tenni fel a hivatalnokoknak 6s politikusoknak

. harcolni az int6zm6nyek atldthatatlans6ga ellen. riad6t f(ini, ha korrupci6t 6szlelnek

. em16keztetni a dtint6shoz6kat a nemzetkiizi egyezmdnyekbe.l foglalt kiitele-
zetts6geikre

Megiegvzdsek az oktat6knak
Ha igy €rzi, hogy a foglalkozdson fiindenki vildgosan 6rti, hogy mit jetent az
6dek6ru6nyesit6 kampiiny, folytassa a workshop kdvetkez6 t6p6s6vel.

ke pv i s e let e g yete m es sza b e lya i.

A legtobb kampany 19y kezd6dik hOgy e9y vagy kё t emberし 9y ё「zi hOgy tenni kel
valamit e9y negat v vagy 19ozs19talan helyzetben

E9y demOk「OClaban a me9gyOzё s az egyet en eszkё z

Akkortud vう loztatら sokate10rni ha elё g embertgy6z meg a「「0「 hogy nekikis szukso9も |

van azokra a vう toz6sokr8

Power Pοjllr dia

Az ёrdekOrvё nvesn6s eqvetemes sζ a呻
DOntse el

・  mit akar e16rni

・  kit ke‖ megc61oznia
・  い。qvan tudia e10rni oket

・ miOrt tamogassak ont

・  milven tettekre akaria ravenni oket

・  mlkor v6ria t01uk ezeket a tetteket

Kik azok a c61szemё lyek, vagy c01szervezetek, akiket befolyasolni akar? ■

「endelkezё sre 116 kor ltozott erOforrasaival os e「 6fesz tё seivelazokat a szemё lyek=:

cё lozza aklk va16ban vう tozlsokattudnak e10idё zni Po i kai p6「 tok vezetO t ё:

ta nう csadOikat  t6「 vё nyalkOtOkat  a parlamont tagia t  helyi tanる csiagOkai
alkalmazotiakat kOzt sztvise10kct a pr v6t szfё rbi Os a kOzszfё「at az EU― t

・  nForml‖ a J cekOzOnse∝ ta DIOb ёmaro

・ (■ 、′ハフフ
^,、

o● _■
^ム

|レ

^フ ^0。
6_ム十 R^‐、 ス●|_^_、し__ ^■ ハ^ヽ ^Gv6zzc meo― a celkozonseQQi_hOtt ertSenek eQvei OnneL
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・ Jユ Vう い a ce kOZOnsёQet_hOov ё『ze mJCo e 60Qё  kotOd enek az、●地 OZ hO■とtO⊆
enek a mOzQa om ilmooat6sさ ё「t

・ ―ёplen a tettek rrezeiё「e

1ヽ 6rttamogass`k ont?
en e10nye szJ「 rnazik a cё lkOzonsё gnek 8z On kampbnylbol?

==z tse e16 az alapvetO 
ёs sze「kezet Fe tё teleket

:こёptlvom ёs hosszutavOn egyarう nt

'lyen tettek「 e akala「 avenni Oket?
・ :■ lson 19ye met「b hOgy elmondia nek k mlyen tetteketvう「 iOし k

[― levelet a poit kusOknak

= 可aaら 8 Pelc Oj6i
~Adlon kiiSme「

tetOanyagokat
~lregyen rё

szt tlrgyallsOkOn
~  

・ 9yen ki plakう10t
~ Szavazzon egy iOrvё

nyre a par alnentben stb

¬ogyan erheti el a c61kozons6get,akit befoly6s。 lni akar?
.en rろ d6′ TV adろ sokai nё znek mlyen uJs690kat′ magaz nokat O vasnak?

-
二 〇 l fOrrasa

・ P`nz
. ld0

・ Emberek

―
= =Oyetemes alapelvek merett nincsenek kё 16ti szabllyai a va toz6sokOri va16
:~31nyOlbsnak A kampanytsze「 vezOk tevё kenysOgek ёs stratlgllk szё les tarhぅ zab61
:=szthatnak

[=rdekё ivё nyesれ O kampう nyOkszervozё sё benazaJ6 hOgybzonyOshatarOkOnbeul
:==3adon hasznろ lhatJa a kё pzeletё t ёs a kreatv tlsOt  az `i me9kOZe tё sek

==almoOlsahOz

:: ■amplny megter′ ezё se Olyan mint ParadiCSOmoi nevelni l"inden Orszう Oban minden
i:]l csomfalta gё nye b zOnyos a aPvetO fen6te eket a nё vekedOshez― te「 mOta ait
l:=rソ agOkat vizet ёs napfOnyt
―:^e9vannak ezek az alapvet6 re tOtelek minden paradicsomterme10nok elke‖ d6ntenie
[:, ∩n kO「 u tet e os mikOrszedile a paradicsOmokat ho9yan metsz.m‖ yen m610kat
:=inal a kbrtev6k ilvO tart6sう ra nl‖ yen i「bgylt haszΠ 61

- =3rad esomtermesztOs dOpOnt,ai OS n16djai O aszorsz19ban mlsOk m nt

:: 3[0「 SZう Oon vagy GO「OgOrszagban Ehhez hasOn16an a kamplny takt kailehetOsё gei

le「 , ■

Kommunikaci6s ismeretek a politikAban resztvev6 n6k
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az On uqyenck cclla to . az rd62itesl6t a kampany a ia etert i:rllap.Jttol fuggnek
qr'oro6r i obb _,o/. .-t .,ad ,a./a t_. o. ooo , la6t d_o.d ol / /F-1p,.. o,."r-d .bI., ,,,., o.ore^.^

Hd-r szav,rrhcrosege prrusura r esrseg!er h ogy fantazra dis. de meqferei6aueteket6 modik
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DeFrrlわ rra a prOb′6"|`
Azonosjtsa a probt6miil 6s hozza a hall
mesoidasokka esynft maj.r kezdre ei a, .;r:[;1.r.J::ili ""ra az on erta ]avaso

Atう rsada10m elenaJ6nak tunik a vl tozlsOkkal szemben lmert a v6 tOzう
s sOk embeSフ

^,ヽ
o`oレ スぃ ^|_^ ^^ `_

:iill:i,-:::: I:::l e",qs,".io A, ",;;;;il;;;;r;;';ij:*": ;:iL::fJT-
P翌「!LP"y,lnttegyⅢЫёma ttit3三瑞遇|きζモ‖ぎξ淵#Ha egysze「 megOrldt aを ざmberekkJ ∴もし,1兵ll:lζも|よ二よ|と 1ス:|ILК k。「dkezd6oher ffolyamat

PoN、r Pο777r dra

Definiiilia a probt6mat!
V6gezze el a kutatiisokat!
Bangsoroljont
Javasolion meqotdest!
Legyen cselekv6s-orientilt!

.d 
_a'l 

a/a L a. dl ..1 ot..t 6, noq) .- ^"r on"峰剖
`"め
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EgYszerre csak egy vagy k6tk6rdesre dsszpontositsa az er6rorresait. Lehetet en hatekony.



: Jozni. ha tu sok do ogga foglalkoz k egyszerre Tnl fogja terhein a kolegait 6s a
-'ziigyiforrasait

_:-rgos. zsirfo tesefog atviagban 6ll]nk.Aza cel. hogy ravegyek a torvdnyalkotokat. hogy
-jtcgy6k az anak e ta kiv;nl lepeseket. es bcvezessek azokat a szab;lyokat. amelyekel
rk sz!ksegesnek larlanak

<utatas
.iezze ela kutat;sokat A kutatas segit eldOnteni hogy meiylk a egjobb ellards Ha mar
:-.yujt;sny ra van az :nformic o. beavathatla a tabb eket, ka anasen a dant6sh026kat.
._a elkezdhet a megoldasok k dolgozaset

: hagyatkozzon meg6rzesekre 6s fell6telez6sekre.
-tlse dssze a lenyeket 6s a szemokat mlelott elkezden6 a kampenyt

::ezzen kutatasokai a prob ema gydkereinek 6s fd okalnak megtalalas;ra. es a kampany
: (segesseg6nek meghatdrozasera. Deritse ki, m k a jelenleg szab6lyozas hibd .

i: .eul: N4 lyen e lar6sokat 6s feltete eket habroznak meg az egyes partok, amikor kiv6 asztj6k
: ollle ket?

A j6 kutatds hatiisosabbd teszi az 6rveket.

sok ember van aki csak a prob 6m;t lala la meg. de mego dast nem tud javaso ni
:::k az enrberek csak kovele kahatosagokt6lalavulast.escsod:koznak.hogynem
:len k semmi

_ ..i ko rma nyzat szen/ezetek legf6 bb c6lla, h ogy seg ilse a torv6nyalkoto kat 6s kij a n osen
:.pel.hogytalekozoltdontesekethozzanak,arnelyekl6nyeken6sl6elemz6seketaapunak.

-: nformaci6 megszezese ehet6veteszl, hogyjobban meg6rlse a probl6m;t.6s hai6konyan
::zeljen ro a.

. .rtatds meggyozo 6rvekke ruhazza fe Ont. 6s segit a legjobb strategia k v:rlaszt6saban.

'.eggy6z6kepessege, amive befo y6solhatja a m6d at, donteshoz6kat velernenyalkotokat,
: :rr,renyhozest es a nepet, csak akkor novekszik, ha az btadott lnform6c 6 hihet6 es

.Jbizhat6

=:lle a te,vezcsiszakaszban 6s minden iazsban e en6rzze,
-rek kozoities6 yegyerr 6s69 szernporlokat a kampanyleles

hogy figye embe vette e
deje a ati

Biztositsa az 6rdekdrvdnyesit6 kampanyeban a nemek kdzdtli
esdlyegyenlSs6get.

Kommunik6ci6s ismeretek a politikaban r6sztvev6 n6k



Power Point dia - Nemek kiiziitti esdlyegyenliisag - Kulcsszavak

Nemek kdziitti es6lyegyent6s69:

. K6pviselet 6s r6szv6tel. Hozzelates. Normiik 6s 6rt6kek. Emberijogok

. A fo(iisok allokiici6ja
m6nyezettjei

鱒 let oS roszv6tel A tO「 vOnソ hozlS

Os dlΠ tOshOzls mnden sz nlё n egycn o
a「うnyban vesznek― e rёszt a Fёげlak 6s nOk?

Po,Jkai plは Ok Je101ё Si eり う「うSaiban?
Pollkal pO「 tok hierarc1111ibban?Helyl

Onkormb nyzalok)an? NemzOt
ko「mbnyzatban?Az Eu「 Opal

PaHamentben?型
Hozzafё rё s A n6knek azonos hoz7う flrё sし k van― e a tlrgyallsOkon kё pzOseken
konferencllko∩  sib va16「ёszvOtelhez lmlΠ t 8 fO fiaknak?

|lorlllk 6s Ortё kek A nOk Os a fё r akfe adata hoz va am nia nO ёsfё「l10Hen,Z6kh6z
te,eSen kし onboz6 ёにkek kapcso Odnak e?MIyen a munkame9osztls n k az atitudOk
ёs n)lyen a viselkeJOs?

EmbeniOqok M ndenk egyen Oen r6szesed k az 9azslgbO aiog po l ka ёs gazdas19
kO「 nyezetben a vё delemb61a szexulls erOszak dogradOcio ёs me9fOlemliё s valamint 3
kOzvet en ёs k6zvetett diszk「 minaclo elen
TObb nehё zsё 9uk van_e a nOknek m niaFё ttaknak,09a k ёF/ё nyestёsOre a iog「 endszerben,
日a f9y van mik az Okalennek?

M kaz egyё b akadl yok(m nipO dlula nle9fe em aё s mas csaぅ dtagok rOszё r6 vagy aJ09
Szo glhat6sok magas l「 aり ameり ek megnehezttk a nOk szlmう ra atoⅣёnyes eりう「OSOkat
MIyen Opё sekettettek Rllstarsada mak h09y,01助 lk a hagyombnyOs Os a pO gう ltoⅣёnyel
kozotti kOnflktust a nOl embe「 i090k kё rdё seiben?

A fOrrasOk a‖ Ok6ci6ia es e10SZt6sa

Ha egy k1ls69vetё S kい 01s ,uttatう S Vagy ko cson bbrmmyen szempOnllna,
19ye embevOie eko「 v zs9う りa meg h09y Ml ale en e91k01sё gvetOs?HOGYAll oszllk b=
a pё nzt oktatast kё pzё st iavakat po‖ ka ёs gazdasう g hata mat?Klkapla a nagyobb「 ёsz「
‐a nOk vagy a rё げlak?

Klk a lehetsё oes tamOoat6k Os ellenzOk?
Kl a cё lk6zonsё9? A cOlkozOnsё g azokat a d6ntOsho26katielent aklknek hatalmukban l
8z Onёk b ial kivani v1 10∠ るsokat hOzni― pё ldう ul e9y kulcsfontosslgし io「vOnyl,ozう sba「
do19oz6 szemё ly lnint az egё szs09し gy1 198zs19し 9yi oktatlslgyi kbzleke16sし 9yi vac
mez198zdasagi miniszter de a par ament kOpvise16k miniszter hivatalnokok. he l

hivatalnOkok し9yvezell igazgatOk ёs b「lkislehetnek Ezek oz embe「 ek akiket a leginklll
meg akar gy6zni Azt akatta hogy megh319aSSlk az lzenetё

t

KOsz isen llst`t az Osszes szemOlyrll ёs intё zmё nyr61 akikei ёrdekelhet az On u9,=
RangsOrola Oket aszer nt ho9y日 ]enny re leheinek hasznosak vagy kう ros.Rk az On cё ial=
nezve

6ヽ
↓ ノ



Oseken,

nz6khOz
a●tldok

tk

hoz6s

,yenl6
6s n6k?

zerben?

Eyajogi
rAsokai.
rv6nyek

Ki kicsoda az olasz/g6r6g/magyar hatalmi struktirdban?
-.gezzen kLrtatast hogy megr!dja. K T ke befo yjsotnia N ncsenck fo os eges d6 es

j apodlor meg a ko leqi val, azoknak az embereknek a tjstale16l, ak ket mcg kel cetozn !k.. |zcnetakke es nformdcio kka .

r.ior;tozottforrdsakateslarekv6seketiranyitsakazokraazcmberekre.akknekhatamukban
. ep6seket lenn: a n6k erdekeben hogy a gazdas6!l 6letben ervenyesa hessenek

- :szltscn egy st;t a hasznos nevekr6l, 6s az e iogta t poszllaikro tartsa naprak6szen
:p.len kapcsoatba az uggye egtobbel fog a kozo szcm6l yel a kormany oszt; yor A
:, t kLrsok gyakrabbar csere nek posztokat a kdztisztv set6ikne .

: egyszer elkeszull a hala m t6rkeppe fordilsa az idelet es a forr;sa t az emberek ds
'.zmenyek mob lzalasara 6s iejekoztalds6ra. ak k vagy mar az On otdatan a lnak. vagy

.:.llegesck

: rha ne hagyla, hogy a polerciAls 16mogatok passzivak maraclianak. [4ind].tadiona
= !atos6ganaktanacsokatarro hogymittehetnckaLampanyalamogal.sanat crdeLeben

{1 befolyesolja ezeket az embereket?

. trefo yaso nl akar po tikusokat, es azt akarja. hogy o yan reformot hajtsanak v6gre,_i a nok szamanak ndveldse a Parlamentben vagy a helyi lanacsban a koveikezo
:.:pcrtokat ke le 6szdr a rnaga o da ara a lilan a: nrjk. o yan n6k 6s ferlak, ak ket a politikusok
: :e nek, egy szovels6get vagy mas csoportot am t a kozosseg tisztel

=zesse a力 aralm′

`Orkё
ρ gya″Orrarol Ezr a re′ adarO`′eヵ etたOzOsen,s yё gezηιソagy

=icsoρ o′tra OSZ`/a aleszl/ev6ker Az egy′ c々soρoffO`た0″e′ηe9ん ogyた oszlrseneた

=0ノ
わara′n,そ o/々ёρera ρOrenc,ど″se″enre′ettrO′ :

= ηls′々csOρ O′■たOsz′

`ene々
egyわ ara′m′ rerな oρ eta ρo`enc′ |″s`び

“

ogar6た ro′

′
ηd々ё
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/`′ηυ

`assa be 
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_i3sitdsok:
■Dar1lok Os e‖ enfelek HATALMI TЁ RKЁ PЁNEK megtervez6se
―
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A kOzё ps6 0sz Opba ila Felazoknak az embereknek a nevё
i ahk mo9 hatorozaJanOk de

talln meggy6zhe16k,ola hOgytlmOgasslk azし
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HaMr022a meg:
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:Υ躙1瓦踪[::鑑認鳳滉]∬苫苫里1:ξ]:譜朧31i歩
°?

KulcspontOk a kamp`ny e:6ti kutatisokhOz

蛉       『滉l:ξll,」(:lfZukSege?
HOGYAN fOgla Felhasznllni az infO「 moci6kat a kampanyahoz?
Щ  gondoinak a pOlglrOk a kё dё sr61?

Zet ebben a kё rd6sben?
,1?

,y koalici6hoz?
lz On e‖en sz610 indOkaik?

)en a k6rd6sben?

nelyek hatassal vannak a kё rd6sre?

蝙 :ン
°nyunak a lelen eo koLSё gek′ hasznok′ ka「ok az on 61d lavasdt

KIK leheinek az On me901dbsё nak nyenesei ёs vesztesei?

…

fOgia le hasznl n a kutatbsa eredn]Onyet a kopv se eJ kamplnyぅ
ぃOz?



一
一

DOnt6s a lehetOs6gek kivalasztasiban
:  ls a tbm09at6i el kel dontsOk、 hogy melylk lehet6s09 menett szelveznek kamplnyt
~=:,ё

kfel maguknak az alう bbi kё rdOseket

. Sikeres lesz a vOlasztoti me9kOze tё S?

'「lennlbe f39 keru n(6s hヽ 91a nzetn a k01sё 9eket)?
・ K f09ja tう mo9ain a megO dlst amt vう asztOtt Os kifogia el enezn?

・ le y k ehet6sё g vOnz mdld e egendO p0 1 ka tbmOgatast hOgy tetteket sarkatton?

