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bezpiecznym i równym społeczeństwie) oraz 50:50 North West (grupa, która
opowiada się za równą reprezentacją mężczyzn i kobiet w irlandzkiej polityce,
szczególnie na północnym zachodzie Irlandii). Program jest finansowany przez
Departament Mieszkalnictwa, Samorządu Lokalnego i Dziedzictwa Rządu Irlandii.
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O TYM PRZEWODNIKU
Naszą wizją w See Her Elected (SHE) jest umożliwienie kobietom zostania
radnymi hrabstwa. Wzrost reprezentacji kobiet nastąpił głównie w obszarach
miejskich Dublina i sąsiednich hrabstwach. SHE chce zwiększyć liczbę kobiet
wybieranych do rad powiatów. Zaczynamy od wiejskiego regionu North West/
Midlands. Zwiększenie liczby kobiet wnoszących bogatą różnorodność swojego
życia do rady przyniesie bardziej świadome decyzje i wzmocni demokrację.
Na początku 2020 r. warsztaty, zajęcia i wydarzenia znajdowały się na różnych
etapach planowania, gdy Covid-19 wymagał szybkiego przemyślenia. Z tego
przemyślenia wyłoniła się idea SHESchool (szkoły SHE) jako sposób na
zapewnienie kobietom edukacji społecznej w ich domach, za darmo i online.

Setki kobiet dołączyły do nas w SHESchool od czasu naszego pierwszego
przedsięwzięcia online w kwietniu 2020 roku. Często otrzymujemy pytanie: od
czego zacząć? Odpowiedź jest teraz w Twoich rękach. Witamy w przewodniku
See Her Elected dotyczącego udziału w wyborach lokalnych 2024.
Poradnik ten nie ma na celu odpowiedzi na każde pytanie ani nie przewiduje
każdego problemu, z jakim spotka się kobieta startująca w wyborach
samorządowych. Okoliczności i doświadczenia każdej kobiety będą inne.
Daliśmy Ci wszystkie obszary, o których musisz pomyśleć i mieć na nie plan.
Głównym elementem tego planowania jest Twój zespół ds. kampanii i zawsze
możesz liczyć na SHE. See Her Elected zapewni Ci spójne i trwałe wsparcie na
każdym etapie dzięki cyklowi comiesięcznych warsztatów opracowanych na
podstawie tego przewodnika.
SHE nieustannie ewoluuje, aby sprostać wymaganiom kobiet rozważających
wejście do polityki. Chcielibyśmy usłyszeć to od Ciebie. Uważamy, że jesteś
niesamowita i razem zaczniemy zmieniać mieszankę płci w naszych radach,
aby zaczęły bardziej przypominać ludzi, których reprezentują.
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ROZDZIAŁ 1:
DLACZEGO POTRZEBUJEMY
WIĘCEJ KOBIET
Zaczynamy od przedstawienia argumentów, dlaczego
problematyczna jest niedostateczna reprezentacja
kobiet we władzach lokalnych. Rozmawiamy
również o parytetach płci.
Jako kobieta startująca w wyborach lub osoba
wspierająca kobietę startującą w wyborach możesz
zostać zapytana o którykolwiek z tych punktów przez
potencjalnych wyborców lub w wywiadach medialnych.
Oto kilka punktów, które należy mieć pod ręką.
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DEMOKRACJA
Nie można powiedzieć, że nasza demokracja działa najlepiej, jeśli kobiety,
które stanowią mniej więcej połowę populacji, nie są równo reprezentowane
w radach powiatowych. U podstaw idei demokracji leży zasada, że organ
przedstawicielski powinien być mikrokosmosem swojego większego
społeczeństwa pod względem klasy społecznej, pochodzenia etnicznego,
płci, wieku, osób żyjących z niepełnosprawnością i tak dalej. Oznacza to
jako minimum, że mężczyzn i kobiet powinna być taka sama liczba. Ta
demokratyczna zasada wspiera również każdy argument, jaki chcesz wysunąć
na temat różnorodności w polityce.

PODEJMOWANIE DECYZJI
Ważne jest, aby widzieć więcej kobiet na szczeblach decyzyjnych naszego
systemu politycznego. Nasze rady są jedyną częścią systemu politycznego,
która jest całkowicie skoncentrowana na naszej miejscowości, a decyzje
podejmowane przez radę mają bezpośredni wpływ na to, gdzie żyjemy,
pracujemy i odpoczywamy.

Posiadanie równej liczby mężczyzn i kobiet wybieranych do rad niekoniecznie
oznacza, że kobiety mają inne cechy i wartości niż mężczyźni. Jednak
ich codzienne doświadczenia związane z życiem i pracą w hrabstwie
będą odmienne. To doświadczenie przyczyni się do tego, jak zdefiniują i
przeanalizują problem oraz jak opracują alternatywne rozwiązania i wybiorą
najlepszą opcję. Bardziej kompletne zrozumienie problemów i rozwiązań
prowadzi do lepszego, świadomego podejmowania decyzji.
Brak różnorodności w podejmowaniu decyzji oraz nieuwzględnianie
doświadczenia i wiedzy kobiet przyczynia się do podejmowania błędnych
decyzji. Było to szczególnie widoczne podczas pandemii Covid, na przykład
w obszarach takich jak usługi położnicze i zamykanie szkół, które miały
nieproporcjonalnie niekorzystny wpływ na kobiety.
1
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S prawozdanie Zgromadzenia Obywatelskiego na temat Równości Płci jest dostępne tutaj: http://
citizensassembly.ie/en/about-the-citizens-assembly/report-of-the-citizens-assembly-on-gender-equality.pdf
Zalecenie 20 odnosi się do ilości w wyborach lokalnych.

UDZIAŁ PŁCI
Ustawodawstwo w sprawie udziału
płci w Irlandii oznacza, że w wyborach
powszechnych co najmniej 30 procent
kandydatów partii politycznych muszą
stanowić kobiety, a co najmniej 30
procent muszą stanowić mężczyźni. W
przypadku wyborów powszechnych
od 2023 r. odsetek ten przesuwa się do
40 procent. W wyborach lokalnych nie
obowiązuje obowiązek udziału płci.

Kwestia ta została rozpatrzona przez
Zgromadzenie
Obywatelskie
ds.
Równości Płci w czerwcu 2021 r .
Zgromadzenie zaleciło rozszerzenie
systemu udziału płci w wyborach
powszechnych o wybory lokalne,
„które często są miejscem, w którym
rozpoczynają karierę polityczną”, a
także o wybory do senatu i wybory
europejskie.
Argument
za
parytetami
płci
koncentruje się na fakcie, że niewielka
liczba kobiet w wielu radach jest
dowodem na istnienie barier dla kobiet
wchodzących do polityki. Czekanie na
zmianę nie jest uważane za realistyczne,
ponieważ tempo jest zbyt wolne.
Wprowadzenie parytetów płci zachęca
do wzrostu liczby kandydatek. I tp działa.
W wyborach powszechnych w 2016 r.,
kiedy po raz pierwszy wprowadzono
parytety,
nastąpił
90-procentowy
wzrost liczby kandydatek i prawie
jedną trzecią wzrostu liczby kobiet na
stanowiskach posłów do sejmu.

Stare powiedzenie, że nasz system
polityczny składa się z przedstawicieli
„męskich, bladych i stęchłych” sprawdza
się w wielu radach. W ostatnich
czasach Irlandia może poszczycić się
postępowym rozwojem, ale prawda jest
taka, że globalnie wypadamy słabo w
międzynarodowych porównaniach, jeśli
chodzi o równość płci w rządzie. Obecnie
jesteśmy na 101 pozycji. Rankingi
możesz sprawdzić tutaj: https://data.
ipu.org/women-ranking?month=4
Skoro już o tym mowa, ważne jest,
aby kobiety były wybierane do bycia
na realnych miejscach, które można
wygrać. Oznacza to nie tylko wybór
jako symboliczną kobietę, dodaną do
biletu wyborczego jako „zamiatacz” dla
preferowanego kandydata płci męskiej,
a nawet w celu uzupełnienia parytetu
płci, jeśli zostanie wprowadzony.

See Her Elected wspiera parytety płci w
wyborach lokalnych.
SEE HER
ELECTED

4

DLACZEGO POTRZEBUJEMY
WIĘCEJ KOBIET:
LISTA KONTROLNA






	Przygotuj się na odpowiedź na pytanie, dlaczego powinno
być więcej kobiet, swoją opinię na temat parytetów lub
swoje doświadczenia dotyczące wpływu braku kobiet na
szczeblu samorządowym.

	Zajrzyj na stronę https://irishelectionliterature.com/, aby
zobaczyć, ile kobiet wyprzedziło Cię w polityce w Twoim
hrabstwie, ponieważ może to być dobrym materiałem do
wywiadów radiowych.

	Jeśli znasz jakieś byłe radne kobiety lub ich rodziny, rozważ
nawiązanie kontaktu. Mogą istnieć anegdoty z ich kampanii,
które są nadal aktualne i które możesz wykorzystać w
dowolnym argumentowaniu na temat powolnego tempa zmian
i dlaczego powinno być więcej kobiet wybieranych do rady.

	Istnieje wiele raportów badawczych na temat barier, na jakie
napotykają kobiety, startując w wyborach. Możesz być na to
przygotowana i zapoznać się z nimi. Oto dwa:

			 • https://www.seeherelected.ie/wp-content/uploads/
Women-in-Politics-and-Community-RepresentationReport-1.pdf
			 • https://www.seeherelected.ie/wp- treść/przesłane/
Kobiety-Poza-Dail.pdf
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ROZDZIAŁ 2:
RADA HRABSTWA
W Irlandii istnieje 31 rad hrabstw i miast, które łącznie
określane są mianem samorządu lokalnego.
Ustawodawstwo samorządowe dzieli odpowiedzialność rady na funkcje
zastrzeżone (dla radnych wybieranych przez radnych) i wykonawcze (dla
wyższego kierownictwa pracującego w radzie, tzw. wykonawczej rady).

Materiały referencyjne, które szczegółowo określają funkcje rady, znajdują się
na liście kontrolnej na końcu tego rozdziału. W uproszczeniu, wybrani radni
są odpowiedzialni za decyzje polityczne dotyczące tego, jak najlepiej rozwijać
społeczne, gospodarcze i kulturowe aspekty hrabstwa oraz pomagać osobom
doświadczającym stopniowego wykluczenia społecznego. Władza wykonawcza
wykonuje codzienną pracę operacyjną i podejmuje decyzje mające na
celu utrzymanie funkcjonowania rady oraz prowadzi usługi bezpośrednio
świadczone przez radę takie jak przydzielanie mieszkań, dostęp do bibliotek,
ratownictwa, sztuki, konserwacji i inżynierii.
Większość rad jest podzielona na mniejsze obszary zwane dzielnicami
miejskimi, a niektóre funkcje pełnej rady powiatowej są delegowane na
szczebel gminy.
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ROLA RADNEGO I WYNAGRODZENIE
Wybieramy radnych, którzy nas
reprezentują. Znaczna część pracy
radnego będzie polegała na poznaniu
problemów, z jakimi borykają się
ludzie i ich społeczności. Ta część
pracy radnego obejmuje spotkania
i komunikację z osobami i grupami
wyborców. Tylko wiedząc, co jest
ważne dla ludzi, których reprezentują,
radni mogą dążyć do rozwiązania
problemów poprzez poruszenie ich
w radzie i włączenie rozwiązań do
tworzenia polityki.
Od ciebie, jako radnego, oczekuje
się składania oświadczeń w imieniu
poszczególnych wyborców, którzy się
do ciebie zwracają, do odpowiedniej
sekcji lub osoby w radzie hrabstwa.
Na przykład mieszkanie lub jego
brak to duży problem dla wielu
osób, a niektórzy będą chcieli, abyś
przedstawił swoją argumentację
za domem komunalnym. Albo ktoś
ubiegający się o pozwolenie na
budowę będzie chciał uzyskać twoją
poradę. Możesz zostać zapytany o
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jakość drogi i potrzebę jej naprawy.
Te indywidualne zażalenia mogą
stanowić dużą część twojej pracy jako
radnego hrabstwa i będą obejmować
rozmowy lub spotkania z kluczowymi
osobami z personelu rady w różnych
wydziałach, czasami w towarzystwie
osoby, którą reprezentujesz.

Polityczna
część
roli
radnego
tworzy ramy, w których rada działa.
Najnowszy Plan Rozwoju Hrabstwa
oraz Plan Rozwoju Gospodarczego i
Społecznego dla Twojego hrabstwa
dadzą Ci dobre wyobrażenie o
zakresie pracy radnego. Radni muszą
również dobrze rozumieć codzienną
pracę rady, a także reprezentować
radę w organach zewnętrznych
takich jak fora regionalne HSE, Rady
ds. Edukacji i Szkoleń lub Komitet
Biblioteczny. Radni mogą zasiadać w
wielu oficjalnych komisjach, co może
zająć im mnóstwo czasu. Czasami
lokalna grupa poprosi radnego, aby
zasiadł w ich komitecie.

WYNAGRODZENIE
Praca radnego powiatowego jest uważana za pracę w niepełnym wymiarze
godzin, a wynagrodzenie jest mieszanką rocznej pensji i wydatków. Przeciętnie
kwota wypłacana radnym wynosi około 27 795 euro rocznie.2

WSPARCIE DLA RADNYCH

Jeśli praca wydaje się zniechęcająca, nie panikuj, ponieważ istnieje wsparcie
dla radnych po ich wyborze z organizacji reprezentatywnych takich jak
Stowarzyszenie Irlandzkich Samorządów Lokalnych (http://ailg.ie/) i
Stowarzyszenie Członków Władz Lokalnych (http://ailg.ie/) ://lama.pl/). W
niektórych radach iw wielu radach tworzone są kluby kobiece. Są to komitety
lub sieci, w których radne kobiety spotykają się okresowo. Jednym z celów
klubu kobiet jest rozwijanie wzajemnego wsparcia wśród radnych kobiet;
umożliwiają dzielenie się wiedzą i doświadczeniem; oraz pomoc w realizacji
uzgodnionych inicjatyw politycznych.

SIECI UCZESTNICTWA PUBLICZNEGO

Istnieje wiele kluczowych komitetów rady, które są zaangażowane w tworzenie
polityki i rozwój lokalny. Radni hrabstw zasiadają w nich wraz z pracownikami
rady, interesami sektorowymi (tj. przedstawicielami biznesu i rolnictwa)
oraz osobami z grup społecznych, które uzyskują dostęp poprzez strukturę o
nazwie Sieć Uczestnictwa Publicznego (PPN). W liście kontrolnej na końcu tego
rozdziału zawarliśmy informacje o tym, gdzie można dowiedzieć się więcej
o PPN w swoim powiecie oraz o komisjach rady, które powinieneś znać, tj.
Komisje ds. Polityki Strategicznej, Komisje ds. Rozwoju Społeczności Lokalnej i
Wspólne Komisje Policyjne.

2

3

 .153 of the following report provides the average earnings details and the report itself gives a full overview
P
of the different components of a Councillor’s remuneration. https://www.gov.ie/en/publication/d928findependent-review-of-the-role-and-remuneration-of-local-authority-elected-members-final-report/
Here is the link: https://www.ipa.ie/research-papers/local-authority-times.4494.html
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RADA HRABSTWA:
LISTA KONTROLNA



	Warto poświęcić czas na odrobienie pracy domowej z pracy
rady i roli radnego. Oprócz zapoznania się z materiałami
referencyjnymi wymienionymi poniżej, można również
uzyskać dostęp do biuletynu wydawanego co dwa lata przez
Instytut Administracji Publicznej zatytułowanego The Local
Authority Times, w którym znajdują się artykuły dotyczące
aktualnych zagadnień.3



	Poświęć czas na poznanie rady, czytając raporty i protokoły.
Rób notatki i podkreślaj punkty, które Twoim zdaniem są dla
Ciebie ważne i mogą stanowić fundament twojej kandydatury.
Należy jednak pamiętać, że duża część pracy radnego
powiatowego polega na składaniu oświadczeń w imieniu
wyborców w sprawach takich jak mieszkalnictwo, drogi czy
planowanie.



	Raporty, na które warto zwrócić uwagę to: Plan Rozwoju
Hrabstwa, Raport Roczny i Rozliczenia oraz Lokalne Plany
Gospodarcze i Społeczne. Te i inne raporty sporządzone przez
radę są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej rady.



	Zapoznaj się z PPN swojego hrabstwa, przeglądając protokoły
ze spotkań sieci na ich stronie internetowej. Zobacz, kim są
przedstawiciele PPN w różnych komisjach rady. Osoby te nie
mogą angażować się w politykę, ale będą źródłem informacji o
tym, jakie kwestie są ważne dla członków PPN, którzy z kolei
wchodzą w skład elektoratu.
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	Znajdź i przeczytaj najnowsze protokoły Komitetów ds. Polityki
Strategicznej, Komisji ds. Społeczności Lokalnej i Rozwoju oraz
Wspólnej Komisji Policyjnej dla Twojego hrabstwa. Zazwyczaj
będą one znajdować się na stronie internetowej rady. Zanotuj
omawiane kwestie i kto je porusza. Pomoże Ci to zacząć
formułować twój komunikat o tym, co jest dla Ciebie ważne i
dlaczego ludzie powinni na Ciebie głosować.




	Przeczytaj lokalne gazety, aby dowiedzieć się, co obecni radni
poruszają na spotkaniach i jak reagują urzędnicy rady
	Dobra książka informacyjna o wszystkim, co dotyczy
samorządu lokalnego, została napisana przez Marka
Callanana i nosi nazwę „Samorząd lokalny w Republice
Irlandii”. Została wydana przez Instytut Administracji
Publicznej w 2018 roku. Twoja lokalna biblioteka powinna
być w stanie otrzymać kopię dla Ciebie.



	Stowarzyszenie Irlandzkich Samorządów Lokalnych (AILG)
to grupa reprezentująca wybieranych radnych. Ich poradnik
zawiera kompleksowy przegląd roli radnego. Jest dostępny
pod adresem http://ailg.ie/wp-content/uploads/2020/10/
AILG-Elected-Members-Guidance-Manual-June-2019.pdf



	Przyjrzyj się poziomowi szkoleń i edukacji zapewnianych
przez organizacje takie jak AILG, aby poznać obszary, w
których dostępna jest pomoc.



	Rola i wynagrodzenie radnych było przedmiotem raportu
badawczego Sary Moorhead w 2020 r. i jest dostępny pod
adresem https://www.seeherelected.ie/wp-content/uploads/
independent_review_of_role_and_remuneration_of_local_
authority_elected_members.pdf



	Przegląd okręgów miejskich przeprowadzono w 2020
r., a raport jest dostępny pod adresem https://www.
seeherelected.ie/wp-content/uploads/IPA-Review-ofMunicipal-Districts.pdf.
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ROZDZIAŁ 3:
TWÓJ OBSZAR
Każda rada mieści się w określonym obszarze
geograficznym, który zwykle odpowiada
granicom hrabstwa.
Na przykład funkcje rady hrabstwa Donegal dotyczą tylko hrabstwa
geograficznego Donegal. Wyjątkiem są odrębne Rady Miejskie. Na przykład
okręg geograficzny Cork ma dwie rady. Rada Miasta Cork jest odpowiedzialna
za wyznaczony obszar miasta, a za części hrabstwa poza nim odpowiada Rada
Hrabstwa Cork. Hrabstwo Dublin jest podzielone na cztery rady.
Zgodnie z ustawodawstwem samorządu lokalnego, Minister Mieszkalnictwa,
Samorządu Lokalnego i Dziedzictwa jest odpowiedzialny za podział każdej
rady miasta, hrabstwa oraz miasta i hrabstwa (Limerick i Waterford) na
lokalne obszary wyborcze (LEAs) na potrzeby wyborów lokalnych. Granice
tych zmian są okresowe. Wszyscy, którzy znajdują się w Rejestrze Elektorów,
którzy mają adres w obszarze wyborczym (LEA), tworzą elektorat dla tego
obszaru wyborczego (LEA).

Mapę wszystkich lokalnych okręgów wyborczych można znaleźć tutaj http://
www.boundarycommittee.ie/Maps_code.html
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TWÓJ OBSZAR:
LISTA KONTROLNA



	Znajdź szczegółową mapę z wioskami, miastami i obszarami
miejskimi. Dobre, szczegółowe są dostępne w Biurze
Obserwacji Uzbrojenia (Ordnance Survey Office). Lub
skorzystaj z map google.



