
A közösségi gyűlés a részvételi demokrácia egyik eszköze.
Eredeti, angol nyelvű megnevezése a „Citizens’ Assembly”, szó szerinti fordításban:
állampolgárok gyűlése. A közösségi gyűlés egy adott közösség tagjainak legalább
40 (de akár 100-200) fős, reprezentatív csoportja, akiket véletlenszerűen,
sorsolással választanak ki a jelentkezők közül, ügyelve arra, hogy a résztvevő
csoport összetétele hasonló legyen a teljes közösségéhez.

A gyűlés résztvevői egy előre meghatározott kérdést tárgyalnak meg. Ilyen
gyűlésre sor kerülhet helyi vagy országos, de akár nemzetközi szinten is. A
résztvevők először informálódnak a témáról, megismerik a tényeket, meghallgatják
különböző szakértők és érdekcsoportok álláspontját, majd ezt követően
facilitátorok segítségével, egymás véleményét is megismerve, közösen mérlegelik a
különböző megoldási lehetőségeket, a gyűlés végére pedig javaslatokat
fogalmaznak meg a döntéshozóknak.

Így működik egy közösségi gyűlés

Egy igen vegyes hátterű csoport gyűlik össze egy teremben. Olyan emberek, akik
általában nem igazán vagy egyáltalán nem vesznek részt társadalmi konzultációkban.

Lottószerű sorsolás útján választották ki őket, így kerültek egy csapatba.

Közös vállalást tettek: azért gyűltek össze, hogy megvizsgáljanak egy
összetett problémát, és megnézzék, mely pontokon van hasonlóság a sokszor
nagyon is eltérő véleményeikben.

A tárgyról előadásokat hallgatnak meg szakértőktől, politikusoktól,
érdekképviselektől, érintettektől. Ezután látnak neki közös javaslataik
kidolgozásához.

Napokon át közösen tanulnak, beszélgetnek az adott témákról, és
megtalálják a közös alapot.

Hangot adnak eltérő nézőpontjaiknak is. Elkerülhetetlen, hogy
kompromisszumokra kelljen jutniuk.

Végül befejezik közösen vállalt feladatukat. Elégedettek –
azt érzik, hogy letettek valamit az asztalra.

Mindez lehetséges, és sok helyen meg is valósult
már.
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A közösségi gyűlés

● a részvételiség előmozdításának alapvető eszköze,

● az esélyegyenlőség figyelembevételével biztosítja a beleszólás lehetőségét
az állapolgárok számára,

● ereményei és teljes folyamata átlátható, kizárja az érdekcsoportok
beavatkozását,

● hatékony, jó és széles társadalmi támogatottságú ajánlásokhoz,
döntés-előkészítéshez ad muníciót,

● alapeleme, hogy a résztvevők alapos informálódáson alapuló, tájékozott
döntéseket hoznak,

● áthidalja az ellentéteket, miközben tiszteletben tartja az ellentétes
véleményeket,

● közösségépítő,

● innovatív,

● megmutatja, milyen irányok, megoldások mögött áll széleskörű társadalmi
támogatás, nehezebb kérdésekben is,

● reprezentatív volta révén legitimitást, hitelességet ad a döntéseknek,

● olyan dolog, amiben az emberek bíznak, hiszen a döntéseket hozzájuk
hasonló emberek hozzák.
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