■ηe′ηeκ たOz6`″ es6fyegyen′ 6sёg b′zrosft6sl″ ak e″e″ 6/z6′Istaya

■zO″rato Ossza szё r azイ lesz′ηOso′ara′ ra rё sz`/ey6″ O々zO“′わa Л 6g ηem rer`e
一eg Az`lesz rende′ rerese,ヵ Ogy ё

"`々
es f77Fol■71COκatszolgJ′rassOn a n6″ szび″lra,

:ο o″″たθ′″a′ηρlηyO″ reren
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==Znlり
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= Jezze meg mOs Orszう 90k aZ On o「szぅ 9う ban dolgOz6 kOpvise16 t
i  assa ela kOzikё nyv` rOsz61 Az` 「ёsz rende tetOse hogy hasznOs informlciOkat
.=:lpう tasson a nOk szう lmる「a a pOit kal kё pviselet kampanyOk terё n

つοlver PO′″r dfa
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Kutatas

ta lりa meg a szuks6ges infOrmlci6t

mO「 legelje a megbrzhat6s6● 6t

Oitelmezze azl

csomagOりa at hOgy megfeleiien a szllksё gleteinek

―― =gtobb kё pviselet kampう ∩y19y kezd6dik hOgy egy vagy kot embe「 し9y Orzi hOgy

=―「
ke‖ va am"egy negalv vagy gazsうgia an he yzeiben Az ёn cOり a az hOgyeo可 ea

l i3ZISt az lgy nevoben.am i kOpvisel
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Dontse el a kamp6nya c6liait 6s targyat
A e r/. dn,td.d^ p, i ' o. 'ui o i o'J. 'r'l
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amelyek csak a problё mbra OsszpOn10s tanak

三pitsen koa rciol mas csoportokkal akik osztOznak a cё 10kban

Power POわ rd′a

=zeket`pttse bele az llzenetObel

・ a prOb10mat amit Fe fedezett

. mⅢ akartenn e ene‐ az On 61ta laVasOn megold6st

・ miё rt hisz,hOgy ez a megOld6s kiv telezhet0

つower Po′ηr d′a

=z a fOrf ak v‖ `ga,hacsak a nOk nem Olnek szavazatijOgukkaL"_3 Nalonal Women｀ s Poitcal Caucus kampany

■a nem mOsz elv`lasztani mlsok v61asztanak helyetted Szavazz a nemek kOzOtt

=sOlyegyen10slgreiunius 13-lnazEur6paiParlamenttagiainakVliasztas`n′
.trONA

:]00en a 2004-es ma9ya「 eur6p8i vllasztlsok e10ti

AdiOn uj ortё ket a po‖ tikanakl szavazzOn a nOkre mindenho11..KET日 lkamplny szlogen
i二〇〇4-es 96「o9vうlasztbsokOn

OdemOkracilnakszuksOgevann6kre OlyandemOkrlciatke‖ v61asztanunk,amelyik
obban k`pvisel minket"Arcidonna sz10gen a 2004‐es eurOpalpar ameni vllasztOsokon
[ 3szorszttgban

s nOtelje,Ism6telje,ism6telie,iSm6telie ugyanazt a2 1Zenetet!

lob liz6り a atam。 9ato l os gyozze meg az embereket,akik m6g hatarozatlanok,
―Ogytlmogasslk a kamp6nyt

=vesztegessen d6t arra,い ogy megprObё ia me99y6Zn a hata「 ozOit elenzё ket

iOndiOn egy i6 tOrtOnetet― az informlciOit hailgatO‐ barat stilusban adia e10
・ ■ISe ki hOgy mitOrtё 口lk‐ ёs m i keltenni?Az informOc16 ι ё「dekes Oslenyu90z6 modon

[Z01e Ha egy egyeten¬ e OadOs sl usbban alja e 6 az nfOrmlc 01 e Fogia veSZnen az

=・
391a t embefek f19yelmё t

=nd,a el hogy mitO「
tonik azok k020tt az emberek kё z6ti ak,ket kё pvisel

:kel tenni ez t,9yben
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Hasznalon idokereteket amikhez 19azodhatnak az emberek‐ pOld6ul egy nemzeikOzi

szeⅣezet szlogenle 19y SZ6に

`Egy peneet vettigё nybe,hogy elo'vassa ezl a h rdetest Ezid6 alatt egy kisbaba fo10slegesen

ha t meg valahol a Fel16d6 viagban'

Ezt kOnnyebben do19ozzak Fel az embe「ek,mint ha azt mondluk:525 950 kisbaba ha t

meg,akik betegsogben alu tう pla tsろ g1616s a szu16k e90szs091gylkё pz6sOnek hianya miatt

halnak meg ёvent

PartOk ko20tti k6pviselet
A nem―kormanyzat szeⅣezetek parlamentllobbiz6sう nak aranyszabllya,hogy osszpう

"i
megkOze liё st ёrlenek et ahol CSak lehet Hiba a civil szeⅣ ezetek rё szё「61,ha csak egy

pO tkal pう rtot,6s megvう lasztotttagait vOniak be a kampanyba Keresse a kapcsolatot az

elenz6ki p6rtokkalis csak 19■ mint a kofmanyOn lev6 parttal vagy partOkkal

Egy tobbpl:li demokraciaban v1ltOzasok lesznek a kormanyzatban a poltikai szintOr egy,k

felёtol a masikio Ezt a pO‖ t kalinga leng6s6nek nevezik

Aze‖ enz6kben a pOlt kai plrtoknak tObb ldeluk van,os gyakran nagyobb hajlan06sagOt

mutatnak,hogy megha‖ gassak az ozenet6t,mint a kormanyon lё vo partok Egy nap talan

az elenzett parlok esznek hatalmon,ё s beva‖hattak az Onnektt ig6rete ket M ndenesete

a civl szervezeteknek meg kel mutatniuk,hogy nincsenek elkOtelezve egyik poli kai pait

:「lnyうba sem

/tzOrabた 。sszaκ ″az arabb′ kepvlselen`′ sz6ro e″en02o″sfa pordanya′ra resz″ evok

た020“

Mik a hossai taw 6s r6vid €v[ c6lok? A nem kormenyzati szervezeteknek vilagosan

meg kell hatarozniuk a rdvid tav[ 6s hosszt taM] c6ljaikat.

KiLel kell befoly6solniuk? A nem korm6nyzati szervezeteknek dssze kell ellitaniuk egy

list6t a kulcsfontossdgi szem6lyekr6l 6s csoporlokr6l, akiket meg akarnak c6lozni'

Hol vannak a lehets6ges szdvets6gesek? A nem korm6nyzati szervezetek dsszealli_

tanak egy list6t a lehetseges szdvets6gesekr6l 6s tamogat6kr6l.

Mi6d k;ne a c6lcsoportoknak 6s c6lszem6lyeknek l6mogatniuk ezeket az ilgyeket?

ertsek meg az okokat, ami6rt a kiildnb6z6 csoportok 6s szem6lyek motva[ak lehel
nek a temogatasukban.
Mik a lehe66ges intervenci6 pontjai a poliiikaifejl6d6sben' a politikai ciklusban az dj

tdrv6nyek el6k6szil6s6ben, stb. Mik a ddnt6shozatali eli6rasok az adott nem kormany-

zati siervek sz6mera fontos k6rd6sekben (pl. kdrnyezet, n6k)? A nem korm6nyzati

szerveknek elemeznitik kell a bemeneti pontokat.

Hogyan tudnak a nem korm6nyzati szervezelek aktiw6 velni a bemeneti pontokon va-

16 athaladasban, hogy r6szeiv6 valianak a ddnt6shozatali eljarasoknak, 6s befolyasoL

MI, K, HOL, HOGYAN, MIERT, MIKOR
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_assak a donleshozata I e jArasokat?

Hogyan valloztatjak meg a nem kormbnyzat szervezetek a kozfefogasl?
Hogyan mob zarllak a nem kormarnyral szervezetek a polenc,r s lamogatokat?
Hogyan befolyasoliak es lobb znak a nem korrn6nyzati szervezetek a ve emenya ko-
:tkka ?

l,4it vernak a nem kormenyzati szervez-.tek a kLionbozo csoporLoklol a tetlek teren, A
_e korrnAnyzali szeNezetek arra Iognak dsszponiositani. hoqy hogyan hat;rozz;k
-eg az Lrtas[t;sokat 6s a tettekre buzditist a Ldmogatoknak
i,likor kel az egyes leiickci vegrehajtan ? Az id6zites kulcsfonlossagn lehet a kam

:anyolas es obb zas sorin. A civil szervezetekei tamogatldk az idozit6s kigondo dsa
.3n es a kamp6ny id616b alanak rnegteryezes6ben Kerje melr a resztvevoket hogy a
.'.orkshoprahozzanakmagukkaleqylslatafobbr:innepnapok,poitkai nemzetkaz es
.ir garl esem6nyek d6tumai16l, a kdvetkez5 harom 6vre el6re
l,4ilyen iorrilsokra van szukseg?
Hogyan 6s hol lalalhalnak iorrasokal a c v I szervezetek?
Hogyan novelhetoek a forrbsok, es hogyan 6rhet6 e az egyes szervezeteken belnli
zemeyek 6s for6sok egjobb alka mazasa? lde tartozik az s, hogy hogyan ehet az

:ktiv gondolkodest lejeszlen a csoportokban, es hogyan javithato a bels6 kommuni
.:c o 6s szervezodds.

-.vebbi hasznos inf orm6ci6: httpJ/www.toolkitparticipation.nl

●●ndJa er a爬
`z:vev6kneκ

わogy meg″
`rf o′

et"。gy dorgozzanaκ  csopOrrOκba■
`smezzenek″ egaκ

`ρ

vfsere″ κampイЛyf 4“懲z″eЙttetossza rer aθ  κ、csopoわ蹂a
ragyarazza etわogy az`szererll● lla a k`ρ vlse′er′ kalapttryalk kepesek′ egyere々
varaszr adni a Fertl e″ en6rz6″sfan szerepjO々 6rdesekre′

抑 ■a CSOpo2oknaκ 90percela kepvjselerf″amparyak elkeszjfes6re ra erkeszjre“ κ

a kamparyalkat● fZrosfrs。
"′

5‐20percet a belηtlrarasυ kra,es az egyes kamp百
"yoた

"beSZ`だ
S`Ю egy κozos“16sen
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a jy kampiiny a niik

a?y kampeny a n6k

a!y kanpeny a n5k

k`ρ yfse′eに,e″ ηlve′

`s`re

tepvlsererere″ ″Ove′6s`re

e々pvlse′ etene″ nOve′ 6s6re

a helyi tan6csokban.

a nemzeti parl am entben.

az Eut6pai Pa amentben.

',' nden csoportjel6lj6n ki egy el5ad6t, akihemutatja a kampenyukat-

Kommunik6ci6s ismeretek a polilikaban resave\,6 n6k reszere
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5. T d rg y a/is d ii n tds h 026 kka L

Politikusokkal, kormanytagokkal, miniszterekkel, vezet6 kOztisztvise10kkel,
p。lgarmesterekkel

Ez a modulersO‐ sOrbar a c'itszewezetek`rdeたerenyesllo kamplη ya′ feren llasznos

C61ATう′v/abs dOη だsわ Ozok々 .‐′workshop vё 96re a teⅣ  szerint a r6sztvev6k me9szerzlk

a szuks6ges kё pessё geket,amelyekjavitlak az es61yeiket hogy fontos dOntё shozOkat
gy6zzenek meg,hOgytalllkOzzanak vellk 6stlmogasslk a kampう nyaikat Ez egy kl10nOsen

hasznos・・vCrkShop a kampanyOkatfolメ atO n6k szう mう ra,am kor a egtObb vezeto h vatainok

m6g mind O fёf

ハz orr6ke′6s′ gya′ o″arr70z々 6″e meg a resz`ソ ey6κet r20gy κ′s,5‐6 szem`ryes
csopo/roた Oan dOrgozza"ak κ

`/Je meg a r6szryey6keち
 ヵOgy besz`rJ6κ  lη eg a

csOpOrJ」kon bellll a dOntes"oz6々 ka′ taお F rargya`salkaF EreF6κ んogy a dontesわoz6
megregye a″

`″

lepOseker?Keryen meg"fnden csο ρo7fOt hOgyttsztteneκ egy egy
″srφ r egy r7jpoわ arr′ ap″ arrOt力ogy"′ men:JotびS meゎete:`yo′

"aJ●
わban″ llyen

縫″
`sekre szererll`κ

ゎOgy ez a Fogra″ οztts々 fterre″ 2 KerJe″ meg nfnder csορoめt

力ogy′eror70″ ″ egy eroadO●

κ
`′

e meg″fnden csopOrr e16ad● ヨちわogy t“zz`k″ a raροt 6s sz“
"olJanak be egypre″|″s erOadasOll a csoρorr e′ 6`r a beszOlgerese″ soran fe′nerllrf fObb gondo貯も′‐

"′
menfブ6′ Os mine“

Ke/Jen"eg egy segfrotわ 。gy rfszrazz。
""ゎ

de″ ρO"rot es frya Fel“
"den 

ροllりuka`
egylapra 4z ekesz“ lf`● ettsご ri6″sfar″ tegye l″ a Farra,ヵ Ogy a rogralkOz6s力 百frareyo

resz`ben rasslた

″OndJa era csOpο ″naκ
"ogy az o“

aMs Foryan`n″
"den`megresz"J●

ヵogy"わel

`00わ

た rdesre"raszOryOn az l′ ra′υ々 re′

"rer re"`kka′
緒 ρcsorarban

A k6vetkezit kdz6nsdg el6tti megsz6hles oktabshoz kapcsol6do t6mak616l
forgat6kijnyv stilusban irodtak, amelyet az oktat6 ki;vethet.

Egy kampanyi fo ytato c vil szervezel6 etenek nagy resze a ce csoportta szerveze
t;rgya16sokkal te lk - a kozonsegge , rn6dibval. velemeny rneghatarroz6kka . szponzorokL;
ds tdmogaiokkal, 6s kr:idnosen ddnl6shozokkal olyan cmberekkel. akik meghozhatlek .
v:ltozasokat. am ket el akar ern A donteshozok az els6 sz;rni c6lcsoport
A donteshozokka tdrt6n11a a kozasa k eme t fontosseguak. azon nyi vanvalo okna fog!.
hogy 6k nenr magito 6rletod6en v selielncl sz mpni a,a az 0n ugye rran!aban - so[ m.:

④
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. =zerepel a nap rendiukon

i megbrzhat6sig megalapoz`sa‐ v`liOn az ttgye szak6rtOi6v6
== =SSZe a 9y8kof at1l ёs behat6 ismefete t a tё m6「61a『 nivel kapcsolatban vう tozOsoka,

[==tne 19y ta10koztatぅ ssal ёs n]c9oldasilavaSla10kkal ttJJja e‖ ねtΠ l a dё nt6shozう kat

[:]PO「 10k egylk`o日 tOS SZerepe a relorn,okat surget6 kamplnyok szervezOsekor hogy

= 110kOi adlanak a kё
pv set u9yben szettett szakё tte mlkめ

`s tudasukro

「 lё rt ha‖gassanak OnOkre a politikusok?
[]ltkusok a nlё dia ёs mう s pOitkal etemek csak akko「 fognak odar 9yelni aria amit

3anak ha hasznosinfo「 rnaci6kat tud neklk n〕 ondan, F17ika‖ ag kё ptelensё 9 1lo9y a
‐ usok Os a h vata nOkok m nden esenlё nyr6 tudianak m ndente「 l oten Ezkし On6sen

:[=rra ho9y hogyan hatnak a pO1l kal rう nyelvek ёs a dOntё sek a nOk ёletOre A nOk olyan

, :=dalomban ёlnek ahola pO tkusok Os hivata dё niё shoz6k nagy rOszeた fl

三settanulmany:NOi kOlts6gvet6si csoport(Ⅵ′Omen's Budget Group)
‐

=:vesし
Ц K il ys09ban nOk Cgy csopO tla me9a aktOti egy c vl sze「 vezetet am(N61

●
=19vetOs CsopOnnak(ThC'VOmen s Budgei G「

oup)neveZtek el E9yё nek ёs szeⅣ ezetok

「
==s kOrObO tartoznak hozzう

juk szakёⅢ6k A csopO「 t az nformろ c On arra hasznlJa

: fe h可 うk atoⅣ OnyhozOk Os 3 mO1 3 19ye mё ta n6k bevonう sう ra a gazdas19pOIlklba

.‐二en keresziし befo ylsotlk a kOrml∩ ypOilkう i

― Dr)en s Budgct GrOup O yan tek niё  y「e tett sze「 t hogy napla nkban mOra mOd a ёs a

:― lny fordu hozzljuk sz8kё は6 se91sё gёは
 `●or a blt plnzugym n szie「 8z ёves besz6mo 6,6ttarla a paHamentben a kormbny

[ =:kez0 0vitcⅣ e r61 a nen]zei kё tsё 9vet6s bevё teleive1 0s kladう saival kapcsolatban a
~ 3子

ld 0 0s a sato rcndszclnt me9h均 a a Women、 Budget G「 oup kё pMsuot h09y

=,'eSZё l`k ёS ёrtё ke」 Ok a koisёgvetёs,aVaslatokat Os azt hogy azj6 vagy「 Ossz hatう ssal

:- 3 a n6k「e A nemzeJ kincst`rnem「 ёg a tervezё siszakaszbantbrgya ta Women s Budgei

::」 p kOpv se 6 ve az ad6zbsi ёs i6Vede nl「 endszerben tervezett kormlnyzaj

・ : nJaVaslatoklehetsё ges hatlsa rOla nOkrc nOzve ll

blassza ki a meqfele10 embert a tarqva16sra
三: , vOnva10nak han9ozhai de v09ezzen kuiatasi legyen biztos benΠ e、 ho9y olyan embeは 01

■ :ぅ うkozOt ak o yan poz c Oban van am benieleSlen tudia a kё「ёSel ElenkezO esetben

■■●esztegeu m ndcnk dellt

l meqkeresO lev61
:‐ 9ё nyesうttek ntheiO iOmor szakzsargOnok16 ёs szakk l● leZё Sekt6 mentes eve ei

―I szeretnO e O「 nl hOgy a cё  szeR]ё  y e o vassa a eve et 6s sz mpalzaion a ko「ose ve
― =lelek az On uzenete meleitegy on「 61ё sa mu「 ,kalar61 kialak tott kё petis lovう bb ianak
― ]う ntё shozOk hetente leve ek Os e― malek szhzol kapjヨ k P6 d6ula bltpa‖ ament tagla

' .men s B!dget Gro!p {Un ted KLigdoul w!!tr wbg org !k

Kommunildci6s ismeretek a politkeban resztvevo n6k

■3・
=
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helente 500 1000 evelet kapnak. A kornrany m r szterei m6g enne is tobbel

Megbizatds
A leve e e ej6n tisztazza, hogy nrilyen csoportot kepv se es ernlitse meq a tamogat6ik neveit
- o yan szemi yeket akiket a c6 szem6 y va 6szinil eq smer 6s t szte
Azesodolog.amtmndenhalaornma bi16szem6lyllrdn akaraz. hogy "kikezek az emberek
ak k tala kozn akarnak velem? Kit kdpvise nek?" Felts(] k hogy milyen tiimogat6ssal
rende keznek, a leve e e elen

frja le, hogy mit szeretne.
ft4utassa be a he yzetet am t meg akar besz6 n

Az niormilcio fonlosabb pontla t foglalla rov d bekezd6sekbe

Legyen egyszer0
Legyen rovid
A tenyekel kozdlje (a kutat6saira a apozva)
Ha ehetijsege van rA - terjen ki az alan ata anyag vonzataira s A dant6shozok gondo ata
m ndig a ka ls6gek kara forognak lndokola meg. hogy mi6rt van sziiks6g a k6lLsegek
fede26sere
Javasoijon id6pontot a ta d kozasra, m69 meg is hivhatta a ddntesh026kat az irodalaba, de
em itse meg, hogy k6sz barmilyen id6ponlban 6s he yen ta16lkozn . am t 6k meglelolnek
Foga mazza meg a eve et !gy, hogy konnyen megerthet6 egyen o yanok sziimiira is aklk
nemtldnaksokatazugyrS,am6rtkampenyo irtal arovid leselet.rmilethasznrl PedaL

ne csak annyit lrjon. hogy EN CEDAW irja ki hogy United Nat ons Convent on agains:
all Discriminat on against Women".

lliel6tt elk! den6 a eve et. olvassa e a cimzett szenrszoq6b6l ' olyan evel, am fe kelt a:
6rdek16desel. 6s ekoll a f gyelm6t?

Power Pointdia - Megkeres6lev6l

Az 6n c6lja:
Tiij6koztatni
Meggy6zni
Motivalni
Tetlekre sarkallni

Kidn?
Mutassa be, hogy mekkora a kampiiny t.imogalottsdga.
llrit akar?
Irrli6rt k6ne neki talalkoznia 0nnel?

Legyen egyszerai
Legyen r6vid.



Kdzitljitn t6nyeket
Teqye 6rdekess6 a cimzett szemera.

P6ldiik civilszervezelek kampiinyf6niikeit6l, ametyekben tatiitkoz6t k6rnek:fioik neveit

:emberek,
Dgatassal

:「
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―
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Az ELlrapaL Bizolbeg Ehoke

-iszlelt Etnok 0r!

:z An szandika. ametyct a m6dieban is gyaktan idOz az, hagy ftrsactalmi aktivis]:jk
'-.rrogalAsel kercsse az An llozzaert6 es elfogulatlan vezetese ala mikod6 kazep balat.lal
:zaterceg pragramjanak felcp itbs6hez Ez ana sarkalt minket. haqy tatalkazat k6rfun k an6L
:z Arctdanna egy nan profil szervezet ametyet lqib ban ajaptlal.r, es az Et\SZ dtal
.tismeft ncm kanranyzati szervezct Vannak atjcteink arra. hagyan lehetnc meq{elelnt a
- hivAsaknak, amelyeket a kozdp batatdalnah me, Aell al.janta haqy ncgqyaza ak.1tcgiat
,:.4nlhassan az arszegnak. A talAlkazank celia az tenne hagy be,utassuk Annek azakat a
':'abl6nekal amelyekvblemCny nk szen nt minde n alyan alasz ndt 

'nntcnek 
akiktjsztbbatl

2nnak az eu16pai bs pragressziv kCrd6sekket arszagunk pajittkai terveib -an. Ugy erezzLik,
.)!ly a javaslalahk segitcnenek nehAny kirdes njegvitaszaleseban, anelyek az asztalon
,.r'erd nagy szemL:) es stl196s prabbmAval kapcsatatasak

:z Arcidanna a 2A01es eur6paihles esak betutaieban renctkivi)l sikcres kampAnytfotytatatt
: A demakracietlak szuks6ge van n6kre. Tbbb olasz ndt az Eur6pai parlamcntbe'. szlagen
..it. Ugyhtsszlk, hogya kanpenyunk 6 s e se n)6nye)nk segitsegevct.6s a m6dia bcvonasevat
:ienl6s-an hazz;jirultunk az alasz ndk e ur6pai pal ame nti kepviseletenck ll S% 1611g,2%
'. emeli:sAben.6s felkeltell ka tArsadalom 6s a politikai peftak figyeltnet ebbcn a k'rdesben

:z Arcidonna arszegas blalkaz6t tan navember I en Romeban hogy megbrgyaljuk a
=.gobesakal a kihivbsak lekizdcsire. bs haqy attc tativAt tercntsiink arszeaunk n6i es
':'li patgarailak az cLr'pai kercteke n betL)t, amcly \i,etescn 

^iteltszta 
Aaza" bet; paltLtfil,t

:z annel laiatt blAlkazonkatl meg szcrctnenk 6nnet besz6lni a navember t1 bhlk;za

:z At'cidanna te\,6kenyscge a nak danteshozatati hatalmAnak navel'sbre aszpontasit az
.ezncnyekben. poihlkeban Es a p6nzngyEazdas1gi szektar hatatrnt kazpantjaiban. Az: ctdonna 1998 6la szervez kamp6nyokat czckbeD a kErdisckben. Tev6kenys,geink, a
)nka laglalkaztalAs es izletalapitAs tcfl)teLein tanogatjAk a nakct egy szacie^ jbt6tj

:,.idszer kcretein belt.)1. ki)l6nas ftgyclmet tarditva a Del alaszorszAgban ela - napjahkig a
.-Elnyanattabb n6k prabl6tneira atyan tevekeny::cgek. anejyek novejik 6s biztasitj'k
'r6kszabadsaq;le.slogalt.nindcnfajLadjszkflnlinaciaelten csanelyekegy alyan All;patat
:.1-"n--k amcly bizLasitja a szabadsigat t ndenkinck.