	Sprawdź mapę lokalnego okręgu wyborczego, aby zobaczyć,
jakie miasta i ulice należą do lokalnego okręgu wyborczego,
z którego startujesz.



	Zastanów się, jakie znasz obszary i kogo znasz
mieszkającego w obszarach, w których będziesz szukać
głosów. To jest twój punkt wyjścia do określenia bazy
wyborczej.
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ROZDZIAŁ 4:
DLACZEGO NIE TY?
W tym rozdziale zaczynamy wykraczać poza
podstawowe informacje, aby skoncentrować się na
tobie i pracy, którą musisz wykonać, aby przygotować
się do bycia kandydatem.
Pierwsze pytanie, które należy sobie zadać, brzmi: Dlaczego chcę kandydować?
Jasne określenie odpowiedzi na to pytanie jest ważne, ponieważ ludzie będą
chcieli wiedzieć.
Może to wynikać z pasji do lokalnego punktu widzenia w kwestiach takich jak
mieszkalnictwo, transport publiczny lub środowisko, na przykład potrzeba
modernizacji linii kolejowej lub brak opieki nad lokalnym udogodnieniem, takim
jak jezioro . Może to być spowodowane tym, że myślisz, że mógłbyś wykonać
lepszą pracę niż obecni radni. Może to być spowodowane tym, że zasadniczo
troszczysz się o ludzi i myślisz, że możesz mówić w ich imieniu. Może to być
spowodowane tym, że zostałeś poproszony o kandydowanie. Jeśli tak jest,
wyjaśnij, dlaczego powiedziałeś „tak”. Być może uważasz, że bycie radnym jest
niezbędnym krokiem do kandydowania na posła. Co to jest dla ciebie?
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Gdy już znajdziesz jednoznaczną odpowiedź na pytanie Dlaczego Ty, mamy do
Ciebie jeszcze kilka pytań.

SĄ TO:
•
•
•
•

Czy mogę kandydować w wyborach?
Gdzie jest wakat i gdzie będę pasowała?
Jeśli nie widzę wakatu, czy mimo to będę startować?
Czy będę kandydować do partii politycznej czy jako osoba niezależna?

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY KANDYDATURĄ W
PARTII, MASZ TRZY DODATKOWE PYTANIA:
• Która partia? Jakakolwiek partia? Niezależny? Kandydat społeczności?
• Kim są moi przeciwnicy o miejsce w radzie?
•	Jak wypada porównanie mocnych i słabych stron moich
przeciwników z moimi?

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ WŁAŚCIWA KAMPANIA,
MUSISZ ZADAĆ SOBIE PYTANIE:
• Kim są moi konkurenci?
• Jak wypada porównanie mocnych i słabych stron moich konkurentów
z moimi?
• Co ja mogę zaoferować ?
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CZY KWALIFIKUJĘ SIĘ DO KANDYDOWANIA?
Możesz zostać wybrany na radnego hrabstwa, jeśli na stałe mieszkasz w
Irlandii i masz co najmniej 18 lat. Nie musisz być obywatelem Irlandii.

Niektórzy stali mieszkańcy nie mogą być radnymi, głównie ze względu na
swoją pracę. Pełna lista osób, których to dotyczy, jest dostępna w Informacji
Obywatelskiej. Jeśli jesteś przedstawicielem PPN w komisji samorządowej,
będziesz musiał zrezygnować z kandydowania w wyborach samorządowych.

WAKAT

Po potwierdzeniu, że kwalifikujesz się do kandydatury, możesz zacząć
sprawdzać, czy jest wakat. W Twojej okolicy może istnieć długa tradycja Partii
Pracy. Czy Twoim wyzwaniem jest zostać kolejnym kandydatem Partii Pracy?
Czy możesz stworzyć nową przestrzeń w krajobrazie politycznym? Czy któryś z
obecnych radnych wskazał, że odchodzi z polityki?
Pytanie, na które musisz spróbować odpowiedzieć, brzmi: czy istnieje
zasadniczy głos, z którego możesz skorzystać, być może jako kandydat partii,
czy też będziesz musiał zbudować bazę głosów od podstaw?

DORYWCZY WAKAT

Okazjonalne wakaty mogą powstać między wyborami lokalnymi, jeśli radny
umrze, zostanie wybrany do Sejmu lub Senatu lub zdecyduje się zrezygnować z
roli radnego. Wakat jest obsadzany w procesie zwanym kooptacją. Wywiady są
zwykle przeprowadzane przez partie polityczne w ramach procesu kooptacji.
W przypadku radnych niezależnych, alternatywne rozwiązania są zazwyczaj
uzgadniane z odchodzącym radnym lub jego rodziną. Dokooptowany radny
sprawuje mandat do następnych wyborów samorządowych na takich samych
warunkach jak wybrani radni.

4

 ttps://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/elections_and_referenda/local_elections/
h
nomination_of_candidates_in_local_authority_elections.html

16

WYBORCY
Słowo o dzisiejszych wyborcach.

W przeszłości całe rodziny były
zagorzałymi zwolennikami partii
politycznych
przez
pokolenia,
co oznaczało, że partie mogły
identyfikować domy, w których
można było w zasadzie oddać
wszystkie dostępne głosy. Tradycyjne
bloki wyborcze dla głównych partii
politycznych kurczyły się w ostatnich
latach, a trendy głosowania stały się
niestabilne z wahaniami w kierunku
od i do partii oraz niezależności od
wyborów do wyborów. Coraz częściej
pojawiają się tak zwani wyborcy
płynni. Są to wyborcy, którzy nie
głosują konsekwentnie na tę samą
partię. Płynący głosujący mogą być
pozytywną rzeczą dla kandydata
startującego po raz pierwszy w
wyborach, ponieważ jak sama nazwa
wskazuje, płynne głosy zmieniają to,

na kogo głosują z wyborów na wybory.
Zmienność wzorców głosowania i
rosnąca liczba ruchomych wyborców
oznacza, że nie musisz dysponować
istniejącą pulą głosów, aby uzyskać
miejsce. Nie trzeba też być kandydatem
do partii politycznej, o czym świadczy
liczba niezależnych radnych.

Kandydaci mogą również martwić się,
że nie pochodzą z rodziny politycznej,
ale nie jest to tak ważne, jak mogłoby
być tradycyjnie. To również może
być zaletą tylko dla kandydatów
startujących po raz pierwszy lub
nowicjuszy na arenie politycznej.
To prawda, że pochodzenie z kręgu
politycznego daje przewagę pod
względem istniejącego profilu i
rozpoznawalnej nazwy. Ale nie
wyklucza
wszystkich
innych.
Zapamiętaj to!

Potrzebujemy
Ciebie!
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PARTIA LUB NIEZALEŻNA
Musisz zdecydować, czy zamierzasz
kandydować z partii politycznej, czy
kandydować jako niezależny kandydat.
Obie opcje mają zalety i wady.
Jako kandydat partii politycznej masz
szansę zbierać głosy od tradycyjnych
wyborców partii, a partia może
zapewnić zasoby w postaci wsparcia
finansowego i ludzi do pomocy w Twojej
kampanii. Pamiętaj jednak, że zasoby
partii nie są gwarantowane, a głosy będą
w dużej mierze zależeć od ilości pracy,
którą włożysz, co opisujemy poniżej.
Niezależni kandydaci nie będą musieli
mieć do czynienia z potencjalnym
„bagażem” związanym z partią
polityczną i będą mieli swobodę
zajmowania stanowiska w dowolnej

sprawie, zamiast ulegać pozycji
partyjnej, która jest sprzeczna z ich
przekonaniami. Ale podczas kampanii
będą musieli całkowicie polegać na
własnych zasobach.

To bardzo osobisty wybór. Sugerujemy,
jeśli nie jesteś członkiem partii
politycznej, spędź trochę czasu na
stronach internetowych osób, które
mogą Cię przyciągnąć. Pomoże Ci to
wybrać Partię lub potwierdzić decyzję o
kandydowaniu jako niezależny kandydat.

See Her Elected zorganizowało serię
filmów, w których partie polityczne
wyjaśniają,
dlaczego
warto
do
nich dołączyć. Są one dostępne na
naszej stronie internetowej www.
seeherelected.ie.

PARTIE POLITYCZNE

Jeśli zdecydujesz się kandydować do
partii politycznej, musisz dowiedzieć
się, czy istnieje wakat. Zacznij pytać
z dużym wyprzedzeniem (i mamy na
myśli TERAZ – lata przed wyborami
samorządowymi).
Partie polityczne będą się różnić w
szczegółach, w jaki sposób wybierają
kandydatów do wyborów lokalnych,
ale najprawdopodobniej wszystkie
będą miały większość lub wszystkie z
następujących cech:
•	W miastach i wsiach w całym kraju
powstanie oddział Partii (w języku
irlandzkim – Cumann), do którego

będą mogli przyłączyć się ludzie z
tej okolicy.

•	Będą przyjmowane do większej
organizacji, która będzie działać
na poziomie Lokalnego Okręgu
Wyborczego,
a
powyżej
tej
organizacji, która obejmuje okręg
wyborczy do sejmu.

•	Niektóre partie polityczne poproszą
każdy oddział o wyznaczenie pewnej
liczby delegatów, którzy oddadzą po
jednym głosie w imieniu oddziału
na konwencji selekcyjnej, która
jest spotkaniem partii politycznej
zwołanym specjalnie w celu
wybrania kandydatów do wyborów.
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•	Inne strony mogą zezwolić każdemu
członkowi oddziału na oddanie
głosu na konwencji.
•	Wybór
zostanie
następnie
zatwierdzony
przez
organ
wykonawczy w ramach struktury
partyjnej, który również zastrzega
sobie prawo do dodania kandydata.

Jeśli wiesz, że będziesz musiał
stawić czoła konwencji wyboru
partii
politycznych,
jest
kilka
rzeczy, o których musisz pomyśleć z
wyprzedzeniem. Są to:

•	To są twoje pierwsze wybory.
Członkowie oddziału/cumann będą
musieli wiedzieć, kim jesteś i co
wnosisz na imprezę.
•	Aby
zmaksymalizować
swoje
szanse na wybór kandydata,
musisz być aktywny i wykazywać
zainteresowanie imprezami w latach
po wyborach.

•	Zjazdy selekcyjne mogą odbyć się

już jesienią przed wyborami, tj.
jesienią 2023 r. przed wyborami
samorządowymi w maju 2024 r.

•	Będziesz potrzebować wystarczającej
liczby głosów członków, aby przejść
przez konwencję selekcyjną. Okresy
oczekiwania różnią się dla różnych
partii w odniesieniu do prawa głosu
członków. Na przykład niektóre
partie wymagają 12, a nawet 24
miesięce płatnego członkostwa
w partii, aby mieć prawo głosu
na konwencji selekcyjnej. W tym
przypadku członkowie Partii będą
musieli być opłacani od jesieni 2021
lub 2022, aby mieć głos na zjeździe
selekcyjnym.

•	Odrób swoją pracę domową. Być
może będziesz musiał zaprosić osoby,
o których wiesz, że będą cię wspierać,
aby dołączyć do partii na czas, aby
upewnić się, że masz wystarczające
poparcie dla członkostwa w partii,
aby przejść przez linię na zjeździe
selekcyjnym

NIEZALEŻNY KANDYDAT
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Po odrobieniu pracy domowej na temat partii politycznych możesz dojść do
wniosku, że kandydujesz jako niezależny kandydat. Nie bój się! Prawie 20 proc.
wybranych radnych nie należy do żadnej partii politycznej. Możesz rozważyć
zwrócenie się do niezależnego radnego (lub dwóch) w innej części kraju, w
której nie będziesz bezpośrednio konkurować, aby wyciągnąć wnioski z ich
doświadczenia. Ponieważ nie będziesz musiał przechodzić przez konwencję
selekcji, możesz rozpocząć tworzenie zespołu kampanii i opracowywanie
strategii, kiedy tylko zechcesz!

DLACZEGO NIE TY?:
LISTA KONTROLNA




	Upewnij się, że kwalifikujesz się do bycia kandydatem.



	Spójrz na partie polityczne reprezentowane w radzie i na to
ilu jest niezależnych kandydatów, aby zrozumieć, jakie były
preferencje elektoratu ostatnim razem.





	Pobierz aktualną listę radnych ze strony internetowej swojej
rady i zaznacz tych, którzy zostali wybrani z lokalnego
obszaru wyborczego.

	Pobierz poprzednie wyniki wyborów lokalnych ze strony
internetowej rady i zobacz, gdzie dokładnie poszły głosy.
Czy widzisz, gdzie mogłabyś pasować?

	Nawet jeśli nie możesz od razu zobaczyć, gdzie możesz się
dopasować, nie pozwól, aby powstrzymało cię to przed
ubieganiem się o nominację do partii lub ubieganie się o
niezależną kandydaturę . Pamiętaj, że od ostatnich wyborów
samorządowych wiele się może i prawdopodobnie wydarzy,
co może zmienić zdanie wyborców.

	Odrób pracę domową, jeśli rozważasz wstąpienie do partii.
Dołącz raczej wcześniej niż później. Jeśli nie znasz członków,
poznaj ich osobiście, zwłaszcza tych aktywnych. Mogą być
już sprzymierzeni z potencjalnym kandydatem, ale być może
można zmienić ich podejście. Warto się przekonać.
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	Zrozum zawiłości tego, kto może głosować na kandydata
na zjeździe selekcyjnym i upewnij się, że maksymalizujesz
swoje szanse, aktywnie angażując się z obecnymi członkami
i pomagając rozwijać członkostwo z osobami, które będą Cię
wspierać.
	Bądź aktywnym członkiem oddziału, aby pokazać obecnym
członkom, jak będziesz radnym. Będą chcieli wiedzieć, że ty
też będziesz ich reprezentował.

	Jeśli zdecydujesz, że będziesz kandydatem niezależnym,
rozważ skontaktowanie się z innymi niezależnymi osobami,
które mogą udzielić Ci porady.

	Sporządź listę swoich mocnych i słabych stron i zrób to samo
dla ludzi, których postrzegasz jako swoich przeciwników i
konkurentów do głosowania. Powtarzaj to, gdy dowiesz się
więcej o potencjalnej puli kandydatów startujących zarówno
w konwencji selekcyjnej, jak i w wyborach. Umożliwi to
ciągłe dostosowywanie wiadomości, aby jak najlepiej
informować, dlaczego ludzie powinni na Ciebie głosować.

ROZDZIAŁ 5:
TWOJE IMIĘ I NAZWISKO NA
KARCIE DO GŁOSOWANIA
Określony jest tydzień, w którym musisz być
nominowany do kandydowania w wyborach lokalnych
w Irlandii. Jest 4 tygodnie przed dniem głosowania.
Nie przegap tego!
Nominację można uzyskać na dwa sposoby.
1. Możesz nominować siebie.

2.	Możesz być nominowany. Potrzebujesz tylko jednej osoby, aby Cię
nominowała. Ta osoba musi być zarejestrowana do głosowania w lokalnym
okręgu wyborczym (LEA), w którym startujesz. Osoba ta będzie musiała
skonsultować się z Rejestrem Elektorów, ponieważ oni będą potrzebować
jej numeru i liter okręgu wyborczego zgodnie z zapisami w Rejestrze.

Jeśli to możliwe, poproś kogoś, kto jest dobrze znany, aby Cię nominował. Może
to być osoba związana z promowanymi przez Ciebie problemami lub uznany
lider w społeczności. Dobrym pomysłem dla kandydata partii jest posiadanie
senatora lub posła do sejmu jako osoby nominującej Cię.
Jeśli radny, którego znasz, przechodzi na emeryturę
i Cię wspiera, również byłby dobrą osobą, aby
Cię nominować, ponieważ sygnalizowałoby
to sympatykom odchodzącego radnego, że
jesteś następcą.

Możesz zostać nominowany do kandydowania
w więcej niż jednym LEA.

22

Oto, co musisz zrobić:
•	Skontaktuj się z Przewodniczącym
komisji wyborczej w swojej radzie.
Jego dane kontaktowe znajdą się na
stronie internetowej rady.
•	Poproś
o
formularz
zwany
formularzem nominacji LE1.

•	Jeśli kandydujesz jako kandydat
partii, będziesz również potrzebować
Certyfikatu
Przynależności
Politycznej. Partia zrobi to za ciebie.
•	Jeśli startujesz jako niezależny
kandydat, masz dwie opcje, co
przedłożyć, oprócz wypełnionego
formularza nominacji LE1.

•	Opcja 1 polega na wypełnieniu
formularza Deklaracji Ustawowej
LE1A, którą możesz otrzymać
od
Urzędnika
Powracającego.
Formularz ten musi być podpisany
przez 15 osób zarejestrowanych
do głosowania w LEA, w którym
startujesz. Każdy z nich będzie
potrzebował swojego numeru i
liter okręgu wyborczego, zgodnie
z zapisami w Rejestrze Elektorów.
Każdy z ich podpisów musi być
poświadczony przez Komisarza
ds. Przysięgi, Komisarza Pokoju,
Notariusza, członka Garda Síochána
lub urzędnika Urzędu Rejestracji.
(Oni z kolei będą wymagać, aby
każda z 15 osób miała przy sobie
ważny dowód tożsamości).
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•	Opcja 2 polega na wpłaceniu kaucji
w wysokości około 100 EUR na
rzecz Przewodniczącego komisji
wyborczej. Kaucja jest zwracana, jeśli
zostaniesz wybrany lub otrzymasz
głosy przekraczające ¼ limitu.
•	Dokładne
dane
zawarte
w
formularzu LE1 pojawią się na
karcie do głosowania. Jeśli jesteś
lepiej znany pod pseudonimem,
rozważ uwzględnienie go.

•	Masz możliwość umieszczenia
swojego zdjęcia na karcie do
głosowania.
Zdecydowanie
to
zrób. Będziesz potrzebować 3
identycznych zdjęć paszportowych
z
wyraźnie
wydrukowanym
imieniem i nazwiskiem.
•	z tyłu. Zrób je profesjonalnie, aby
upewnić się, że są dobrym, silnym
wizerunkiem Ciebie.

•	Najlepiej użyj tego samego zdjęcia,
które widnieje na twoim plakacie i
literaturze wyborczej, aby wyborcy
rozpoznali cię, kiedy będą szli
głosować.

•	Wypełniony dokument nominacyjny
i
wszystkie
dokumenty
uzupełniające należy przekazać
osobiście urzędnikowi ds. nominacji
przed godziną 12:00 ostatniego dnia
tygodnia nominacji.
•	Nie zostawiaj go na ostatni dzień i
nie zapomnij go podpisać!

WRĘCZENIE DOKUMENTÓW NOMINACYJNYCH
Przewodniczący komisji wyborczej zdecyduje, czy dokument nominacyjny jest
ważny w ciągu godziny od jego przedstawienia. Funkcjonariusz powracający
ma również prawo sprzeciwić się temu, co podajesz jako adres, zawód i
partię, jeśli w jego opinii jest to niepotrzebnie długie lub niewystarczające do
identyfikacji. Jeśli tak się stanie, Ty lub Przewodniczący komisji wyborczej
możecie zmienić dane przedstawione na dokumencie nominacyjnym.
Okazja udania się do Przewodniczącego komisji wyborczej to ważna okazja
zarówno na zdjęcie, jak i na informację prasową. Upewnij się, że lokalne
media wiedzą, kiedy przekazujesz swoje dokumenty, i zabierz ze sobą osobę
nominującą Cię do zdjęcia, zwłaszcza jeśli jest ona dobrze znana.
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DOSTANIE SIĘ NA KARTĘ
DO GŁOSOWANIA:
LISTA KONTROLNA








	Zaznacz tydzień nominacji w swoim kalendarzu i umieść
przypomnienia w telefonie.



	Jeśli płacisz kaucję, sprawdź u urzędnika dokonującego
zwrotu, jaka to jest kwota i czy wymaga on gotówki, czeku
lub czy może przyjąć kartę.



	Dowiedz się w odpowiednim czasie, jak znaleźć osobiście
Przewodniczącego komisji wyborczej.

	Uzyskaj kopię formularza LE1 (i LE1A, jeśli jest to wymagane).
	Dobrze się zastanów, kogo poprosić o nominację.
	Jeśli nominuje Cię ktoś inny, przypomnij mu w odpowiednim
czasie, aby uzyskał swoje dane z Rejestru Elektorów.
	Jeśli korzystasz ze ścieżki Deklaracji Ustawowych, upewnij się,
że 15 osób ma wszystko, czego potrzebują i jest zorganizowana
tak, aby dokumenty były przygotowane na czas.

