
Civil Európa
az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról
2013. április 16. - 12. évfolyam 7. szám

A. Meghívó - Hogyan készítsünk éves jelentést?
B. Jelentkezési lap
C. Hírek
D. Állás
E. Kérdőív
F. Hírek angolul
G. A hírlevélről

****************************************
Civilek civilekről 12 év után. Bővebben az E. pontban és itt:
https://docs.google.com/forms/d/1O9QrlTaM1sMzVVdC_HLvrwY_lsSf1FOC79nqrr2-LuQ/viewform
****************************************

A. Meghívó

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK ÉVES JELENTÉST?

Folytatódik az Európa Ház "Civil Szolgáltatások Másképp" 
programsorozata. Legkésőbb május 31-ig a legtöbb civil szervezetnek el 
kell készítenie éves jelentését és közhasznúsági mellékletét, a civil 
törvény 2012-es életbe lépése óta először kötelezően az új szabályok 
szerint. Milyen űrlapot használjak? Melyek a kötelező mellékletek? Hová 
küldjem az elkészült jelentést? Többek között ezekre a kérdésekre is 
keressük a választ rendezvényünkön, melyre hívunk minden érdeklődő civil 
szervezetet.

A résztvevőknek szakmai háttéranyagot biztosítunk. A rendezvényen a 
részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs 
lap itt található:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dDY5aDk0YTd1U0h3SmxUT29Db3M0blE6MA#gid=0

Időpont: 2013. április 25. (csütörtök) 11.00-13.00 óra
Helyszín: Civilek Háza (Budapest XIII., Váci út 50., legközelebbi 
metrómegálló: M3, Lehet tér)
Szervező: Európa Ház
További információ: info@eucivil.hu
Jelentkezés:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dDY5aDk0YTd1U0h3SmxUT29Db3M0blE6MA#gid=0
---

B. Jelentkezési lap
1. A rendezvényre az interneten lehet jelentkezni:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?



formkey=dDY5aDk0YTd1U0h3SmxUT29Db3M0blE6MA#gid=0
2. Amennyiben a hírlevél jelentkezési lapját szeretné kitölteni, kérjük, 
hogy:
- a hírlevél többi részét törölje;
- a jelentkezési lapot a megjelölt e-mail címre: info@eucivil.hu küldje 
vissza!

Részt kívánok venni a "Hogyan készítsünk éves jelentést?" rendezvényen 
2013. április 25-én.

Név:
Szervezet:
Szervezet címe:
Telefon:
E-mail:
Internet:

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2013. április 23-ig küldje vissza!
---

C. Hírek

ÉRTÉKEK, AMELYEK SZÁMÍTANAK - MONTÁZS A POLGÁROK EURÓPAI ÉVE ALKALMÁB
ÓL

A polgárok európai éve alkalmából arra kértük olvasóinkat, hogy 
küldjenek be magukról fényképet, amelynek színe jelzi, hogy mely európai 
értékek a legfontosabbak számukra. A beérkezett képekből egy virtuális 
montázs készült az EP Facebook-oldalán. A kezdeményezés annyira 
népszerűnek bizonyult, hogy a szükséges 450 fotó jóval a határidő 
lejárta előtt beérkezett. A montázst Európa egyik legnagyobb 
pályaudvarán, a brüsszeli Gare du Midin is kiállítják április 17-ig.

A kampány célja, hogy felhívja az európaiak figyelmét az európai 
polgársággal járó jogokra és lehetőségekre.

https://www.facebook.com/europeanparliament/app_441037302643551
---

NÖVEKVŐ BRIT EU- ÉS BEVÁNDORLÓ-ELLENESSÉG

Az elsők között nyitotta meg munkaerőpiacát az Egyesült Királyság az 
Európai Unió 2004-es bővítésekor. A több százezerre tehető kelet-európai 
munkavállaló jó hivatkozási alapot ad az EU-ellenes retorikának.