Kommunibci6sismerelek a pdttMban rOshe、 6n6k“輛



t\tapjainkban a n6ka prablinak kazeppanti:1t)ai e!hak- is.'g'r,beti a ncqoldes szenlpanr;bai
is (lanlaen faniasak vagyunk Ezt bzantilia az a letty is. hagy kel egymAst ki:veLti a'tbcn
ts ti6k kaphk a l\labcl Bcked tlat, akikolyan habon:kb.t] illiak hebn amelvek a legkcnenv-'bbek
kazatt vannak anikkei vilatg unknak szenb€ kcllell ttenie. cs azak. akik a lcqet26k'"nycbbek

a fcnntaihal6jav6 kOrdisi:ben nagyon szanti'tanak a7 ctrtbetlseg ndfebt1l Ezcknelleil
fblbsleg€s megeniitcneit az EuropatBizaLEag ehaketrck a figychrel, amit a n'ikel kapcsolat.)s

katu6sek kapnak az EU batl

Teljescn ttszl;ban vagyunk a szantalan kt)leleTattse96(el amelyel az ELlropAban c.
O/a szorszagba, is rendk ivu ]i fantass1ggal b ira lu nkciai koveLelne k anfil. 1r 6g/s szerel/)6111

talilkaz61 k6rni Ont6l nivel neg vagyunk gy6zadvc t6la hogy a pal)Lika es a palgeribrsadabn''

aktiv araLnck neg kelltatbintuk a kapcsaial es a infanradbcscrc lehel6segit atrtelyek e

n6i6s finipoigarck sztksegbbit ligyelenb.: ve',,aler,tczcs lev6kenyscghez sza,ksigesel
yilaszal vi,'va. 6s sok s)kerl ki\/itnva tavabbi mttnkaj;hat,

Rt Han Baraness Andcrsan of PaddillttoD
NSiigyintntszler

Kedves An.lcrsan BArdn6

Azcn irak, hagy gtatulitak ahhaz. ahogyan At) es hivatalnakai el6tdrbc helyeztek (es retldi',.'
j6lpublkal|jk) a csahdan belut croszak prabla nr 4Al az Egyesilt KtrAlysagban A nunkah':l
szcxueLs zaklabs mellctl, val6szinileg cz a legkevisbc vizsgalt es bqkArosabb elmbnt .
Li)bbsegben levd nem szAmara. ,ncntAltsan es ftztkailag egyarAnl

Remetlcm. hagy htelkazunk Jane Smilh bticsizlala innepscgbn, de a hazigazdeinktuclatt.'
velem. hagy nem marad sokaig Van egy alyan ugy, advelnagyra 6rl6kelncm ha An e'
az radAja. /nnt a n6k niiiszletilna. fogtalkazna ame lyel va l6szinileg saka, tolosleges,;-
taianak. de rendki ttil fanlas nak az Liieqiasban cs a n6diAban Az 6vek sarAn a BE -
teljcs kudarcot vallatt az ar.:g fiik dakla" szenl'lel le6pitiseben a vallalal l-'gmagasat
vezel6segdbcn annak etlencr.) hogy az infameci6k 6s otlctek j6 rcszCt n6i Liisaglt''
biztositl;k

Lenne ra m6d hagy On reszl vcgyen etly kbtctlen beszblgetisen a Nbk az tlsegirAsb.
taglatval niutun megszi)lelnek a jelenlegi fclne16slnk (amclvnek kbtd6ivEt nl-"ll6kcltt'
eredmettyej? Ha a ndknek nincs igazen ielentas beiesz6lasuk abba, hagy ktk 6s nilt'
bmAkral tLlLlositanak. is rnt keri)l a sala 6s at atct elater6be az nem egyszcrien ra.:
LijsagirAs haner, a nok ncz.:tenek kt)lttlrajenak' szakisatnak erdckljclesi kotcinek
betol yAse nak e lnyanas a

S z I vA I y -. s iklv bz I ctt.j !
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=J● ntOshoz6 be cOyezett h09yia l koz k Onnc os a ko‖ e9汽 Va Mostaz a clta hogy

==eOye l)ogy a7tte9ye amit On sz口 ksёgesncktan azし gy clln]ozd tls3 1rdcklhen

i sike「 kulcsa a relklsz〔,16sI Felkё sz口 10sI Felkё szし 11sl

:=ha′ ]θ わ′zz∂ θ νOle“enた 8z,ヶθηわ′,ros cscηёρノekel mё 9 akkorse ha mlrle ent6s

=3aSZtalattalrendelkezlk a dOntё
shoz6kkal va10 t6「 9yalasban Te「 vezzen e10re Alaposan

=SZしいnfd mぃ den tttЫ kozO「a bnsOn e9yp[6blta csapaldval egy vagy ka nappJ a

=|lkozO e16tt

PoИ/er Po′nf dfa

Beszё len a k01eg6 va 8 11r9yaう Se 6ti Os ё‖apodianak me9 abban,h09y mlvう rnak
a tbrgyallstOI Иヽ‖yen tciteket vう [el a szcmё lytOl a talllkozO 1latう sb「 a Olyan tettek「 e
gondoton,anle yekct meg tudnakienn Ha egy szent ytettva amt az lgy ёrdekё ben
egyfalta e kOte ezctis09etrog ёrezn azし gy t6mOgatasぅ ra

==|lk a tetiekre amelyeket kOrhetnek t611k:
:[3vazzon az OniaVas ata mclett?lon egy mOs k h vata nOknak Os kё tte neg va anlyen

=[Osre?Sz6 a,Onfe e9y ny‖ tiaう kozO日 ,ame yctonok szenreznck6 Ku diもn onnektう mo98t6

「
=netet ame yet kOzzё

tehet(aZ O be ee9yezOSukke)?KO可e meg a h vata nOka l hogy
i:gOzzOn egyutt Onne1 0gy torvёΠy kie90sZ iё S e16kOsz tOsOben?

.′ EGEZZEN KUTATAST a ta161ko26● 10tt

ra“kοz6 efor『 Felk6sz」′6s

- ::zr:llon fel a ialalkozora tervezzen el6re.

:_:se el

\ 'oEia kepviseln a csoportjat vagy sTervezetet a tata kozon? VA asszon ki 2 5 emberL
:-lenbiTnakalagok.hogykepvselte6ket ter/ezz-. meg hogyegycnk6ntmilmondjanak
:::egyenek a lalaikozon Nagyobb lelegzetveLe Lingyr6tvan szo. vagy kljlona 6 tenr6krol.
. ..: yeket fe akar vetni? Ez segiihet abban. hogy etdantse k vegyen reszt a targya ason.
,. oli6n kiegy vezet6t ak bztositta. hogy az e hangozzanak a ku csfontossequ pontok.
': :k lehet6seget ad a csapat minden tagl;nak a fetszola dsra Tarlsanak eqy tArqvalas

r:: prob.it, am n megbizonyosodnak 16la. hogr r .srpal nllnden tnqja iud :, mr yen no;tokat

. oljon ki egy irnokot. ak legyzeteket k6szit a largyat;s16l. es kesobb asszeS it egy
. r- zetet. ez kL]l.inosen fontos, ha tamogatasl igereteket kapnak. de akkor is, ha e lenseges
: :szt kapnak. igy biztos chel berrre. hogy minden orak ellen iethozott pontra tudrak

' 1 akar el6rni ezze a ta a kozova ?
.r,iobb 16 eqzetvite ii Llgyro van szo vagy kulona o t6makro. amelyeket fetakar vetn ?



Ha e donl.jttek a naptrerdet segiten fog abban. hogy e dontsek mely:k ko egala vegyef
reszi a tirqya ison.

V6qezzen kutal6st a lalelkozo e 61t

Legyen tisztaban a tenyekke amelyekkel td.nogalhatja az Ligyet (keszitsen legyzeteket E

reszletekr6 . amelyek segilenek benrutatnr a tenyeket).

(l az a szemely. akive ta a kozn fognak? (v6gezzen kutatest et6re)

lvlik az 6:
. je enlegi feladata ?
. fobb erdeke ?
. korabb karr ere?
. havanrii lehel6seg. ovassa e a koriibbi beszede t vagy cikkeit. am ket ifi

UIEEII tamogassiik az On iigy6t?
. i.4i yen eldnyrk sz6rmaz k be 6le?
. Keszitsen egy lis161 az okokrol, ame y a targyalasra h,vott szem6tyre szabva tartatma.
/../al |, "r,.-I tog". i, -o.,l .,./ 0r r q,.,

. Tobb szavazo? J6 szinben tuntet fel 6ket a kdzdsseg szenr6ben, Segil jobb 6letE
blztositani a gyermeke knek / unoke knak, t4is okok?

Mlbef olyasol egy politikust?
. A salAt mora is vagy poltika meggy6z6deslik
. A he y va asztoik erdeke
. A pollika pArljuk partfog6l
. Valoszinrleg a pozitiv nr6d avisszhanq.
. Nagyobb valoszinris6ggel fognak sectiten ha ugy 6rzjk. olyan dolgotvartoiuk. ar

el is tudnak 6rni.

MIK a legval6szin0bb kiloq6saik az dn k6r6sei e en?
Szimitson az on t:igyevel e lenkezok 6rveire. 6s vegye bele a vj asza t az irott vagy szob:
tat6koztai6jeba
Hogyan fogja megva aszo nia ta d koz6n fe meru16 k6rdeseket?

l4lLYEN tetteket vdr t6tnk
Ha eiiogla t emberekke van ta a kozoia lgyekezzen a tehet6 legprecizebbef etnronca-
hogy miyen cselekedeteket k6r, peldAut:
. K6rem tamogassa az ul ldrvenyter-/ezetel ugy, hogy. Kerem. a helidi vtan szavazzon a m agyunk erdekeben.
. Kerem. kerdezze meg a paramentben a m nisztereln6ktbt a kavetkez6 k6rdeseke:. Kdrem szervezlef meg egy talikozota nem kormbnyTati szervezetunk es a poc..

mester kozott. hoqy ezt nreq 1!d Lrk vilatn stb



4 e s zitsen iresos fij€koztat6t!
- : LSen egy41!dir6sos taj6koztatot e ore. amelyben pontro ponlra koruonalazza az ilgyel

: :rtalekoztal6tvgyee a talalkozora es/vagy ku dje e el6lte a szeme ynek. ak ve hlakozn
:t Hasznbljon egyszerii nye vezelel mondja ki az anakron zrnusokat -6s rovidlteseket
a'- e a szakzsargont
. _:o jon el6re azokra a ponlokra, amelyeket fe hozhatnak az ugye ellen, es irla be e a
::szatataj6koztatoba

-iFTSON egy talelkoz6 elailti pr6biii. hogy pontosan megtervezze, ki, m t fog mondan
: .-!ya;son.
-:gyan fogja megvelaszolni a talalkoz6n felmerril6 k6rd6seket? Legyen biztos. hogy
: .:rata i lLrszlralni tudja a t6nyeket anekdot6kkal Nem kel vegig komo ynak lennie - egy

: _!mor megnyugtaloan hathal.
. - csfontossiigi ellen6rz6s:0n 6s azel6ad6sa vildgosan bemutatla, hogy m 6dhnroqassdk

:iet 6s mil virnak t6luk?

: tal6lkoz6n

- iLLGASSON annyit, amennyit besz6l
'r a szemely azt mulatja. hogy nem ert egyet onnel. hallgasson figyelmesen. hprip
rl hogy magyarazza meg, mi6rt nem ert egyet Tudna kel az indokait, hoqy
:rbeszalLhasson veluk. A la a kozo lehetoseget ad, hogy uta asokat ta aljon a donteshozo

. :i prolllerneira Ezsegithel0nnek,hogypontosabb:resnreggy6z6bb6tegyeazindokat

.: FENYEGESSEN senkit egy lalalkozon.
::_(lt ne fenyegessen p6ld6u azza , hogy rossz hiret kelt Ne bocsatkozzon vltaba vel.k.

ln ce ta a megegyezes. nem a konfliktus. Ahogy Winston Churchil mondta, 'A Bla b a

-:zed)lobb, rninl a Harc, harc .

-. a bes26lget6s 6s a meggyozes nern hasznal, azutan sem, hogy honapokig kemenyen
:.a ta egyi-lttm!kdd6sre birn 6ket, akkor meggondolhatja. hogy negativ salt6visszhangot

':: nekik, de ezt ne haszndja fenyeget6sre

: gyelie a napirendet. A t6rgya 6s so16n a szem6ly, akin6 lobbizik meqpr6belhat e t6rni a
._tjlo Ezt ne engedje. Legyen eltdk6 t Legyen bar6tsdgos es udvarias, de iereje vissza
: -:szelget6st arra a t6m6ra, mit meg akar besz6lni.

-__ val6szinii, hogy mindent elfog 6rni amit egy ta16lkoz6tolvar Ne egyen csal6doit A
_:esh026knak az ldejr:lk6n es kor atos kd ts6gvet6sukon belu l. merlegelnirik ke I az

t.:rmas azdnokeve konfl ktusban ev6 k6r6sekkelszemben. Legyen kesz izlete nl, mint
:t- ertekesito az ugyf6 el Ha nem tudjak azonnal mego danl a f6 problemet, tavasolion
-: .agy hArom kisebb l6p6st el6re (kis az eleket)

:_ kil on el6nye. hogy meghivja a fontos szemelyt, hogy rnegn6zze a szervezet6l munka

_ervezze 
meg el6re a t6rgyaliis befejez6s6nek m6dj6t Soktargyales csak elv6konyodik

: _rbe ja megfontolt6 6s i-lzletszertiv6 tennia targya 6s v6g6t Kerdezze meg, hogy a kdvetkezd

Kommunikacios ismeretek a politik6ban resztvev6 n6k



alkalommal kivel kellhhlkoznia a ddnt6shoz6 testuletb6l, milyen tov6bbi vagy ij informaci6kra
van szalksegdk. R6viden er6sitse meg, hogy milyen ldpesekben egyeztek meg On es a
d6nt6sh026.

Zirt vagy publikus a tiirgyali,s?
Szuks6g van a m6dia bevon6s6ra?

A hhlkoz6 uten

KUldi6n egy kitsziin6 levelet az idejiik6rt 6s 6rdekl6d6siik6rt.
lrlon egy levelet, amiben meger6silia pontokat, amiben megegyeztek dnnel a iergyal6son,
6s k6re meg 6ket, hogy igazoljak vissza dnnek, hogy egyetertenek a leirt pontokban.

Vilagosan eml6keztesse 6ketara, milyen feladatokat v6llaltak el. Valaszoljon meg minden
k6rd6st, amit nem tiszt6zta k akko., 6s krlldjdn elbarmilyen tovabbi inform6ci6t, amiik6rtek.
Foglalja dssze, hogy a targyal6s eredm6nye alapj6n, mit fog az dndk csoportja csinelni.
[,4ondja el, hogy el fogja letni 6ket informaci6val az dndk kdvetkezS h6napokban v6gzett
munkejar6l. K6rje meg 5ket, hogy rnaradjanak kapcsolatban ebben az rigyben.
N,'l6g ha nem is 6rt elmindent, amit akart, kdldjdn nekik egy6szinte kdszdn6levelet, mindenf6le
harag vagy szarkazmus n6lkrll a szdvegezos6ben- 0nnek nagyobb szilks6ge van az 5
egydttmUk6d6silkre, mint nekik az 6ndk6re.

Milyen ut6lagos munkiit tervezett, a taliilkoz6 feldolgozasa mellett?

6. Mddia workshop.

Ez a rё sz arrol sz61,hogyan kOzOthet uzenetet a saitOban vagy a mё dlaban Ez a rOsz

nem a nzelet h rdetesrolszO,hanem ar6,hogyan kaphat16itesmentes szerkesztoitudOs16st

″eα′eα1/zes az o″ta“knak
4И49rlrsわ op negたわ

`ο

′(aoarende′κez1/1rozOnsёgkapcsola″ ●pasz● l.・″at"g/″S´g ro

l erた sze′keszloつた

4m6da pane′ p`めesz6dhez:
″lyJOn"egイ‐6 sze“ eszro‐

``s urS`gfror●
eme々 szemp。

"fyab6′
l々egye"77rer`parerrJ,

a saJ`6● 6t rad10わ 6′ es rererfz′ 6b6ち ■ogy reszf regyereκ a pare′ ρ6rbeszedbell

Szemeryeκ
`s eszk02●

κ

Frjp●力a″ ρaplr Ej●adorabla,″crorrat“ gaSZrOszala′ a lapOκ FerragaszrasどゎOz a Farra
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」avasOlt Orooram‐ SzaniOn ri 4‐ 5 6rat:

,mOdII′ ‐30 Derc

4/esz`vev6κ bemura`κ ozna′ 4z o″rar6 ermagyarazza a nap cerya:`s`ぉ ke″ a
resztyeyO″ j々vansttga′

``sp″
o″

`メ

sa′

`

…■z。″rarO rnterakrjv eκ ad`sa,amelyben a m`“

“

ya′ κapcsorarOs ranィcsokar aこ a
にヽ z■Q%κ pedfg κ6rdeZreた

,“ Od″ ‐′20 perc‐ pl/besz6rr a reszryeyOk 6s″ ‐6“′s`α

“

ノszerkesz`たOzO“

スZ… 6 gyakorranoz lo● e meg areszN、yOket hOgytegyeneκ Ferbarmil"Л

“

だ
“
たtt

an′ esz●たOeJo4 aた。緒bb′
"6dlava′

kapcsorarOs rapaszralatak arapJan Ererre`ヵ Ogy
am`dra megregye a κ6rtrep`se″ er2 Egy erO‐ ad61apο,κ

`szffseneκ

″sfar a20″b6′ a
ponlo●6t aneryetre aだsz白′e“κszererlloЛ eκ kfferni″o"dJa e′ a csopo″natわogy
a wcrksん oρ forya″ ″́

"jndenf megresz mard・
力Ogy″わ

`′

roOゎ k`rd6sre ttraszOrJOn
az`rfa′υκ re′

"rerr re′ "“
kka′ kaρ csοratban

MegdObbentO,hろny csoporl panaszkodik,hogy a tev6kenysё glket nem mutalla be a salt6

1sa m`dia
Az ulsagir6k nem tudnak o yan sztoHkat hasznら n,ame yek unalmasak 6s n ncs hir● rtekuk

Kote essOge o yan anyagOtkOszttent amiaz tlsagFro szamara 6rdekesebb a tobbianyagna,

amia szeme e16 6s a fu16be kerul A legnagyobb elens6g a szerkeszto asilasa Os a szerkesztoi

szem6tkos6●

Hogyan tudla a eglobban megragadniaz emberek ngye mot?

Ez egy nagyOn,nagyon etFoglatt vlag,amiben felke‖ ke tenie a ngyeimet_az egyik Egyesu t

KirうlysagbeF nemzel aptё bb m nt 4500 salt6kOz emёnytkapゎ ereη le

Az lllsag esszenciala az`tl'― tegyen hozza egy meglep6 ada16kot

Az lisagirO iskOIlkban ezttanillak a tanu10knak:

:z 'Egy kutya nregharapott egy emberl" nem sztori
: Egy ember rnegharapott egy kutydt" mar szlori ehet, mert varatlan uj szemszdg egy

'.!i sztor nak.

-:!ye erdekesse a t6met a sajto szam6ra

Tanulja meg,

Kommunik6ci6s ismeretek a politikiban resztvev6 n6k



K6szitse el6 a v6lem6nyek alapszerkezet6t kdz6pt5von 6s hossztt6von.

Az alabbiak vonzzak a m6dia tud6siias6t:. Esemdnyel. ahoth,resseqek veszreh reszt. Ellentmonddsos hcsTc.Jak. Hangfoszl6nyok (rdvjd Iejcin-szem csahan6s mondalok/. Dijkioszto tnneps6qek. Felm6r6sek jelent6seifek vagy eredm6nyeinek a publikatasa. Hi6rlekl ldn6nerek kjemet6se a sajet el6nyere. urszaoos vagy nen zetkdzi sTrori kapcsolatba hozatala az on sajdt kdrTe,dvel. Humbn 6rdekelts6qrj tdrtenetek. A telev'zio az akci6bol 6l meg. rem a ryugod€n ilt6 emberekb6l. A 16lvenyosan drdekes esem6nyek vonzzek a r V kamerakat. A kampenya_dsszekapcsotasa egy htrrel. Reag6ljon gyorsan, mikor a kampany6t
egy megfeleld hir sztorihoz laocsolia. Kihaszndlni az e enf6t buta megjegiz6seit vagy a 16la keszrjtt buta tud6sit6sl szin-
ren egy teheloseg ra hogy Ljra ben"utalhassa a probldma a sajdL oldaliirol.