	Zrób sobie zdjęcie, na którym wręczasz dokumenty
nominacyjne.
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	Zaproś prasę i swoich nominowanych
by wzięli udział we wręczaniu
dokumentów, a także upewnij się,
że masz kogoś z dobrym okiem i
aparatem do robienia zdjęć, które
możesz wykorzystać.

	Pamiętaj, że podpisany dokument
nominacyjny musisz dostarczyć
osobiście i na czas.

ROZDZIAŁ 6:
SPIS WYBORCÓW
Każdego roku w lutym każdy samorząd lokalny
publikuje listę wyborców na swoim terenie.
Nazywa się to Rejestrem Elektorów.
Aby zakwalifikować się do wpisu do Rejestru Elektorów, osoba musi:

• Mieć co najmniej 18 lat w dniu wejścia w życie Rejestru (15 lutego
każdego roku). Możesz dodać swoje nazwisko do projektu Rejestru przed
ukończeniem 18 lat.
• Mieszkać na stałe w regionie w dniu 1 września w roku poprzedzającym
wejście w życie Rejestru.

Obywatele spoza Irlandii mogą zostać dodani do Rejestru Elektorów w celu
głosowania w wyborach lokalnych.

Na początek powinieneś sprawdzić, czy sam jesteś uwzględniony w Rejestrze,
aby mieć co najmniej jeden głos! Najłatwiej to zrobić online na stronie
checktheregister.ie.

1
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REJESTRACJA DO GŁOSOWANIA
Będziesz chciał się upewnić, że wszyscy,
którzy mogą na Ciebie głosować, są
zarejestrowani. Aby zostać wpisanym
do Rejestru Elektorów, osoba musi
uzyskać i wypełnić formularz RFA i
zwrócić go do swoich władz lokalnych.
Wysyłka jest bezpłatna. Każdy
uprawniony i chcący głosować w
wyborach lokalnych w 2024 r. musi
zarejestrować się przed 25 listopada
2023 r.

Jeśli ktoś przeoczy datę 25 listopada
2023 r. lub zmieni się jego sytuacja,
może nadal zarejestrować się do
głosowania, składając wniosek o
wpis do Suplementu do Rejestru
Elektorów. W tym celu muszą uzyskać
i wypełnić formularz RFA2 oraz
zweryfikować swój dowód tożsamości
na posterunku Gardy przed oddaniem
formularza do rady hrabstwa. Wnioski
o wpisanie do rejestru dodatkowego
są zamykane co najmniej 15 dni
przed dniem głosowania. Zazwyczaj
data zakończenia jest ogłaszana
na stronach internetowych władz
lokalnych i często wspierana jest
przez rząd kampania uświadamiająca
w mediach.
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Oznacza to, że między datą rozpoczęcia
wyborów
w
wiadomościach
a
zamknięciem Rejestru Uzupełniającego
jest tylko krótka chwila.
Jeżeli
potrzebujesz
poprawić
informacje w Rejestrze Elektorów,
możesz to zrobić wypełniając
formularz RFA1.5

Kiedy zaczniesz pukać do drzwi,
spotkasz ludzi, których nie ma w
rejestrze. Miej ze sobą formularze
RFA2, który mogą wypełnić, ale
pamiętaj, że będą musieli udać się
osobiście na posterunek Garda, aby
go wypełnić i muszą zwrócić go do
rady hrabstwa na czas. Miej pod ręką
wszystkie te informacje i daty, abyś
wiedział, co im powiedzieć.

Przydatne źródło informacji o
wszystkich sprawach związanych
z
rejestracją
do
głosowania
znajduje się tutaj: https://www.
citizensinformation.ie/en/
government_in_irland/elections_and_
referenda/voting/registering_to_vote.
html.

BADANIE REJESTRU WYBORCÓW
Dostęp do Rejestru wyborców dla celów wyborczych lub ustawowych jest
kontrolowany przez prawo.

Oto jak uzyskać kopię rejestru wyborców:
•	Władze lokalne mogą bezpłatnie dostarczyć jeden egzemplarz rejestru dla
okręgu wyborczego każdemu kandydatowi należycie nominowanemu do
okręgu wyborczego w wyborach lokalnych.
•	Zatwierdzone organy mogą wystąpić do władz lokalnych o jeden bezpłatny
egzemplarz.
•	Wszystkie partie polityczne (które są prawidłowo zarejestrowane w Rejestrze
Partii Politycznych) są automatycznie uznawane za zatwierdzone organy.
•	Aby jakakolwiek inna organizacja została zaakceptowana jako Organ
Zatwierdzony mający dostęp do Rejestru, musi ona mieć co najmniej 300
członków i posiadać struktury zarządzania takie jak konstytucja i statut
stowarzyszenia.
•	Kopię Rejestru wyborców można również uzyskać, uiszczając opłatę.
Zgodnie z sekcją 34 ustawy o zmianie ustawy o wyborach z 2001 r. (Irish
Statue Book) organy rejestracyjne są zobowiązane do dostarczenia kopii
rejestru, zredagowanego rejestru lub projektu rejestru w formie drukowanej
lub elektronicznej dowolnej osobie po uiszczeniu opłaty. Opłata wynosi
65 centów za pierwsze 100 zgłoszeń plus dodatkowe 15 centów za każde
kolejne 100 zgłoszeń z tych części.
•	Jeśli jesteś kandydatem niezależnym, skontaktuj się z władzami lokalnymi,
aby dowiedzieć się, jak najlepiej uzyskać dostęp do Rejestru.
•	Istnieje edytowany Rejestr, który można kupić w celach marketingowych.
Zawiera tylko dane tych, którzy zdecydowali się na ich ujawnienie.
Oto jak sprawdzić kopię:
•	Wydruk Rejestru Elektorów jest dostępny do sprawdzenia w biurach władz
lokalnych, posterunkach policji i bibliotekach publicznych.
Otrzymanie lub obejrzenie kopii Rejestru Elektorów pokaże ci, kto może być
częścią twojej bazy wyborców. Pamiętaj, aby sprawdzić, kogo nie ma w Rejestrze
wyborców, a także kto został uwzględniony. Każdy może głosować w wyborach
lokalnych, jeśli ma ukończone 18 lat i jest stałym mieszkańcem Irlandii od
września ubiegłego roku. Upewnij się, że twoi sąsiedzi i przyjaciele wiedzą o
tym, zwłaszcza jeśli przeprowadzili się do Irlandii i że wszyscy są faktycznie
zarejestrowani do głosowania. Inną grupą, na którą należy zwrócić uwagę, są
osoby, które niedawno ukończyły 18 lat i mogły się nie zarejestrować, więc
sprawdź znajomych nastolatków z Twojej rodziny i rodziny Twoich znajomych.
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SPIS WYBORCÓW:
LISTA KONTROLNA






	Sprawdź, czy jesteś zarejestrowany do głosowania, a jeśli
nie, zadbaj o to by się zarejestrować.
	Sprawdź Rejestr, aby zobaczyć, kogo znasz, w ramach
budowania bazy wyborców.

	Co ważniejsze, zobacz, kto nie jest zarejestrowany i rozważ
plan promowania rejestracji, na przykład poprzez wydanie
informacji prasowej do lokalnych gazet.

	Ponieważ nie musisz być obywatelem Irlandii, aby głosować w
wyborach lokalnych, zwróć szczególną uwagę na każdego, kogo
znasz w Twojej okolicy, który może należeć do tej kategorii,
ponieważ może nie być świadomy, że ma prawo do głosowania.






	Należy pamiętać o listopadowym terminie włączenia do
Rejestru.

	Należy być świadomym dat wpisu do rejestru dodatkowego.

	Bądź świadomy tego, jak zostać wpisanym do rejestru
dodatkowego i miej pod ręką zapas odpowiednich formularzy.

	Musisz upewnić się, że rozumiesz wszystkie wymagania
dotyczące ochrony danych i RODO dotyczące przechowywania
danych osobowych innych osób. Przypominamy Ci, abyś
zwrócił się do Biura Informacji Obywatelskiej w celu
uzyskania aktualnych i jasnych porad. Oto
link: https://www.citizensinformation.
ie/en/government_in_irland/data_
protection/overview_of_general_data_
protection_regulation.html
5
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Jeśli dana osoba zmieniła adres, musi użyć formularza RFA3,
aby złożyć wniosek o wpis do rejestru suplementów pod
nowym adresem. Spowoduje to również usunięcie ich z
rejestru ze względu na ich poprzedni adres. W formularzu
znajdują się szczegółowe wskazówki.

ROZDZIAŁ 7: DLACZEGO LUDZIE
POWINNI NA CIEBIE GŁOSOWAĆ?
Jeśli zastanawiasz się nad startem w wyborach
samorządowych, najlepiej zacząć pracować nad
swoim profilem co najmniej dwa lata lub więcej przed
dniem głosowania. jeśli możesz. Nawet jeśli zostaniesz
kandydatem na kilka miesięcy przed wyborami, nadal
koncentruj się na budowaniu swojego profilu, ale
zalecamy, jeśli masz przed sobą wybory lokalne w 2024
r., dodaj budowanie profilu do swoich noworocznych
postanowień na styczeń 2022 r.!

TWÓJ PROFIL
Spójrz na swój profil z perspektywy wyborcy.
• Dlaczego startujesz?
• Dlaczego mieliby na ciebie głosować?
• Co innego wniesiesz?

Czy jesteś dobrze znany, czy Twoja praca umożliwia Ci kontakt z ludźmi?
Czy jesteś wolontariuszem? Czy jesteś aktywny w społeczności, na przykład
poprzez grupy takie jak Tidy Towns, Town Teams, komitet GAA/klubów
sportowych lub Stowarzyszenie Rodziców? Możesz nie uważać tego, co robisz
w społeczności za polityczne, ale mylisz się, bo może to być przewagą w
kampanii wyborczej.
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TWOJA SPRAWA
Zadaj sobie pytanie, z jakimi
problemami chcesz się identyfikować.
Jakie zagadnienia chcesz promować?
Jaką zmianę chcesz zobaczyć?

Musisz być w stanie wyrazić swoje
powody kandydowania w wyborach
w bardzo realny i konkretny sposób.
Na przykład, czy kandydujesz w
wyborach z powodu braku usług w
lokalnym szpitalu? A może pasjonuje
Cię kwestia ochrony środowiska,
brak tanich mieszkań lub opieki
nad dziećmi w Twojej okolicy? Czy
czytając protokoły rady, gminy, PPN
i komisji, cokolwiek przedstawiało
się jako problem, z którym można
by się identyfikować? Czy Twoje
problemy wyborcze to takie, wokół
których możesz stworzyć grupę? Na
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przykład, jeśli twój problem wyborczy
dotyczy zanieczyszczenia, stwórz
wokół tego grupę. Możesz powołać
komisję, przedstawić sprawę mediom,
przedstawić ją obecnym radnym,
wszystko, co zacznie budować twoje
głosy wokół twojego problemu.
Zbuduj swój profil wokół problemu,
który Cię pasjonuje i stwórz grupę
roboczą wokół tego zagadnienia,
abyście pracowali w tandemie.
Będziesz musiał skupić się na
kluczowym przesłaniu, dlaczego
startujesz w wyborach i ten powód
musi być prawdziwy i namacalny, coś,
do czego ludzie mogą się odnosić, a
nie abstrakcyjne i niejasne przesłanie
takie jak „Chcę ulepszyć naszą
społeczność”.

ZDOBĄDŹ UZNANIE W SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI
JAKO LIDER
Masz czas na stworzenie lub rozwinięcie swojego profilu, jeśli zaczynasz kilka
lat po wyborach. Oto kilka pomysłów, jak to zrobić:
•	Zaangażuj się w aktywne komitety w Twojej okolicy i w każdą lokalną
kampanię, która mówi o tym, w co wierzysz i gdzie możesz zacząć być
postrzegana jako kobieta, która potrafi załatwić sprawy.

•	Na przykład, jeśli Twój problem wyborczy dotyczył problemu z ruchem
drogowym lub przekroczeniem prędkości na Twoim osiedlu, możesz
sam rozwiązać ten problem za pośrednictwem rady hrabstwa i być może
wprowadzić środki uspokojenia ruchu. Zobacz i wpłyń na zmianę.

•	Powiedz ludziom dokładnie, dlaczego kandydujesz w wyborach i podaj im
konkretne przykłady.

•	Więcej przykładów: walczę o więcej usług w lokalnej bibliotece; wydłużone
godziny pracy ratowników na plaży; więcej wielopokoleniowych placów
zabaw, aby pomóc zarówno rodzinom z małymi dziećmi, jak i osobom
starszym; środki uspokajania ruchu/parkowanie na osiedlu lub wiosce;
lepsze ścieżki i oświetlenie; kwestie planowania; przeciwko nielegalnemu
dumpingowi.
•	Sprawdź, czy potrafisz powiązać problem w Twojej okolicy z tym, czym
się pasjonujesz. Czy jest jakaś kampania lub działanie, które sprawią, że
zostaniesz zauważony? Ponownie przypominamy, aby sprawa stała się
czymś, do czego lokalni mieszkańcy mogą się odnieść i z czym mogą się
łączyć.

•	Mów o kluczowym przesłaniu swojego problemu w lokalnym radiu,
gazetach, twórz okazje do robienia zdjęć, twórz wydarzenia i buduj media
społecznościowe śledzące twój problem.

•	Budowanie profilu powinno być planowane z miesiąca na miesiąc, tak aby
Twój profil rósł stopniowo w miarę zbliżania się wyborów.
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Pamiętaj, że musisz szukać rozgłosu. Nie siadaj i nie czekaj, aż media zajmą się
twoją historią lub problemem. Najpierw musisz skontaktować się z lokalnymi
dziennikarzami, aby się przedstawić, a następnie przedstawić im swoje
pomysły, wysłać im komunikaty prasowe lub poszukać wywiadu w lokalnej
stacji radiowej. Zobacz nasz rozdział o mediach, aby dowiedzieć się, jak się
do tego zabrać. Poproś See Her Elected o ukierunkowany trening budujący
pewność siebie, jeśli uważasz, że trudno ci będzie się odnależć.

DĄŻ DO ROZWIĄZAŃ

Jeśli jesteś kandydatem partii, sprawdź, czy istnieje możliwość wykorzystania
tej zależności do zbudowania sieci i wzmocnienia swojego profilu. Na przykład,
czy jako kandydat partii możesz sprawić, by Twoja partia, posłowie i/lub
senatorowie poruszyli Twoją lokalną kwestię na poziomie krajowym w sposób,
który może być korzystny dla Twojej kampanii? Przykładem mogą być szkody
wyrządzone domom i firmom w wyniku powodzi, których w przeciwnym razie
można by uniknąć, gdyby podjęto działania naprawcze. A jeszcze lepiej, jeśli
okaże się, że działanie naprawcze nastąpiło z twojego powodu!
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DLACZEGO LUDZIE POWINNI
NA MNIE GŁOSOWAĆ:
LISTA KONTROLNA




	Upewnij się, że rozumiesz, jakie uprawnienia mają radni.
SHE może ci w tym pomóc.



	Opracuj szczegółowy plan tego, co musisz osiągnąć miesiąc
po miesiącu i rok po roku, aby stopniowo budować swój
profil, tak aby przed wyborami jak najwięcej wyborców
wiedziało, kim jesteś i dlaczego powinni na ciebie głosować.

	Rozważ burzę mózgów z zaufaną rodziną i przyjaciółmi, aby
dokładnie określić, co sprawia, że chcesz zostać radnym.
Niech pytają cię „dlaczego kandydujesz?”, aż oni – i Ty
będziesz przekonana.
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NOTES

35

ROZDZIAŁ 8:
TWÓJ ZESPÓŁ
Zespół kampanijny jest niezbędny z wielu powodów,
z których głównym jest to, że nie możesz zrobić
wszystkiego sam. Będziesz potrzebować przede
wszystkim akwizytorów, ale także ludzi, którzy będą
rozwieszać i zdejmować plakaty, pomagać w mediach
społecznościowych, kierować zespołami i być może
wozić cię, może opiekować się dzieckiem, a nawet
biegać do pralni.
Najważniejszą osobą w zespole, oprócz Ciebie, jest Twój
Menedżer Kampanii lub Dyrektor ds. Wyborów.
To osoba, która poprowadzi i będzie zarządzać
Zespółem Kampanii.
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MENEDŻER KAMPANII LUB DYREKTOR DS. WYBORÓW
Nigdy nie zarządzaj własną kampanią. Powinieneś wychodzić i spotykać się z
ludźmi, a nie spędzać czas na prowadzeniu kampanii. Kierownik kampanii lub
dyrektor ds. wyborów musi być kimś, kto będzie z tobą dobrze współpracował,
ale nie musi być twoim najlepszym przyjacielem. To ktoś, kto może szczerze z
tobą rozmawiać i kierować tobą oraz kampanią. Powinna to być osoba pełna
zapału i przekonana, że zostaniesz wybrana, a jeśli to możliwe, ktoś, kto zna
się na polityce i może mieć strategiczne podejście do kampanii. W przeciwnym
razie poproś kogoś, kto jest dobrym organizatorem i liderem, i sprowadź
dodatkową osobę, która będzie mózgiem politycznym. Ta osoba niekoniecznie
musi należeć do sztabu wyborczego (patrz poniżej), ale musi to być ktoś, kto
potrafi „politycznie powąchać powietrze” i komu możesz zaufać, że pomoże
Tobie i kierownikowi kampanii w opracowaniu Twojej strategii wyborczej i
planu akwizycji.
Kierownikiem kampanii lub dyrektorem wyborów jest ktoś:
• Kto ma czas i energię.
• Komu ufasz.
• Kto potrafi i chce przedstawiać konstruktywną krytykę.
• Kto Jest doskonałym motywatorem i liderem zespołu.
• Kto potrafi radzić sobie z presją i ma pozytywne nastawienie do działania.
• Kto jest doskonałym kierownikiem projektu i wie, jak zarządzać delegacją.
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ROLA KIEROWNIKA KAMPANII LUB DYREKTORA
DS. WYBORÓW
Kierownik kampanii lub dyrektor ds. wyborów jest odpowiedzialny za
organizację i prowadzenie kampanii wyborczej. Potrzebuje:
•	Opracować strategię wyborczą i plan
kampanii i uzgodnić to z tobą.
•	Asystować
konwencji.

w

procesie

wyboru

•	Przewodniczyć
posiedzeniom
zespołu prowadzącego kampanię.
•	Zaprojektować
i
rozpoczęcie kampanii.

zrealizować

•	Opracować twój plan akwizycji i
zrealizować go.

•	Mobilizować i motywować zespół
prowadzący kampanię.

•	Zorganizować zespół, w tym
wyznaczać osoby do kluczowych ról,
m.in. rozwieszanie i zdejmowanie
plakatów.
•	Być twoją prawą ręką podczas całej
kampanii.

•	Kontaktować się z innymi stronami
lub zespołami kandydata przed
liczeniem i w trakcie liczenia głosów.
•	Dać Ci wygrać!
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SZTAB WYBORCZY
Twój zespół może składać się z zaledwie 3 lub 4 zaangażowanych osób, którym
możesz zaufać i na których możesz polegać z absolutną pewnością i którzy
mają czas i dyspozycyjność na wiele rozmów w ciągu trzech tygodni przed
dniem głosowania. Twój sztab wyborczy to podstawowa grupa osób, która
pomoże Ci zaplanować i zrealizować Twoją kampanię.
Przyjaciele i rodzina są ważni, ale jest mało prawdopodobne, aby się zaangażowali,
jeśli ich o to nie poprosisz. Nie wstydź się ich zapytać, a nawet jeśli uznają, że nie
będą dobrzy w akwizycji, mogą uznać, że naprawdę im się to podoba.

Pomyśl o rzeczach, które musisz zrobić w trakcie kampanii. Być może musisz
zorganizować praktyczne rzeczy takie jak opiekunka do dziecka. Czy znasz
kogoś, kto mógłby pomóc Ci w twoich mediach społecznościowych lub kogoś,
kto pełni funkcję rzecznika prasowego, aby zapewnić Ci rozgłos i podnieść
swój profil w lokalnych mediach? Czy jest ktoś, kto nie jest zdolny do akwizycji,
ale mógłby cię wozić?
Trzy tygodnie przed głosowaniem to okres, w którym kampania jest bardzo
intensywna. To najważniejszy czas dla kandydata.
Bardzo ważne jest posiadanie dobrze przemyślanego
planu wyborczego, przygotowanego z dużym
wyprzedzeniem na całą kampanię, ale szczególnie na
te trzy tygodnie. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę
.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI KAMPANII
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YNie powinieneś sam zarządzać finansami kampanii. O wiele lepiej jest mieć
osobę, która będzie zarządzać wydatkami i rachunkami oraz zna zasady
dotyczące darowizn (patrz rozdział 12). Może to być na przykład ktoś z
doświadczeniem w księgowości i może to być jego jedyna praca, jaką ma przy
kampanii. Osoba ta powinna mieć władzę nad finansami kampanii i być w
stanie oprzeć się wydatkom w ostatniej chwili. Budżet należy uzgodnić na
początku i się go trzymać.