2013. január végén tette David Cameron brit miniszterelnök azt a 
nyilatkozatát, melyben ígéretet tett arra, hogy a konzervatív kormány 
újraválasztása esetén népszavazást rendeznek a brit EU-tagságról 
2017-ben. A növekvő európai uniós ellenesség fontos tényezője, hogy a 



brit politikusok országuk és saját, politikusi önrendelkezési jogaik 
csorbítását látják az EU-tagságban. Ezt úgy teszik társadalmilag 
eladhatóvá és értelmezhetővé, hogy az utóbbi időben egyre nagyobb 
mértékben hangsúlyozzák az EU-tagság hátrányait. Jelesül élesen 
kritizálják a kelet-európai bevándorlók jelenlétét és különösen azokat, 
akik jogosultság nélkül kívánják igénybe venni a brit jóléti társadalom 
szimbólumának számító ingyenes egészségügyet.

Nem ismeretlen retorika ez. A napokban elhunyt Margaret Thatcher első 
miniszterelnöksége előtti kampány-nyilatkozatában arról beszélt 
1978-ban, hogy meg kell akadályozni, hogy az Egyesült Királyságot 
elárasszák a külföldiek. Igaz, akkor nem kelet-európaiakról, hanem a 
volt gyarmatokról (elsősorban a Karib-szigetekről és Ázsiából 
(Pakisztánból, Indiából)) érkező, amúgy brit állampolgársággal 
rendelkező emberekről volt szó. Valamint arról, hogy a második 
világháború emberveszteségei miatt fellépő munkaerőhiány a korábbi 
bevándorlást ösztönző politika miatt az 1970-es évekre szűnt meg 
véglegesen (és a korábbinál sokkal szigorúbb bevándorlási törvényt 
fogadtak el 1971-ben).

A mostani bevándorlás egészen más tőről fakad. Az Egyesült Királyság 
szinte egyedüliként (a másik két ország Írország és Svédország volt) 
döntött úgy a 2004-es EU-bővítéskor, hogy nem él a munkaerőpiac 
korlátozásának lehetőségével és azt teljesen megnyitja. Úgy számoltak, 
hogy a többi tagállamhoz képest előnyben lesznek és jól képzett 
munkaerőhöz és versenyelőnyhöz jutnak. Egy kutatás szerint 2004-2009 
között mintegy másfél millió munkavállaló költözött az Egyesült 
Királyságba, akiknek mintegy fele hazatért, így kb. 700 ezer új 
állampolgár telepedett le Kelet-Európából (legtöbbjük Lengyelországból).
Megítélésük sokszínűségét jelzi a miniszterelnök párttársa, a londoni 
polgármester nyilatkozata, mely szerint az újonnan érkezett bevándorlók 
dolgosak, és követendő mintájául szolgálhatnak a lusta briteknek, egyben 
fontos szereplői a londoni vendéglátóiparnak, akiket nem lehet 
erőszakkal eltávolítani az országból, mivel teljesen legálisan 
tartózkodnak itt.

Nem politikai természetű adalék a helyi Csillag születik (Britain’s Got 
Talent) most indult hetedik évadának műsorában feltűnt Attraction 
mozgásszínház előadása, amit jelenleg a fogadóirodák a verseny 
legnagyobb esélyesének tartanak. Kelet-európai, pontosabban hazai 
vonatkozás, hogy az előadók magyarok és hangos közönségsikert aratva 
jutottak tovább az első fordulóból úgy, hogy az elmúlt három napban 3 
milliós nézettséget produkált a Youtube videójuk. A brit beszámolók is 
kedvezően írnak az előadásról, ami furcsa kontrasztot ad a politikusi 
nyilatkozatoknak. Konyhanyelven ez azt jelenti, hogy a brit háziasszony 
a teáját szürcsölgetve hazája szuverenitását és lánya/fia munkáját félti 
az Európai Uniótól illetve a kelet-európaiaktól, eközben pedig lelkesen 
tapsol és megkönnyezi a szintén kelet-európai produkciót. Csak a tea ki 
ne csöppenjen.



