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Μια ανοιχτή επιστολή είναι μια δημοσιευμένη επιστολή
διαμαρτυρίας ή έκκλησης που συνήθως απευθύνεται σε ένα άτομο,
αλλά προορίζεται για το ευρύ κοινό.

 

Αυτή η άσκηση ασχολείται με τα θέματα:

δημοκρατική συμμετοχή
ανοιχτές επιστολές
πολίτες στη λήψη αποφάσεων
συλλογικά αιτήματα

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν."



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΠΡΟΕΤΟ ΙΜΑΣΙΑ 

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ/ΔΔ

Το μόνο που χρειάζεται είναι να είστε περίεργοι για τον πολιτικό
ακτιβισμό, έτοιμοι να αναλάβετε δράση και να έχετε σύνδεση στο
διαδίκτυο για να ελέγξετε τις προτεινόμενες μελέτες περίπτωσης. 

 
Διάλεξη με θέμα τις συλλογικές πρωτοβουλίες και τις διαδικτυακές
ανοιχτές επιστολές.
Το φύλλο εργασίας που παρέχεται λειτουργεί ως πρόσθετη υποστήριξη
και έμπνευση, με συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης.

Πώς να καθιερωθούν οι συλλογικές ανοιχτές επιστολές ως μέθοδος για την
προώθηση του πολιτικού ακτιβισμού;

 
Σύμφωνα με τον ορισμό του διαδικτυακού λεξικού Merriam-Webster, μια
ανοιχτή επιστολή είναι «μια δημοσιευμένη επιστολή διαμαρτυρίας ή
έκκλησης που συνήθως απευθύνεται σε ένα άτομο αλλά προορίζεται για το
ευρύ κοινό». Σε επόμενο επίπεδο, σημειώνουμε ότι συχνά οι αποδέκτες
είναι δημόσιοι φορείς, εθνικές κυβερνήσεις, όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς σε σχέση με ένα συγκεκριμένο
κοινωνικό ζήτημα.
Σήμερα, ανοιχτές επιστολές από διεθνή κινήματα, ΜΚΟ, διατομεακά δίκτυα
–με τη συμμετοχή μεμονωμένων πολιτών– συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται
ως εργαλείο για την προώθηση του πολιτικού
ακτιβισμού, ως απόδειξη συνεργατικών πρωτοβουλιών.
Επιπλέον, ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου έχει αυξήσει
σημαντικά τον αντίκτυπό τους, χάρη στην ευρύτερη προβολή και
δημοσιότητα που παρέχουν. 
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Στο φύλλο εργασίας που ακολουθεί, υπάρχουν δύο ασκήσεις που
στοχεύουν να σας εξοικειώσουν με πρωτοβουλίες ανοιχτών ηλεκτρονικών
επιστολών διεθνών ΜΚΟ και άλλων φορέων.
Πιο συγκεκριμένα, θα ρίξουμε μια ματιά σε δύο ενδιαφέρουσες μελέτες
περίπτωσης:
Η εκστρατεία «Write for Rights» της Διεθνούς Αμνηστίας &
Η «Ανοιχτή επιστολή εκ μέρους των Πολιτιστικών & Δημιουργικών
Τομέων προς την ΕΚ».
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