KLUCZOWE GRUPY ROBOCZE
W idealnym świecie miałbyś zespół ludzi, który menedżer kampanii mógłby
zorganizować w grupy robocze, takie jak:
• Akwizytorzy i ludzie dostarczający ulotki.
• Zespoły od plakatów.

• Zespoły ds. mediów społecznościowych i komunikacji.
• Zespół administracyjny zarządzający formalnościami..
• Kierowcy akwizycji na wsi.

Rzeczywistość jest taka, że nawet w wyborach powszechnych kandydat
miałby szczęście, gdyby miał tak duży zespół. Bardziej prawdopodobne jest
to, że będziesz w stanie zebrać grupę ludzi z szeregiem różnych umiejętności
i mocnych stron. Najważniejszą ich pracą jest akwizycja i jeszcze więcej
akwizycji. Nie wszyscy będą w stanie lub będą chcieli zabiegać o wyborców,
więc menedżer kampanii powinien zorganizować ich, aby pomogli w
plakatowaniu, mediach społecznościowych, prasie, opiece nad dziećmi,
a nawet gotowaniu i zarządzaniu praniem. Jest mnóstwo pracy do zrobienia!
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MÓJ ZESPÓŁ:
LISTA KONTROLNA
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	Wybierz swojego kierownika kampanii, który zasadniczo
będzie Twoją prawą kobiecą ręką (lub męską) w okresie
poprzedzającym wybory i w ich trakcie.
	Zbierz swój sztab wyborczy/ zespół kampanii.

	Pamiętaj, że kluczową dla ciebie osobą jest ktoś, kto zna
politycznie lokalny teren i pomoże ci opracować strategię.
To może, ale nie musi być menedżer Twojej kampanii.
	Przeprowadź burzę mózgów, aby zaplanować strategię
kampanii, analizująć przewodnik ze swoim sztabem
wyborczym.

	Rozważ przeznaczenie części domu na siedzibę kampanii.
Umożliwi to przyklejenie map, spisów wyborców i list do
murów, dzięki czemu można na pierwszy rzut oka zobaczyć,
jakie domy, miasta i obszary jeszcze nie zostały zagitowne.

	Być może kierownik kampanii wolałby mieć siedzibę
główną kampanii w swoim domu i tam organizować główne
spotkania zespołu. Oznacza to, że kandydat (i jego rodzina)
są w pewnym stopniu oddzieleni od kampanii w domu.

ROZDZIAŁ 9:
ROZPOCZĘCIE KAMPANII
Pomyśl o evencie dla kampanii wyborczej.
Nie musi to być koniecznie na początku
kampanii lub na początku akwizycji. Możesz
zdecydować się na to tydzień lub dwa tygodnie
po rozpoczęciu kampanii.
Rozpoczęcie wyborów to idealny moment, aby zgromadzić swoich
zwolenników w ćwiczeniu podnoszącym morale dla wszystkich
zaangażowanych. Stworzenie konkretnego wydarzenia pozwala
zmobilizować oddolnych. Możesz także wykorzystać to wydarzenie
jako zbiórkę pieniędzy na swoją kampanię.
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Pamiętaj, aby zaprosić lokalną prasę, fotografów i osoby znane w
społeczności takie jak biznesmeni, znani członkowie społeczności rolniczej
lub osoby wpływowe w Twojej społeczności. Mogą to być osoby takie jak
lokalni nauczyciele, urzędnicy GAA, osoby prowadzące konta w mediach
społecznościowych w Twojej okolicy lub osoby związane z promowanymi
przez Ciebie problemami.

Jeśli są chętni, Twoja rodzina również może być widoczna na tym wydarzeniu.
Członkowie rodziny są świetnymi akwizytorami, ponieważ wyborcy chętnie
zaakceptują ich jako zastępstwo ciebie na wyciągnięcie ręki.

Zaproś też swoich znajomych. Pamiętaj, że wszyscy mają dostęp sieci i będziesz
chciał, aby poprosili członków tej sieci o głosowanie na Ciebie. Nawet jeśli nie
zamierzają iść na akwizycję, przybycie na event jest dobrym sposobem, aby ich
zainteresować i zmotywować.

Jeśli jesteś kandydatem partii, możesz również wykorzystać tę inaugurację jako
okazję do sprowadzenia na wydarzenie lidera partii lub znanego rzecznika partii.
Dobrym pomysłem jest również poproszenie lokalnych influencerów o nagranie
krótkiego posta wideo na swoich platformach społecznościowych z wyjaśnieniem,
dlaczego wspierają Cię w lokalnych wyborach. Tego typu referencje mogą być
bardzo skuteczne. Nie bój się prosić ludzi, aby byli gotowi wstać i zostać policzeni.
Jeśli chcą cię widzieć w sali rady, muszą publicznie cię wesprzeć w ramach swoich
sieci. Pamiętaj tylko, że jeśli ich nie poprosisz, to się nie stanie.
.

43

ROZPOCZĘCIE KAMPANII:
LISTA KONTROLNA










Czy chcesz rozpocząć kampanię?
	Czy ktoś z Twojego sztabu wyborczego może wziąć
odpowiedzialność za jego zorganizowanie?

	Będziesz potrzebować miejsca i zaproszonego mówcy.
	Aby była to noc warta obecności dla twoich zwolenników i
członków oddziałów, ustaw więcej niż jednego mówcę i jeśli
możesz, miej dobrze znanych ludzi w społeczności, którzy
cię wspierają i którzy są gotowi powiedzieć dlaczego. Nie
muszą być członkami drużyny.
	Pomyśl także o muzyce i przekąskach, aby zrobić z tego
wydarzenie, na którym ludzie będą się dobrze bawić
	Jest to również okazja do poproszenia o darowizny na
kampanię.

	Zastanów się, jak najlepiej zmaksymalizować frekwencję
i pamiętaj, aby zaprosić lokalne media i każdego, kto może
być uważany za wpływowego lokalnie.
	Aktywnie zachęcaj rodzinę i przyjaciół do przyjazdu – im
więcej, tym lepiej!
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ROZDZIAŁ 10:
HASŁA KAMPANII
Hasła wyborcze mogą pomóc Twojej kampanii
wyborczej, a partie polityczne poświęcają znaczną
ilość czasu, pieniędzy i energii na opracowanie
pamiętnego sloganu, który przemówi do wyborców.

W Irlandii zwykle polegamy wyłącznie na zdjęciu kandydata na plakatach
wyborczych z naciskiem na partię polityczną lub niezależny status osoby
kandydującej w wyborach. Slogany lub hasła są czasami uwzględniane tylko
jako funkcja drugorzędna.

Nie potrzebujesz sloganu. Najważniejszym elementem jesteś ty, kandydat. W
swojej udanej kampanii wyborczej w Dublin Bay South w 2021 r. Ivana Bacik
wykorzystała grafikę, na której widniała ona na rowerze i jej charakterystyczny
szalik oraz tylko jej imię. Wyróżniała się z tłumu, ale była też autentyczna.
W rzeczywistości możesz nie mieć czasu ani zasobów, aby poświęcić się
skomponowaniu idealnego hasła i wielkiej kampanii, o ile twoje imię i zdjęcie
pojawiają się na plakacie z „Głos nr 1”, jesteś w dobrej sytuacji by kandydować.
Jeśli masz czas (lub kreatywnego członka sztabu wyborczego!), to nie bój się
pożyczać fragmentów sloganów, których używali inni, a które przemawiają do
Ciebie, skoryguj slogan, aby dopasować go do indywidualnej kampanii. Dobre
hasło wyborcze może nadać ton całej kampanii. Powinno być krótkie, robić
pozytywne wrażenie i być łatwe do zapamiętania dla wyborców. Pamiętaj,
że spójność jest ważna. Musisz użyć tego samego logo, koloru i czcionki w
swoim haśle, co na plakatach wyborczych, co z kolei jest takie samo, jak
na platformach społecznościowych. Pomoże to wzmocnić Twoją markę i
zwiększyć świadomość wśród wyborców, gdy zbliżasz się do Dnia Wyborów.
.
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Kilka przykładów dla Ciebie:
Głosuj na przywództwo. Głosuj za zmianą
Siła i doświadczenie
Pracuję dla Ciebie
Czas coś zmienić

Walczę dla ciebie

Głosuj za zmianą. Głosuj na Mairéad
Pracuję ciężej dla Ciebie
Świeży, nowy głos

Kandydat dla ludzi

GŁOSUJ NA
.
PRZYWÓDZTWO Ą
N
IA
GŁOSUJ ZA ZM

Walczę dla Sligo

Podejmij działanie. Uzyskaj wyniki
Pracuję ciężej dla Roscommon
Dokonać zmiany
Czas na zmianę

Twój głos. Twój głos.

OS.
TWÓJ GŁ S.
O
TWÓJ GŁ
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SLOGANY KAMPANII:
LISTA KONTROLNA






	Jeśli jesteś kandydatem partii, twoje hasło wyborcze
może być z góry ustalone. Mimo to nadal będziesz musiał
zastanowić się, w jaki sposób podane przez ciebie zdanie
odzwierciedla kwestie, wokół których zbudowałeś swoją
kampanię wyborczą.
	Niech członek sztabu wyborczego rzuci Ci wyzwanie,
aby uzasadnić jego użycie i przećwiczyć właściwe
przekazywanie wiadomości.

	Jeśli hasło kampanii jest twoją własną odpowiedzialnością,
wróć do tego, dlaczego ludzie powinni na ciebie głosować i
zobacz, jakie słowa wypływają na wyniki.
	Wspaniała strona internetowa Alana Kinselli www.
irishelectionliterature.com może Cię zainspirować.
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ROZDZIAŁ 11:
PLAKATY KAMPANII
Niektórzy kandydaci przyjmują politykę „żadnych
plakatów” jako gest ekologiczny. Zasiadający radni
będą oczywiście lepiej znani, więc jeśli wszyscy
kandydaci nie przyjmą polityki zakazu plakatów,
nie jest to dobry sposób dla kandydatów startujących
po raz pierwszy.
Najlepszą radą jest, aby plakat był prosty i przejrzysty.
Twoje zdjęcie, imię i nazwisko oraz głos nr 1 są
fundamentalne i kluczowe. Ważne jest, aby użyć tego
samego obrazu, który będzie na karcie do głosowania.
Jeśli jesteś kandydatem partii, Twoje plakaty mogą być
zaprojektowane i wydrukowane specjalnie dla Ciebie.
.
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NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY, KTÓRE NALEŻY WIEDZIEĆ
O PLAKATACH WYBORCZYCH
•	Plakaty można rozwieszać tylko przez określony czas przed wyborami.

•	Ten czasu to a) 30 dni przed datą głosowania lub b) od daty ogłoszenia
terminu głosowania w wyborach, w zależności od tego, który okres jest
krótszy.

•	Wszystkie plakaty wyborcze muszą zostać usunięte w ciągu 7 dni od dnia
głosowania. To bardzo ważna część zarządzania Twoją kampanią. Upewnij
się, że dysponujesz zespołem, który będzie mógł rozpocząć usuwanie Twoich
plakatów po zamknięciu lokali wyborczych. Od następnego dnia powinieneś
dążyć do usunięcia wszystkich plakatów. Nie chcesz, żeby po wyborach
dzwoniono do lokalnych rozgłośni narzekających na Twoje plakaty.

•	Władze lokalne mają prawo, zgodnie z art. 20 ustawy o zanieczyszczaniu
z 1997 r., do nakazania usunięcia z miejsca publicznego ogłoszeń osobom
zajmującym nieruchomość, do usuwania reklam, jeśli uważa się to za ogólnie
dobre dla środowiska. Dotyczy plakatów.
• Na plakacie musi być wydrukowana nazwa i adres drukarza i wydawcy.

UMIEJSCOWIENIE PLAKATÓW
Ustawa o ruchu drogowym stanowi, że musisz zachować wyraźne granice dla
użytkowników dróg, co może mieć wpływ na to, gdzie można umieścić plakaty.
Na przykład nie wolno umieszczać plakatów na skrzyżowaniach lub rondach,
gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego. Kieruj się
zdrowym rozsądkiem.
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KOSZT PLAKATÓW I BILLBOARDÓW
Niektórzy kandydaci do wyborów
lokalnych
używają
billboardów
na eksponowanych stanowiskach,
aby zmaksymalizować widoczność.
Są drogie i mogą rodzić pytania
w umysłach wyborców o ilość
wydawanych pieniędzy. Koszt zależy
od rozmiaru i lokalizacji, ale może
wynosić od 320 do 480 EUR plus
VAT za wydruk. Właściciel budynku
lub agencja reklamowa również
pobierają opłatę, więc musisz to
doliczyć do kosztów, a mogą istnieć
przepisy
dotyczące
planowania,
których będziesz musiał przestrzegać.
Partie polityczne będą rezerwować
kluczowe witryny w Twojej okolicy
z dużym wyprzedzeniem. Jeśli jesteś
niezależnym kandydatem i możesz
sobie pozwolić na billboard, działaj
szybko, aby wyprzedzić znaczących
kandydatów.
Standardowy plakat
na słupie
telegraficznym o wymiarach 1220
x 813 mm (48 x 32 cale) kosztuje
około 15 EUR plus VAT, ale im

więcej zamówisz, tym taniej. Na
przykład cena jednostkowa może
wynosić nawet 6 EUR lub 7 EUR, jeśli
zamawiasz ponad 500 sztuk. Plakaty
o wymiarach 2440 x 1200 mm (8 x 4
stopy) mogą kosztować 80 EUR plus
VAT, ale będą znacznie tańsze, jeśli
zamówisz w ilościach dziesięć lub
więcej. Partie polityczne będą mogły
oferować swoim kandydatom bardzo
konkurencyjne ceny kosztów reklamy
ze względu na zmniejszenie kosztów
produkcji, a w niektórych przypadkach
partia może pokryć częściowo a nawet
całość kosztów Twoich plakatów.
Jeśli kandydujesz jako niezależny
kandydat, będzie to kosztować
więcej, ponieważ nie będziesz mieć
siły nabywczej partii politycznych.
Warto
negocjować
umowę
z
lokalną drukarnią. Możesz uzyskać
świetny stosunek jakości do ceny,
jeśli rozejrzysz się w szczególności
za
kartami
płóciennymi
lub
wizytówkami, a im więcej zamówisz,
tym lepsza cena.
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PLAKATY KAMPANII:
LISTA KONTROLNA




	Omów wykorzystanie plakatów w ramach swojej strategii ze
swoim sztabem wyborczym.



	Sporządź listę potencjalnych miejsc, w których umieścisz
plakaty, kierując się zdrowym rozsądkiem. Nie utrudniaj ani
nie zasłaniaj kierowcom widoku swoimi plakatami.
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	Nie zgadzaj się na zasadę braku plakatu, chyba że wszyscy
kandydaci wyrażą na to zgodę. Plakaty są bardzo ważne dla
kandydata, który kandyduje po raz pierwszy jako kluczowe
narzędzie marketingowe.

	Twój zespół plakatowy będzie potrzebował kierowcy z
pojazdem wystarczająco dużym, aby pomieścić drabinę lub
rusztowanie. Upewnij się, że mają opaski zaciskowe, plakaty
i wystarczającą drabinę.
	Ważne jest, aby zanotowali lokalizację każdego plakatu, aby
można było je łatwo odzyskać po zakończeniu wyborów.
	Pamiętaj o konieczności usuwania plakatów. Niezbędne
jest zaplanowanie usunięcia plakatów w noc wyborów po
zakończeniu głosowania, ponieważ w dniach po wyborach
możesz potrzebować wolontariuszy, którzy przyjdą z tobą
do centrum liczenia głosów, aby zliczyć te głosy oraz cię
wspierać.

ROZDZIAŁ 12:
FINANSE
Start w wyborach może być dość kosztowny
z wydatkami osobistymi wynoszącymi
od €4,000 do €5,000.
Musisz wcześniej ustalić swój budżet. Niektóre z głównych obszarów, które
możesz chcieć uwzględnić w budżecie kampanii to: zrobienie profesjonalnych
zdjęć, być może nowy strój lub dwa, drukowanie ulotek, plakatów, naklejek,
kart płóciennych, ulotek, rozpoczęcie kampanii, reklama w mediach
społecznościowych, reklamy prasowe, posiłki, napoje, opieka nad dziećmi,
oprogramowanie do montażu wideo i ewentualnie transport dla akwizytorów.

Jeśli kandydujesz do partii politycznej, centrala może scentralizować plakaty
lub literaturę i może udzielić Ci pewnej pomocy finansowej w Twojej kampanii.
Nawet jeśli tak, możesz chcieć mieć własną, bardzo spersonalizowaną kartę.
Jeśli jednak startujesz jako niezależny kandydat, nie otrzymasz żadnej pomocy
finansowej, więc odpowiednio zaplanuj.
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NIECH KTOŚ ZARZĄDZA FINANSAMI KAMPANII
Nigdy nie zarządzaj własnymi
finansami kampanii. Po pierwsze, jest to
praca, którą może wykonać ktoś inny, a
po drugie, jest to praca, którą powinien
wykonywać ktoś inny, nie ty. Znajdź
kogoś z dobrymi umiejętnościami, np.
księgowego lub kogoś, kto zarządza
księgami, i poproś ich o pomoc. Mogą
nie robić nic innego, ale jest to kluczowa
rola. Powinna to być osoba, której ufasz
i powinna być sygnatariuszem konta
bankowego kampanii. Będą musieli
zapoznać się z zasadami dotyczącymi

wydatków i darowizn (patrz poniżej) i
uzgodnić z Tobą, z góry, jaki jest budżet
i jakie pieniądze mogą zostać wydane.
Powinien to być ktoś, kto może odmówić
Twojemu sztabowi wyborczemu, jeśli
będą chcieli przeznaczyć finanse na
dodatkowe wydatki lub jeśli zaczniesz
zmieniać plan w środku lub pod
koniec kampanii, kiedy jesteś najmniej
racjonalny. Powinna to być osoba, która
płaci rachunki w imieniu kampanii.

LIMIT WYDATKÓW KANDYDATA
Zapoznaj się z prawem i regulacjami dotyczącymi darowizn oraz z jaki poziom
darowizny musisz zadeklarować. Zapoznaj się ze standardami w urzędzie
publicznym i zaloguj się na www.sipo.ie, aby uzyskać więcej informacji.
Kandydaci mogą wydać ograniczoną kwotę na lokalną kampanię wyborczą.
Kwota ta jest zróżnicowana w zależności od liczby ludności lokalnego obszaru
wyborczego.
Strefa wyborcza (LEA)			

Limit wydatków kandydata

Populacja powyżej 35,000		

€13,000

Populacja 18 000 lub mniej		

€9,750

Populacja pomiędzy 18,001 a 35,000

€11,500

Kandydaci muszą ujawnić wydatki na kampanię władzom lokalnym w ciągu
90 dni od dnia głosowania. Twoje władze lokalne sprawdzą, czy wydana kwota
jest zgodna z przepisami. Minister ustala początek okresu rozliczeniowego
kampanii od 50 do 60 dni przed dniem głosowania.
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DAROWIZNY
Kandydatów obowiązują następujące zasady:
•	Kandydat może przyjąć maksymalnie €1,000 od konkretnego darczyńcy
w roku kalendarzowym.
•	Szczegóły darowizn powyżej €600 należy ujawnić w oświadczeniu dla
władz lokalnych.
•	Kandydat, który otrzyma darowiznę powyżej €100 musi otworzyć
i prowadzić konto na datki polityczne w instytucji finansowej.

•	Anonimowe darowizny o wartości powyżej €100 są niedozwolone.
• Darowizny pieniężne o wartości powyżej €200 są niedozwolone.

•	Jeśli podmiot prawny chce przekazać darowiznę w wysokości ponad
€200 na Twoją kampanię, musi najpierw zostać zarejestrowany w Komisji
ds. Standardów w Urzędach Publicznych i musi przedstawić dowód, że
darowizna została zatwierdzona przez podmiot korporacyjny.