Margaret Thatcher 1978-as nyilatkozata:
http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=103485

Kutatás az európai uniós bevándorlókról az Egyesült Királyságba:
http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/new_europeans.pdf

Boris Johnson londoni polgármester nyilatkozata:
http://metro.co.uk/2013/04/08/boris-johnson-blames-lazy-brits-for-losing-out-on-jobs-to-hard-working-
immigrants-3587183/

Az Attraction esélyei 2013. április 16-án:
http://sports.ladbrokes.com/en-gb/TV%2c-Film-and-Radio/Britain%27s-Got-TalentTV
%2c-Film-and-Radio/Britain%27s-Got-Talent-t210004244

3 millióan látták:
http://www.youtube.com/watch?v=a4Fv98jttYA

Ezt kommentelni is lehet:
http://www.youtube.com/watch?v=phGyJyp3MBg

És itt van örök kedvencünk egy korábbi szériából. Ők sem britek, ciprusiak:
http://www.youtube.com/watch?v=7gHvATmUsSg
---

SOK JELENTŐS VÁLTOZÁS - FORRADALMI ÁTALAKÍTÁS NÉLKÜL

A Magyar Közgazdasági Társaság külpolitikai sorozatának első 
beszélgetése az EU 2014-2020-as több éves költségvetési kerettervéről

Szemlér Tamás intézetvezető egyetemi docens, a Budapesti Gazdasági 
Főiskola Külkereskedelmi Karának dékánja és Kengyel Ákos, a Budapesti 
Corvinus Egyetem docense, Jean Monnet-professzor az MKT 
internet-televíziós kamerája előtt beszélgetett április 9-én a következő 
időszak uniós költségvetési kerettervéről. A két szakértő egyetértett 
abban, hogy 2014-től érzékelhető változások következnek be az uniós 
pénzek elköltésének súlypontjaiban: növekszik a versenyképesség 
ösztönzésének támogatása és kevesebbet fordítanak majd a szegényebb 
tagállamok felzárkóztatására. Ez utóbbi változás elsősorban amiatt 
várható, hogy csökken a támogatások országonkénti felső határa: eddig 
minden ország - elvileg - a GDP-jének csaknem 4%-áig vehetett igénybe 
ilyen forrásokat, 2014-től azonban 3%-nál is alacsonyabb lesz a plafon. 
Csökken - bár alig érzékelhetően - a teljes uniós költségvetés aránya 
is: a tagállamok összesített nemzeti jövedelmének 1,04%-áról 1,00%-ára. 
Hiába lenne ugyanis nagy szükség a közös kiadások növelésére, a 
gazdagabb tagállamok hajthatatlanok maradtak: ahogyan a korábbi 
kerettervek összeállításakor, 1999-ben és 2005-ben, úgy most sem voltak 
hajlandók többet áldozni a közös célok elérésére. (Igaz, az eurózóna 
országainak igencsak mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk a bajba jutott 



tagállamok kisegítésére. Ezek a súlyos százmilliárdok azonban nem 
jelennek meg a közös költségvetésben.)

Az uniós büdzsé bevételi oldala nem változott érdemben: bár sok éve 
folynak viták arról, hogy az EU igazi saját forrásokhoz jusson, és 
kevésbé legyen ráutalva a tagállamok tagdíjszerű befizetéseire, nem 
sikerült előrelépést elérni. Igaz, az európai kormányfők napirenden 
tartják az uniós szintű áfa, illetve tranzakciós adó bevezetésének 
gondolatát, de ezek az újítások valószínűleg csak 2020 után 
forradal¬masítják majd az EU költségvetését.

A beszélgetést "virtuális konzultáció" követte: a nézők (köztük 
szlovákiai és romániai érdeklődők) kérdéseire az előadók írásban adtak 
választ a www.beszelgetnikell.hu honlapon.

A sorozat második adásában, április 17-én, szerdán 15 órától Csaba 
László egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a 
CEU professzora és Losoncz Miklós egyetemi tanár, az MTA doktora, a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatóprofesszora keresik 
a választ többek között arra, hogy képes lehet-e az Európai Unió 
hatékonyan fellépni a válság kezelésében; létrejöhet-e a fiskális unió; 
és hogy még mindig célszerűnek tűnik-e mindent megtenni az euró mielőbbi 
magyarországi bevezetéséért.

www.beszelgetnikell.hu
---

ALACSONY RÉSZVÉTEL A HORVÁT EP-VÁLASZTÁSOKON
[EU-Navigátor]

Vasárnap, 2013. április 14-én tartották a választásokat Horvátországban, 
hogy a jelenlegi állapotok szerinti 12 EP képviselőt megválasszák az 
ország csatlakozását követő EP-beli képviseletre.