A dijkioszt6 iinneps6gek, ahol hiress6gek besz6lnek, vonzzek a
m6diat
Az Egyesrilt Kjraly&igban a 300 GROUp kampanyt szervezett, hogytdbb n6t vatasszanak
lT 9 qarlgmen]b-e,^qves Nancy Astor M6dia Oil ataaOr.inne-psegut 

"r"*u.Lii n.unnepseget az els6 Brit parlamentbe velasztott ndrdl, Nancy Astor--rol lapta a nev6t.
l\,4inden evben. egy pompas kd.it6sset n egrendezen vacsora'n aAiat< ai, Jii"iu-, ofrr"utsagirornak, akik € n6kel erin16 Iegjobb cikkeket pubtikdtj6k. Az 6ves sordn a iObnvenoege( kozott otyan nevek szerepeltek, mint Margaret Thatcher minjszterelndk
asszony.faddy Ashdown (a szabao demokraldk akkori veTetdje), Robert Welch. aKana0a. Ontario-beli N6Ljgyi miniszter. Elizabeth Dote. anerikaipolitikus. aki lervezle,hogy elindul az amerikai etndkv6taszteson, e" eefty Aootl,ioyd, ! p;ifuni"ri taq,",lti
azels6 nSifetsz6tat6 votr a brit als6hazban. Az eseme;y egyuen ; kamji"l toii.egi'"tl.a
is t6mogatta.

A letvenyos esem6nyek vonzzdk a TV 6s a sajt6 kamerait.

Legyen kreativ. A m6dia az akci6b6t 6l meg, nem a nyugodtan iit6 emberekb6t.
Tartson egy iitletroham,.brainsto.ming, me-gbeszetesia iotteggivat. ho;y fieativ
otletekel gy0itsenek. condotkodjon vizu6tis elemekben. am;tyek voniiak a tV
6s a sait6 f6nyk6pdszeit.

f酬 ,7靭 f艦

==p鰍

° わasz,コ●κapaぬ″e"o`“ 力。gyye″ф e″
``a″"

S″ ιark6n a n6′ kamp`η ycsOpOrrO々 `ru″as2百rit6た0だ′
″erosza′ e′ le″ es ka"ρ d″yf

szeryezreた

Colombo-ban a f6v6rosban, a 2O02-es nemzetkdzi n6napon, ruhasz6rit6 kdteleket
feszitettek.ki szerte a varos kdzponrjaban, 6s runaut es ir'oLp jaia-o-otiai'if"".)tirtil"r
riijur(. rvltnoen pap ron egy-egy nd csal;don belulier6szaJ,kalkapcsolaros tdldnete vo,t.
amelyet a t61610 maga ift a paprrra,vagy valak,akiszerette Ot Ezt a nemzetkOzin6napOn
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bemutatva, ha6sos 6s l6that6 tanrs6giittette az er6szaknak, amelyet a Srilankain5knek
ki kell ailniuk. Ragyog6 6s k6lts6gkim6l6 m6dia volt a nemzet szennyes6nek
kitereget6sere, ez6ri hasznaltak ruhasz6rit6 kdteleket.
T6rt6netek emberi 6rzelmekr6l
Hasznaljon egy emberi 6rzelmeket bemutat6 t6rt6netet egy szem6lyr6l vagy csalad16l,
hogy egy sokkal sz6lesebb probl6mat illusztreljon.
A r6di6, a TV 6s az Ujs6gok szeretik az emberi 6rzelmekr6l sz6l6 tdrteneteket. Egy
szem6ly16l vagy csal6d16l sz6l6 emberi 6rzelmeket tartalmaz6 tdrt6net helyinek tilnhet,
de orszagos szinten is felkeltheti az 6rdekl6set az ugy i16nt, 6s elerheti, hogy a korm6ny
pozitiv l6p6seket tegyen. Hozzon kapcsolatba orszagos vagy nemzetkdzi sztorit az
On sajet kdrzet6vel.

A koszov6i "Motrat Qiliazi" civil szervezet tdmogatott egy n6t, hogy ielentessen
meg egy k'nyvetegy Hnyr6l, akit nem engedtek iskohba idrni. A tdrt6nete sz6les
kdrben felhivta a figyelmetaz abban at6rs6gben 6ltal6nos gyakorlatra a n6kkelszemben
Aiort6net m6dia visszhangot kelteit. Segitetttudainia lakoss6goi6s a td rve nyhoz6kat,
hogy ez a komoly probl6ma l6lezik,6s 16vette a politikusokat, hogy megoldast keressenek
a helyzetre.

A k6zv6lem6nnyel kapcsolatos szavazasok, Ielm6r6sek 6s kutat6sok vonzzek a
m6dia flgyelm6t.
Az tjsagi16 im6dj,rk a szavazasok, felm6r6sek 6s kutal6sok eredm6nyeit. Legalabb
6vente vegezhet valamilyen felm616si. Barmilyen felmer6s, szava26s vagy kutates
eredm6ny eset6ben fenn6ll a val6szin0s6ge, hogy a sajt6 publikelni fogja, vagy kozvetitl
a TV vagy a r6di6. Ez ugyantgy 6rv6nyes a helyifelm616sekre, minl az orszagosakra.
Egy fdldreng6shez hasonldan, egy felm616s eredm6nyeinek ak,lr az elkdveikezd
h6napokban is lehetnek "ut6rengesei".

A felm6r6sek c6lja
A felm616sek fonlos szerepet j6tszhatnak az emberek n6zeleinek megv6ltoztatiis6ban
egy probl6maval kapcsolatban. A felm616seket igy tervezik, hogy ellen6rizzek, vagy
6rt6kelj6k (6s informelj6k)a kdzv6lemenyt. Emiattvonzzak a sajt6- 6s m6diavisszhangot.
A felm6resek fontos szerepet i6tszhatnak az emberek n6zeteinek megvaltoztatasaban
egy probl6m6val kapcsolatban. A felm616sek hasznalhat6k 6rdekes informeci6k
felfedez6s6re vagy felfed6s6re, de a rossz helyzetek kiemel6s6re is.

Biztositson a lehetti legtiibb nyilviinosstigot a lelm6r6se eredm6nyeinek.
Dolgozzon ki egy sirategiat, amivel a lehet6 legtdbb nyilvanoss6gol tud biztositani a

felm6r6se eredm6nyeinek. A felmer6se eredm6nyet hasznalja a tdrvenyhozas
befolyasolalsara, 6s az E!16pai Uni6hoz hasonl6 nemzetkdzi szervezetek bevonalsanak
el6segit6s6re. Prezent6lja 6s terjessze a felm6r6se eredm6nyeit, hogy min6l nagyobb
hatast 6s hasznot 6rjen el az On eltal tAmogatott ugyre n6zve. A kulcsfonioss6gu
feLfede26seket tegye kozz6 egy hatasos sajtdkdzlemenyben, amely a tamogat6k
fel616nkit6s6re 6s az ijgy ellen26inek megsz6gyenit6s6re hivaiotl a t6rsadalomban.
Csatoljon a sajt6kdzlem6nyhez egy egy k6t oldalas szinopszist, amely a felm6rds
iontosabb pontjait 1a rtalmazza - Tegyen hazze n6h eny id6zeiet, amelyeket szakemberek
vagy a Ursadalom elismerttagjai/ politikai vezet5k / hiress69ek mondtak az eredm6nyek16l
vaqy az On dqyd16l

ik, amint

ampenyt

(atelekel
aszloitak
nete volt,
n6napon

Kommunikacios ismeretek a politik6ban resztvev6 n6k r6szere



A felm6r6s eredmdnyeit teriessze hetyi 6s orszargos szintr:j politikusok 6s hivatalnokok
kdzdlt, gazdasagi magazinok kdzdtt 6pp ugy, mint politikai tapok kozdtt, akad6mikusok,
nemzetkdzi szakemberek, szponzorok, m6s civil szervezetek, s1b. kdzdtt.

Kiizv6lem6ny kutatiisok
A civil szervezetek nem mindig iudjak megengedni maguknak, hogy professzionalis
kdzv6lem6ny kutai6 c6get bizzanak meg egyfelm6res e&6gz6s6vel. N6ha szponzorttudnak
taliilni, aki fizet egy vagy k6t enra k6rd6s6rt, amit meg akar k6rdezni az emberektdl, hogy
azokat hozzeadj6k egy sokkal nagyobb kdzvelem6ny kutat6shoz, amit egy szak6rt6 vallalat
vezet. Eselleg a civilszervezetek kam panyainak aktivistai maguk is v6gezhelnek kdzv6lem6ny
kutat6st.

lnteraktiv kdzv6lem6ny-kutatiis
Az interaktiv kdzv6lem6ny,kuhusok egyre elterjedlebbek, az emberek v6lem6ny6nek
kiderit6senek, 6s a m6dia visszhang felkelt6s6nek eszkdzeik6nt.
Az interaktiv kdzv6lem6ny kubtasokat mobil telefon ok sz6veges tjzeneteinek, e-mailek vagy
weboldalak felhasznalSsaval lehet v6gezn i- Egy masik f6ru m, egy cseveg6 oldal l6trehozesa,
nem az 6ltal6nos-, hanem a val6ban 6rdekl6d6 embeaek szamera, amelyeta saj6t honlapjan
is elhelyezhet.

lnf ormiici6s kiadviinyok
Egyinfonn6ci6s kiadvanynem azonos a sajt6kdzlem6nnyel. I\,1i az iaformaci6s kiadvirny? Egy
informaci6s kiadvAny az, amita civil szervezeiek hasznalnak, az erdekes informeci6k eljuttatdsara
az adatfon6sl6l a m6dienak.

Az informeci6s kiadviinyok c6lia
A f6 c6lja az 6rdekes informaci6k terjeszt6se, de ezzel egy id6ben hasznos publicitast is ad
az Ugynek6s a nem kormanyzati szervezeinek-
Egy info.meci6s kiadvany nem szilks6gszenjen buzdit konkret tettekre. Egyszerilen infonn6ci6kat
kdzdl, arnikel az [jsaglr6k6s szerkesz6k hasznosnaktat6lhatnaka sajatGmajuktdri6neteihez.
Ha az inform6ci6 megbizhat6 forrasb6l sz6nnazik, annak tovabbad6sa a kapcsolatok fel6,
n6veli a szervezet 6rt6k6t 6s szavahihet6s6g6t.
Az inform6ci6s kiadvanyok k0l6ndsen hasznosak lehetnek, az dftalenos dsszefrjgg6sek 6s
p6ld6k bemutat6saban mas orsz6gokr6l, olyan ilgyekben, amelyekkel kapcsolatban On is
kampanyol a sajat orszagiiban.
Az inform6ci6s kiadv6nyok k6lts6gkim6l6k (ugyantgy, ahogy a sajt6tai6kozlat6k).
lriormacios kiadvaryokal mellekelhet a saldt hrrleveleiben is.
Feltilnteti az inform6ci6s kiadvany eredetjfonasat, valamint az el6rhet6s6g6t, amin a m6dia
felvehetivele a kapcsolatot. Az lnform6ci6 forrasa lehet egy szervezet, rnint: az Eur6par
Parlament, az Eg6szs6gdgyi Vil6gszervezet, UNIFEIV, az Eur6pai Bizottsag, az EmberiJogok
Csoportja, szakszervezetek vagy egyetemek. K6szithet informaci6s kiadv6nl,4a m6dia 16sz6re,
6s olyan c6lcsoportoknak, mint a tdrv6nyhoz6k 6s tanacsad6k, ami a helyi kdrUlmenyekhez
kapcsolja a nemzetkdzi anyagokat.
Egy olyan csoport, ami a n6k egyenl6 es6lyeinek tdrvenybe ikiatasat trzte ki c6tut, hasznos
informeci6forresnak talalhatja az OXFAM 'Links' hirlevelet eqy informilci6s kiadvanvhoz. A'Lirks'-eL ev.nre 3 alkalomnaladja kiaz Olfam GB a oolgozoids panner.ires,,6r;
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Egylevё lirasa egy kiadOnak kiv610 ingyenes pubic tう st az ugy6nek

E9y nem korm6nyzal szer.6s a levele nek mealelen6Se egy ulsagban vagy fO y6iratban

klvう10 eszkOz egytё ma sze‖ 6ztet6s6「 e6s vitaind itう sra

Egy liSag vagy foly6:ntszerkeszto10nekin eveekm6ybenyom6sttehetnekako「 mlnyzal
hivatalokban

Aszerkesztoknagyobbva10szinlsё ggelielentetikmegaleve16t haazprovokaiiv,informativ

Os tartalmaz egy vagy kё t kemё ny tё nメ,va amintid6szerも

TanicsOk a lev6L a kampany eszkOzek6nt va16 kihasznalisara
Miutan megle ent a eve e,mozOitsa e 6re a kampう nyat ugy hOgy kOrbekltd a megle ent
evele mOsolat6t azoknak,akikre hatast akar gyakofolni

Ha a levelё t publkう tlk,lehetosёgevan a2Э nnatleFenymasOini Vagyszamit696pbeszkennelnt
Os sz61es kO「ben terleszteni nemzetkOzi po‖ t kusOknak,a helyi salt6nak 6S m6dianak
Me16keり en egy borit61apot a tanlcsa06knak,poll kusoknak`nemzetkOziszakelη bereknek,

Os a m6dianak,iavaSIatokkal a tov6bbilё p6sekre 」avasolhatiovabbi cikkeket vagy TV′
rad 6mlsorokat a tOmaban Az OnOk nem kormOnyzal szeⅣ ezeteお lalan hatta,hOgy“

egylsmertet6t 6s szak6rt6ket klld,akik szerepelhetnek a televiz16ban vagy megsz61alhatnak

arうdi6ban,vagy reg10nals konferenci6kon

A m6dia szerettudni a kl10nleges ditumokr61 6s`vfordu16kr61
Segfi nekik egy ripori vagy mllsor ossze6‖ itOs6ban, ami mind kOzszolgalat mind
kOz6ns60szo1961at lehet Ha lehetOsё g van rら ,szervezzen valam‖yen esem6nyt arra a

napra,hogy nOveり e a salt6 6S m6dia 6rdek16dOsё nek es61ye t

Az els6 brt par ament k6pvise16n6 megszavazasう nak 70 6vfordu16i6n― Nancy Astort
megvalasztotlう k,Os elfogla ta a hely6t A b「 t kёpviselei kamplnyszeⅣ ez6 Lesley Abdela

a70 6vfordu16 alkalmat klhasznalva iit egy cikket a nmes magazinnak,az e10re16posi6,

amelyet az Egyesu t Kiralysagbe‖ n6k tOⅣ 6nyhozasban va10 szerep16se teren 6rtek el az

elmu t 70 6vben,az6ta,hogy az els6 n61 megvろ lasztoulk par ament k6pvise16nek,valamint

tar9ya ta,hogy m‖ yen tovabbitoⅣ ёnyek 6s fOlyalnatok szlksё gesek

―

l10n a megFe e 6 musOrOk producereinek,6s mondla el.ho9y szerein6,ha meghivnう ka
mllsoralkba Le9yen pro‐ akiv‐ kezdem6nyezzenI Ne d6JOn hltra szё kё ben,6s ne vうla
ho9yamё dakeressemegOnt Amёdia9yorsanmozog K6sznekkel ennie,hogy akc16ba
16plen,am ko「 ehetOs6ge van“ ―m ntahogy esz s

V‖ limreakci6
Amiko「 lehetOs6g adOdik,legyen kё sz ra,hOgy gyorsan reagう lnitudion ra egyj61 kido19ozott

mёdia karnpannyal

A“vil14mreakci6"m6dia kamplnyOk rOvidek,rendszerint alacsony kOlis`90ok,6s
gyakran nagyon ldtvanyOs kampanyOk,amelyek akkor patannak ki,amikor hirtelen

Kommunikacios ismeretek a politik6ban r6sztvev6 n6k

Otlerek′eぃう′″」s6ra egy″わd6naた
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lehetOs69 kinaikOzik rl

Cse ekeOjen gyo「 san ёs kapcsOJa bssZe a kampう nylt egy me9fe e 6 hino崚 ёnethez aml
a de「 J t 09bOl keletkezett Llssa el a mOdilt kOnkrё t h6ttё「 infOrmOci6val amit hasznO「〕
tudnak

K`pek
Az akc Oban evO emberekklpe iobban mutatnak m ntazokё ,ak k csak p6zo nak Kё szasen
egy gyuliemё nyt Ordekes kOpekr6 a kamplnybn OO gozO emberekr6(llE csak'b69「Os
kё peker)Os a kampanytevё kenys09eに01 ёs ku dle e a sa,10nak

K6szltsen egy..adatlapot''

可On m09(6s flSSnseΠ )egy V 190s e9ysze「し egy vagy kё10 da as apOt a tё nyekr0
6s szOmok「O amelye iamogathatia a kampう nyli

K6szitsen egy listat a sz6nokokr61
Ha e9yし ,sb91「O azi klrdezi ・ヽ′3n eset eg e9y kapCSOlattanO szemoly akivel beszOlhetnё k

ez u9yben? kljavasO na‐ kё szttsen e9y lstat az embe「 ek「6 akk「 6 tulla hogyil
tudiOk e16adni azし zenetし ket

K6s2nSen politikal
GVAKOROL」 ON rrion
alkalmat adnak az lgye
az aldbbiakat:

napt6rat
dssze egy napterat azokb6l az esem6nyekb6l, amelyek
el(imozditdsiira. A napler elk6szit6sekor vegye figyelembe

A (helyi vagy orszaqos) v:lasztiisok e 6tti honapok - a po it kai partok 6s aktua i:
polit kusok beiolyasol6s;ra tartolt kampanyok vonzo sajtoe emek es ku onoser
hasznosak a vd asztasokhoz kdze

. DAtunrok, amikor a kampenyahoz kapcsotodo kerd6seket targyallak meg a par a.
menti bizotts6qok vagy a vdros tan6cs Vlzsga ja meg a parament vaqy a v;ros
tan6cs id6beoszt6sdt. olyan lehet6s6gek ulan kutatva. amikor a n6zete t es ljgye
publika hatja a saltoban es a mediaban Az egyik ny tvenva o, tyen idopont, anr_
kor a v6ros vagy orszagos kolts69vetest tergyaljak meg

. Elkdvetkezo nemzetkozi esenrenyek, mit a G8 orszagok tal;lkozoja vacry a Viac
b" . -,opar Lno!.o. o-r"aa"/a".da ),,^r.a,/a. srJL..a ollo,/ojJ.

. Nemzelkozi kazszerep 6k elk6vetkezS l;togat6sa az orszagba / varosba / 16giob:
meghivhatja a hiressegel e 6adonak leplen kapcsolatba a kdvetsegekkel, e:

tudassa velLlk hogy erdekl6d k nemzetkdz el6adok meghivesarot

. Rendszeresen kapcsolja a m6diatevekenyseget az olyan evfordulos esemenliE
th-,, . ' . ^lD- .rl.o,"p. o - .Dp., ooo. dor do d \or --a/ .o. .p



smerje meg a helyi m6di6t

Deritse ki a m6dieban dol9026 emberek szaiks6gleteit
an! m;nyozza a pub khciok es mLlsorok larla malt Derilse k, hogy mllyen anyagokai
:szesilenek eL6nyben az egyes iris6girok i szerkeszt6k / prodLrcerek: helyi vonatkozesLr

rrteneteklember 6rzelmek16lszo 6 torteneteki idosek16l/na1a okro /v6rosiakro l videk ekr6
:.o o i(id6netek slb

agezzen kutatasokala szerkeszt6kro. producerekr6 es lisagirokrol- olvassa e az6lial!k
:!rblik; t cikkekel egy vagy ket evre visszamenoleg. nezze ..e9, vagy hallgassa meg a
_.rsora kalate evizioban s a radi6ban Ez hasznos otleieketadhata munkajukrol Derilse
. kik a kozdnsegak 6s o vasoik. stb Tanulm6nyozzaaTuisaqvagyloy6iratolvasokazonseqel
..qy a rirdiohallgalokat / te evizionezoket

Epitsen kapcsolatot a m6di6val
:.ndozza a kapcso aialt a m6d anal 6s lsmerte meg azokat a szemszrjgeket. afile yek

-lyeznek az ovekevel I etve az ulseguk TV 6s riidioa lomasuk szemszag6vel Tudja meg

:hatard6ket lsmerje meg a szerkesztoket ugyanugy..rrintaz uisdgirokal Leplen kapcso atba

: szerkeszt6ve . ha szereine. hogy publik6ltanak va amit. kri dnosen, ha nem Ird sokat a

,.zerkesztonek do gozo rlrtsigiro16
-a m't kideritettc, hogy ki erdekladil,, az On lgye iint, tal;lkazzan veliik szemilyesen. A

.zcrkcsztak 6s az ijsegifik konnycn ncgkazelilh,"l6ek.
Keriilje az ijse g ir6 k tLi tterh el6s6t tti lsdgosan sokanyaggal. K6rdezze meg t6lilk, hogy
milyen siirlrn szeretn6nek anyagot kapni- LJgy gondol]uk. hogy allagban havonta egyszer
:r,/en el69 anyagot kulden [4indannyian lapaszialluk azt az smeros, nyornaszto panikot

:3 fe elem6Eetet, am eluralkodik rajtunk ha e16rasztanak informec ova . A szerkeszl6 es
, s,rqiroksem ki onboznek. Lchet, hoqy nls6gir6k (minlahogy miirok vagyunk), de els6soban

Ki?
-rcntse el, me yik Lrjsagiro / szerkeszto / mtisor producer 6rdekl6dhet az 0n t6melibar. Soha
-e feledje a fiata ujsagi16kat tiz ev mulva mar f6szerkeszt6k ehetnek
5ssa el nformaciovalaz Lrjsagirokat/ szerkeszl6ket/ producereket lsmerle meg n6hinyukat

izern6lyesen

[I ikor?
-Lrdla meg. hogy a nap i het / h6nap me y k szakaban a legjobb felvenn velllk a kapcsolatot
:.k rbd o es TV mrlsornak van e 6re lervezo egys69e inform:rcrokat szerezhet lol!k az

: kovelkezo escmenyekrol
: gye mesen d6zitse az eseminyeket valasszon ugy idopontot. hogy a lehet6 legtabb

'gyemetkapla Ha cgy gyorsan terjedo sztoriL szerclne a te eviz o esl hirmuso16bajuttalni

: al

Kommunimc6sismerelek a polⅢ Mbanに嘔ハ′e′6n6k

meg €rteni a mddi6jdt - lsmerje meg e m6dieidt.