Darowizny powinny być zdystansowane od kandydata, aby zapobiec sugestiom
wpływania na przyszłe decyzje, które może podejmować, i najlepiej, aby były
przekazywane partii politycznej lub kierownikowi kampanii, a nie Tobie. Jako
kandydat możesz otrzymywać darowizny od osobistych zwolenników, czasami
w trakcie premiery i w gotówce, więc niezależnie od tego, jaki masz system,
musisz być w stanie rozliczyć każdą darowiznę w przejrzysty sposób.
Pamiętaj, że w wyborach lokalnych, w przeciwieństwie do wyborów do sejmu
i europejskich, kandydaci nie mogą ubiegać się o zwrot kosztów wyborczych,
więc upewnij się, że masz wystarczająco dużo środków na sfinansowanie
kampanii.

Jednym ze sposobów rozwiązania problemów finansowych jest
zorganizowanie zbiórki pieniędzy, co jest również dobrym sposobem na
zaangażowanie ludzi w kampanię. Jeśli organizujesz zbiórkę pieniędzy, musisz
jasno o tym poinformować oraz reklamować i promować ją jako polityczną
zbiórkę pieniędzy, aby ludzie byli świadomi, że fundusze są kierowane na
Twoją kampanię.
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FINANSE:
LISTA KONTROLNA









	Niech ktoś, najlepiej z umiejętnościami księgowymi, będzie
kierownikiem finansowym kampanii. Upewnij się, że zna
zasady wydawania i darowizn.
	Poznaj maksymalną kwotę, jaką możesz wydać, i sporządź
budżet.

	Zrób listę wszystkich przedmiotów, na które mógłbyś wydać
pieniądze, gdybyś był w stanie wydać je do końca, i uzyskaj
możliwie najlepsze przybliżenie kosztów dla każdego
przedmiotu.
	Przejrzyj listę pozycja po pozycji i zobacz, gdzie możesz
wybrać tańszą opcję, zrezygnować z niej lub jeszcze
lepiej – co możesz wynegocjować, aby zmniejszyć wydatki
lub dostać za darmo.

	Upewnij się, że posiadasz system księgowy, ponieważ nie
chcesz przekroczyć limitu i będziesz musiał zgłosić wydaną
kwotę władzom lokalnym.

	Jeśli chcesz otworzyć konto bankowe z darowiznami na cele
polityczne, zrób to i poproś swojego kierownika kampanii
jako sygnatariusza.
	Musisz zgłosić wszystko w okresie wydatków na kampanię,
czyli 90 dni po wyborach. Zaznacz to w swoim kalendarzu z
dużym wyprzedzeniem, aby tego nie przegapić.
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	Utrzymuj ścisłą kontrolę nad
otrzymanymi darowiznami, aby
upewnić się, że jesteś po właściwej
stronie przepisów. Niech kierownik
finansowy zajmie się wszystkimi
darowiznami.




	Aby pomóc sobie z finansami, zastanów się nad
sporządzeniem planu zbierania funduszy.

	Bądź konkretny podczas wypełniania planu zbierania funduszy.
Dla każdej czynności zapisz jak najwięcej słów o tym, co
będziesz robić i jak to zrobisz. Zawrzyj w tym kwotę i termin.
Oto przykład tego, jak może wyglądać plan pozyskiwania
funduszy z kilkoma pomysłami na początek:

MOIM CELEM JEST ZEBRANIE €4,000 DO LUTEGO
2024 R.
ZBIORĘ €2,000 ONLINE

ZBIORĘ €2,000 OFFLINE

Zbadam opcje darowizn online,
takie jak idonate i gofundme, i
wybiorę jedną, aby założyć konto.

Wykonam 100 telefonów do
przyjaciół i rodziny w celu zbiórki
pieniędzy.

Będę to mieć do czerwca 2023 r.

Będę wykonywać te
telefony między wrześniem
a październikiem 2023 r.,
wykonując przynajmniej jedną
dziennie, każdego dnia.

Będę pracował nad przesłaniem
mojej prośby o środki.

Poproszę o darowiznę w
wysokości od €10 lub €20.

Przyjmę 25% jako wskaźnik
sukcesu

Jako minimum przyniesie to €250
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MOIM CELEM JEST ZEBRANIE €4,000 DO LUTEGO
2024 R.
ZBIORĘ €2,000 ONLINE

Stworzę listę mailingową z moich
kontaktów e-mail.

W październiku 2023 r.
poprowadzę zbiórkę pieniędzy

Wyślę ankiety na moją listę
mailingową, gdzie zapytam
rejestrujących się, czym byliby
zainteresowani.

Sprzedam 50 biletów po €25
za sztukę.

Dodam do tej listy, prosząc
każdego, kto się ze mną
skontaktuje, o zgodę na dodanie
ich do mojej listy mailingowej.

Omówię to, co jest interesujące
dla ludzi w moich e-mailach
i komunikacji w mediach
społecznościowych.
Postaram się wysłać pierwszą
prośbę o darowiznę z mojej listy
mailingowej do lipca 2023 r.
Poproszę o darowizny w
wysokości od €2 do €50.
Przyjmuję 10% sukcesu.

Jako minimum przyniesie to €400.
Jeśli 40 osób przekaże €50,
osiągnę swój cel.
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ZBIORĘ €2,000 OFFLINE

Zaproszę [starszego członka
Partii/kogoś, kogo znasz, kto
ma profil publiczny] do zabrania
głosu.
Zbiorę co najmniej €1250, jeśli
nie będę musiał pokryć kosztów
obiadu.

We wrześniu 2023 poprowadzę
quiz w pubie.

Zamierzam mieć 10 stołów dla 4
osób każdy w cenie €40 za stół.
Dzięki temu uzyskam €400.

ROZDZIAŁ 13:
AKWIZYCJA
Wybierając swój zespół akwizytorów, pamiętaj, że
powinny być to osoby, które dobrze Cię znają, potrafią
najlepiej reprezentować Cię na progu domów. Zapytaj
przyjaciół i członków rodziny, czy mogą poświęcić ci
kilka godzin, dni lub tygodni na agitację. Nie wstydź
się pytać. Prawdopodobnie nawet nie pomyśleli o
zaproponowaniu pomocy i dlatego będziesz musiała
ich poprosić, aby się zaangażowali, a im więcej, tym
lepiej. Ci, którzy nie chcą agitować, mogą robić takie
rzeczy jak podwiezienie Cię, rozwieszenie plakatów,
zadzwonienie do znajomych z prośbą o głosowanie
na Ciebie i noszenie naklejek lub umieszczanie ich na
samochodzie, aby reklamować twoją kandydaturę.
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TWÓJ PLAN AKWIZYCJI
Skuteczna akwizycja jest kluczem do
sukcesu wyborczego. Trzy tygodnie
przed głosowaniem jest bardzo ważna,
więc przygotuj plan i nie pozostawiaj
go przypadkowi. Rozpisz do dnia
głosowania włącznie. Pamiętaj, że liczy
się każdy głos, w tym każdy transfer.
Zbadaj obszar wyborczy, w którym
startujesz, i zobacz, czego możesz
się nauczyć z przeszłości. Gdzie
poszły głosy w ostatnich wyborach
samorządowych? Sprawdź statystyki.
Czy tym razem zasiadający radny
w Twojej okolicy przechodzi na
emeryturę? Możesz dzięki temu
uzyskać więcej głosów, ponieważ
ludzie lojalni wobec ustępującego
radnego będą szukać kogoś, na kogo
można głosować. Skonsultuj się
ze swoim strategiem politycznym
i kierownikiem kampanii podczas
opracowywania planu akwizycji.
Chociaż nie można fizycznie agitować
każdej części lokalnego obszaru
wyborczego, bardzo ważne jest, aby
być widocznym w jak największej
liczbie części obszaru. Najważniejszą
sekcją jest Twoja własna okolica,
więc
skup
się
na
obszarze
najbliższym miejsca zamieszkania.
Dotrzyj do jak największej liczby
domów. Zacznij od własnego domu
i przesuń okrąg na zewnątrz.
Środek koła jest najważniejszy,
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obrzeża mniej. Rozsądnie jest nie
zakładać automatycznie, że ludzie
mieszkający przy twojej własnej
drodze, w miasteczku lub posiadłości
automatycznie na ciebie zagłosują.
Pamiętaj, aby dwukrotnie agitować
swoją najbliższą okolicę, raz na
samym początku i ponownie na
koniec kampanii, na przykład dzień
lub dwa przed wyborami, a nawet
poprzedniego wieczoru.

Pamiętaj, że głosy mogą być bardzo
osobiste, szczególnie w wyborach
lokalnych i że osobisty kontakt z
kandydatem jest kluczowy. Ludzie
chcą spotkać się z kandydatem, jeśli
mogą, a jeśli nie, z kimś mu bliskim.
Różnica polega na tym, że wyborca jest
proszony o oddanie głosu na kandydata.
Badania wykazały, że ludzie znacznie
częściej głosują na kogoś, kogo spotkali
i kto osobiście poprosił ich o głos.
Podczas gdy media społecznościowe
są ważne, uścisk dłoni przy drzwiach z
kandydatem jest nadal kluczowy! Stań
się widoczny w swoim planie akwizycji,
na przykład rozważ przebywanie
rano poza lokalnymi szkołami, w
weekendy w supermarketach i na
meczach sportowych, na niedzielnych
ceremoniach religijnych i na targach.
Połącz się i przywitaj jak najwięcej osób
i pamiętaj, zawsze „Poproś o głos”!

Czasami kandydaci czują, że marnują czas na akwizycję w twierdzy innego
kandydata, ale nie zawsze tak jest. Jak najbardziej nie można narzucać się na
ojczystym terenie innego kandydata, ale można poprosić o głos lub dwa w
obszarze, w którym inny kandydat jest szczególnie silny. Pamiętaj, że jest to
Proporcjonalna Reprezentacja przez system wyborczy Single Transferable
Vote, więc bycie przyjaznym transferom pomoże ci zebrać jak najwięcej głosów
numer dwa, a te transfery mogą mieć wpływ na zdobycie miejsca.
Jeśli w Twojej okolicy znajduje się długa lista kandydatów, rywalizacja o głosy
będzie bardzo intensywna, a każdy transfer będzie miał znaczenie, więc ważne
jest, aby „uzyskać ocenę” na jak największej liczbie kart do głosowania. Istnieją
przykłady, w których to, co wydawało się być niskimi preferencjami, weszło
w grę, gdy miejsca są zapełniane. Wynika to z tego, jak działa nasz system
głosowania.

Jeśli nie znasz naszego systemu wyborczego PR, Rada Informacji Obywatelskiej
ma dobry przewodnik. Oto link: https://www.citizensinformation.ie/en/
government_in_irland/elections_and_referenda/voting/proportional_
representation.html
Dostępne są również uproszczone filmy online, które pokazują, jak działają w
praktyce.6 Zalecamy zapoznanie się ze sposobem, w jaki działa proporcjonalna
reprezentacja za pomocą jednego zbywalnego głosu w Irlandii.

6

https://youtu.be/xR1WWYXAH3A?list=PLE0dYpVCw9bbafJHpnRGMsWMmpqTBNGGg
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CO MA MÓWIĆ TWÓJ ZESPÓŁ AWIZACYJNY
Zidentyfikuj członków zespołu. Wyjmij telefon i przejrzyj wszystkie kontakty,
aby stworzyć listę wszystkich, których możesz poprosić o dołączenie do Twojego
zespołu ds. organizacji. Nie ograniczaj się tylko do członków drużyny. Im więcej
przyjaciół i rodziny dołączysz do swojego zespołu akwizycyjnego, tym lepiej.
Wysłanie córki, syna, rodzica lub rodzeństwa w Twoim imieniu może być tak
samo skuteczne, jak samo bycie osobiście u potencjalnych wyborców.
Postaraj się uwzględnić mieszankę akwizytorów płci żeńskiej i męskiej oraz
przedziałów wiekowych. Jeśli ludzie są zbyt rozmowni, spędzą zbyt dużo cennego
czasu na progach domów, więc zachęcaj ich do przemieszczania się i pozyskania
jak największej liczby osób. Unikaj konfrontacyjnych osób, które mogą wdać się
w debatę lub kłótnię, jeśli wyborca poruszy kwestię, z którą sam się nie zgadza,
ponieważ oczywiście może to mieć negatywny wpływ na twoją kampanię.

Spraw, aby Twoja sieć kontaktów korzystała z ich sieci kontaktów. Na przykład
w ciągu ostatnich trzech tygodni kampanii poproś znajomych, aby zobowiązali
się do rozmowy z około 15 osobami tygodniowo, aby poprosić ich o głosowanie
na Ciebie. Jeśli każdy znajomy lub kontakt w Twojej sieci wykona osobisty
telefon do ok. 50 osób w swojej sieci, może to skutkować znaczną liczbą
dodatkowych głosów w urnach wyborczych dla Ciebie. Marginesy w wyborach
lokalnych mogą być szczególnie wąskie, a różnica między zdobyciem mandatu
może sprowadzać się do kilku głosów. Musisz upewnić się, że wyczerpałeś
każdą ścieżkę swojej sieci. Powiedz znajomym, jak ważne jest otrzymanie
obietnicy oddania głosu, dowolnego głosu.
Innym sposobem wykorzystania sieci jest poproszenie znajomych o przypięcie
kolorów do masztu i noszenie naklejki kampanii w miejscu pracy, publicznie
deklarując zamiar wspierania cię w dniu wyborów. To często działa jak
katalizator dla innych, aby zapytać ich dlaczego i mogą mówić o tobie i
dlaczego na ciebie głosują.

VOTE
FOR
HER
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Akwizytorzy mogą potrzebować
szkolenia
przed
rozpoczęciem
kampanii i niekoniecznie musi to
być sprawa formalna. Nawet pięciolub dziesięciominutowa przemowa
motywująca, zanim zaczną agitować
posiadłość lub obszar, może być
całkiem skuteczna. To motywujące
przemówienie
musi
obejmować
następujące punkty:
•	To jest przesłanie – Michelle
startuje w wyborach lokalnych,
trochę o niej, dlaczego startuje.
Niech to będzie krótkie.
•	Poproś o głos, najlepiej numer 1, a
jeśli nie, numer 2 i tak dalej.

•	Nie trać czasu na rozmowy poza
zwykłymi uprzejmościami.

•	Rób notatki na temat odpowiedzi,
które otrzymujesz.

Jeśli to możliwe, weź do zespołu
kogoś z osiedla lub mieszkającego w
pobliżu, gdy będziesz przeszukiwać
teren. Będzie to poparcie dla Ciebie, a
ludzie prawdopodobnie znają swoich
sąsiadów i przedstawią Cię osobiście.
Jeśli możesz, połącz nerwowych lub
początkujących akwizytorów z kimś,
kto ma już doświadczenie.

Dla nowego lub po raz pierwszy
startującego
kandydata,
słowo
ostrzeżenia. Nie przeceniaj wsparcia,
które otrzymujesz. Większość ludzi
będzie uprzejma i może chcieć, aby
każdy kandydat myślał, że ma ich
poparcie, a ty możesz nieprawidłowo
odbierać
sygnały,
że
masz
zagwarantowane głosy.

Na progach domów akwizytorzy
muszą prosić o głosowanie. Niczego z
góry nie zakładaj ani nie mów czegoś
niejasnego, takiego jak „Jasne, nie
zapomnisz o nas”. Dużo lepsze jest coś
w stylu „Szukam głosu na Mairead,
szukam głosu Numer Jeden. Znasz
Mairead? Pozwól, że troche ci o niej
opowiem….’.
Dorosłe dzieci w gospodarstwie
domowym mogą głosować w inny
sposób niż ich rodzice. Poproś o
rozmowę z innymi domownikami i
poproś ich również o głos.

Na koniec, podczas akwizycji, noś
ubrania w jasnych kolorach, aby
być widocznym na terenie osiedla
lub okolicy. Nie bój się łączyć butów
sportowych lub wygodnych płaskich
butów do chodzenia z czymś
eleganckim. Będziesz dużo chodzić!
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KIEDY WIECE WYBORCZE?
Jeśli kandydujesz po raz pierwszy,
możesz rozważyć opcję „miękkiego
wiecu” na własną rękę już sześć
miesięcy przed wyborami. Celem
jest objęcie szeregu posiadłości lub
miasteczek, aby przedstawić się
potencjalnym wyborcom. Może udaj
się w sobotnie popołudnia lub kilka
godzin wieczorem, kiedy możesz iść
powoli, rozmawiać z ludźmi i dać się
poznać. Twój przekaz powinien być
jasny i prosty, na przykład: „Jestem
kandydatem po raz pierwszy i chciałem
się przedstawić i poinformować,
że będę startował w wyborach
samorządowych w maju przyszłego
roku. Czy mogę ci trochę opowiedzieć
o sobie i dlaczego startuję?
Ludzie będą pamiętać, że cię poznali, a
to da ci wyczucie elektoratu i ważnych
dla nich spraw.

Rozpocznij agitację na trzy tygodnie
do miesiąca przed wyborami, ale pod
koniec skup się na skoncentrowanym
zakończeniu. Przyjrzyj się zwiększeniu
liczby akwizytorów, których masz
w drodze przez ostatnie trzy
tygodnie kampanii, ze szczególnym
uwzględnieniem weekendu przed
głosowaniem, który jest okresem
krytycznym.
Zaplanuj swój czas mądrze i
strategicznie
z
kierownikiem
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kampanii w miarę zbliżania się
wyborów. Twój plan akwizycji na
rano może polegać na dzwonieniu
do domów opieki (za pozwoleniem)
lub odwiedzeniu starszych, bardziej
ugruntowanych osiedli, gdzie jest
większe prawdopodobieństwo, że
mieszkają emeryci, którzy będą rano
w domu. Twoim planem może być
również poczekanie do wieczora, aby
odwiedzić nowsze lub podmiejskie
osiedla, gdy ludzie wrócą z pracy.
Miej przerwę na akwizycję, na przykład
o 21:00. Osoby z młodymi rodzinami i
dziećmi nie będą pod wrażeniem gdy
zadzwonisz do ich drzwi o 22:00!

W intensywnym okresie kampanii
wyborczej nie będzie miejsca na
powstrzymywanie się. Więc nie
wstydź się. Ludzie będą oczekiwać,
że przerywasz im rozmowę na ulicy
i przedstawisz się. Zmieniłeś się w
istotę zwaną Kandydatem i musisz
się promować! SHE może pomóc Ci z
poczuciem własnej wartości, której
potrzebujesz.
Nie powinno być „zakończyliśmy naszą
pracę”, gdy zbliża się dzień wyborów.
Musisz agitować do samego końca.
Nie ma miejsca na samozadowolenie.
Głównym celem powinno być wyjście
i spotkanie z ludźmi osobiście. Jesteś
maszyną do akwizycji!

BROSZURY KANDYDATA
Akwizycja broszur i plakatów jest ważna, szczególnie dla kandydatów po raz
pierwszy kandydujących, a wysłanie w ostatniej chwili listu „Drogi wyborco”
z prośbą o głosowanie numer 1 na dzień lub dwa przed wyborami może być
szczególnie skuteczne.

Broszury są przydatne. Mają format A5 (148 x 210 mm) lub DL (100 x 210 mm) i
są dwustronne. Powinny być kolorowe i dobrej jakości, nie za słabe.
Z przodu:
• Dobry obraz Ciebie w wysokiej rozdzielczości
• Twoje imię

• Lokalny obszar wyborczy

• Dane kontaktowe (twój e-mail i media społecznościowe)
• Głos numer 1
Z tyłu:

• Krótka wiadomość od ciebie, o tobie i dlaczego starasz się o wybór.