A választásokra a jogosultak csak mintegy 21%-a ment el, amely 
viszonylag alacsony szám, különös tekintettel arra, hogy az ország 
várhatóan hónapokon belül az Európai Unió 28. tagállama lesz. Januárban, 
amikor magáról a csatlakozásról kellett szavazni, a referendumon a 
választók több mint 43%-a jelent meg. De nem csak ahhoz képest alacsony 
a szám, hanem még a szerény és csökkenő tendenciát mutató egyéb 
tagállami mutatókkal szemben is kirívó a 21%-os részvétel.

A választásokon egyébként az ellenzék aratott győzelmet, hiszen az 
ellenzéki HDZ párt hat képviselőt küldhet majd az EP-be, míg a balközép 
SDP öt képviselőt kap. Emellett egy nacionalista bal munkáspárti 
képviselő is tagja lesz a horvát EP delegációnak.

A július 1-jei csatlakozásig a képviselők megfigyelőként lesznek jelen 
az EP munkájában, szavazati jog nélkül.



http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2013&t=9
---

VÉGTELEN TÖRTÉNET

Nincs könnyű megoldás a délszláv térség multietnikus társadalmainak 
feszültségeire. A térség konfliktusairól viszont nem árt, ha 
ismeretekkel rendelkezünk, hiszen a volt Jugoszlávia államai a 
szomszédban vannak. A szerb kisebbségi közösségekről a Nyugat-Balkánon 
címmel a Magyar Külügyi Intézet rendezett konferenciát 2013. április 15-én.

A hazai tudományos kutatás is olyan, mint egy civil szervezeti program: 
akkor valósul meg, ha nyertes pályázat támogatja. A "Közösségépítés és 
kisebbségi integráció mint sikeres államépítés feltétele 
Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, a Vajdaságban és Krajinában" című, 
az OTKA által támogatott kutatás előzetes eredményeit ismertették a 
Pécsi Tudományegyetem és a Corvinus Egyetem kutatói, elsődlegesen a 
Horvátországban és Koszovóban kisebbségben élő szerbek helyzetét elemezve.

Dr. Reményi Péter (PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja) 
a Koszovóban élő szerbek helyzetét elemezve elmondta, hogy a Jugoszlávia 
1991-es felbomlása óta eltelt 20 év társadalmi folyamatai közül 
kiemelendő az etnikai homogenizáció és szegregáció. Ez érthetőbben azt 
jelenti, hogy Koszovóban (és a délszláv térség más országaiban, így az 
idén EU-taggá váló Horvátországban is) egyre inkább jellemző a többségi 
etnikum érvényesülése a kisebbségek rovására, és a kisebbségek egyre 
inkább egy területre szorulnak vissza. Mindez úgy történik, hogy a 
nemzetközi normáknak közben az adott országok hivatalosan megfelelnek: 
kisebbségpolitikájukban biztosítják a politikai, parlamenti 
képviseletet, működnek a kisebbségi szervezetek, a kisebbségeknek vannak 
nyelvi jogaik. Papíron. A gyakorlat mást mutat. Dr. Végh Andor szerint, 
aki a horvátországi szerbek helyzetét ismertette a konferencián, 
különböző objektív ismérvek alapján, például a médiában használt 
közléseket elemezve viszonylag könnyen ki lehet mutatni a többségi 
etnikum kisebbség-ellenes törekvéseit.
Az európai dimenzió fenntartása (az adott ország európai uniós tagsága) 
érdekében azonban a szavak szintjén minden érintett ország meg kíván 
felelni, így jellemző az évtizedes múltra visszatekintő kettős játék: az 
EU-normáknak való megfelelés hangsúlyozása külföldre és a 
kisebbség-ellenes retorika belföldi fogyasztásra.

Jellemző, hogy a kutatás során készített interjúk megszólalói közül azok 
nyilatkoztak úgy, hogy az etnikai konfliktusok nem jellemzőek a 
társadalomban, akik az ország olyan régióiban laknak, ahol nem is laknak 
kisebbségek.