- idSzitse az esem6nyt legk6s6bb kora d6tuianra. Tudja meg, hogy a h6t melyik napjan
van a legnagyobb es6lye elkapniaz ijsagokat.
Egy heti magazinnak - az utols6 lapzarta hatarjdeje szerda d6l kdrrll esik, a szombaii
megjelen6shez. Deritse ki, mikorvan az ujsagir6k hatarideje, mikortervezik meg, hogy mir6l
tud6sitanak, 6s mikora legjobbfelvennj velitka kapcsotaiot.

Hogyan?
K6rdezze meg egyenk6nt az tjs6gir6kat, hogyan l6phetvelilk kapcsolatba _ faxon /telefonon
sajt6k6zlem6nyben, stb.

Sait6f6ndk
Valasszon egy sajt6f6ndkdt (tehet dnk6ntes, vagyfizetett sz6viv6). A sajl6f6ndke:. legyen pro-aktiv a kapcsolatfelv6telben a m6dieval. ismerjen meg Lijsdgir6kat 6s szerkeszt6ket. legyen k6sz gyorsan reag6lni
. 

.legyen 
el6rhet6 - a sajt6f6ndk egyik feladata, hogy biztositsa, az [jsagir6k tudj6k, hot

lehet el6rni6kei 6s a kamp6ny mas sz6vivdit b6rmikor, 6jjel vagy napiat, betelnve a
h6tv6geket 6s iinnepnapokat is. 
.mindig ellen6riztesse tartalmilag, amit mondanak, legal6bb egy szem6llyel a csapa!
b6l. Ezen felUl, barkit id6z a sajt6f6ndk, el6re j6vri kelihagyatni a szem 

'liyet 
az idize_

tet
. tudjon j6 sajt6kiizlem6nyt irni. 6rtse, hogyan mr:jkddik a media

Tanulion meg c6lozni
Tanulmanyozza a publik6ci6k 6s m sorok tartalmal. Deritse ki, hogy milyen anyagokat
r6szesitenek etSnyben az egyes djs6gir6k / szerkesztdk / producerJ. hetyi ,onaitJra.,i
tdrt6netek / emberi 6rzelmekr6t sz6l6 tdd6nelek / id6sekr6t / fialalokr6t / v6rosial16l / vid6kiekr6t
sz616 tdrt6neiek, stb. Sok hetyi m6dia 6s sajt6 csak a hetyi vonatkoz6st tdrt6netekket
foglalkozik. Ha tud f6nyk6peket adni egy rendezv6nyr6t, azt drdmmet fogjak fogadni.

Fejlesszen ki egy m6dia strat6giat

Mit akar el6rni?
Alakitson kiegyvilagos 6s tdmdr k6pet a szervezete kampany6r6t.

V5lasszon egy egyszer0, 6rthet6 f6 iizenetet!
Legyen 6rthetS 6s l6mdrl

A kulonbozrj hallgatosagok kr:ltanbozocn 6rtelrnezhet k a szavakat. A c6tkazans6gret

Hogyan fogja elmondani?
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megfelel6 szavakat haszn6ljonl

Ugyanazt a dolgot szamtalan killdnbdz6 m6don mondhatja el, de Onnek a k6zdns6ghez
megfelel6 szavakat kell megtalelnia. Kill6nb6z6 sz6haszn6lattal kell beszelnie a varosi
hallgat6seg hoz 6s a vid6ki emberekhez, vagy a flatalabb csoporiokhoz 6s a nyugd ijasokhoz,
de az Uzenet maradion ugyanaz.

Holfogja elmondani? Valassza ki 6s c6lozza meg a besz6de megtartesera
megfelel6 m6diumot:
. egy betelefonal6s radi6musor
. politikai 6s aktualitasokkalfoglalkoz6 vitam0sor a t6v6ben
. TV-s besz6lget6 mLisor
. egy szem6ly kommentar rovata egy tjsagban vagy foly6iratban
. egy t6v6s vaqy radi6s dokumentum mUsor
. egy kdzzeteti lev6l egy tjs6g vagy foly6irat olvas6i levelek rovataban
. egy szemt6l-szembeni tal6lkoz6
. egy radi6 / TV hirdet6s
. sajt6kdzlem6nyek
. sajt6konferenciak
. kdz6ns6gta16lkoz6
. egy radi6 / TV hirdet6s
. fali plakat
. sajl6kdzlem6nyek
. kdzdns6ghlelkoz6

Legyen kam6leon - alkalmazkodion a m6dia kii16nb6z6 stilusaihoz
. Bizonyos r6di6- / t6v6adasok es ljsegok, csak helyi 6rdekeltsegi sztorikkal foglalkoz-

nak.
. N6h6nyan hivatalos stilusi nyelvezelet hasznalnak, m6sok kev6sbe hivaialosat.
. A flatalabb korosztalyokat c6lz6 m6dia elt6r6 nyelvezetet hasznal, mint az id6sebb kd-

26ns69et kiszolg6lo m6dia.

V6lassza ki a legmegfele16bb szem6lyt az iizenet toviibbitdsdra. Killdnb626 helyzelekre
kiildnbdz6 szem6lyeket v6laszthat. A celkdzdns6gnek megfelel6 szem6lyt v6lasztotta ki?
A kiv6lasztott szem6ly a hallgat6sdg szemszdg6b6l hitelesen tolmacsolia az iizenetet?

panel perbeszdd.

Sガ flJο″megた Ozer7rO′eg 2 61ar ere a rOglalkttasra

n″agyarazza e′ a“szivey6klleκ r7ogyenneκ apttfbesz6dllekac6j/aaろ l10gysegfrser

ne″″megお 171e“′Os nteg6rten′ a n6dlaban dorgOz6 embereκ  lg`ryeた

Kommunik6ci6s ismeretek a politik6ban r6sztvev6 n6k



OptimAlis esetben a panel2 n6bijl6s 2f6rtib6l elL vagy 3-3 szem6lyb6l. lgazitsa el a
4-5 meghivott vend,get (rem6lhet6leg, ndhiinyan kijz0fiik politikai sze*esztSk vagy
potitikai ijsAgiti)k). K64e meg 6ket, hogy mindegyikiik tdviden mutassa be a lapot,
aminek ir, rediofiAsoret vagy tdvdniisotet. Mondidk el, hogy demogriifiailag milyen
tipusi kozdnsdget vonzanak a mi;soraik - korcsopott. Milyen tipusi tiittdnetek vagy
iittetek 6rdekelndk 6ket egy n6i nem kormenyzati szervezettal. Hogyan vehetik fel
vellik a kapcsotatot? A hdtnek melyik reszdben? Melyik napszakban?
Ha On vezeti a beszalgetdst - eml6keztesse a r6sztvev6ket, hogy a panel tagiai
vend6gk6nt vannak jelen, ezAl ne leryenek agresszivek a m6dia ielenl4v6 kdpvisel6ivel
szemben. Mondja et, hogy ezegy egyediihll6 alkalom megtanulni, hogyan fiikiidik
a m6dia.
Biztassa a tdsztuevSket, hoy k6rdezzenek a m6dia kepvisel6it6l, 6s kerjenek knecsot
a nefi kormdnyzati szeruezeteik eftal szervezett kampdnyuk m6diavisszhangienak
javitdsdra.

A fogtalkozes vdge el6tt, k6rie meg a panel minden tagiiit, hogy lriiik fel a

tetefonszemukat 6s e-mail cimijket, hogy a r6sztvevSk felvehessdk 6ket a
kapcsotataik tistdjera. Emellett, adion minden iis6gir6nak egy listdt a civil
szeruezetek nevdvel 6s kapcsolat felvdteli lehet6sdgdvel.

F og I a lj a os sze a f og la I koze so n m eg ta n u lt po n to kat.

Power Po′
"r dra_076d′

ae″en61z6′ Ista

M6dia ellen6126lista
Legycn erdekes
Ne Iegyen athatatLan az uisbgirok szamera
Blztositsa. hogy rninden ulsagiro kapion egy lst6t a

szervezet szovivo rol
Adjon ol etekei a m6dianak riportokra es mLisorokra

K6szilsen listat a saiiokapcso ata ro
smerle meg a he yi mediat

Es vegAl...
Ne egyen csa odoit, ha a szlorLjat fe ulmu ia valami yen nagyobb hir k pattanasa.

SOha ne haragudjon meg az ujsagirokra k6sdbb m69 e fogadhaliak az anyagat

Es,e Fe′edye
Sokfontos kampany van aminek akう r ёvekbe telhet csak a felё tis e10rni annak an]

szereinOnck― legyen hosszutぅ vft16 0s「 Ovidtlvu spr nter e9yben

Azoktat6ks261oszthatilkakovetkezOutmutatasmasOlataitaworkshopr6sz市 ev6ineヒ

K6rie meg a r6sztvevOket,い ogy mindenki olvasson fel egy‐ egy pOntot
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Sajtokonferenciekat csak fontos esem6nyeken tartsanak
Csak akkor szervezzen sajtokonferenc iil, ha valami nagyon erdekeset akar kdzoln es azt
azonna akarja elrnondani

Legyen r6vid
30 6s 45 perc kozdtti ld6 elegend6. hogy elmondja a egfontosabb informeci6kat az
!lsagiroknak A sattokonferenc a erjen ugyveget hog\ lovabbra sOn ranyrTlianaprandel
Ha a sajt6konferencia tov6bb laar 30-45 percne . az ntsagirok elkezdhetnek o yan k6rdeseket
kerdezni, ame yek sze esebb t6nr;ra vonalkoznal. minlam 10n az adotla l.alomma targyalnl

Sait6konf erencia szerve26s6nek ellen6rz6listdja
L--syen fantos a nandanival6ja

n)dakalja megelSrc a sze*eszl6kt6l6s LijsAgiri)klt)l hogy melyik id6pontfelelne meg nekik
egy sajtakanlerencien vata rbszv6tetre

Seg/thei becsa/ogairl az ijsAgir6kat ha elmandja nekik. hagy frissit6ket isfelszalgAlnak
ha csak szcndvicsck vagy kekszek es kbvb is, esetleg egy kis alkahal

A rcggclitAjbkoztat6k biztosit)Ak. hogy azestilapak. valamint az esti radia- es16vbmilsorak
idejeben elk6szi lnek az an yagukkaj

Knldjbn ki neghivakat az ijsagifiknak. legahbb egy h611el a hjbkozlal6 e16tl. K-at nappal
a kanferencia el6tl hlvja fel 5kel. hagy megbizany.rsodjan bla. hogy n-agkaptAk a meghiv6t
lla)cl az esem-;nyt megel6z6 nap egyeztcsscn vclik mig cgyszcr. Adja cl a taftenetet
telefanan keresztil

Ha lehetseges, legyen egy "nagy nevnk akifelszalal naid, vagy vezeti a konferenclbt

A bejelentbseket fogla rovidre legyen id6 a tnddia k'rdbseirc.

3A45 perc uten fejezze be a saltakanferencht

Ha csak ndhAny ijsagir6ra szamit, ne szeNezze nagy terembe a 6jdkaztat6t SzeNezze
bareEegasta

Velasszan az ijsagir6k szemAra is kannyen megkazclilhct6 hclyct Az njsAgirak elfaglalt
enberek, ezbn a helyszin ne legyen messze a vArcskbzpanlt'l

Prabalion ,rdekes hlalkozohelyet keresni. kuicljan terkdpet. ani Anhctdcn elmagyarazza
az itvanaiat, kuianascn. ha nchbz lcnn.j meqtahlnt a helyszint

iket a

=■
 3ml:

:,r6inek.

Kommunikecios ismeretek a politik6ban r6vtvev6 n6k
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ス″a″dr.l″η,ゎa Folozas′ leわeros6ger b″ rOs″ a″ёda sz`″ ρ́
κσZ'′e a Fen/kepezOsわ e1/eF 6s′d可61

4 saVo brosψ allわ evezze e′ az α16κ たOzeんben e9ソ asz●わη,″ 71den sz6κe,ソagyたOrye meg

a csapar●gyatヵοg/OSSZ`々 ′々6keι

A fot6zうsilehet6sёgeket gyakran tiz perccel a konfe「 encia e16ttild6pontra teszlk,hogy a

konferenc at mlrne zavana meg a tnyk6p6szek munkbla

A FenykёpezOshez alakitson ki egy ke‖ emes Os O「dekes helyet akう r eOy・ mini studiol'Is

rOgtonOzhet viragokka,ё s egy pOszterrel vagy transzparenssel

BizonyOsOdjOn meg r61a,hogy a Fenykё p6szek helyesen letudlaki「 ni a“ nyk6pen szerep10

szemё yek ne、Ot

Am nt a saltokonferencianak“ ge,hi71aFeltefononazokatazulsag"6kat,ak,knemie entk
meg,6s vlzo」 a az eSemё nyeketegy szines 6s 6rdekes beszろ mo16ban(ne legyen mё rges

raluk,am10rt nemjotek el,mert akkor csak maga el en fordi可 a6kei)Ha salう tfenyk6peket

k6szitett mie10bb k口 ldjOn minden lisagironak kl10nbOz6 k6peket lgy m69 1ehet6s6ge
van,hogy mlsnap is kaploni6 salt6visszhangot

Sait6 bros`rak
A salt6 bros6「うk olyan dossz,ё k,amelyek az uggyel kapcsolatos alapvet6 informaci6k
nagy reszettartalmazzlk A saliO brosl「lnak a kOvetkezOket ken tartalmaznia:

・  hogyan vehet k fel a kapcsolatot a szeⅣ ezetёvel
o hasznos hattё「 infonnaci6kat tёnyekO,stat szt klkat

Tartaimazhat az elm`it egy vagy k6t Ovben az Oisagokban megielent pozitiv cikkeket a

kampanyukkalkapcsolatban TartalmazhatmasolatOkatazuggyelkapcsolatosbeszё dekrol

A salt6nak sz6nt brosurakban a Fenykё pek egyenek proFessz onalsak,mind m n6s69ben,

m nd kompozici6ban A salt6fot6k mOrete cndszennt45 cm x 25 cm Ate evレ O csatornaknak

me‖ Okelheti6 min6sOg0 35 m‖
"m6teres szines fenyk6p dilkat(negativokat)Pr6baり

on
k016nb026 0sszealtasu k6peket b zlosilan a ku onbozo tllsagoknak 6steleviz O a10masOknaに

Ahogy a sajt6konferenciekra, a meghivasokatj6val az id6pont el6tt ki

esem6ny elStt pedig telefonon eml6keztetni a meghivottakat.
klldeni az
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Ert6kelje a 16sztvevdk szi.iks6gleteit
Adja__tudtukra, hogy a foglalkozds mindenkinek hasznos lesz fiinden szinten _ akezd6knek 4s a gyakorlattat rcndelkez6knek egyarirnt.
Annak 6rdek6ben, hogy mindenki 6rezze, szivesen riitjdk ds nefi rekesztik ki, az oktat6kezddskor k€rdezze fieg a rdsztuev6ket, ki az, uair"X' ,ir.r"n ,"_rii)i ii"i"n"sajt6kiiztem6nyek hesilban, hilnyan vannak afogtatkozdson, akik m2;;;;;;;;;r"rn6m.i tapasztalattat ezen a t6ren, 6s a workshop ftsztvevdi kijzilt *ir.,X ir-n.gygyakorlata ezen a t6ren. Az oktat6 mondja et, hogy *6slbb a fogia;;;;;;;;';;rr, 

"gya ko. ottak.biirmikor mesoszthatjii k h asznos indcsa i kat a iis.oiiiiiL""rendel kez6 rdszfu eviik kel.

Az._:.k:at6 kiivetkez6 feladata, hogy fiegk,ti a r6sztvev6ket, itj6k le asajt6kiiztem.4nyekkel kapcsotathan tapasztatt prott6maikat. Az oiaii,, i,"iir" *,,egy "be_vesa 6 tistiit',, azokrot a probldmekr6t tis k,5td6sekftl, a;;;;;;ei {r{*i.rufvetettek.fel. 
.Az 

oktat6 mondje et. hogy a fogt.txora" natuir)i iir;i.r'_"st"",mtnclent a felmer lt problamdk 6s kerddsek megolddsden.

A 
,kiivetkez.6 .sajtokiiztem6ny irdsi fogtatkozdshoz kapcsol6do t6makijrijk forgatokiinWstilusban iodkk, ametyet azoktato kiivethet.

Sait6kdzlem6nyek
A m6dia kapcsolatok soriin az alland6 c6l a fontossagl sorend felellit6sa.

I 1".:,:,y?l :-,"10* :ajlokoztem6nyek Ligyes fethasznatasavat 6[iihatja tet.A szerkeszl6k es Ljsiigirok hasznos anyagokat va,na( Ont6l.
Vaiakinek el kell morda r i a szerkeszl6knek 6s az ujs6girokrak a htreketds a7 esemenveket.A sajlokdzlemenyek a hirek 6s esemdnyek l6tlor,"..arr r"r.A.r, 

" "r"rn#;;;;#r*szemela

:::r^"]1":::1,"^"lii.ireJndnydre. minr esy piramisra. A tesrontosabb ponlokar rria a7!irw uc^Ezucsue - maovarazza meo.rimriren _ Ki? Mi? Mjerl? Hogyan? Hol? l\rtkor? Azelfoglalt ijsegjro valoszinlleg tovdbi sem otva.nak a7 elsd somal.

sok Lijs6gir6 tiz vagy hrsz sajt6kdzrem6nyt kap naponta. profinak kel rennie asajt6kdzlem6nyek atkalmaz6sanak terrjtet6n, k tonben csak az idej6t v"";i";; " ' '
Ezegy nagyon, nagyon elfogtattvilag, amjben fet tett l,ertenie a tigyei;et _l-; u'nrin anr""UnKirelysagbeli nemzeti lap tdbb mint 1500 sajtokdzlemenyt kap hetente V;;;;;r# ;"mindenki m6ssat, aki sajt6 6s m6dia nyitvanoss6gol akar. fVi"goobb"r,u, hiry 

"";o"npanaszkodik, hogy a lev6kenys6g.iket nem rnutatja be a sajt6 eJa m6Oiu. OfV",i u"Vjo"t(ellkesztlenie. aniaT ijs6gtro sTamara drdekesebb a tdbbi anyagndl. amia szemei ele 6sa fLll6be kerrit.
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Power Point dia - sajt6k6zlem6ny

Mit6l leszj6 egy sajt6kdzlemdny? Tegye 6rdekessd az anyagdt!

. Tegye eml6kezetess6.

. Egy sajt6k62lem6ny tegyen professzion6lis benyomest- Nyomtasson saj6i sajt6kdzle-
m6ny jegyzetlapokat, amiknek a tetejere felirja 'Saj16k6zlem6ny".

. Legyen rdvid - egy vagy k6t oldal. Szukseg szerint t6bb lapot is mell6kelhet a sajlo-
kdzlem6nyhez, amely tovebbi h6tt6ranyagoi 6s statis/ikat tarialmaz, az ijs6gir6k flg-
yelm6nek felkelt6s6re 6s tajekozatas6ra.