•	Lista priorytetów wyborczych; około 5 lub 6 wypunktowań, które są istotne
dla obszaru, w którym startujesz i które dotyczą lokalnych problemów.
• Głos numer 1

Jeśli jesteś kandydatem z partii, musisz również umieścić wszystkich
kandydujących towarzyszy na dole bruszur . Pamiętaj, aby sprawdzić cały
tekst i dokładnie sprawdzić broszury pod kątem błędów ortograficznych i
gramatycznych, ponieważ niechlujna lub nieprofesjonalna broszura może źle
wpływać na Twoje poparcie.
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RADZENIE SOBIE Z PROBLEMAMI
Ważne jest, aby znać problemy Twojej okolicy. Na przykład, jeśli wjeżdżasz
na osiedle, które nadal nie przejęła rada hrabstwa, a występują problemy
z wybojami lub oświetleniem, musisz wiedzieć, z czym się zmagasz, zanim
zaczniesz badać ten obszar. Jeśli jesteś kandydatem po raz pierwszy, nie możesz
być odpowiedzialny za tego typu problemy, ale może być konieczne podjęcie
dalszych działań w tej kwestii.
Kwestie poruszane na wyciągnięcie ręki można wykorzystać jako artykuły w
komunikatach prasowych lub w lokalnych gazetach, stacjach radiowych lub w
mediach społecznościowych. Oto przykład: Jeśli problemem jest przekroczenie
prędkości lub utrzymanie dróg, zrób sobie zdjęcie lub nagraj krótki film w
konkretnej posiadłości lub miasteczku, w którym występuje problem, i opracuj
na jego podstawie informację prasową lub historię.
Odbierasz indywidualne zapytania, które są osobiste dla osoby, którą agitujesz.
Jako kandydat startujący po raz pierwszy nie możesz nic nie zrobić z tymi
prośbami. Jeśli masz wystarczającą liczbę osób, które ci pomagają, możesz być
w stanie wystawić listy z podziękowaniami wyborcom, którzy złożą z tobą
oświadczenia na progu domów. Ale nie stresuj się tym nadmiernie, ponieważ
jest to bardzo czasochłonne i może nie przynieść dodatkowych głosów w
urnie wyborczej. Ponownie kładziemy nacisk na zdrowy rozsądek i mądre
wykorzystanie Twojego czasu i zasobów. Jako kandydat po raz pierwszy
możesz lepiej odnosić się do kwestii/reprezentacji w sposób ogólny w formie
komunikatów prasowych lub oświadczeń i starać się, aby te kwestie stały się
częścią twoich priorytetów, jeśli zostaniesz wybrany.
Partyjny poseł lub senator może ci pomóc, przetwarzając zapytania za
ciebie, więc jako kandydat partii ważne jest, aby poświęcić trochę czasu na
rozwój relacji z krajowymi politykami w twojej partii. Jeżeli się nie da, zajmij
się wrażliwymi problemami osobistymi, które otrzymałeś, ponieważ są to
informacje od przyszłego wyborcy, który ci je powierza.

67

ZARZĄDZANIE CZASEM
Zarządzanie swoim czasem najlepiej jak potrafisz w kluczowych kilku
tygodniach przed wyborami może pomóc Twojemu samopoczuciu. Oto kilka
rzeczy, o których warto pomyśleć, gdy Ty i Twój menedżer kampanii tworzycie
kampanię:
•	Wybory mogą być bardzo czasochłonne i będziesz musiał poświęcić na nie
dużo czasu w tygodniach poprzedzających głosowanie.

•	Jeśli jesteś zatrudniony, rozważ skorzystanie z corocznego urlopu przed
wyborami. Jeśli jesteś samozatrudniony lub pracujesz w domu w pełnym
wymiarze godzin, sprawdź, jaka część Twojej pracy może zostać przełożona
lub przeniesiona, aby dać Ci czas.
•	Jeśli jesteś zapraszany na różne spotkania lub wydarzenia podczas
intensywnej części kampanii, nie zostawaj na całą noc. Czas spędzony na
progach domow jest bardziej efektywny, chyba że jest to bardzo licznie
zgromadzone spotkanie na temat, który bardzo mocno tkwi w Twojej
kampanii.
•	Dobrym pomysłem może być udział w medialnych/lokalnych debatach
radiowych, jeśli odbywają się one rano lub popołudniu. Ale jeśli jest
wieczorem, może nie warto tracić całego wieczoru.

•	Przygotuj plan na dzień i noc wyborów. Twoja praca nie jest skończona,
dopóki centra głosowania nie zostaną zamknięte, więc kontynuuj akwizycję
do samego końca.
•	Chociaż musisz być widoczny w dniu wyborów, powiedzmy na ulicy
lub w centrach handlowych, rozważ posiadanie samochodu jeżdżącego
z głośnikiem i wiadomościami od Ciebie. To może nie przynieść
spektakularnych wyników, ale liczy się każdy głos.
•	Jeśli potrafisz poradzić sobie tylko z jedną rzeczą, skoncentruj się na
pukaniu do drzwi w pobliżu miejsca, w którym mieszkasz i rozważ
dzwonienie do ludzi, aby sprawdzić, czy głosowali.
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AKWIZYCJA:
LISTA KONTROLNA




	Będziesz potrzebować kopii rejestru wyborców i mapy
swojego lokalnego obszaru wyborczego.




	Poproś rodzinę i przyjaciół, aby dołączyli do twoich
zespołów akwizycyjnych, ponieważ są ważni.
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	Rozpocznij „powolną kampanię” miesiące lub nawet
dłużej, przed wyborami. Niech ktoś z osiedla pójdzie z tobą
od drzwi do drzwi i przedstawi Cię innym jako nowego
kandydata.
	Kierownik kampanii powinien opracować plan akwizycji
za Twoją zgodą na trzy do czterech tygodni przed dniem
wyborów, kiedy to odbywają się najbardziej intensywne
akwizycje.
	Przyjmij miejsce, w którym mieszkasz, jako punkt
początkowy i końcowy kampanii. Im bliżej miejsca
zamieszkania, tym ważniejsza jest osobista akwizycja.

	Opracuj harmonogram akwizycji i pamiętaj, aby uwzględnić
niedziele, ponieważ ludzie są wtedy bardziej skłonni do
przebywania w domu. Podziel dzień akwizycji na trzy części:
poranek, popołudnie i wieczór. Najważniejszym czasem
do akwizycji jest wieczór, a kluczowe godziny to 18-21.
Potraktuj godzinę 21:00 jako godzinę graniczną.








	Broszury są niezbędne, aby wręczyć je ludziom i wysłać
przez skrzynki pocztowe. Musi zawierać dobre zdjęcie i głos
numer 1. Drukarnie często oferują porady dotyczące układu
w ramach swoich usług.
	Naklejki, które przyjaciele i rodzina mogą nosić jako
wsparcie publiczne, dobrze sprawdzają się i są skutecznymi
narzędziami marketingowymi.
	Każda rozmowa, którą przeprowadzisz podczas kampanii
wyborczej, jest ważna, więc wiedz, co chcesz powiedzieć
ludziom.

	Przygotuj swoją wypowiedź, na przykład: „Jestem Mairead.
Startuję w wyborach samorządowych. Startuję w wyborach,
bo X, Y, Z i jestem tutaj, aby poprosić o Twój głos”.
	Jeśli wybierasz się do konkretnego osiedla lub okolicy,
upewnij się, że w zespole ludzi odwiedzającym ten obszar
znajduje się miejscowy lub ktoś, kto mieszka na tym
konkretnym osiedlu.

	Nadaj priorytet obszarom blisko ciebie lub większym
posiadłościom, w przeciwieństwie do bardziej rozproszonych
obszarów wiejskich, jeśli nie wyrabiasz się z czasem.




	Jeśli wybierasz się na przyjęcie, poświęć trochę czasu na
ujawnienie się wszystkim posłom i senatorom w Twojej
okolicy. Dzięki temu będziesz mógł kierować do nich
indywidualne reprezentacje.

	Chociaż może być kuszące, by pomyśleć, że Dzień Wyborów
jest poza Twoim zasięgiem, tak nie jest. Potrzebujesz planu
na cały dzień, aż do zakończenia sondaży.

Jeśli poważnie myślisz o wyborze, musisz zmobilizować swoją sieć.
Nie polegaj wyłącznie na partii, aby zostać wybranym. Musisz zostać
wybrany!
70

NOTES

71

ROZDZIAŁ 14:
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Aby zdobyć zaufanie i dotrzeć do potencjalnych
wyborców, każdy potencjalny kandydat polityczny
musi być obecny w mediach społecznościowych. Bez
jasnej strategii będziesz miał trudności z uzyskaniem
poziomów zaangażowania i zwiększeniem zasięgu.
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WYJAŚNIENIE CELÓW W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Musisz zdefiniować jasne cele dotyczące korzystania z mediów
społecznościowych. Bez zestawu konkretnych celów możesz marnować czas i
mówić w próżnię. Różne cele mediów społecznościowych wymagają różnych
działań. Na przykład, jeśli Twoim celem jako kandydata politycznego jest
zwiększenie świadomości i dotarcie do wyborców, to oczywiście przyjmiesz
zupełnie inne podejście niż firma próbująca zwiększyć ruch w swojej witrynie.
W tym przypadku kandydat polityczny stara się zwiększyć swoją widoczność,
profil publiczny i zaangażowanie wśród swoich wyborców.
Zacznij od wypisania co najmniej trzech konkretnych celów. Upewnij się,
że każdy cel jest realistyczny i wymierny, abyś mógł śledzić swoje postępy.
Zadaj sobie pytanie, jak będzie wyglądał każdy cel, gdy zostanie zrealizowany.
Celem może być zwiększenie liczby polubień na Facebooku, podniesienie
świadomości problemów, na których bazujesz w swojej kampanii, oraz
założenie konta na Instagramie lub Twitterze. Najważniejszym celem mediów
społecznościowych jest wykorzystanie mediów społecznościowych w
budowaniu swojego profilu.
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SPRAWDŹ SWÓJ OBECNY STATUS
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Zanim zaczniesz pracować nad strategią mediów społecznościowych, musisz
ocenić swój obecny status w mediach i sposób, w jaki różne platformy pracują
dla Ciebie. Oto jak zrobić audyt:
•	Kto jest obecnie połączony z
Tobą za pośrednictwem mediów
społecznościowych i ilu masz
obserwujących?

•	Z jakich platform już korzystasz?
Czy jesteś obecny na Facebooku,
Twitterze, LinkedIn, YouTube,
Instagramie i TikToku? Czy musisz
być obecny na nich wszystkich?
•	Jaka jest aktywność na każdej
platformie,
którą
obecnie
prowadzisz?
Czy
działają
wszystkie linki ? Jeśli platformy są
przepełnione spamem lub starymi
wiadomościami, może być łatwiej
usunąć konto i zacząć od nowa.

•	Przejrzyj każdą platformę, z której
korzystasz i usuń wszystko, co
mogłeś opublikować w przeszłości,
a co nie odzwierciedlają Twojego
obecnego stylu życia. Mówimy o
takich rzeczach jak zawstydzające
lub kompromitujące zdjęcia. Ważne
jest, aby to zrobić, zanim zdecydujesz
się zacząć kampanię, ale pamiętaj,
że nie przeszkadza to komuś w
zrobieniu zrzutu ekranu starych
postów. Tweety mogą być szczególnie
problematyczne,
jeśli
Twoje

poglądy i wartości uległy zmianie,
więc przeczytaj je ponownie, aby
upewnić się, że odzwierciedlają to,
kim jesteś i dlaczego będziesz silnym
przedstawicielem wszystkich swoich
wyborców. W razie wątpliwości usuń.

•	Z jakiej platformy korzystają różne
sekcje twoich wyborców? Z jakich
platform mediów społecznościowych
najchętniej będzie korzystać Twoja
baza wyborców? Możesz znaleźć
te informacje z IPSOS MRBI, który
dostarcza
statystyki
dotyczące
serwisów społecznościowych i
użytkowników w Irlandii. Oto link
do ich strony internetowej www.
ipsosmrbi.com.
•	Jak Twoja obecność w mediach
społecznościowych wypada na
tle konkurencji? Przejrzyj strony
konkurencji i zobacz, co robią w
Internecie. Co im odpowiada?

•	Nie bój się przeprowadzić tego
badania i wykorzystać mieszankę
pomysłów innych kandydatów.
Przyjrzyj się, co twoi konkurenci
robią dobrze i zbadaj, co nie działa
na ich korzyść. Ucz się od innych i
pożyczaj pomysły!
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Jeśli chodzi o media społecznościowe w Irlandii, Facebook nadal jest numerem
jeden, a narzędzie IPSOS MRBI do śledzenia sieci społecznościowych, na
czerwiec 2020 r.,pokazuje, że 69 procent Irlandczyków ma konto na Facebooku,
a następne 48 procent na Instagramie; 35 proc.-albo wszędzie procent,
żeby było jednolicie na LinkedIn i 34 proc. na Twitterze. Około 24 procent
Irlandczyków ma konto na Pintereście, a 15 procent ma TikToka. Posiadanie
konta na Facebooku, Instagramie i Twitterze, dla najbardziej aktywnych
członków, jest codziennością.7
Ze względu na dominację Facebooka, na końcu tego rozdziału zamieściliśmy
osobną sekcję dotyczącą tego, jak ustawić się jako kandydat na tej platformie.

ROZWIJAJ SWOJE TREŚCI

Powinieneś być teraz w stanie rozpocząć opracowywanie strategii treści dla
swojej kampanii w mediach społecznościowych. Twoja strategia powinna
odpowiadać na następujące pytania:
•
•
•
•
•
•

Z jakich platform będziesz korzystać?
Jaki rodzaj treści zamierzasz publikować i promować i gdzie?
Jak często będziesz publikować treści?
Grupa docelowa dla każdego rodzaju treści?
Kto stworzy treść?
Jak i kiedy będziesz promować treści?

Możesz utworzyć kalendarz redakcyjny treści, aby wyświetlić listę dat, w
których planujesz opublikować w mediach społecznościowych, i użyć platformy
do zarządzania mediami społecznościowymi takiej jak www.hootsuite.com,
aby zaplanować posty na wszystkich platformach społecznościowych. Możesz
założyć bezpłatne konto osobiste w Hootsuite lub korzystać z Hootsuite
Pro za ustaloną roczną opłatą, co pozwala na łączenie wielu serwisów
społecznościowych i oznacza, że możesz planować wszystkie treści z jednego
miejsca. Gdy już to opanujesz, publikowanie będzie znacznie łatwiejsze i mniej
czasochłonne.

7
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I PSOS MRBI (2020), “Social Networking Tracker-”, (Online) Available from http: www.ipsosmrbi.com
(Accessed, May 12th, 2021)

KORZYSTAJ Z ANALIZ DO ŚLEDZENIA POSTĘPÓW
Po uruchomieniu kampanii w mediach społecznościowych nie myśl, że to
koniec! Będziesz musiał monitorować i sprawdzać, co działa najlepiej i jakie
zmiany musisz wprowadzić. Każda z platform mediów społecznościowych
ma spostrzeżenia lub narzędzia analityczne, które zapewniają wyraźny obraz
tego, kiedy Twoi obserwatorzy są online, ile osób widzi Twoje posty i kto je
udostępnia lub komentuje.

WPROWADŹ ZMIANY W RAZIE POTRZEBY
Po przeanalizowaniu swoich postępów w mediach społecznościowych spróbuj
uwzględnić, co działa dobrze dla Ciebie i zmienić rzeczy, na które ludzie nie
reagują. Być może będziesz musiał poeksperymentować z terminami swoich
postów. Sprawdź, kiedy Twoi wyborcy są online. Na przykład, czy posty w porze
lunchu są lepsze na Instagramie, a późnymi wieczorami na Facebooku? Zmień
swój harmonogram zgodnie z wymaganiami w zależności od tego, jak ludzie
wchodzą z Tobą w interakcje online. Czy wyraziste pojedyncze obrazy dobrze
współgrają ze zwięzłym tekstem, czy też podobało Ci się większe zaangażowanie
w wideo?
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TWOJE TREŚCI WIZUALNE
Ludzie uwielbiają czuć, że znają prawdziwą osobę stojącą za politykiem, więc
udostępniaj zdjęcia lub filmy przedstawiające to, co robisz i kwestie, na których
ci zależy. Nie bój się pokazywać zakulisowych zdjęć zespołu prowadzącego
kampanię przy filiżance herbaty lub przeglądającej mapy okolicy. Możesz
dołączyć coś bardziej osobistego takiego jak Twoje zdjęcie w kontekście
rodzinnym lub w swoim stroju do biegania/chodzenia, ciesząc się dobrze
znanym malowniczym miejscem w twoim okręgu wyborczym.
www.canva.com to dobra platforma do projektowania graficznego, która służy
do tworzenia grafik w mediach społecznościowych, prezentacji, plakatów,
dokumentów i innych treści wizualnych. Aplikacja zawiera szablony, z których
mogą korzystać użytkownicy. Platforma jest bezpłatna i istnieje płatna wersja
premium o nazwie Canva Pro, jeśli chcesz uzyskać dostęp do większej liczby
szablonów lub zdjęć. Serwis Canva jest łatwy w użyciu, jeśli pozwolisz sobie
poświęcić trochę czasu na ćwiczenie i pozwoli Ci stworzyć obraz, a następnie
zmienić jego rozmiar, więc będą to prawidłowe wymiary dla różnych platform
mediów społecznościowych.

NOTES
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ZAANGAŻUJ SWOICH ODBIORCÓW
Wideo ma znacznie większy wpływ niż pojedyncza statystyka. Zobacz nasz
rozdział dotyczący korzystania ze smartfona, aby nagrać krótki film.

•	Oznaczaj i nawiązuj kontakty z innymi osobami publicznymi. Oznaczanie,
komentowanie i kontaktowanie się z innymi ludźmi sprawia, że Twoje imię i
nazwisko trafia do nowych odbiorców.
•	Poproś inne osoby publiczne, aby skontaktowały się z Tobą poprzez
zadawanie pytań, udostępnianie treści lub zapraszanie ich do udziału w
jakichkolwiek materiałach wideo na żywo.

•	Omawiaj bieżące wydarzenia i śledź pojawiające się w Internecie problemy i
hash tagi.
•	Regularnie publikuj i zmieniaj zawartość postów.

•	Odpowiadaj na wiadomości, aby uzyskać osobisty kontakt.

•	Możesz włączyć automatyczne powitanie lub natychmiastową odpowiedź w
ustawieniach strony na Facebooku, które mogą zawierać Twój adres e-mail.
Jeśli masz taką możliwość, użyj swojego partyjnego Posła lub Senatora do
osobistych oświadczeń, które docierają do Ciebie za pośrednictwem mediów
społecznościowych. Nie ryzykuj, obiecując coś, czego nie możesz spełnić.
•	Odpowiadaj na komentarze rzetelnie i uczciwie, ale nie daj się wciągnąć w
prowokacyjne rozmowy. Odpowiadając lub angażując się w to, dasz trollom
platformę do obrażania, a rozmowa będzie po prostu kontynuowana.
•	Możesz zablokować osobę lub zgłosić obraźliwe posty, jeśli nie są one
zgodne z zasadami Platformy.
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JAK SOBIE RADZIĆ Z NADUŻYCIAMI W INTERNECIE?
Statystyki
pokazują,
że
w
styczniu 2021 roku w Irlandii
było 3,79 miliona użytkowników
mediów
społecznościowych.
Liczba
użytkowników
mediów
społecznościowych w Irlandii wzrosła
o 3 procent między kwietniem 2020
a styczniem 2021. Przeszukanie
mediów społecznościowych w Irlandii
wyniosło 76 procent w styczniu 2021.8

Więc, podoba ci się to czy nie, jeśli
rozważasz kandydowanie w wyborach,
będziesz
musiała
zaangażować
się w media społecznościowe, aby
wzmocnić swój profil. Jednak trolling
online i nadużycia są zbyt powszechne,
szczególnie wśród kobiet-polityków.

Jednym ze sposobów, aby się
zabezpieczyć, jest posiadanie kogoś,
kto zajmie się Twoimi kontami w
mediach społecznościowych. Pomoże
to stworzyć pewien dystans między
tobą a światem online. Osoby te mogą
filtrować wiadomości i rozwiązywać
drobne problemy. Miejmy nadzieję,
że powinno to uchronić Cię przed
narażeniem się na zbyt wiele
nieprzyjemności. Pamiętaj, staraj się
nie brać komentarzy online do siebie.
Nie wchodź w interakcję z oczywistymi

8
9
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trollami, którzy celowo celują w ciebie
obraźliwymi komentarzami. Wycisz,
zablokuj i zapomnij o nich.
Odpowiedzialne witryny internetowe
i operatorzy telefonów komórkowych
zapewniają sposoby zgłaszania takich
rzeczy jak pornografia, treści związane
z zastraszaniem lub inne obraźliwe
materiały. Poważne incydenty, które
można by uznać za nielegalne, należy
zgłaszać policji. Nielegalne kwestie
mogą obejmować nieodpowiednie
sugestie
seksualne,
uwagi
rasistowskie, uporczywe zastraszanie
lub nękanie, które można uznać za
szkodzące Twojemu samopoczuciu.9

Polityka to praca i chociaż może to nie
być praca od 9am do 5pm, powinnaś
starać się mieć ograniczony czas na
zajmowanie się zapytaniami online,
wiadomościami lub reprezentacjami.
Jeśli ktoś napisze do Ciebie na
Facebooku o 23:30, nie odpowiadaj
do następnego ranka, bez względu na
to, jak będzie to kuszące. Po przyjęciu
tej dostępności „otwarte przez całą
dobę” bardzo trudno jest powrócić do
normalnego czasu pracy.

https://datareportal.com/reports/digital-2021-ireland
https://www.garda.ie/en/crime-prevention/online-harassment.pdf

FACEBOOK
Jeśli chodzi o sieci społecznościowe w Irlandii, Facebook jest nadal numerem
jeden. Oto, co musisz wiedzieć o wykorzystywaniu Facebooka jako kandydata
politycznego:
1.	Aby stworzyć stronę na Facebooku promującą Twoją pracę jako kandydata
politycznego, musisz mieć osobiste konto na Facebooku.

