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A KÖZÖSSÉGI GYŰLÉS EGY OLYAN INNOVATÍV MÓDSZER, AMELYNEK
SEGÍTSÉGÉVEL A KÖZÖSSÉG TAGJAINAK BEVONÁSÁVAL SZÜLETNEK MEG
A KÖZÖSSÉGET ÉRINTŐ DÖNTÉSEK, AKÁR HELYI, AKÁR ORSZÁGOS, AKÁR
BÁRMELY MÁS KÖZTES SZINTEN.

A döntéshozatal a közös
mérlegelésen és az egymás iránti
tiszteleten alapuló, tájékozott és
igazságos környezetben történik,

A sorsolás (véletlenszerű
kiválasztás) eredményeképpen
a közösségnek egy reprezentatív
mintája kerül kiválasztásra

www.sortitionfoundation.org
info@sortitionfoundation.org

A Közösségi Gyűlés…
IGAZSÁGOS

KÖZÖS MÉRLEGELÉSEN ALAPUL

A résztvevők véletlenszerű kiválasztásával minden
embernek azonos esélyt biztosít kortól, nemtől,
lakóhelytől vagy bármely más tulajdonságtól
függetlenül.

A gyülések tagjai együtt tárják fel a lehetséges
megoldások pozitívumait, negatívumait,
valamint a szükséges kompromisszumokat.
Így jól átgondolt és könnyen érthető érvekkel
alátámasztott minőségi döntések születnek.

INKLUZÍV
Erősíti a vélemények sokféleségét a
döntéshozatalban, megadva a lehetőséget az eltérő
véleményen lévő embereknek, hogy közös nevezőre
jussanak a közösség tágabb értelemben vett igényeit
szem előtt tartva.

ÁTLÁTHATÓ
A rétegzett véletlenszerű kiválasztás és a nyitott
és átlátható folyamat csökkenti a különböző
érdekcsoportok általi befolyásolás lehetőségét – a
“jól ismert gyanús érdekcsoportok” nem tudnak célt
érni.

HATÉKONY
Több száz példa bizonyítja világszerte, hogy a
közösségi gyűlések rendszere jól működik.
Tudományosan bizonyított, hogy a sokszínű
csoportok jobb döntéseket hoznak a homogén
csoportoknál.

TÁJÉKOZOTT
Számos szakértő és érdekcsoport véleményét
kikérve és megismerve a résztvevők a megfelelő
információk birtokában megalapozott véleményt
tudnak kialakítani az összetett politikai kérdésekről.

ERŐS
Lehetőséget biztosít arra, hogy különböző
érdek-, illetve közösségi csoportok miatt elakadt
nehezebb kérdésekben előrelépés történjen. A
döntéshozók számára megerősítést ad az adott
javaslat széleskörű társadalmi támogatását
illetően, különösen akkor, ha a javaslat a
közösségi gyűlés közel egyhangú támogatását
élvezi.

INNOVATÍV
A közösségi gyűlések rendszere az egyik
leghaladóbb demokratikus kezdeményezés,
különösen a közösség tagjainak társadalmi
szerepvállalása terén.

HITELES
Növeli a közpolitikai döntéshozatal legitimitását
azáltal, hogy az adott közösség reprezentatív
keresztmetszete számára biztosítja a döntés
kidolgozásának lehetőségét.

BIZALMAT ÉLVEZ
Az emberek bizalmát élvezi, hiszen a döntéseket
“hozzám hasonló átlagemberek” hozzák.

A Közösségi Gyűlések
igazságosak, átláthatóak,
inkluzívak és hatékonyak.
Döntéseik rendkívül hitelesek,
mivel bizonyíthatóan élvezik
az adott közösség egy
tájékozott, reprezentatív
csoportjának alaposan
megfontolt támogatását.
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További információ az info@sortitionfoundation.org honlapon érhető el.
Ezt a dokumentumot a DemocracyR&D Network tagjai készítették.
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