. Kezdje a sajt6kdzlemeny kiad6s6nak napj6val - ez mutatja, hogy az informaci6 friss.. Adjon szembet(n6 6ime1 a t6j6kozlai6nak - irja le az esemenyt vagy a bejelent6si 5-
6 sz6val. A lap tetej6n, kdz6pre kjon egy mondaiot nagybetiikkel, vagy nagy formatu-
ml f6lk6v6r bettkkel. Ez legyen informativ 6s keltse fel az olvas6 6rdekl6d6s6t.. Ivlinden fontosabb r6szletet irjon bele az elsS bekezdesbe. Kdzdlje, hogy ki fog bes-
26lni - barmilyen vitatott k6rd6st, amit 6rinteni fognak - vagy biirmilyen kill6ndsen fon-
tos dolgoi, amii terveznek.

. Amikor sajt6kdzlem6nyi azt kell k6pzelnie, hogy 0n egy djsegir6. A sajt6kdzlem6ny-
nek el kell mondania: Ki, N,4i, Mikor, Hogyan, Hol, Mi6rt... Ha valamilyen esem6nyr6l
van sz6, adja meg a vend6k(ek) vagy felsz6la16(k) nev6t (ha vannak), az esem6ny da-
tumat / idej6t / hely6t, 6s k6t vagy harom figyelemfelkelt6 mondatot, ami leirja az ese-
rn6n),1.

. Irja le a szervezete nev6t, 6s a kapcsolatfelv6iel r6szleteit.. Kdzdlje, hogy On vagy a szervezeb mas felsz6lal6ja hol e.het6k el 6lla.d6an - tele,
fon / fax / mobil / e-mail - bele6rtve a h6tv6g6ket 6s esi6ket-

.lrjonlen6hanyvisszakereshet5id6zetei.szak6rtSkt5lvagyj6lismerlszem6lyekt6l.Az
id6zetek nagyon j6l haszn6lhatok sajt6taj6koztat6kban, bros016kban 6s s2616lapokon,
illetve arra, hogy 6tadja !js6gir6knak, vagy lelevlzi6s 6s r6di6s inlerjikon haszn6lja. A
t6mogat6s segit csdkkenteni az ellenz6k dnbizalmet 6s hatarozottsegat.

T6mogat6s - allitson 6ssze egy listiit id6zetekb6l
Allitson 6ssze egy listat az ngy6tt6mogat6 hat6sos id6zetekbSl, amelyek a t6ma szak6rt6it5l
6s a 1lirsadalom jolismert 6s elismeft tagjail6l sz6rmaznak. Atamogat6 id6zeleket haszn6lhatja
sajt6t6j6koztat6kon, brosl16kban 6s sz6r6lapokon, illeive arra, hogy dtadja Ujsegir6knak,

Gondoton argy

a sajtokozlemenyere.
mlnt egy piramisra.

A legfontosabb pontokal kja
az e s6 bekezd6sbe.

Ki? [,4i? M er1? Hogyan? Ho ? N4 kor?

Kommunikaci6s ismeretek a politikaban 6sztvev6 ndk reszere



va.ty le evizios cs radias nterj!kon hasznatja

Azembcrpler er.-pI b.fo v.rs. ,rl I v. arnenya ko-dk Ugyanugy, ahogy egy e adhato
tcmct, rzOr LFinra sfiozt/h.ria5s; ,.rn ha o yan velernenyforma o cmberektimogalik.
akik:

Szakert6k a t6m;ban. tr res televiz os szcm6 y segek vaqy potitikrjsok jo lsmerl ir6k es
kdlt6k uz cti vezelok irok tudosok oktatok sporlo o csit;gok. stb

Atamogaloid6zetekelhasznajaaszcrkeszt6knekvagypo tikusoknakirt evecben,vagy
alkalmazza 6ket hat6korryan a te evizios radios vaqy ujsagban megjeteno interjikban i tetve

Az 0n kampafya elcni negativ deTelek is ed6kesek ehetnek GyLjltse ossze a negativ
idezeteket am ket vezeto potirikusok. i erve az ujsagokba irO vagy te eviziOban szeL; A
erfberekmondtak Szerkessze ezeketegyszor6lapra Eztaszor6iipotektilhetiakutfold
saltonak v-. cmenya kotoknak, hogy ke l-.me en he yzetbe hozza es nregszeqyenitse az
!mb-.reke1 ak k ilyeneket mondtak. 6s egyben hasznos egyrjtterz-;st 6s m"gZi""ialrr.""r"n
az ugye ranyaba Ez segil csokkenten az e enz6k onbiTalmat cs hal6rorottsaoil

['1ie 6tt k adfanak egy sajtokoz]emenyt, krtandser. ha az er6s e kdtelezettseget valjy po rtrka
k leierlesl tartalmaz a sajtofonok feladata, hogy:

t J!/r.6r .oooror.o t!6aor^/F p _4o.op-d
. 1,1 ndef id.^zetl szemety be eegyezeset megkapja a szdvegezisre

A medra oiyaf c16s es irzelmileg to tott t6ryezb hogy a saltova 6s m6diilval kapcso atos---o/1 .a gJr-o.o rorror,l. td ot .hdrna^ _l. oto l' o,, ji r I ^ ,i r .oL.-. .t roj,,,,,to.r.t . hojr "sajtof6nok r6szlelesen cs doben ertekezik rninden t<o egavai hogy'meq"gy;..";;i 
"kamp;ny nr6d a strateqtalet i et6en

Ha a do gok rosszu mennek. 6s a kamp;rycsapat valamety tagja nak 6rzelmei s-.ralnek
em ekezlesscn mindenk i, hogy.az Ltgy.fontosabb a szern6tyes 6rdekekrlel [4inder) -. ..../a. u- .o,o _ar1 ., /otr./.,,-ri ".",o", , .F/ol)r^.. ,.r_.
orp omdll san es m ne Lorabban

Knldle e a saltokaztemenyeit a potcnc; is adom;nyozo knak / tdmoqat6iknak es
vciemenya kot6knak ak kre hatest szeretne gyakoro ni A sattokbzlemeny! k masolat.
klrldle c a polcn c a is p6nzt fo y6s tlokna k / tam og alokna k I ve eme;ya kotokn at<'po tit<usot<na t
kbzliszt,/ise dknck es a iinroqat6 knak 6s adomanyoTo krak c;ak ngy nr,nin ,e.tLnrr

s ajt6 kd z I e m 6 n y terj es zte s e.



Ez egy hasznos 6s kols6gkimё  6 m6dla annak,ho9y lthat6 maradlon

C61ozza a tOrt6net6nek legmegfele16bb kiad6kat
A tl[ekvOseivel azokat a sze「 kesziOket Os uisう g「lkat eё lozz3 m09 akik a n]lsOralkkal ёs

sztorJa kka e Olk az On cO kozonsOgё t

A apvetO rontOssagu hogy megianuta a7 0n s∠ 1011ぅ nak megfe e 6 1isぅ gけ 0 6S a kaOI
megcё zう sat M ndenしisbgnak os ku On6sen a ma9az■ oknak megvan a maguk ёrde口 6dOs
kO「 o llё hlny nem kO mlnyzat szeⅣ ezetsokidOiford t「 6 hOgya neml¬ egiclc10 klad6khoz
kし dk e a szto「 la kat ёS CSodう koznak hogy azOkat sohasern hasznl」 lk fel

A saitOkOZ emё Πyt mindig nё v szerint klldie a crmzettnek Ha ncm smel a me9ft C 0
szemё ソi nOv szelnt h均 aFe a rbd 6‐ vagyte ev z 6う 10mう st vagy l,Sigot Os deltse k,3
szerkesztl vagy a producer nevO(

F9yeie OS ha gassa 3 musofOkat o vassa e13Z I,s190kat hOgy megtudia az JiSho「 Ok
nevOt ak k「 6 az1 90ndOia h09y Ordek 6dheinek a∠ On tё mlla"ё nt

Mikor kell kik口 ldeni sa■6kёzlem6nvt
Csak akko「 ku djon sait6k6Z emOnyl ha Van O yan mondan va Ola amiё 「dekc heu al¬ёdぅ t

azし 9yOve kapcsc atban(A tovbbb ouetekё d a「「O hOgy m ёrdeke hel a mёd ltう sd a
kё z kёΠyv kOpv se ette kapcso atOs modutat)

a kamp6ny profilja.

ladhat6
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i-.6k 6s

]n. vagy
u- illelve

.egaiiv
zerepl6
Lknlioldi

solaros
finak. A
hogy a

renek a
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Kapcsolja a probl6mat egy nemzetk6zi esem6nyhez

A G8 csoport orszigainak a ta a kozola. aho a vilaggazdas6gi problemikat targyaljak
meg.l.r alkaom. hogy felhivla a iiqyelmeta n6j sze!l6nys6q es rnunkan6 ku s-Eqe en
kamp6ny;ra

Kiildnleges diitumok 6s 6vfordut6k
Az njsagok, magaz nok es a media szerkesztdi szeretnek tudni a krt on eges dalumokrot
6sdvfordulokrol Segitnekikegyrpo.tvagymrlsor6sszebtitesdban.am mndkbzszolqalat
mind kozans6gszolgblatilehet. A sok hasznos evfordu o kdzott van p6ldau december 10
az ENSZ ember jogok nyiatkozalenak evforduloja. vagy m6rc us 8 a nemzetkdzi n6nap.
Ezeket az 6vfordulokai asszekapcso hatja valametylk prob 6maval a kozossegeben
Aspecrels datummalvagy6\,fordulovalkapcsolatos informaci6t lega abb4 h6ttelet6re krldje
ela medi6nak
Javaso hat egy megkdzelitest va gy ' szern szdget amelyet haszn6 niludnak majd a tcmahoz.
Javasoton szem6lyeket. akikkel beszehetnek. Aho csak eheLs6ges dezzcnmegiete6
emberekt6 (ha po itlka datumro van szo. idezzen egy tbmogato politkLrstot). cs
vd em6nya kotoktol a specials d6lumrna vaqy evfordu ovat kapcsolatban. amlt be eirhaL a
salt6talekoztatoba

Ha eheloseg van ra, szervezzen valam yen esem6nyt arra a napra, hoqy nove ie a saita)

KommuniMc蒻 もmerelek a po‖ tbban“鰤 ′oん n6k



6s medla erdekL6d6senek ese Jreil
PeLdaul: Az e so brit par ament kepv sel6no nregszavazasdnak 70 6vfordulojan _ Nancy

Astor t megvalasztoltdk. 6s e foglaha a he yet. Lesley Abdela a 70 evfordlr o alkalm6t

kihasznilva ia(egycikketaTmes rnagazlnnak. aze 6rel6p6sr6l, ameyeta n6kegyen os6ge

teren ertek e az eLmlr t 70 6vben, va amint targyalia, hogy milyen tovabbl t6rv6nyek 6s

folyamatok szuks6gesek Az 0n orszalgaban miikodo noiszerr'ezetek is l6trehozhatnak cgy

evfordu ot, amin az orsz;g va amelyik n6let i-lnnepeLk

S ajt6 kdzle me ny e- m a i I e n.

A sziiveg legyen riivid 6s f6kuszi6lt.
Az e-maiiben kulddtt sajt6kdzlem6nynek is kdvelnie kell ugyanazt a "piramis" fel6pit6st,

rninl barmely mas sajt6kdzlem6nynek. (Lasd az "egyj6 sait6kdzlem6ny megirasa" r6szt )

irion olyan e-mailt6tgyat, amifelkeltia figyelmet vagy provokativ.
A t,Lrgysor az, amit a cimzett el6szdr lehifog, amikor let6ltik a killdem6nyeket. Soha ne

kuldjdn e-mail sajt6kdzlem6nyt (vagy barmilyen mAsuzenetet) ures targysorral, mert a legtdbb

ember meg sem nyii olyan e-mailt, amiknek nincs targya.

Mell6kelie az 0n elektronikus kapcsolati inlormaci6it!
lia le az e-mail cimei, honlapj6l, URl-cim6t, a telefonsz6man, fax szaman 6s cim6n kiv[l
[,,linden el6rhet6s6g6t irja a saji6kdzlem6ny elej6re.

Haszn6lion internetes hivatkozdsokat (hyperlinkeket), ahol lehet.
Ha a honlapj6n van tovabbi el6rhet5 inform6ci6, mint egy esem6ny bejelent6se, mell6keljen

hyperlinket hozza, hogyaz js6girok azonnd rakattinthassanak. Az online kiadv6nyok gyakran

tartalmaznak ilyen linkeket a sztorikban, amihat6sos m6dja a l6togat6k hasznosweboldalakra

irenyitasenak.

Kiilditin tesztiizenetet, mieliitt sz6tkiilden6 a sait6kiizlem6nytl
A sz6lkUld6s el5tt, kijldjdn egy masolatotaze-mailes sajt6taj6koztat6b6l dnmaganak vagy egy

kollegej6nak. Ellen6rizze a formatumot, 6s bizonyosodjon meg 16la, hogy nincsenek megtdrdelt

szdvegsorok.

Ellen6rizze, hogy nincsenek-e f6lreg6peli webcimek, URL 6imek [gy, hogy ellen6zi a

hivatkoz6sokat.

KerUlie a cimzettek e-mail cimeinek nyilviinossiigra hozatal6t.
A cimzettek e-mail cim6t az e_mail programja "vak masolatot kap" (Bcc) mezSj6be iria, a

"Cimzett" (To) vaqy a '[.4asohtot kap" (Cc) mez6k helyett.

Aze-mailes m6dia megkeres6seket kezelie Ugy, mint a telefonos megkeres6seket'
Mindig valaszoljon ugyallolyan gyorsan az e-mailes m6dia megkeres6sekre, mintha

telefonh ivesra v6laszolna. Ha dn felel6sa m6dia rnegkeres6sek megv6laszol6s6Lra, gyakran

ellen6rizze az e-mailj6t eg6sz nap. Az djs6gk6k nagyon rdvid haterid6kkeldolgoznak'
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A sajt6kiizlem6nyeket csak megfelel6 tist6kra, hircsoportokra kiitdie et.
Ha azt tervezi, hogy bermilyen e-mailes besz6lget6 list6ra, hircsoportra vagy akar online
publik6ci6ba (pl. hirlev6l) knldiela sajt6k6ztem6ny6t, tegyen biztos benne, hogy az e_mait
tartalrna megfelel a lista vagy a weboldal i6mdjanak_

Gyiijtse a m6dia kapcsolatok e-mailcimeit.
Ha eddig faxon vagy hagyomiinyos post6n terjesztette a saji6k6zlem6nyeit, k6rdezze meg
a kapcsolattart6kat a m6dieban, hogy afterhetnek-e az e-mailes terjeszt6sre. A nagyobb
rjjs69oknak gyakran k0l6n munkat6rsaikfoglalkoznak az online veazi6kkal, igy fel kell ven nie
Sket is a kapcsolattart6k list6jera. L6tezfek m6dia kdnyvt6rak 6s hirszolg6latok, amik
kifejezetten az online publik6ci6ra szakosodtak, 6s amelyek megfelel6ek lehetnek, hogy
felvegye a m6dja listera.

K6szitsen v6zlatot az e-mailes sajt6kdzlem6nyhez, mint ahogy b6rmely mas Ljzenettel tennd.
Ha agg6dik az "e-mail tUlterhel6st6l" a cirnzett oldalen, elkilldheti faxon 6s postan is
asajt6k6zlem6nyl, az e-mail mellett.

Gondolkodjon hosszi tevon!
Nem minden sajt6kdzlem6nye kap majdfigyetmet. Neagg6djon. A sajt6kdzlem6nyek egyben
eml6kezlet6k az ijsagir6 szamara, hogy az dndk szervezete t6tezik, igytudj6k majd, hogy
kivel kell felvenf i a kapcsolatot, ha a probl6m6val kapcsolatos hirfelkeltiaz 6rdekl6d6srjket.

Sajt6 k6z le md ny gya ko rl at.
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8. Kom mu n ikiici6s eszkiizaik. Workshop.

Hogyan 6ri el a c6lktiziins6get? A tehet6s6gek sz6tes terh6za ii rendetkez6sre:
Ennek a workshop-nak az a c6lja, hogy bemulassa a r6sztvev6knek a kommunik6cios
eszkdzdk s26les t6 rhiizdt, a mivel rendelkezn ek. A kommunik6ci6s eszkcizdk minden polgar
szam6ra e16rhet6 valtozatos m6dok, amelyeknek seg i1s6g 6vel eljuitatha!ek az ilzeneteiket
a tdrvenyh026knak, v6lem6nyalkot6knak, tamogat6knak, a k6zdns6gnek 6s a
c6lhallgatosagnak. Ez a workshop p6ld6kat is lartalmaz amelyek bemutatjiik, hogyan
haszndlha!ak kreativan a kepzeletii ket, hogy ingyenes publiciust kapjanak, vatamint p6lclakat
olyan publicitiisra, ami p6nzbe kerrilhet.

Kommunik6ci6s ismeretek a politik6ban dsztvevo n6k
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Az atlelborze (brainstorm ng) hasznos rendszere az otletek elob lithsanak, is egyben lo
lehet6s69 hogy mindenklreszt vehessen a lervcz6sben. Az atLetrohanrnaklo sz6rako26snak
kcl lenne Aresztvevokneka egvadabbotleleiketkeleoadniuk. E 6szorne bocsatkozzanak
risz etekbe l,4lne tobb az at e1, es nr ne sze -es-abb skA An mozognak. anne lobb
Az otletroham elelen ma!lyarazTa e a szab;ly.rkat Az egesz otletroham enyege. hogy az
ot etek szabad es kotel en folyamat rditsa el
Scnki nenr krit z: hat eljyetlen a1 etet senr. Az ol etek kr t ze asa azonnal mego a70ka1.
zavarba hoz7a. vagy fe bosszanlla az otl-.tct ado szem6lyl 6s e vesztheii az esel egesen
megbrvo edekeket az ot eten bel!l ami egy resz elesebb rnegbeszdl6s sordn e 6johete(t
volna A seg6d megtegyzesek tctcle ne kLi rn rden ot etel fellr egy eloadotablara.

M Lr16n m ndenki hozzAlarull az ol ete ve a csoport Alniz az otletekel. 6s meqszavazza
hogy meyik otetet beszejek meg 16szetesebben lrtbk le az ateleket, amelyeket
reszletesebben is megvzsgalnak 6skllldleke a csapat m nden tagjdnak hogytovebb
megtegyzeseket tehessenek, 6s f gyelemmc kavethess6k azokat

Power Point dia
Egy 6tletbdrze 6sszefoqlal6ia tarlaimazza:

1. A megbesz6l6s 6s megiillapodds kulcspontiait
2. A fiibb elemeket, amiket nyomon kell kdvetni
3. Ki felel6s az egyes tovitbbi feladatok figyelemmel kis6r6s66rt
4. Vil6qos hatiirid6ket minden feladatra

Je6k: 50 eszkiiz a kommunikdci6ra.
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\,Veb oldalak

H rdetot6b 6k
Szobel kaz 6s
Szakembcrek vita
Szabadteri v deok
Rajzt lmek
Szappanoperak a radioban es teveben
Utca szinhaz

Felrneresek szervez6se
KdTonsOgta Alkozok
lsrneretterlesz15 csoma0ok

Luf k
K tliz6k
l,4atr cak. stb.

K6rtya-napterak
Nyomtasson es lerlesszeF k;rtya naptarakat, szervezeluk el6rhet6sig6ve
Nyorntassakriiahasznosheyihivoszimokallment6k,slb)valanrinlakdrzetmegvdas/ott
politikusainak 6s h vata noka naka nevdidselirhclosegct es egyfe eves vagyeves napt;rat

Papirlegyez6k
Az Arcidonna nevLl szervezet papirlegyc26kct osziott az europa valaszibsokaait,amikre
a Tabb o asz not az Europai Parlamentbe szlogent nyomtaLt;k A n5k a me eg nyar
napokon kampiinyoltak es hasznii tak a egyezrjket

Els6 keddek
A karnp6ny barme y pontlan. meglep6 sebessegge mozdithatla eld a napirendel !gy, hogy
havonta els6 keddl eb6deket szervez ds el dlla a hazigazda teendo t aho megbesze heUk

az ugyet. amil t6mogatnak Ezeken a ta a kozokon osszehozha!a Llz etek. korm6nyok non
prof I szervezetek. szociaiis seg6 y szervezetek vezetd t es agylrosztokel Ha a honap e so
keddje nem a leglobb. va asszon nras k napot. de lcgycn biztos bcnne. hogy az ldo es a
nap a l-aheto eglobb embernek megfe ejen.