A délszláv térség államainak etnikai térképe folyamatosan változóban 
van. Az 1990-es években 380 ezer szerb menekült el Horvátországból, 



ebből 240-250 ezren nem tértek vissza és a horvátországi szerbek aránya 
12 százalékról 4,5 százalékra esett vissza húsz év alatt. A 
visszaköltözők jelentős részben olyan idősebb személyek, akik egyedül 
vagy házastársukkal meghalni mennek vissza szülőföldjükre.

A konferencia előadói sorra hoztak olyan példákat, melyek finoman szólva 
sem szolgálják a kisebbségi integrációt. Így a Koszovó északi részén 
szerb többség által lakott Mitrovicában úton-útfélen a koszovóiak által 
hősként ünnepelt, a szerbek szerint viszont háborús bűnöket elkövető 
Koszovói Felszabadítási Hadsereg szobrai találhatók. A délszláv térség 
társadalmaiban azonban jelen van a kisebbségek kiegyezésén alapuló 
úgynevezett társutas európai dimenzió is. Ha a múlt vasárnap lezajlott 
horvátországi európai parlamenti választások részvételi arányából 
(20.8%) próbálunk ennek népszerűségére következtetni, akkor az nem sok 
jót jelent a jövőre nézve.
---

JELENTÉS A DUNA-STRATÉGIÁRÓL
[www.eu.hu]
Brüsszel, 2013. április 9.

Az Európai Bizottság a stratégia indítása után két évvel tette közzé az 
Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája által elért 
eredményekről szóló első jelentését. A jelentés részletezi azokat a 
fontos eredményeket, amelyeket a hiányzó közlekedési összeköttetésektől 
kezdve a versenyképesség hiányán át a környezetszennyezés és a bűnözés 
problémáit felölelő kérdések kezelése terén sikerült elérni. A Duna 
makrorégió 14 országból áll, melyek közül 8 az EU tagállama. A jelentés 
részletezi, hogy ezeknek az országoknak hogyan sikerült számos közös 
projekt és kezdeményezés útján máris konkrét együttműködési rendszert 
kialakítaniuk.

A Bizottság jelentése ugyanakkor felkéri a Duna menti országok 
kormányait, hogy kövessék nyomon politikai kötelezettségvállalásaikat 
azáltal, hogy minden érintett szakpolitikai területen prioritásként 
kezelik a stratégiát. Arra sürgeti továbbá a 8 EU-tagállamot és 
Horvátországot, hogy foglalják bele a stratégiát a programok új 
generációjára vonatkozó terveikbe a 2014-2020-as időszak regionális 
politikája keretében.

Johannes Hahn, az EU regionális fejlesztési biztosa a következőképpen 
nyilatkozott:"Nagyon jól indítottunk. A Duna-stratégia máris megmutatja, 
hogy együtt dolgozva sokkal nagyobb hatást sikerül elérnünk, mint ha 
elszigetelten próbálnánk kezelni a problémákat. Most nagyobb sebességbe 
kell kapcsolnunk. A 14 érintett ország számára az együttműködés nem 
maradhat másodlagos kérdés vagy ködös ideál. A Duna stratégia 
prioritásait szeretném viszontlátni a regionális alapok programozásának 
új generációjában, valamint stabilan beépítve minden egyes érintett 
ország nemzeti, regionális és helyi prioritásaiban. A stratégiát minden 



vonatkozó szakpolitikai területen figyelembe kell venni, és politikai 
szempontból stabil, megfelelően finanszírozott struktúrákkal kell 
támogatni."

A jelentés a stratégia négy kulcsfontosságú területén elért konkrét 
haladásra összpontosít:a Duna régió összekapcsolása, a környezetvédelem, 
a jólét megteremtése és a Duna régió megerősítése.

A jelentés szerint a Duna-stratégia nagyon értékes hosszú távú 
együttműködési struktúrák kialakításához járult hozzá, és egyértelmű 
politikai elkötelezettséget alakított ki a partnerek között.

A jelentés világos ajánlásokat fogalmaz meg a jövőre való tekintettel: 
felkéri a tagállamokat, hogy foglalják bele a stratégiát a regionális 
politika programjainak új, 2014-2020-ra vonatkozó generációjába.