2.	Stamtąd możesz utworzyć stronę, która pozwoli ci osobno łączyć się z twoją
społecznością i wyborcami.
3.	Strona na Facebooku różni się od Twojego osobistego konta na Facebooku,
Strona pozwoli Ci zapłacić za promowanie Twoich treści wśród docelowych
grup odbiorców.
4.	Aby utworzyć stronę, po prostu przejdź do swojego osobistego konta na
Facebooku i naciśnij „Utwórz stronę”.

5.	Zostaniesz poproszony o ustalenie swojej tożsamości, więc wybierz imię i
nazwisko. Jeśli startujesz w wyborach, nazwą Twojej strony powinno być
po prostu Twoje imię i nazwisko, a nie samo imię, po którym następuje
wyrażenie związane z wyborami takie jak „do Rady”.

6.	Facebook poprosi Cię o kategoryzację Twojej strony. Jako kandydat musisz
wybrać „Społeczność lub osoba publiczna”, a następnie wybrać kategorię
„Polityk lub kandydat polityczny”.
7. Dodaj szczegóły, takie jak zdjęcie profilowe i zdjęcie na okładkę.

8.	Nadaj swojej Stronie niestandardowy adres URL. Odwiedź sekcję „Informacje”
na swojej stronie i edytuj pole „Utwórz stronę @Nazwa użytkownika”, które
znajdziesz w sekcji „Ogólne”. Spowoduje to zmianę adresu URL Twojej strony
na Facebooku na facebook.com/[NAZWA UŻYTKOWNIKA].
9.	Zaleca się, aby adres URL strony na Facebooku / nazwa użytkownika zgadzała
się z innymi kontami online, jeśli jest to w ogóle możliwe. Ułatwi to ludziom
ich zapamiętanie.
Obsługa kampanii w mediach społecznościowych może być czasochłonna, a jeśli
startujesz w wyborach, rozważ dodanie jednego z członków swojego zespołu
jako administratora, przechodząc do „Edytuj ustawienia”. Administrator będzie
wtedy mógł publikować treści, zarządzać stroną i wyświetlać reklamy.
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REKLAMA NA FACEBOOKU
Będziesz musiał utworzyć Konto Business Managera, które z kolei pozwoli
Ci stworzyć Konto Reklamowe. Twoja strona jest następnie połączona z tym
kontem reklamowym w celu wyświetlania reklam.

Facebook ma zasady dotyczące reklamowania spraw społecznych, wyborów
lub polityki, co oznacza, że będziesz musiał potwierdzić swoją tożsamość (np.
paszport) i ustawić zastrzeżenie reklamowe, które publicznie określi, kto płaci
za reklamę. Podany dowód tożsamości musi odpowiadać nazwie na stronie na
Facebooku. To właśnie ta nazwa pojawi się w Twojej reklamie jako zrzeczenie
się odpowiedzialności.

Konfiguracja tego wszystkiego może trochę potrwać, więc upewnij się, że
zaczniesz w odpowiednim czasie, aby uzyskać zgodę na wyświetlanie reklam.
Nie zostawiaj go na tydzień lub dwa przed dniem wyborów. Przygotuj elementy
konstrukcyjne, zatwierdź konto reklamowe i przygotuj się do działania z
dużym wyprzedzeniem.
Sesja na żywo na Facebooku lub sesja pytań i odpowiedzi dobrze sprawdzają
się w przypadku kandydatów, ponieważ wyborcy i potencjalni wyborcy mają
możliwość zadawania Ci pytań. Może to pomóc we wzmocnieniu twojego profilu
wśród twojej bazy wyborców. Korzystanie z narzędzia Facebook Q & A daje czas
na tworzenie odpowiedzi na ważne pytania i odpowiadanie bezpośrednio na
komentarze oraz dodawanie linków, aby uzyskać więcej informacji.

Wreszcie, użyj Facebooka, aby przekazywać wiadomości. Szybkie publikowanie
wiadomości może pomóc w przekazaniu informacji.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.facebook.com/gpa
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MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:
LISTA KONTROLNA





	Zdecyduj, jakie są Twoje cele związane z mediami
społecznościowymi w ramach kampanii.



	Opierając się na swoich badaniach, pojawiaj się na
platformach, na których Twoim zdaniem możesz najlepiej
łączyć się ze swoimi wyborcami.




	Przeprowadź audyt mediów społecznościowych.

	Sprawdź, z jakich platform i kiedy ludzie, do których chcesz
dotrzeć, najchętniej będą korzystać, a także sprawdź, gdzie
są Twoi konkurenci.

	Zaplanuj swój plan rozwoju mediów społecznościowych.

	Każda platforma może wymagać innego planu. Na przykład
Twoje treści na Instagramie i LinkedIn mogą dostarczać
tę samą wiadomość, ale na różne sposoby, ponieważ mają
różnych odbiorców.
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	Spójrz na narzędzia do zarządzania mediami
społecznościowymi, takie jak hootsuite lub tweetdeck,
i projektuj strony internetowe, takie jak Canva, i dowiedz
się, jak z nich korzystać.

	Załóż stronę na Facebooku, konto menedżera biznesowego i
konto reklamowe.
	Dowiedz się, jak organizować wydarzenia na żywo na
Facebooku.

	Dowiedz się, jak działa analityka i jak uzyskać potrzebne
informacje.

Rozpocznij proces uczenia się raczej wcześniej niż później

	Dostosuj swoją kampanię w mediach społecznościowych
do ogólnej strategii kampanii, otrzymując analizy tego, co
działa, a co nie.

ROZDZIAŁ 15:
MEDIA, RADIO I PRASA
Warto zacząć od budowania relacji z dziennikarzami
lokalnych gazet i rozgłośni radiowych. Spotkaj
się z nimi osobiście i nawiąż kontakt. Poznaj
terminy i dni publikacji każdej gazety w swoim
lokalnym okręgu wyborczym. Nie ma sensu wysyłać
genialnego komunikatu prasowego na godzinę przed
oddaniem artykułu do druku. Po prostu nie da rady.
Zamiast tego postaraj się zrobić to o dwa dni przed
cotygodniowym dniem publikacji.
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Jeśli możesz, poproś kogoś w swoim zespole, aby działał jako rzecznik
prasowy i przygotowywał komunikaty prasowe dla lokalnej prasy i mediów
społecznościowych. Zamień kwestie, które słyszysz na progu domów, w
historie do komunikatów prasowych. Pamiętaj, że zdjęcia są kluczowe i zawsze
wysyłaj zdjęcia wraz z istotnymi informacjami prasowymi (np. lokalizacja, o
której mówisz).
Będziesz musiał wykupić kilka płatnych reklam w ramach kampanii wyborczej.
Rezerwuj reklamy z dużym wyprzedzeniem i traktuj to jako kluczowe miejsca
priorytetowe, ponieważ pierwsze strony będą rezerwowane bardzo szybko,
szczególnie przez doświadczonych niezależnych kandydatów i partie polityczne.
Twoje ogłoszenie powinno mieć konkretny przekaz. Unikaj czegoś niejasnego
takiego jak „Chcę ulepszyć naszą społeczność”. O wiele lepiej jest powiedzieć
„walczę o oświetlenie uliczne i CCTV wzdłuż brzegu kanału, aby było to
bezpieczniejsze miejsce na spacery po zmroku” lub zidentyfikować brak usług
bibliotecznych, placów zabaw, podjazdów i budować swój przekaz wokół tego.
Ważne jest, aby cel był namacalny i możliwy do zrealizowania, aby wyborcy mogli
się do Ciebie przyłączyć. Upewnij się, że Twoja wiadomość przemawia do nich.
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NAJWAŻNIEJSZE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
WYWIADÓW RADIOWYCH
Promowanie swojej pracy lub organizacji w radiu to świetny sposób
na dotarcie do grupy docelowej. Oto kilka podstawowych punktów,
o których należy pamiętać, jeśli zapewnisz sobie wywiad radiowy.

1. Poznaj swoich odbiorców. Kto będzie słuchał audycji? W jakim
programie będziesz? Jeśli jest to popołudniowy czat, typu rozmowa
kwalifikacyjna, może być bardziej nieformalna i możesz mieć więcej
czasu antenowego. Jeśli jest to poranny program publicystyczny,
prawdopodobnie będziesz miał krótszy przedział czasowy i będzie to
bardziej formalne podejście. Zastanów się, co publiczność najbardziej
będzie chciała wiedzieć. Co będzie dla nich najbardziej interesujące?

2. O
 powiadaj historie, aby zilustrować swój punkt widzenia. Musisz
znać kluczową kwestię, którą chcesz poruszyć. O cokolwiek zostaniesz
poproszony, upewnij się, że przekazujesz tę kluczową wiadomość.
Opowiadaj historie, aby zilustrować swój punkt widzenia lub problem,
historie o prawdziwych ludziach, których znasz lub spotkałeś. Nie używaj
żargonu. Nie używaj danych. Używaj zwykłego, codziennego języka.

3. A
 nkieterzy uwielbiają dźwięki i chwytliwe frazy. Przygotuj kilka
kluczowych fraz, które opisują, dlaczego ludzie powinni na Ciebie głosować.
Powtarzaj swoją mantrę.

4. K
 rótko i słodko. Najbardziej angażujące wywiady mają optymistyczne
tempo. Prowadzący audycje radiowe pracują zgodnie z harmonogramem,
więc będzie frustrujące, jeśli będziesz mówić zbyt długo, zwłaszcza jeśli nie
będziesz trzymał się głównego punktu wywiadu.
5. Ć
 wicz. Dobrym pomysłem jest przećwiczenie przemawiania w ten sposób,
jakby ktoś przeprowadzał z Tobą rozmowę kwalifikacyjną. Mów powoli i
wyraźnie. W rozmowie kwalifikacyjnej, zwłaszcza jeśli jest to twój pierwszy
raz, naturalne jest mówienie zbyt szybko, więc spróbuj spowolnić mowę
nieco bardziej niż zwykle. Może to zabrzmieć dziwnie, ale lepiej zostanie
odebrane na antenie antenie.

6. Wstań. Twój głos i zachowanie będą naturalnie bardziej władcze i pewne siebie,
gdy wstaniesz. Twoja publiczność usłyszy więcej energii w twoim głosie.
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7. Uśmiechnij się i baw się dobrze. Uśmiechanie się podczas mówienia pomoże
rozjaśnić twój głos i ta energia pojawi się w wywiadzie. Nie bój się używać
humoru.
8. U
 pewnij się, że nikt Ci nie przeszkadza. Na czas eozmowy idź do cichego
pokoju i upewnij się, że wszyscy wiedzą, że nie można Ci przeszkadzać.
Wyłącz swój telefon. Rozłóż swoje notatki przed sobą, abyś mógł łatwo się
do nich odnieść bez gorączkowego szukania ich, gdy jesteś na żywo.
9. S
 zklanka wody. Miej obok siebie szklankę wody na wypadek, gdyby
podczas rozmowy wyschło ci w gardle.

10. Użyj nazwiska ankietera. Sprawi, że będziesz brzmiał na bardziej
doświadczonego niż jesteś. To także rozmowa, pogawędka, pamiętaj, że
większość ludzi słucha w domu lub w samochodzie.

11. Unikaj ciszy. Jeśli popełnisz błąd lub pomylisz słowo, kontynuuj. Cisza
jest najgorszą rzeczą dla ankietera i większość słuchaczy prawdopodobnie
nawet nie zauważy błędu.
12. Nie używaj żargonu. Łatwo jest używać znanej terminologii, nie myśląc o
tym. Nie zakładaj, że wszyscy inni będą wiedzieć, o czym mówisz.
13. Ucz się ze swojego doświadczenia. Wiele lokalnych stacji radiowych
jest online, więc możesz nagrać swój wywiad i później go odtworzyć. Nie
bądź zbyt krytyczny wobec siebie - spójrz, co poszło naprawdę dobrze, a
co możesz poprawić. Mówiłeś za szybko czy za wolno? Zawahałeś się lub
użyłeś zbyt wielu „ummm” lub błędów? Zapamiętaj to na następny raz.

14. Promuj wywiad. Jeśli rozmowa przebiegła pomyślnie, zapytaj ankietera,
czy mógłby wysłać Ci klip audio z wywiadu do wykorzystania na
platformach społecznościowych. Oznacz lub wspomnij nazwisko ankietera
radiowego i stacji radiowej, ponieważ mogą oni przesyłać to dalej, polubić
lub udostępniać Twój post.

15. Podziękuj. Po rozmowie możesz wysłać e-maila lub SMS-a z podziękowaniem.
Dołącz swoje dane kontaktowe i powiedz, że z przyjemnością skomentujesz
wszelkie tematy lub wiadomości związane z Twoją dziedziną wiedzy. Będziesz
ich potrzebować w dalszej części drogi, więc budowanie dobrych relacji z
dziennikarzem lub stacją radiową to dobry pomysł.
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MEDIA, RADIO I PRASA:
LISTA KONTROLNA




	Rozważ mianowanie członka swojego zespołu na rzecznika
prasowego.







	Zanotuj terminy drukowania prasy lokalnej i przypnij je do
ściany w miejscu, w którym pracujesz.

	Ty (lub twój rzecznik prasowy) musicie znać nazwiska i
dane kontaktowe reporterów lokalnej gazety oraz zespołu
informacyjnego w lokalnej stacji radiowej..
	Umów się na spotkanie towarzyskie z dziennikarzami i
reporterami, aby się przedstawić.

	Przećwicz lub poproś nas o szkolenie w zakresie pisania
komunikatów prasowych.

	Możliwie szybko rezerwuj płatne, aby uzyskać najlepszą
pozycję w gazecie, która znajduje się na pierwszej stronie
	Ćwicz lub poproś See Her Elected o szkolenie w zakresie
wystąpień publicznych i przeprowadzania wywiadów.

88

NOTES

89

ROZDZIAŁ 16:
FOTOGRAFIA I OBRAZY
ZWIĄZANE Z KAMPANIĄ
Nie musimy podkreślać, jak ważne jest
zrobienie sobie wysokiej jakości zdjęcia;
takiego, że jesteś zadowolony z tego, jak
na nim wyglądasz. Zanim zrobisz zdjęcie,
zastanów się, czy twoje włosy i makijaż,
którego chcesz zrobić, są zgodne z twoimi
upodobaniami. Tradycyjny wizerunek głowy i
ramion powinien być konsekwentnie używany
we wszystkich publikacjach i na kontach w
mediach społecznościowych.
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Jest to obszar, na którą powinieneś wydawać pieniądze, aby zrobić profesjonale
zdjęcie. Należy poinformować fotografa, że zdjęcia powinny być w CMYK, 300
dpi przy 100%, aby zapewnić jak najlepsze rezultaty.
Upewnij się, że Twoje zdjęcie profilowe jest zrobione z dwoma ramionami i
widocznym całym torsem, aby umożliwić przycięcie. Różne platformy mediów
społecznościowych takie jak Twitter, LinkedIn, Facebook i Instagram, mają
różne ograniczenia dotyczące rozmiaru obrazu.

Jeśli wybierasz zestaw obrazów do wykorzystania w swojej kampanii lub
używasz ich w biuletynie lub ulotce, upewnij się, że wszystkie są wysokiej
jakości i rozdzielczości oraz że pasują do opowiadanej historii lub zagadnienia.

KORZYSTANIE Z KOLORÓW
W przypadku kobiet dobrze sprawdzają się ciepłe kolory takie jak błękity,
czerwienie i fiolety. Unikaj białych marynarek na białym tle i staraj się unikać
zbyt wielu wzorów. Jeśli zdecydujesz się na marynarkę, noś ciemny lub
odważny kolor z jasną górą.

Jeśli jesteś kandydatem partii politycznej, partia zaaranżuje Twoje zdjęcia
profilowe. Jeśli jesteś niezależnym kandydatem, rozważ zrobienie sobie zdjęcia
w miejscu, które jest bardzo rozpoznawalne w okręgu wyborczym. Umieść
siebie w okolicy, niezależnie od tego, czy jest to posąg, plac, punkt orientacyjny
czy malownicze miejsce. Jeśli jesteś na osiedlu, rób zdjęcia z mieszkańcami i
wykorzystuj je w mediach społecznościowych za ich zgodą. Ludzie łączą się z
ludźmi, w przeciwieństwie do przedmiotów nieożywionych.
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FOTOGRAFIA:
LISTA KONTROLNA





	Zarezerwuj profesjonalnego fotografa i rozważ przed wizytą
wizytę u fryzjera lub nawet profesjonalne wykonanie
makijażu, jeśli go nosisz. Wszyscy czujemy się trochę
bardziej pewni siebie, kiedy myślimy, że wyglądamy
najlepiej. Ta pewność będzie widoczna na fotografii.
	GZaproś kogoś ze swojego zespołu lub chętnego członka
rodziny do przeszkolenia w zakresie fotografii portretowej
i zrób serię zdjęć, zmieniając swój strój, w łatwo
rozpoznawalnych punktach orientacyjnych w lokalnym
obszarze wyborczym.

	Zaplanuj, co będziesz nosić zarówno podczas
fotografowania, jak i podczas akwizycji, pamiętając zarówno
o wygodzie, jak i o radach dotyczących jasnych palet
kolorów, które dobrze się sprawdzają.
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ROZDZIAŁ 17:
KAMPANIA WIDEO
Wideo jest bardziej angażujące niż pojedyncze
statyczne obrazy, więc pomyśl o stworzeniu wideo
typu kampanii lub o częstszym korzystaniu z wideo
w ramach relacji w mediach społecznościowych. Nie
musisz inwestować w naprawdę drogi sprzęt, ponieważ
tak wiele smartfonów ma możliwość tworzenia
świetnych filmów.
Jeśli to możliwe, poproś kogoś o pomoc w tworzeniu
filmów, ponieważ będzie on mógł zobaczyć, jak obrazy
wyglądają na ekranie. Napisaliśmy ten rozdział dla
osoby nagrywającej film, z Tobą jako tematem.
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Oto, o czym należy pomyśleć w odniesieniu do wideo:

USTAWIENIA APARATU

OŚWIETLENIE

Istnieją różne ustawienia w zależności
od typu posiadanego smartfona.
Ogólną zasadą jest próba wybrania
możliwie najwyższej rozdzielczości.
Znajdź ustawienia w aplikacji aparatu.
Jeśli to możliwe, nagraj wideo w
rozdzielczości
1080mHD
przy
30 klatkach na sekundę i zaznacz
„Najbardziej kompatybilny” i/lub
„Lepsza kompatybilność” (różni się w
zależności od typu telefonu). Funkcje
stabilizacji w telefonie mogą pomóc w
wyeliminowaniu wstrząsów. Zalecamy
zainwestowanie w kołyskę, statyw lub
gimbal. Pomogą one w utrzymaniu
stabilności wideo.

Możesz zainwestować w różne rodzaje
oświetlenia, takie jak pierścienie,
ale oświetlenie może powodować
trudności z tworzeniem cieni. Aby
wszystko było proste, staraj się jak
najwięcej używać naturalnego światła.
Uważaj na odblaski lub zbyt dużo
światła słonecznego w filmie i nie
umieszczaj obiektu bezpośrednio
przed oknem, tyłem do niego. Podczas
filmowania trzymaj źródło światła za
sobą. Jeśli filmujesz w środku i jeśli to
możliwe, sfilmuj obiekt w pobliżu okna,
aby jak najlepiej wykorzystać naturalne
światło. Podczas filmowania łatwiej
jest filmować na zewnątrz, gdy słońce
jest za plecami, ale należy uważać, aby
obiekt nie mrużył oczu.