Akci6sator
2002 ben JohannesbLrrgban. A Ndk kornyezet es iej eszles szervezete (Women's
Environment and Deve opmenl Organ zation WEDO) es [4and sa [4onaka a Hivatalos
D6 Aftika N6 Ku dotts6g / Nok Ncmzcii Koa lcrola laqja osszefoglak. hoqy eqy No Akc osetrat

Kommunik6ci6s ismereEk a politikaban resztvevo n6k

)heny



szervezzenek a fenntarthat6 ndveked6s16l sz616 csicstal6lkoz6n. A N6i akci6selor
iehet6s6getadoit ra, hogytapasztalatot cser6ljenek,6s k6zzelfoghat6 segits6get, eszkdzdket
osszanak meg a t6rsadalmak 6s r6gi6k kdzdtt. Nrinden szervezet kital6lta 6s megtervezte
az eg6sz napos programjet, miis, a t6mdban dolgoz6 csoportokkal egyeztetve. B5rmilyen
nagyobb esem6nyen felallithai egy Akci6 sartat vagy mozg6fUlk6t, akkor is, ha nem vett
r6szt a nagyobb esem6ny szervez6seben. Azemberek bejdheinek azAkci6 satorba, hogy
tagjai legyenek a csapatenak, p6nzt adomanyozzanak, 16szi vegyenek a megbesz6l6sekben,
segits6getajanljanakfel, k6rd6seketiegyenek fel, anyagokatvigyenek el k6s6bbi elolvasasra.

Zdld lak6aut6
Ezt az 6tletet tdbbszdr is sikeresen alkalmazta a N6k Zdld Lak6aui6ja egy Eg6szs6ges
Bolyg66rt Brazilia tdbb viirosaban.
Hasznos m6dja a kdzdss69e n626po nijainak megismerlet6s6re, 6s a n62eteimeqoszt6sarra
a k6zdnseggel. K6szitsen felegy lak6aut6t vagy buszt, 6s j64 on vele v6 ros16l v6rosra, olyan
helyre parkolva, aholaz emberek oda tudnakj6nni,6s k6rdezniaz Ugyr5l. Jegyezze fel, hogy
mit mondanak az emberek. Adjolr nekik valami tennival6t is, amit elv6gezhetnek, ha m6st
nem is, de 25 sz6r6lapot, amit elviheinek,6s mes emberek ajtajaihoztehetik. Nagyon hasznos
m6dja annak is, hogy helyi ta n acstagokka I ial6lkozzon, befolyasolja 5kel, kLjldn6sen, amikor
a varosj k6lis6gvet6st k6szitik el6.

Hozzon l6tre levelez6listakat
Egy e-mail levelez6listet hasznaltak arra is, hogy elterjessz6k es m egmagyatezzak a
Fenntarthat6 Fejl6d6s Nemzetkdzi Csicstalalkoz6ja mdg6tt meghiz6d6 esem6nyek
kimenetel6t. Az informacj6k 6s forresok cserej6t megkdnnyitve, a levelez6lista viliigszerte
adott f6rumot a n6i aktivisteknak, ahol dtleteket dolgozhatiak ki, valamint m6dszereket es
tapasztalatokatoszlhattak meg egymdssal.

K6peslapok
Az Anli-Slavery Society (Babszolgatartiist Ellenzii Tdrsas6g k6pestap kampiinya az
embercsemp6szetellen.) AzAni-Slavery Socety a leg169ebbi err berjogi szervezei a vilagon.
Olyan sz6r6lapokat ierlesztetlek, amelyek el6g rnerevek voltak ahhoz, hogy egy r6szt
levelasztva 16luk, k6peslapk6nt is haszniilhat6ak legyenek. A sz6rolap szdvege:
Az embercsempeszek ER1SZAK1T, MEGTEvEszTEsT es KENyszERT alkalmaznak
hogy ndkeL gyerekeket es f4rtiakat hurcoljanak el az otthonukb1l 6s a csaladjut4ot, 4s akaratuk
ellen munkan kdny$zeritsek 5ket. A csemp6szeft embereket hezbftesi munkera, prostitilci6ra,
napszemra 6s sok egy6b mds munkera k6nyszeritik. A becsl6sek szerint dvente legabbb
700 00A n6t 6s gyercket csemp6sznek At a hahrokon vihgszeie- (www.antislavery.org)

Hirlevelek
A legtdbb nem kormii nyzaii szervezetnek van hirlevele, amigyakran havi rendszeress69gel,
de 6ltalaban negyedevenk6nt vagy f6l6venk6nt jelenik meg. A hirlev6l legyen rdvid,
61tekinthet6, 6s olvas6baratformatumban kesziili. Nem kellfenyesnek lenniiik, mint a dftiga
magazinoknak. S6t, ha kdlis6gesnek tiinik, az hetrany is lehet, 6s kisebb hatdssat tehet az
olvas6kra.
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Tartalmazzanak cselekm6nydis f6nyk6peket a csoportr6l 6s a kampdnyokr6l, tdnyk0zl6
r6szeket, kapcsolaltart6k neveit 6s el6rhetSseg6t, esetleg egy k6pregenyt vagy esem6ny
napt6rat.

Jutassaela hirlevelet a fontos embereknek, akiket befolyasolni szeretne
A csoportr6l k6szult f6nyk6pekei tartalmaz6 p6ldanyokb6l ktildjdn a parlament rrinden
lagjenak, minisztereknek, miniszierhelyetteseknek, tjsagi16knak 6s szakszervezeti
kepvisel6knek, valamint m6s c6lszemelyeknek. K0ldje el a helyi m6dia k6pvisel6inek 6s
Ujs6gk6knak.
Akkor terjessze a hirlevelet, amikor a t6maja a "legfon6bb". A cimzettekel eziobban motivelja
az elolvasesra. Tegye kia hirlevelet a szervezet honlapjAra.
A hirlevelet e-mailen keresztul is teriesztheti - l6sd az e-mailr6l sz6l6 r6szt.

Nyilt lev6l
Az egyik kolts6gkim6l6 m6dszer egy nyilt lev6l megszerkeszt6se. Ez egy hagyomenyos lev6l
rnegnevezett ddntesh026 szem6lyeknek, amely bemutatja az On helyzet6i, 6s vilagos
int6zked6sek v69rehajtasei k6ri.
Megk6regytucatvagytdbb v6lem6nt'formal6 szem6lyt vagy beforyassal rendelkez6 embert,
hogy irj5k ala. Elkuldi a d6nt6shoz6nak, 6s egy peldanyt elkllld a megfelel6, alkalmasan
szeles 6k6rnek, bele6rtve a helyi6s orszigos sait6t. E, is meg lehet tennie-mail haszn6htaval.

Er6szakmentes k6zvetlen akci6k
A kdzveilen akci6k a civil szervezetek tev6kenys6geinek alapvet6 r6szei. Felhivjak a sajt6
6s a m6dia figyelm6t, az emberek 6s tdrv6nyhoz6k tudtara adj6k a szervezei l6tez6set 6s
c6ljail.
Nagy hatast is el6rhetnek vele - kUldndsen, ha a kdzvetlen 6selekv6s egy megtervezeii
k6pviseleti kampany resze.

P6ldak az er6szakmentes kdzvetlen akci6kra
A NANE (Magyarorszig) 16 napos aktivista m6diakamp.inya 6s n6matanukrelvonuftisa.
A NANE Egyesiilet (N6k a N6kert Egyiltt az Er6szak Ellen) egy olyan civilszervezet, amely
segits6get nyarjt a csaladon beltili er6szak n6i 6s gyermek aldozatainak, 6s r6szt vesz a
n6i jogok6rt fol,4atott kepviseleti tev6kenys69ekben.
A 16 napos m6diakampeny 6s a hozz6 kapcsol6d6 "N6ma tan0k" felvonul6s a november
25 6i kdvet6 h6tv6g6n, a sikeres 6s b6k6s k6zvetlen cselekv6s peldaja.

ld6zit6s \
A NANE egy szombatot v6laszott, hogy mineltdbb embervehessen r6szt a felvonulason,
an6lkiil, hogy a munkaidejilk g6tolna 6kei ebben.

A csaladon belilli er6szakhoz kapcsol6d6 gondok egyike Magyarorszagon, egy rendelet
filgg6ben l6v6 bevezet6se volt, amely lehet6ve tette volna a rend6rs6g 6s mas hat6s6gok
szamera, hogy korlatoz6 int6zked6seket tegyenek a csaladon belill er6szakoi alkalmaz6
csaledtagok ellen. A 16 napos kampany alatt az lgazs6grlgyi Miniszt6rium nem mutatott
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hajland6s6got, hogyt6rgyaljon a civil szervezetek jelen bv6 aktivistaival. A kampany sikeres

esikdz volt, hogy ai emberekfigyelm6terre az euerAsra forditsak,6s nagyon is k6zzelfoghalrr

eredm6nyeket hozolt.

Tettek
ts NNNE lb nalos\ampan)anak\eglor[osa\Jo t\\iNbnosesemer\)eaNlx\\ala\i\kFe\st'$tsa
volt, amely a Legfels6bb Bir6sag 6pillei6t6l indult,6s az lgazsagilgyi Miniszi6rium el5ft at
v6get, amelya kampany f6 c6lja volt. Afelvonules r6sztvev6i egy-egy 6letnagysagt kartonbd
kivAgott v6r6s n5i alakoi vitlek magukkal, amelyek a csahdon belllli edszak abozataitielk6peaEk
6s nijuk irtak avabs aldozaiok ellen elkdvetett bUntetlek neheny r6szlet6t.
Egy a NANE altal k6szitett felv6telt, amelyen egy kisfi[ megig6ri, hogy nem lesz er6szakc
felndtt, 15 alkalommal kdzvetitettek egymas ut6ni napokon. Aktuelis adatokat tartalmaz6
sz6r6lapokai, k6t fajta k6peslapot, 6s posztereket oszottak. Az informeci6t el6rhet6v6 tett€t
az emberek szemera a NANE honlapjen. Az egyik levelez6lap val6s id6zeteket tarialmazd
bantalmazott n6kt6l, akikfelhi!4ak a NANE fon6dr6tot, az egyik sz6r6lap pedig r6szletezte a
N6maTantk Felvonulaset6sa 16 napos mozgalmat, amia magyarorszagi helyzel nemzetkM
vonatkozes6nak bemutat6sara szobat.

A k6pviseleti kampany szdvege:
"MawarctszAgon h1rcmnaponta egy hadlos iildozata van a csalidon beliili et6szakn*-
Elasziir gyeszoljunk, aztdn cselekedjiink! A csalddon beliili er6szak nen rnagAniigy!'

Eredm6nyek
A felvonul6s azonnali eredm6nyek6ppen, az lgazsAgiigyi Miniszt6rium hivatalnokai, akikel
t6rjakoztattak az esem6nyterveir6l, atadtak egy leveleta szeNez6knek, amelyet Hank6 Farago
Mikl6s politikaiellamtitk6r irtal6,6s amelyben megig6rte, hogyaj6vSben aktivabban bevonj*
a korl6to26 int6zked6sekenged6lyez6sere hozoit rendelett6rgyaldsaiba a civil szervezetekd
is. A levelet a kijelent6s utan a NANE felolvasta a felvonul6knak 6s a m6dianak.

A NANE 16 napos kamp6ny6nak kdzvetlen cselekedelei, afelvonules6s azilzeneiek, hArom
tovebbi eredm6ny el6r6s6ben segiiettek:
December kdzep6re az allamtitkar egy t5rgyalast hivott ossze, amelyre meghivott hArom, a
t6m6ban val6s gyakorlatlal rendelkez6 nem korm6nyzati szervezetet. A kodeioz6 int6zkeddsekil
sz6l6 rendelet tervezetet atadtak a v6lemenyezesre NAN E k6pvisel6inek, 6s a m6sodik teNezel
mar viszonylag sok pontban tartalmazta a NANE meglegyz6seinek 6s kritik6inak hatasait. A
m6sodikeredm6nyazvolt, hogy Dr. Sal96 L6szl6 orszgos rend6rkapiteny beleegyezeti, hogy
az orsz6g rend6rparancsnokainak december 14-6n tartott rendszeres tal6lkoz6jen kifogj6k
ellitani a N6ma Tanik szobrait, 6s az elsS t6rgyal6si pont a csal6don beluli er6szak lesz. A
megbesz6l6s alatt, a szobrok lathat6ak voltak a rend6rparancsnokok mogdtt, 6s mivel az
esem6nyr6ltud6sitott a sajt6, a rend&kapitanyokat a N6ma TanIkel6itfilmen6kb. A harmadik
eredm6ny pedig az volt, hogy az Orszirgos lgazsagszolgdltat6si Tanacs (a birosagotfelugyel6
fuggellen szervezet) 6rdekl6d6st mutatoti a nern kormanyzali szervekkel val6 egyLlitmfikdd6sre,
a k6rd6sben- Januarban egy ta16lkoz6t szerveztek a Tan6cs oktatasilgyi bizottsag6val,
amely a birak k6pz6s66rt felel6s. A bir6sag k6pz6s6vel kapcsolatos k6rd6sek megvita6sa
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ut6n, a NANE egy egynapos tanacsad6 talalkoz6t szeryezett a miniszterek hivatalnokainakes
az 6rintett parlamenti bizottsdgok elndkeinek, a csaledon belijli er6szakr6l 6s az
embercsemp6szetr6l. Vezet6 ellamilgy6szek, bi16k 6s nemzelk6zi szak6rtdk adt6k e16 a
csaledon belilli e15szakhoz 6s az emberkereskedelemhez kapcsol6d6 tapasztalataikat a
tdrv6nykez6si, v6grehajusi 6s igazs6gilgyi feladaiokr6l 6s kdletessegekr6l. Ez az esem6ny
az Orszagos lgazsegszolgaftausi Tanacsban kerijlt megrendez6sre. Az esem6n],1a Tanecs
irodavezet6je nyitotta meg, akim6g egy sziletesnapitortat is vett a NANE.10. szijtet6snapjenak
lisztelet6re.

A kampeny sz6les publicit6st biztositott az Ugynek. A N6ma Tandk felvonutes6nak napjan
k6t napilap (a N6pszaba dseg 6s a Magyar Nemzet) pubtiki t az itgyhdz kapcsol6d6 kritikus
cikkeket, amelyekben tAmogatt6k a csaliidon belilli er6szakra vonatkoz6 t6rv6nyek
megvAltoztatAs6t. Afelvonuleson szamos nagy orszegos televizi6 csatoma voltjelen,6s aznap
este tdbb nemzelkcizi t6v6 csatorna esii hirm[isora is beszAmoll a f_alvonulesr6l. Ezen feliil.
arnjkor a t6v6csatoan6k csalSdon belilli er6szakr6l szamolnak be, az esetek tdbbs6g6ben a
N6ma TanUk Felvonul6sard mutatnak k6peket. A NANE kapott visszajetz6si szak6rt6kt5l,
valaminta forro dr6ton keresztula t0l6l6kt6l6s 6ldozatokt6lis kapott visszajelzeseket.
(Ami2004. november6t illeti, az lgazs6gltgyi N,,liniszier, a nem kormdnyzai szervezetektanacsai
6s visszajelz6sei alapj6n dsszealiiotta a tervezetet, amelyet a parlament leszavazoit, mondvan,
hogy nemjutoltak konszenzusra a k6rd6sben, 6s azzala kifejezett szand6kkalz6rt le, hogy
egy k6s6bbiid6pontban ijra napirendre tuzik a tervezet k6rd6set.)
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KETHI Corogorszagj ARcrDONNAOrasЮ ぼ ag,MolvA Magyarorsz`多
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Az Egyenl6s6g a ddnt6shozatalban: N6k Eur6pa sziv6ben cim( projekt keret6ben a KETHT
6s az Arcidonna 6rdek6rv6nyesit6 kamp6nyokat szerveztek, annak az 6rdek6ben, hogy
ndvekedjen a n6k k6pviselete a 2004-es eur6pai parlamentiviilasztasokon. A MONA
kampAnyt folytatott a n5k viilasziesi kedv6nek ndvel6s66ri. A Women,s Alliance for
Development (N6k egyesLllete a fejl6des6rt) pedig egyszerre szervezett kamp6nyt a n6k
jel6ltk6ni 6s szavaz6k6ntval6 16szv6tel6nek ndvel6se mellett, a bolger nemzeti parlamenti
6s helyi dn kormanyzati v6lasztasokon. 86rmilyen ehhez hason l6 6rdek6rv6nyes it6 kamp6ny
p6ldaja felhasznalhat6 az 6rdek6rv6nyesit6 workshop fotyam6n. A m6dia 6s a
kommunikiici6s k6pz6seken szinten felhasznalhat6ak.
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Gdrogorszagban a KETH egyrittmrikodolt a Nrji potitikai Szdvets6gge es a KL,i.: :
Akci6 Kdzponl a Bekeert KEDE szervezettel a n6i r6szvetel ndvel6se6rt fc ..: :

kdrrpdrvokbrr d -00a 6 o .,,dgoc as a..opar .dld-lld\o1on ^6t 
.dz.-a o,.. ..

kampanyukat. Az els6 faz sban a kampany arra 6sszpontositotl, hogy hogyan er6siif.:-:
rneg 6s tamogathatnak a nrjilelolteket az orsz6gos vi;tasztasokon. A kamp6ny m,: .

faz s6ban az eu16pai valasztdsokra koncentra1ak,6s arra, hogyan propagAl6k -:.
tdbb no tagra van szLikseg az Eu16paiparlamentben.

C6lzatos eszkdziik:
3 s2616lap:
1 00 000 szor6 apot adtak k , me yekre a SZAVAZZON NOKREI szogentnyomt::...

:1  1  1  . ||

Sz6r6lapok terieszt6se:
A sz616lapokat Ath6n, Thessaloniki, Volos, Patras. lrakleidon 6s Larissa fdutc6in 6s
kdzterein terjesztettek.

200 csomag sz6r6lapot - 6sszesen 34 OOO darabot - post6ztak az S parlamenti politikai
pad n6ijel6lijeinek, hogy a viilaszt6sok el6iti kamp6nyuk r6szekent terjeszthess6k azokat.
10.000 p6ldenyt post6ztak a KETHI helyi irod6iba, hoqy teriesszek a valasztas et6tti
talalkoz6kon 6s esem6nyeken, valamint minden olyan n6ijeldlinek, aki m6g nem kapott



csomagot vagy sz616lapot Ath6nb6t.
500 szorolapol julattal el minden polilikai p5rt n6i r6szleg6nek.
J uucr szor6tapot poslaztak a KETHI levelez6ljstaj6n s7e;p16 szemelveknek
2 000 sz6r6tapot kiitdtek ki egy ATTTKO ITETRO n"ru *S""k, n"gy;.J[JJa"L 

" 
Ooroorukkuzdtl. 7.000 szorotapot osztottak ki egv kdTponri 

",;i "rali"".j", 
,iG 

";;:1r^ .;#;r""2004. februar 23-6n. Athenban

20.000 darab sz6r6.lapot nyomtattak "N6K A D6NTESHOZATALBAN
- NOK EUROPA SziVEBEN', cimmel.
A szo16lap a7 Europai parlamentben a n6k es a f6rfiak egyenl6s6gdnek szijks6qess6qeredsszpontositoti, 6s a "N6ka ddnt6shozatalban N6k Er16;u ".iu;;;;";;;;;;;;;;..A s2616lap szemelv6nyeket tartalmazott vezet6 potitikusok 6s k6pvi;"ia"t L"".eO",OO,akik r6szt vettek a program nyit6ul6s6n.

Redi6rekl6m
Agdrdg Orszrigos R6di6 6s Televizi6 Tanacs engedelytadott ra, hogya KETHI kepviseletikampiinyenak riidi6itzeneie tarsadatmic6td rekLrt6nLl.ruXo" "#J";;;i;i"fr."6s.helyi ridi6attom6sok mUsorain 2004. februa, ZS. e" ZOOi. ,"Jr;;. i;;;;;;:;""vdlasztasok napja) kdzdtt.

TV-reklam
Az Orszigos R6di6 6s Televizi6 Tan6cs enged6ly6vel, egy eu16pai valaszlesok16l sz6t6uzenerer kezdek sugerozni miijus 3_en (6s ju;iu. i3-ig, u ;t;t :;k "-l;;;fi]#;;*rs sug6rozl6k) minden orszdgos TV allomdson.

Weboldal
Februerban a KETHI meglervezett 6s l6trahozott egy uj weboldalt a KETHT hontaoon.Esy webordart az ,,ADJoN UJ ARCor n poLriir<alrerc'i-irivn;iij'^i "^lli[[.
MINDENHOL!" szlogennet.
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A weboldal latlalmazta az 5 parlamenti part n6i jeldltjeinek listait minden vdlasziasi
kdrzetb6j, minden jel6lt v6gzetisegevel, telefonszam6val, cim6vel, k6p6vel 6s dn6le-
trajzaval. Az adatokat naponta frissitett6k.

A weboldalon a kampenyhoz kapcsol6d6 dokumentumok, szdvegek 6s sz6mos 6rv volt
felsorakoztatva, hogy a n6k 6s ferfiak egyenl6s6ge mennyke fontos a d6nt6shozaialban.
Ezen kivi.ilegy lev6la KETHI-t61, amelyet minden n6ijeldlinek cimezek. Alev6la programot
6s an n ak teve kenys6g eit irta le. Emelleit, statisziikaiadatokat kdzdlt a n6k r6szv6tel6rdl
a d6nteshozatalban,6s szdvegeket, amelyek kielltaka n6kesf6rfiak egyenlS r6szv6tel6ert
a ddnt6shozatalban.