Arra sürgeti a kormányokat, hogy hatékonyan és egymással kombinálva 
használják fel a következő alapokból elérhető forrásokat:az európai 
strukturális és beruházási alapokat, a "Horizont 2020" keretprogramot, a 
COSME forrásait és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt.

Felkéri a 14 részt vevő országot a megfelelő személyzettel ellátott és 
megfelelő finanszírozású struktúrák biztosítására a Duna-stratégia 
prioritásainak nemzeti szintű végrehajtásához.

Felkéri az uniós kormányokat, hogy mozdítsák elő a Duna-stratégia 
célkitűzéseit a Miniszterek Tanácsa kapcsolódó ágazati találkozóin (pl. 
az EU közlekedési minisztereinek, környezetvédelmi minisztereinek, 
kutatási és belügyminisztereinek találkozóin).

A jelentés kiemel számos új projektet és részletezi, hogyan ad 
lendületet a stratégia a meglévő kezdeményezéseknek az együttműködés és 
a különböző források ötvözéséhez nyújtott segítség útján. Ez hozzájárul 
az Unió hosszú távú növekedési stratégiájának, azaz Európa 2020 
stratégiának a megvalósításához.
-
Ebben a folyamatban fontos szerep jut(hat) a civileknek is. S hogy 
mindez mit jelent a gyakorlatban, azzal hírlevelünk előző, 12/6-os 
számában foglalkoztunk.

http://ec.europa.eu/magyarorszag/press_room/press_releases/20130409_dunastrategia_hu.htm
---

D. Állás

Legyen Ön is NESsTER - NESsT Gyakornok!

Érdeklik a társadalmi vállalkozások? A NESsT Magyarországon két NESsTER 
pozícióra is vár jelentkezőket!



A NESsTER: vagyis NESsT-Entrepreneurs-in-Residence, olyan önkéntes, 
gyakornok, aki egy adott, rövidebb vagy hosszabb időszakban a NESsT 
csapatával dolgozik együtt. A NESsTER program 1999-ben indult el azzal a 
céllal, hogy a jövő társadalmi vállalkozóit inspirálja, támogassa és 
olyan tudással, eszközökkel lássa el, amely segít a szakmai 
fejlődésükben. Eddig 11 országban több mint 50 NESsTER-rel dolgoztunk 
együtt, és ezt tervezzük a jövőre nézve is.

A nyári időszakra meghirdetett NESsTER pozíciók:
- NESsTER (Intern) in Hungary, Budapest - Event Assistant
- NESsTER (Intern) in Hungary, Budapest or remotely - Researcher and 
Tools Development Assistant

A felhívást angolul találja meg az alábbi linkeken.
A munkaköri leírásokat itt találja meg és az "Apply"-ra kattintva a 
jelentkezését is megteheti Április 30-ig.

Reméljük, hogy hamarosan a csapatunkban üdvözölhetjük!
NESsT

Event Assistant:
http://www.nesst.org/wp-content/uploads/2013/04/NESsTER-Hungary-2013-event-assistant.pdf

Research and Tools Development Assistant:
http://www.nesst.org/wp-content/uploads/2013/04/NESsTER-2013-research-tools-development.pdf

További információ: Szolga Ildikó, NESsT, www.nesst.org
---

E. Kérdőív

ÉS HOL TARTUNK MOST?

Alig 12 év telt el a 2001-es Civiliáda, a magyarországi civil 
szervezetek éves találkozója óta. Ezt azért hozzuk szóba, mert 
szervezőként a parlamenti nyitó konferencia több mint 300 civil 
résztvevőjének akkor egy helyszíni szavazás keretében tizenegy kérdést 
tettünk fel. Most került (újra) kezünkbe az igen tanulságos végeredmény.

Az izgalmakat fokozandó most újra feltesszük hírlevelünk olvasóinak 
gyakorlatilag ugyanazokat a kérdéseket és kérjük, válaszoljanak rájuk. 
Válaszadási határidő: 2013. április 29.

