
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Τα παρακάτω έχουν σκοπό να σας εξοικειώσουν με πρωτοβουλίες
ανοιχτών ηλεκτρονικών επιστολών, που έχουν υλοποιηθεί από διεθνείς
ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Θα ρίξουμε μια ματιά σε δύο ενδιαφέρουσες μελέτες περίπτωσης:

την εκστρατεία «Γράψε για τα Δικαιώματα» της Διεθνούς Αμνηστίας
και την «Ανοιχτή επιστολή εκ μέρους των Πολιτιστικών &

Δημιουργικών Τομέων προς την ΕΚ».

Τώρα πρέπει να ερευνήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις και να
δημιουργήσετε μια λίστα πληροφοριών ως έμπνευση για μελλοντικές
ενέργειες.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ;

συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες 
ανοιχτές επιστολές
πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
συλλογικά αιτήματα

Η άσκηση πραγματεύεται τα ακόλουθα ζητήματα:

"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."

Φύλλοεργασίας
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TIP: Ακολούθησε το παράδειγμα διεθνών κινημάτων για την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να υλοποιήσεις τη
δική σου διαδικτυακή ανοιχτή επιστολή.

"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."

Φύλλοεργασίας

Εκστρατεία «Γράψε για τα Δικαιώματα» για την καταπολέμηση των
κοινωνικών αδικιών.

Πώς μπορούν οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν τις συγγραφικές τους
δεξιότητες για να δημιουργήσουν διαδικτυακές επιστολές που
υπερασπίζονται τις κοινωνικές ανισότητες και προωθούν τον πολιτικό
ακτιβισμό;
(Παράδειγμα: Εκστρατεία της Διεθνούς Αμνηστίας)

Τι σημαίνει η καμπάνια «Γράψε για τα Δικαιώματα»;
Πόσα άτομα χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο;
Ποια θέματα που σχετίζονται με τον πολιτικό ακτιβισμό έχουν ήδη
αναφερθεί σε αυτήν την εκστρατεία;
Πώς μπορώ να συμμετέχω;
Πώς μπορώ να ξεκινήσω την ηλεκτρονική ανοιχτή επιστολή μου;

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της Διεθνούς
Αμνηστίας, τελευταία πρόσβαση 31/01/22:
https://www.amnesty.org/en/get-involved/write-for-rights/

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
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"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."

Φύλλοεργασίας

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΚΟΤΗΤΑΣ.

«Ανοιχτή επιστολή από μια πανευρωπαϊκή κοινότητα 110 δικτύων και
ενώσεων, με στόχο να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει τα
κράτη μέλη να ενσωματώσουν πλήρως τον πολιτισμό στα εθνικά τους σχέδια
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, διαθέτοντας τουλάχιστον το 2% του
προϋπολογισμού του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης στις Δημιουργικές και
Πολιτιστικές Βιομηχανίας"

Πηγή:
Ιστότοπος Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικών Κέντρων, τελευταία πρόσβαση στις 01/02/22
https://encc.eu/resources/database/letters-european-commission-and-national-
governments-behalf-europes- cultural-and

ΤΩΡΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ,
ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ!

Γράψτε μια επιστολή για να προωθήσετε τον πολιτικό ακτιβισμό, για ένα
κοινωνικό θέμα που θεωρείτε προβληματικό ή άδικο. Μοιραστείτε το με
άλλους μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες και προσκαλέστε όσο το δυνατόν
περισσότερα άτομα να συμμετάσχουν, προσθέτοντας περιεχόμενο για να
δημιουργήσετε μαζί τους το τελικό κείμενο. Προσκαλέστε τους ανθρώπους
να υπογράψουν την επιστολή και στη συνέχεια να τη στείλουν σε τοπικούς,
εθνικούς ή διεθνείς πολιτικούς θεσμούς για να τους ασκήσουν πίεση,
ζητώντας αλλαγή!

ΟΔΗΓΟΣ