✔
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✗

KOMPOZYCJA
Linie siatki w ustawieniach aplikacji aparatu podzielą ekran na dziewięć pól,
co pomoże w komponowaniu i ważnej zasadzie trójpodziału. Podczas kręcenia
wywiadu upewnij się, że nie masz zbyt dużo przestrzeni nad lub poniżej.
Postaraj się umieścić obiekt w górnej części siatki po prawej lub lewej stronie.

Zobacz, co jest w twoim ujęciu. Gdzie jest twój główny element? Upewnij się, że
ujęcie jest wyważone. Miej oko na linie kierunkowe. Są to linie (linie budynku
lub ścieżki), które prowadzą do obiektu. Uważaj na zbyt dużo rozpraszających
rzeczy lub innych kierunkowych linii w tle, na przykład ram okiennych lub
drzwiowych lub ramek do zdjęć. Nie filmuj z drzwiami za obiektem, ponieważ
może to rozpraszać. Widzowie mogą spodziewać się, że ktoś przejdzie przez
drzwi! To oczywiście może się wydarzyć, zakłócając filmowanie.
Jeśli przeprowadzasz wywiad, nie miej jednocześnie przed kamerą więcej niż
jednej osoby. To może działać dobrze, jeśli prowadzisz rozmowę z boku, a nie
twarzą w twarz. Poproś kandydata, aby spojrzał na twoją lewą (prawą) stronę
zamiast prosto na ciebie, tak jakby rozmawiał z kimś innym, i sfilmował swoją
twarzą blisko prawej górnej części kadru. Spróbuj ograniczyć zbyt duży ruch w
filmie. Uważaj na nerwową osobę kołyszącą się w przód i w tył lub poruszającą
rękami. Postaraj się, aby kandydat zapamiętał co chce powiedzieć, aby nie
czytał przed kamerą.

AUDIO
Świetny film może zostać zepsuty przez słaby dźwięk, więc podczas
nagrywania filmu zwracaj uwagę na dźwięk. Większość smartfonów jest
bardzo czuła, dzięki czemu mogą odbierać dźwięk z różnych źródeł. Najlepiej
jest nagrywać wideo w cichym miejscu, w którym wiesz, że nikt Ci nie
przeszkodzi. Jeśli filmujesz na zewnątrz, pamiętaj o dźwiękach ulicznych lub
alarmach samochodowych. Prawdopodobnie najlepiej jest zainwestować w
mikrofon do smartfona a także możesz kupić wiele niedrogich mikrofonów
online, takich jak mikrofon klapowy do wywiadów lub mikrofon typu shotgun.
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FORMATY WIDEO

EDYCJA I PODPISY

Pamiętaj, aby podczas filmowania
trzymać telefon po jednej stronie.
Nazywa się to krajobrazem. To pasuje
do wszystkich platform mediów
społecznościowych
z
wyjątkiem
Instagrama. Instagram i Instagram
TV wymagają wideo portretowego, w
którym trzymasz telefon pionowo. To
jest łatwe! Korzystanie z telefonu do
wideo wymaga również zapoznania się
z ustawieniami w aplikacji aparatu w
telefonie.

Istnieje wiele różnych rodzajów
oprogramowania do edycji wideo, które
można pobrać, takie jak Movavi, Ivideo
lub Kinemaster. Są one bardzo przydatne
i możesz dodawać w nich slajdy, podpisy,
tekst, efekty lub grafikę do swojego
filmu. Oszczędza to również czas,
ponieważ podczas nagrywania wideo,
jeśli coś źle zrozumiesz lub się pomylisz,
można to po prostu powtórzyć, zamiast
zaczynać od początku. Podczas edycji
możesz wyciąć te fragmenty, które nie
wyszły dobrze.

Android i iPhone będą się różnić,
ale spróbuj znaleźć ustawienie
współczynnika obrazu. Mogą być
jednym z symboli, które pojawiają się na
krawędzi ekranu po włączeniu aparatu.
Możesz oczywiście filmować we
wszystkich ustawionych proporcjach
w aparacie, ale jeśli chcesz uzyskać
najlepszy możliwy obraz, naprawdę
warto zapoznać się z ustawieniami
aparatu. W szczególności należy
zwrócić uwagę na następujące kwestie,
aby uzyskać najlepsze wyniki:
•	Film w pionie [9:16] na Instagram.

•	Film w orientacji poziomej [16:9]
dla YouTube i wszystkich mediów
społecznościowych, które zamierzasz
oglądać na komputerze PC lub w
orientacji poziomej na telefonie.
•	Film in Square [1:1] w przypadku
filmów, które najlepiej sprawdzają się
na Facebooku, a także na Instagramie.
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Napisy są ważne, ponieważ ludzie mają
tendencję do przeglądania mediów
społecznościowych z wyłączonym
dźwiękiem.
Preferujemy Kinemaster, ponieważ
pozwala na edycję wideo bezpośrednio
ze smartfona i możesz pobrać aplikację
za darmo. Darmowa wersja będzie
miała znak wodny na Twoim filmie, więc
poćwicz, zdobądź praktykę i zapoznaj
się z aplikacją, zanim zdecydujesz się
na wersję płatną. Kinemaster kosztuje
około €5 miesięcznie.

WIDEO:
LISTA KONTROLNA








	Opanowanie ustawień i oprogramowania do edycji będzie
wymagało czasu i pewnej wiedzy technicznej, aby można
było pomyślnie tworzyć filmy.
	Będzie to opłacalna inwestycja twojego czasu, ale możesz
chcieć przekazać to członkowi zespołu.

	Oni lub Ty najpierw musicie przejść przez ustawienia
aparatu w telefonie, który będzie używany do nagrywania
filmów i wiedzieć, gdzie wszystko jest.

	Przejrzyj sprzęt i zobacz, jak możesz rozdysponować swój
budżet. Rzeczy, które warto rozważyć, to statywy lub kołyski
do stabilnego trzymania telefonu, mikrofony w klapie i
lampki pierścieniowe.
	Poświęć trochę czasu online na samouczki fotograficzne,
aby poznać kompozycję i pojęcia takie jak punkt ogniskowy,
zasada trójpodziału i linie kierunkowe.

	Oprogramowanie do edycji ma kluczowe znaczenie,
ponieważ będziesz w stanie wyciąć z filmu fragmenty, z
których nie jesteś zadowolony, i dodać podpisy, aby ktoś
przeglądający telefon z wyciszonym dźwiękiem mógł
zobaczyć, co mówisz. Ponownie przypominamy, opanowanie
tego zajmie trochę czasu i praktyki, więc zacznij wcześnie.
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ROZDZIAŁ 18:
ZARZĄDZAJ SWOIM
SAMOPOCZUCIEM
Umieszczenie swojego nazwiska na karcie do
głosowania jest niezwykle odważną czynnością
i powinnaś być z siebie niezwykle dumna.
Dążąc do wyboru na urząd publiczny, narażasz
się na publiczną kontrolę. Chociaż bycie
przedstawicielem publicznym daje Ci profil
publiczny, nadal masz prawo do prywatnego
życia, co oznacza, że nie musisz dzielić się
wszystkimi szczegółami na swój temat.
Musisz także uważać na siebie przez cały czas. Może to być tak proste, jak
uwzględnienie w harmonogramie kampanii czasu dla siebie samego, dla rodziny
lub przyjaciół i wyłączenie telefonu o określonej porze każdego wieczoru. Jeśli
medytacja działa na ciebie, użyj jej, aby spróbować się zrelaksować. Wybory-itis
może nie być uznanym słowem w słowniku Collinsa, ale każdy kandydat, który
prowadzi intensywną kampanię od trzech do czterech tygodni, będzie świadczył
o jej prawdziwym istnieniu. Intensywność i szaleństwo kampanii wyborczej
może spowodować, że niektórzy kandydaci zatracą wszelką perspektywę i
poczucie racjonalności i mogą zostać pochłonięci przez drobne, nieistotne
sprawy. Upewnij się, że w zespole kampanijnym jest ktoś doświadczony, kto
będzie w stanie utrzymać Cię na dobrej drodze i skupić się na celu końcowym.
Może to być również Twój partner życiowy lub bliski przyjaciel, który wysłucha
Cię, gdy będziesz tego potrzebować.
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DOBRE SAMOPOCZUCIE:
LISTA KONTROLNA





101

	Kiedy ty i twój menedżer kampanii opracowujecie swój
harmonogram na ostatnie kilka tygodni, jeśli to możliwe,
zorganizujcie czas dla siebie.
	Z dużym wyprzedzeniem poproś kogoś, komu ufasz, aby
szczerze z tobą rozmawiał, jeśli uważa, że zaczynasz się
stresować i wydajesz się irracjonalny. I słuchaj ich, kiedy
do Ciebie mówią!
	Opracuj plan używania swojego telefonu. Może to być
na przykład wyłączenie go o określonej porze każdego
wieczoru lub poproszenie członka zespołu, aby po tym
czasie obserwował dla ciebie media społecznościowe.

ROZDZIAŁ 19:
LICZENIE GŁOSÓW
Nie ma wymogu, abyś osobiście stawił się na liczenie
głosów, w rzeczywistości lepiej nie chodzić, dopóki
nie wiesz, jak przebiega liczenie, abyś był
przygotowany na wszystko, co może się wydarzyć.
Twój zespół powinien wziąć udział w podliczaniu głosów, gdy urny wyborcze
są otwarte, aby mogli zobaczyć, jak sobie radzisz.
Opracuj plan z menedżerem kampanii, aby informowano Cię o tym, jak się
przedstawiają wyniki i jak sobie radzisz, abyś mógł zdecydować, czy i kiedy
weźmiesz udział w liczeniu głosów.

Twój zespół będzie potrzebował biletów, aby wziąć udział w liczeniu. Bilety są
wydawane przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej. Zazwyczaj przydział
wynosi około 10 biletów na kandydata. Partie polityczne mogą otrzymać
dodatkowe bilety, ale ostatecznie zależy to od Przewodniczącego. Upewnij
się, że menedżer kampanii lub inny członek zespołu skontaktuje się z biurem
komisji wyborczych w sprawie przydziału biletów z mniej więcej tygodniowym
wyprzedzeniem.
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Każda partia polityczna wysyła
osoby do zliczania lub rejestrowania
głosów, ponieważ każda skrzynka jest
otwierana w centrum liczenia. Partie
polityczne zwykle współpracują ze sobą
w dostarczaniu danych liczbowych,
ponieważ w interesie wszystkich jest
uzyskanie jak najdokładniejszego
wyniku. Możesz zapewnić udział osób
ze swojego zespołu do uczestnictwa
w zliczaniu, nawet jeśli startujesz jako
niezależny. Międzypartyjny zespół
liczenia jest zwykle organizowany
przez jedną z partii politycznych. Mogą
zwrócić się do ciebie, abyś zapewnił
ludzi do zliczenia. Mogą też poprosić
Cię o zrezygnowanie z niektórych
biletów i przydzielenie ich innym
osobom. Słowo ostrzeżenia. Zgódź się
tylko na rezygnację z któregokolwiek
ze swoich biletów w zamian za arkusze
podsumowań, wszystkie – nie tylko
ostatnie, a zwłaszcza rozkład głosów
zapisanych w każdym z pól. Jest to
ważny komunikat, ponieważ informuje,
skąd pochodzi głosowanie, a skąd nie.
Słowo dla niezależnych. Upewnij się,
że jesteś przy liczeniu głosów. Wydaje
się, że większe partie polityczne są
właścicielami liczenia głosów, ale
tak nie jest. Tyle że mają dłuższe
doświadczenie w liczeniu i byciu przy
tym. Upewnij się, że Twoi ludzie wiedzą,
co robią, i zasięgnij porady kogoś, kto
zna się na rzeczy. Chociaż dobrym
pomysłem jest wcześniejsze spotkanie
zespołu liczenia międzypartyjnego,
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w praktyce nie zawsze tak się dzieje.
Upewnij się, że Twoi ludzie przybędą
wcześnie na liczenie i będą gotowi
do działania z podkładkami do
pisania, długopisami i arkuszami z
zestawieniami w pogotowiu. Powinni
nosić coś, co wyraźnie wskazuje, że są
w twoim zespole, na przykład naklejki.

Należy pamiętać, że liczba głosów
obejmuje tylko pierwsze głosy
preferencyjne, a biorąc pod uwagę
znaczenie transferów, prawdopodobnie
nie będzie pełnego obrazu tego, kto
zostanie wybrany. Minie wiele godzin,
zanim to stanie się jasne, ponieważ
kandydaci są eliminowani, a ich głosy
rozdzielane.
Liczenie, zwłaszcza jeśli jest dużo
kandydatów, może zająć dużo czasu,
więc dostosuj swoje tempo. Poproś
swojego menedżera kampanii lub
osobę, którą zespół wybrał do bycia
przy liczeniu, aby informował Cię na
bieżąco. Lepiej jest odpoczywać w
domu, zwłaszcza jeśli wynik nie jest
jasny.
Niektórzy kandydaci mogą chcieć
obserwować, jak wszystko przebiega,
ale zwykle jest to powolny proces
i może trwać do późnej nocy lub
następnego dnia. Wyznacz sobie tempo
i nie odchodź dopóki nie będziesz miał
pojęcia, jak idzie liczenie i czy masz
perspektywę bycia wybranym.

PO WYBORACH
POWODZENIE
•	Jeśli nie jesteś z rodziny politycznej, wśród euforii sukcesu może pojawić się
pełzająca panika. Nie powinno jej być. Jeśli odrobiłeś pracę domową i znasz
sprawy rady.
•	Jeśli należysz do partii politycznej, skorzystaj z zasobów swojej partii, aby
pomogli ci się odnaleźć. Czerp z mądrości i doświadczenia kolegów z partii,
którzy już znają zasady i być może mogą ci pomóc. Nie bój się prosić ich o
radę i pamiętaj, że nie ma czegoś takiego jak głupie pytanie.

•	Poznaj radnych z własnego okręgu miejskiego, ponieważ wszyscy pracujecie
na rzecz polepszenia okolicy. Spróbuj nawiązać dobre stosunki robocze z
radnymi ponad podziałami politycznymi.
•	Zapoznaj się z różnymi dyrektorami usług, urzędnikami i strukturami w
radzie, ponieważ będziesz musiał nawiązać z nimi dobre stosunki robocze,
aby móc wykonywać swoją pracę jako radny.
•	Jeśli radni w twoim okręgu są częścią klubu, dowiedz się, kim są i poproś
o spotkanie (formalne lub inne), które poświęci część porządku obrad na
wprowadzenie dla nowo wybranych kobiet.

•	Zostaniesz automatycznie członkiem organizacji przedstawicielskich takich
jak Stowarzyszenie Irlandzkich Samorządów Lokalnych. Zapytaj ich, jak
mogą pomóc ci nauczyć się podstaw.
•	Rady są różne, ale większość z nich zapewni pewien stopień orientacji
nowym radnym po wyborach. Poproś ich!

•	Urządź imprezę! Masz prawo świętować swoje znaczące osiągnięcie, więc
być może, gdy opadnie kurz kilka tygodni po dniu wyborów, pomyśl o
zorganizowaniu przyjęcia z podziękowaniami dla całego zespołu, rodziny
i przyjaciół. W przyszłości możesz polegać na tym samym zespole ludzi,
dlatego ważne jest, aby im podziękować i docenić ich wkład.
•	Masz to!
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PRZEGRANA
•	Nie jest łatwo przegrać wybory. Włożysz dużo energii i zasobów w
kampanię, a doświadczenie przegranej jest bardzo publiczne. Trudno nie
brać tego do siebie i bardzo rozczarowujące jest nieodniesienie sukcesu, ale
nie spiesz się i zobacz, czego się nauczyłeś. Gdy początkowe rozczarowanie
opadnie, będziesz mógł obiektywnie podejść do wyniku.
•	Bez względu na to, jak się czujesz, postaraj się porozmawiać osobiście z
ludźmi, którzy dla Ciebie pracowali. Będzie im brakowało koleżeństwa
kampanii i będą rozczarowani wynikiem, jeśli nie wygrasz. Dla
początkujących może to być bardzo trudne i mogą potrzebować od ciebie
troski i czułej opieki.
•	Twój zespół może nie chcieć przychodzić na spotkanie, ale zasugeruj
zebranie się głównego zespołu później, aby omówić kampanię, czego się
nauczyli i co zrobiliby inaczej. Oni, tak jak ty, są teraz doświadczonymi
działaczami i nigdy nie jest za wcześnie, aby zacząć planować ponownie.
Przede wszystkim wygrana czy przegrana, pogratuluj sobie tego, co robi
niewiele kobiet w tym kraju i powinnaś być z tego bardzo dumna.
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LICZENIE GŁOSÓW:
LISTA KONTROLNA








	Poproś kierownika kampanii o skontaktowanie się z
Przewodniczącym komisji wyborczej w celu uzyskania
biletów wstępu do centrum liczenia.

	Twój menedżer kampanii/strateg powinien wiedzieć, kto
będzie koordynował rejestrację i powinien podjąć decyzję
o tym, ile osób może wziąć udział w liczeniu.
	Nie rozdawaj biletów bez upewnienia się, że arkusze
podsumowujące, w tym zestawienie z pudełek, zostaną
Ci udostępnione.

	Ustal, aby manager kampanii skontaktował się z Tobą aby
poinformować Cię, jak Ci idzie. Nie musisz iść na liczenie,
dopóki nie będzie jasne, jak idzie. Liczenie może trwać przez
długi czas, prawdopodobnie do następnego dnia.
	Pamiętaj, że musisz zgłosić wydatki na kampanię w ciągu
90 dni od wyborów.

	Zaplanuj spotkanie, czy to w celu przedyskutowania
kampanii, czy świętowania zrobienia czegoś niezwykłego,
potężna kobieto.
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Dziękujemy za przeczytanie Przewodnika po kandydowaniu w wyborach lokalnych
w 2024 r. See Her Elected. Jak powiedzieliśmy na początku, nie gwarantujemy,
że omówiliśmy w przewodniku każdą ewentualność. Ale to, co masz w rękach,
to odpowiedź na pytanie „od czego zacząć?” i lista wszystkich najważniejszych
rzeczy, o których warto pomyśleć. Mamy nadzieję, że nasz przewodnik okaże
się przydatny i życzymy wszystkiego najlepszego w politycznej podróży.
Będziemy bardzo wdzięczni za kontakt z wszelkimi dodatkami i poprawkami,
które możesz nam zasugerować.
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O AUTORACH
Ten przewodnik SHE został stworzony przez kobiety, dla kobiet i jest
inspirowany przez kobiety. Pomysł wyszedł od wszystkich kobiet
uczęszczających do SHEschool, które chciały wiedzieć, od czego zacząć.

Pomysł to jedno. Doprowadzenie tego do skutku to kolejna rzecz. SHE jest
wdzięczna Kathleen O’Meara za skontaktowanie się, oraz zapytanie, czy jej
ogromne zasoby wiedzy politycznej mogą być przydatne dla innych kobiet,
które mogą być zainteresowane kandydowaniem w wyborach. Kathleen, Mairéad
i Michelle pracowały razem, aby zebrać tę wiedzę w możliwie najbardziej
logiczny i praktyczny sposób. Mamy nadzieję, że okaże się to przydatne.

Kathleen O’Meara
jest konsultantką do
spraw publicznych
oraz byłą dziennikarką
i politykiem. Była
członkiem Seanad
Éireann, rady hrabstwa
North Tipperary i rady
miasta Nenagh, zanim
objęła stanowiska w
sektorze non-profit.

Mairéad O’ Shea jest
menedżerem do spraw
komunikacji w See Her
Elected, dziennikarką
z ponad 20-letnim
doświadczeniem i była
zastępca redaktora
naczelnego Roscommon
Herald. Posiada bogate
doświadczenie na arenie
politycznej, w tym
kampanii wyborczych,
a wcześniej pracowała
jako asystentka
parlamentarna DT.
Mairéad jest również
dyrektorem Roscommon
Women’s Network.

Dr Michelle Maher
zarządza programem
See Her Elected.
Michelle uzyskała
dyplom z wyróżnieniem
w dziedzinie
polityki i historii
na Uniwersytecie
Maynooth, a także
ukończyła tam
doktorat. Wykładała
na uniwersytecie na
kierunku politycznym,
zanim dołączyła do See
Her Elected w styczniu
2020 r.

www.seeherelected.ie
info@seeherelected.ie
0860320455