Hírlevelünk következő, 2013. április 30-i számában közöljük a 2001-as 
válaszokat és természetesen a mostaniakat is. Nem felelőtlen ígérgetés, 
hogy lesz itt meglepetés bőven! De ehhez az is kell, hogy kedves 
olvasóink klaviatúrát ragadjanak és válaszoljanak. Az egész nem tart 
tovább öt percnél és természetesen név nélküli. Várjuk véleményüket!



A kérdőív itt elérhető:
https://docs.google.com/forms/d/1O9QrlTaM1sMzVVdC_HLvrwY_lsSf1FOC79nqrr2-LuQ/viewform
---

F. Hírek angolul

FOOD FOR CITIZENS
 From a common agricultural policy to a common food policy

The Common Agricultural Policy recently celebrated its 50th anniversary. 
Numerous conferences were held on issues ranging from the difficulties 
farmers face and environmental challenges to animal welfare, but somehow 
the end user, the consumer - i.e. you - were forgotten.

This has to change! You are what you eat, so you have a right to expect 
safe, healthy, sustainable food and you must speak out about it!

On 21 June 2013, the European Economic and Social Committee, together 
with local partners, will be holding a conference on "Food for citizens 
- from a common agricultural policy to a common food policy". The event 
will bring two distant cities, Dublin and Vilnius, together in a debate 
and will give you - wherever you might be in the world - an opportunity 
to join the conference online.

Save this date in your diary to try this brand new concept for 
yourselves by joining a discussion on the most vital aspect of your life.

More details to follow soon.

Event title: From a common agricultural policy to a common food policy
Date: 21 June 2013, 9.00-16.00
Organiser: EESC
Internet: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-food-citizens
---

VISEGRÁD SCHOOL OF POLITICAL STUDIES
European Academy of Diplomacy & Council of Europe

The Visegrád School of Political Studies is a joint project of the 
Council of Europe and the European Academy of Diplomacy in Warsaw that 
will bring together young politicians, civil society activists, 
journalists and civil servants from the countries of the Visegrád Group 
- Czech Republic, Hungary, Poland & Slovakia - for three multi-day 
seminars to help increase involvement in the democratic processes, 
foster exchange of know-how and strengthen regional cooperation among a 
new generation of Central European “movers and shakers".



The program is a 100% scholarship initiative, with all fees, materials 
and meals covered. Additionally, participants from Czech Republic, 
Hungary and Slovakia will be provided with accommodation in Warsaw.

Our students
The VSPS will invite 28 young leaders between the ages of 21-35 from 
Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Recruitment efforts will 
be directed to attract participants from political parties, civic 
organizations, public administration and media. The ideal candidate will 
have a proven track history of involvement and engagement within their 
community, demonstrating a leadership potential and desire to take an 
active role in positively shaping the world around them. The program 
will target a minimum of 50% female participants.

Recruitment Criteria:
- 21-35 years of age;
- Minimum 2 years working experience and proven track history of 
involvement and engagement within their community society (i.e. 
involvement in NGO sector, student’s unions, local and national 
political parties);
- Participants must submit an online application form, CV, letter of 
motivation and 1 letter of recommendation;
- All applicants will be asked to take part in a phone interview;
- English language competency: C1.

Dates & Applications
All applicants have to register by filling the form and enclose CV in 
Europass format as well as letter of motivation.
The Visegrad School of Political Studies will be held:
1st session: 24th - 26th June 2013
2nd session: 2nd - 4th September 2013
3rd session: 21st - 23rd October 2013
Strasbourg World Forum for Democracy (non-obligatory participation) - 
27th-29th November 2013

Deadlines for applications:
26 May 2013 - Deadline for applications
28 May 2013 - Notification of successful applications

http://diplomats.pl/en/international-programmes/visegrad-school-of-political-studies.html
---

G. A hírlevélről
A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az 
Európai Unióról.

Szerkesztőség: Civil Európa Hírlevél/Európa Ház
P: 1389 Budapest 62., Pf. 113.
T: (1) 356-8440, E: info@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu



Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen, kérjük írjon az 
info@eucivil.hu címre. A közlés jogát fenntartjuk. Híreink átvétele 
lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás megjelölésének módja: 
www.eucivil.hu. A Civil Európa Hírlevél 12. évfolyam 7. számát 9928 
előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: info@eucivil.hu
---