Hivatkozesokat is elhelyeztek a weboldalon a KETHI nemzetk6zi partnere,hez 6s mes
hasznos linkekhez.

Az Eur6pai Parlamenti V6lasztasok utdn, a weboldal kozdlte a v5laszt6sok az orszagos
6s eur6pai parlamenti velaszt6sok eredmenyeit a n6i r6szv6tel tekintet6ben, valamant a
parlamenti k6pvisel6nSk 6s eu16pai parlamenti k6pvisel6n6k nev6t.
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A weboldal propag6lasa
A KETHI k6t fajta levelet kUld6tt ki, hogy a weboldal megliitogatasdra buzditsa az
emberekel. Az egyikiipusl a n6ijeldlteknek 6s a politikai p6rtok n6ir6szlegeinek killdt6k
ki, a m6sikat a KETHI levelez6lista tagjainak.
Az ors26gos valaszt6sok ut6n, a weboldal sajei ig6nyesen szerkesztett weblapot kapott
a KETHI kezd6lapj6n.

Arc idon na - Olaszorszdg, www. arc ido nn a.org

Az Arcidonna kamp6nyanak c6lja:

A kozvelem6ny 6rz6kenys6genek nrjvelese az es6lyegyenl6s6g es demokr6ca
kerdese ben
Ezen be[]rl a n6kjelen et6nek egyensilyba hozbsa a dont6shozo pozic okban, 6s bizlositanr
a jelenl6trlket a 2004-es eu16pai parlament v; asztesokon

Az 6 tem6luk a demokrecia' volt Az Arcidonna kampanyanak rizenete;

A n6k es ferf ak kiegyenlitetl k6pviselete a par amenti int6zmenyekben el6segiti az dtletek
araml6set. gazdagilja a po rtikai nt6zked6seket, es iehetbv6 teszi. hogy jobban
6rvenyesriljenek a po gar t6rsadalom szuks69 etei es tdrekvesel. Ne fe edle m ndezt.
anrikor legkozelebb iunius 12 6n vagy 13 6n szavazni megy Olyan demokraciat kel
megv6 aszlanunk, ame y lobban k6pvise mnket

3 preferenciet hatarozhatunk meg minden pertlistdn: szavazzunk
n 6kre !

Az Arcidonna kampany6ban szerepeltek ta 6lkoz6k. beszelgetesek. sal16konferencidk,
leve e26lapok. szo16lapok, egyez6k es matricdk
Az Arcidonna fel6ll,lott egy kamp6nycsapatoi. amelyik egyutt dolgozotl egy reklanrcegget
Az Arcidonna k6pvise eti kamp6ny szovege ez volt: N ncs demokricia nok n6 kal'.

A BUSZ
Az Arcidonna egy buszon tartotla kampany ny t6 sajt6konferenciAlat. A sz ogenjrlket
lartalmaz6 legyez6kel osztottak m ndenho , aho megallt a busz.

A kamp6nyukba hiress6geket is bevontak ez segilett nove ni a med a 6rdekl6d6s6i

Posztereket, radi6 6s TV mrjsorhelyeket, transzparenseket, sajtot, promocios anyagot
6s ajandekokat haszndltak.

Az Arcidonna kampany posztereit k raktak a milanoi, romai pa erm6i 6s catanrar
repr:l6terekre

Kommunik6ci6s ismeretek a politikiban r6sztvev6 n6k

一
　

・

一

一

一
一

一



Power Point diek az Arcidonna kampenydr6l
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SIKER!
2004-ben az Arcidonna kamp6nya hozzejarult, hogy az Eur6pai parlamentbe bevalasztott
n6k szama a 87 parlamenti k6pvisel6re jut6 10 n6r6t, 78 k6pviset6re jut6 16-ra emetkedjen.
A n6k szema az EP-ben kor6bban 11,5% volt, a kampiiny uten 20,5./0 tett.

'A - Magyarorszdgi N6i Alapitvdny, www.mona-hungary.org

A kamp6ny c6lia
AMONA- lVagyarorszagi N6i Alapitv6ny kampanyt szervezett, amiben mobilizdlta a n6ket,
hogy 6ljenek szavazati jog u kkal az els6 eu16pa i parlamenii v6taszasokon, 2004. jI ni!s6ban.

Mi6rt volt sziiks6g a kampenyra?
2002-ben a magyarorszagi velasztesokon 1o%-kal kevesebb n5 voksolt, mintf6rfi.

A N,4ONA kampanya k6tiranyl voli:
. Tudatositani a n6kkel szavazatijoguk kihasznehsanak fontoss6gAt.
. Arra bizlatni a n6ket, hogy olyan peita szavazzanak. aminek vagy m6r van vil6gos

strat6gi6ja a n6i es6lyegyenl6seg16l, vagy n6ijel6lteket indlt a listain.

A MONA kampdny Uzenete:
"Ha nem m6sz el vdlasztani, mdsok viilasztanak helyetted. Szavazz a nemek kiiziitti
es6lyegyenl6s69re i{nius 1 3-iin!"

A kamp6nyuk reszek6nt a N,4ONA tudatosit6 kampdnyt fotytatott a nemeklkdzdtti
es6lyegyenl6s6gi k6rd6sekr5l, kihangsityozva a k6veikezdket csal6dbarai munkHhelyek
teremt6se, a nemi diszkiminaci6 megsziintetese a munkahelyeken, a hazimunka egyen16
megosztasa a f6rli6s a n6 kdzdtt. slb.

!I6dia strat6gia
Rddi6 iizenet (2A mesod perc), poszier a sajt6b an, sz6fitapok EO OOO hezari6sban.
A [,4ONA m6diakamp6ny6nak c6lja az volt, hogy tudatositsa a n6i vataszt6kban, hogy az
Eur6pai Parlament tagjainak egyik kdteless6ge a n5k jogainak k6pvisetete az Eur6pai
Parlamentben 6s az es6lyegyenl6s6g napirendre t(i26se.

Kommunik6cids ismeretek a politik6ban resavev6 n6k



Power Point dia - MONA poszter

Mi kdvetkezik?
A [4O NA k6vetkez6 c6lkitr]z6se a n 6k mo b izalasa, hogy kapcsola tba epje nek a megva E . r .

eu16pai parlanrent je o tjeikke 6s szdmon k6rjek az europal parlamenti k6pv se 6kon E. : ,
iranyelvek 6s hat6rozatok a kalmazasaval szembeni felelossegukel

WAD B u b e ri a, www.wo me n- bg "o rg

A n6i r6szv6tel k6pviselete a helyi dnkormenyzatokban 6s az orsz6gos parlamentben.

Eredm6nyek:
A Bolgar Parlamentbe bevelaszlott ntik sz6ma megn6tt 10%-161 26%-ral
A 2003. okt6ber 26-ai helyihat6segi vi laszt6sok
A bolg6. civil szervezet, a Women's Alliance for Development (N6k Egyesiileie a Fej16d6s6rt)

7 bolgar n6i nem kormanyzati szervezetb5l 6116 h6l6zatol koordinalt, 6s egyuttmr:jkdddtt a
US National Democratic lnstitute -tal (Amerikai Nemzeti Demokratikus lntezettel). A 7
szeNezet kisebb adom6nyokat nyert egy p6lyazaton. Az adom6nyokat kisebb, k6zdss6gen
alapu16 kamp6nyokra forditott6k.
A kampany orszagos partnerekent a WAD informaci6kkal, logisztikai segitseggel 6s
szak6rtelemmelt6mogatta a h6l6zat idbbi iagjat, 6s minden m6s szervezetet, melyek a nemek
k6zdtti egyenl6seggel kapcsolatos probl6m6kkalfoglalkoznak. Emellett a n6i v6laszt6kat
c6lz6 specielis broslir6t i6 kiadtak. Ezt a brostrat, amelyet a National Democratic lnstitute
publikalt, orszigos s26rdlapk6nt terjesztett6k eg6sz Bulgariaban a h6l6zat tagszeNezetei.

Bolgiir parlamenti vahsztiisok - 2001 m6jus - jilius.
A kamp6ny els6 f6zis6nak celja az volt, hogy t6bb n6tjuttassanak a parlamentbe. A WAD
kampanya kdzvetetten befoly6solta egy ij politikai p6rt politikajal is, amely megnyerte a
v6laszasokat. A "Kiralyipert" nagy pu blicil6st biztositott a t6nynek, hogy nagy ar6nyban indit
n6ijeldlteket.

Velasaasi r6szv6lel
AWAD partnerei orsz6gos programot szerveztek a n6iszavaz6k k6pzes6re, hogy ravegy6k



6ket, szavazzanak a 2001-es padameni vahszt6sokon.
Az volt a c6l, hogy n6velj6k a parlamenti valaszt6sokon a n6k r6szvetel6t. A N6i Szdvetseg
'13 helyi partnerszervezettel mU kdddtt egy tt, hogy beavassak 6s t6j6koztass6k a hatranyos
helyzet6 nijket (mini a fiatal n6ket, az els6 alkalommalszavaz6kat, a fatalanyakai, a munkanelkatli
n6ket, videki n6ket, kisebbs6gi n5ket, id6s 6s rokkant n6ket) a valaszt6si elj6resokr6l 6s a
jeldltek fele16ss6gre vonhat6s6ge16l.
A "szavaz6kat szerz6" kampany a polgarok okta6s6ra 6s motivirl6sara dsszpontositott,
hogyelmenjeneka szavaz6helyisegekbe, 6s 6ljenekszavazatijogukkal
Ennek a kampanynak a kUldndsen nagy sikere a klldnbdz6 helyi el6adasokban, a telefonos
adatszolgaftal6sban 6s a szavaz6k k6pz6si anyag6ban rejlik, amely ut6bbit a WAD k6sziteit.
Mivelezekaz esem6nyek6s akci6k mind az orszagos kampany r6szeivoltak, a WAD kdzponti
koordin6ci6s egys6g6n kereszt0l, az NDI m unkat6rsai egyUtt dolgozlak azorszegos koalici6s
partnerekkel, ez6d er5s 6s kdlcsdndsen t6mogat6 egydttmokdd6s alakult kikozdttilk.

A proiekt 16bb elemei
Helyi kamp6nyok a szavaz6k k6pz6s6nek 6s motival6s5nak ijform6inak alkalmazdsiival,
p6ldeul telefonos felvilegositassal.
Strai6giai 6s szakmai felk6szit6s az aktivisuknak.
[r6dia kampeny, helyi, regionelis 6s orszagos szinten.
Kdzponti koordin6ci6 6s segits6gnytjtas a WAD-on keresztill. AWAD kdzpontikoordinacios
egys6getallitotlfel, amely tartotta a kapcsolatot a helyi h6l6zatokkal, szervezetekkel, orszegos
m6di6val, valamint az Orszatgos Demokracia lnt6zetteltan6csert, informaci66rt. Az el6rt
c6lk0zdns6g sziima majdnem h6tszerakkora volt, mint amit terveztek.
A Koordiniici6s egys6g feladata:
Az inform6ci6k 6s 6rvek dsszegyr:ijt6se, feldolgoz6sa 6s eljuitat6sa a helyi h6l6zati
szeNezeteknek, egy e-csoport segits6g6vel (a csoport mode1616se16l gondoskodtak), post6n,
telefonon 6s faxon.
Akampanyanyagok megtervez6se (pl. a WAD hozzajerulasa egyaftalanos oktat6 anyaghoz,
ndknek szolo szo16lapokhoz 6s brosurakhoz).
A kamp6ny n6pszeriisit6se, az orszegos irott 6s elektronikus m6dia felhaszn6laseval, tdbb
r6sztvev6 megnyer6s6re.
Segitenia kapcsolal6pil6sta helyi habzati partnerek 6s m6s hasonlo kezdem6nyez6sek kcizdtt.
Okhtasok szervez6se a h6l6zat tagszervezeieinek, a szavaz6kkalval6 kapcsolattart6sr6l 6s
m6diakapcsolatok t6m6jaban.
A tesztuzenetek 6s a n6ket legjobban meggy6z6 dzenetkdzvetit6kt6mogausa 6s fejlesz6se.

A WAD iildst szeNezeft a 14 helyi kiSziissdgi szervez6vel. A civil szeruezetek bemutaftek
munkaterveiket a helyi kamp6nyok bevezetesere, megbesz6ltdk a hebzatdpit6si
problamekal a nemzeti koalici6 lehetsdges tdfioga6seL bgisztikai 6s p4nziigyi
k4rddseket.

A helyi aktivistak oktatesa
. A legtdbb h6l6zati partnet szemeta ez voll az els6 kampen*apaszialat. Ez6rt a WAD ha-

l6zatitagjait az NDI oktatta.
. A h6romnapos workshop krilcjnbciz6 technikekat tartalmazott a szavaz6k k6pz6s6re,

Kommunik6ci6s ismeretek a politik6ban resztvevo n6k



.阜署筆欄櫛1]綱を驚蔵壁iHI官:tttW[1
「esztvevO szぅ mara

TelefonOs megkeres6s

hm」t譜鵠鳳繁短欄朧糧聯脚i鮮ia helyifOglalkOztatOsi szOlgぅ latOk szOc16 stb
inrOrmbciokat hasznl111k FeltelefOn stlk kё

sz tё sёre P10vdiv esetё ben tOvlbb nfOrmOc[ :
9ytttё ttek,mё9pedig a vllaszO16k viselkedOs6「 o16s k6szsё

90「61 hOgy csat akoznOna =

::ξ
jξ

[):『演 習
jよ

羊]『i:ξζ,fZVagynyOmOs9yakO「
O csOpOnOkhOz.hogy a n6k Osfё ・́

=

淵哨[器:♀:tξ驚お11鰤:『:蹄菫

::]!lliをil::|:][よ
=1も

:||,ll竃

=:憔

[1

Ennek eredmё nyekOppen hlrom szeⅣ ezetkし lonbOz6 colcsOpOttOk alapinfOrmろ
ciO t ёs nel=:

9yOltOtte Ossze,ame yeketjovobeitbrsada miakc okOn le tud rrald haszna n

Kutatis_F6kus2CsopOrtOk

ri‖:fl::::llilil慇
 

『it,1:.:::::::ll[iま |::fi::]::』ti轍
]illllil:|:ネ

「
lil:

lehet6vё tegyё k a hely,civl szeⅣezetek szbm`
amit nagyOn itkbn hasznぅ lnak a kozvolemOny_kutatO iniёzeteken kivし

|

A10bb me9 1t6sOk:

・ A nOiszavazOk nem ngye nek az e vOnt uzenetekЮ
,iObban szerelk a konkrё t uzeneteke:・

住『臨Ⅷ 漁「牌
∞
'い "“

¬ea“りam"口。ォdある日u oёdまけ
。A gyerekek j6vOlё vel kapcsOlatos uzenetek lennOnek a legvOnzobbak

lし11‖:i:翌:][♀:jJRllilll:;;」も:ii]|[星〕:l11:;」f曽R沢31:i:」1::ξl:『里1)」‖きま
Az allbbiう にalbnos lzenetet vllasztOttlk:A SZA.AZATOM ЁN、、GYOK

t擦盟鼎ξ群網 :躙服 肥 γ
獅睦…恥

“Mい か̈め帥

り,lyi koZoSsogi kampany
A helyi civl szeⅣ ezetek kulonboz6 nytOt rendezv6nyeket szeⅣ

eztek,amelyek kozvetlen
kapcsO atotbztOs tOtaka szavaz6k 6s ale01ek kozOtt Harom szeⅣ

e2etFellgyel a vう asztぅ sok●|バ |li f_ス .^|^● ´̂  ^^ ^Ⅲ _,
mJ ped6 h■a面ご吉:晶泥:轟ξてし3灘尉ご:』

`鼎

:
e16tti igё「etek「 e egy alkaloml



szervezeiek sikeresen megkezdt6k 6rdekerv6nyesit6 mUkdd6sriket. Azok, akik megtartotak
a maguk kdzv6lem6ny kutatasat a valasztesi kampany soran, most m6r tudjak, hogy mik a
kdzdss6grl k n6i szavaz6inak egyedi ig6nyei - egy et6felt61et, arn i bizositja, hogy felel6ss6gre
lehetvonnia megvalasztott k6pvisel5ket az6ri, amit a Nemzeti parlamentben csinelnak.

. 15 szavazati jeldli, megkdzelit6leg 760 n6i szavaz6 kdzrem6k6d6s6vel. Plovdiv-ban a szavaz6k egy f6rumon tett el6adasaik alapj6n rangsoroltiik a jeldlteket, 6s
egy m6sik f6rumon pedig a nem megviilasztoit leldltek beleegyeztek, hogy al6irnak egy
meg6llapod6sl, melynek 6rtelm6ben att6l kezdve a parlamenti k6pvisel6i fizetesiik 35%-
el adomanyozzek, ha nem teljesitik a szez6d6sben foglaltakat. Talelkoz6k a Parlament ijonnan megvalasziott tagjaival (a partamenti k6pvi6et6k felelos-
segre vonesara 6s a n6i szavaz6k 6rdekeinek 6s ig6nyeinek k6pviseletere). 2 kdzv6lem6ny kutatas. Koriibbi v6lasztasok adatainak felhasznal6sa. Taliilkoz6 sz6mos n6i szavaz6val, ahol elmondj6k nekik a szavazasi elj6r6s menetet, a
polgari jogokat, 6s hogy hogyan vonhalak fetet6ss6gre a partamenti k6pvisel6ket6s par_
lokat

. Tal6lkoz6k helyi kdzszerepl6kkel, a helyi kormilnyzat k6pvisel6ivel 6s aktivjst6kkal (hety
fiatalok vezet6ivel, 6rtelmisegiekkel, tud6sokkal, szociol6gusokkat, ilglv6dekket, iizteti
vetei6kkel, nem korm6nyzati szervezetek vezet6ivel)

. Konce.tek, helyi fesztiviilok 6s divatszeml6k, ahota k6pz6s anyagait terjesztett6k. T6mo-
gatas 6s r6szv6tel a BAFE 6ltal szervezelt Rock-The-Voie koncerteken 6s az orsz6gos
buszos prom6ci6s ium6n. Szomszedsagi propaganda

. Helyim6dia kamp6nyok

. Orsz6gos "szavaz6gy(j16" busz tlra

Az eredm6nyek elemz6se 6s publikalasa
A WAD egy teljes adatterat hozott l6tre a kampenyb6l botg6r nyelven, igy mas tobbiz6 es
6rdek6rv6nyesit6 szervezei is tanulhat az egyijtlmtkdd6sj gyakorlatb6l.

A WAD KAMPANYANAK POZITiV EREDMENYEI:
) A partnerszeNezetek 6s a WAD j6 hirn6vre tett szert a helyi kdzijss6gekben, a c6lcso-
portokban 6s a m6di6ban, valamint javitotta a kapcsolatot a kdzdns6gget, igy belen6ttek
a "1erm6szetes" szerep0kbe, a polgarok jogainak 6s 6rdekeinek kepviseletebe.

t A c6lcsoportok 6s a kdzdns6g szeles kdre ismert meg ij f6rumokat. ahol r6sl vehetnek
- kdzvetlenebb demokr6ci6t.

)A parlamenti k6pvisel6 jeldltek t6j6kozott potgaroknak kelett vebszoljanak. Nehriny po-
litjkus konkr6tan elk6telezte mag6t, amit k6s6bb szamon lehet k6mit6litk.

) A n6i szavaz6k konkret kdvetel6seket kezdtek megfogalmazni sajat maguknak 6s csa-
ladjaiknak, az elvont orlz6gos reformtervek e enz6ieieppen, amikket nJm tudnak azo-
nos!lni.

Kommunik6cios ismeretek a polilik6ban rasztvevd n6k
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)Javultakazv6lem6ny,apolitikusokesulsegir6kt6jekozottsegaanemekk6zot.r.-
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) Sima 6s ruga mas egyuttmrjkodes alakult ki. am ben az egyes partnerek akliv sze.:::
vallalnak

fApartnerekismerete6sszaktud6san6lt-azND;ltatbztositottspecrilisoktahsL.i-:.
a folyamatos WAD-da 6s egynrassal folytatott konzul6ci6knak es a munka kozb.- ,
nulasnak.

t A fiatal n6k kdz6s karnpanyakct6kat szerveznek, 6s eqyedi szervezeteket hoznak =..-
dnkentesk6nt.

t A szavaz6i r6szvetel kutalas6nak modja t kipr6baliek - telefonos megk6rdez6sekke . -
lemenykutatasokkal

A 2001-es vAlaszt6sok utan a WAD egy projectet szervezett "A megvalaszlott kepvs::.
6s a szava26k kozolti szakadek 6thidalasa Nyitot parbeszed: Oktat6si programcl :
emberkereskede em ellen a kdz6piskol6kban cimmel. amr az els6 l6pes volt, ho_.. .
megva asztott parlamenti k6pv sel6kkel do gozzanak egyrjtt konkr6t t6nrakban.

Les ev.abdela@shevo ulion.c:-
wwvr'.shevolLtion ca-
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