
Sokkal  könnyebb  az  Átalakulás,  ha  mások
támogatását  is  élvezzük  közösségünkben.  Ezek
lehetnek  más  közösségi  csoportok,  a  helyi
önkormányzat,  jótékonysági  szervezetek,  stb.

A  Nagy  lista  gyakorlat  egy  egyszerű  módszer  azon  személyek  és  csoportok
azonosítására,  amelyek  segíthetnek  közösségünkben  az  Átalakulás

megvalósításában.

Együtt  írjunk  fel  kis  papírokra  minden  embert,
csoportot,  szervezetet,  döntéshozót,  melyekről
úgy gondoljuk, hogy törődnek a közösségünkkel,

még azokat  is,  akiknek talán nem támogató a  hozzáállása.  Azokra az  emberekre
(influencerek)  is gondoljunk, akik befolyással bírnak közösségünkre, bár nem tagjai
egy konkrét csoportnak, mégis széles kapcsolatrendszerrel rendelkeznek és nagy
tiszteletnek örvendenek a közösségen belül.
Ezután csoportosítsuk a neveket az alábbi 2 szempont alapján:

• Tudatosság – Az Átalakulás ismerete
• Aktivitás – Átalakulás típusú tevékenységekben való részvétel

Majd soroljuk be őket az alábbi kategóriákba:

1. Tudatos és aktív – Ezek az emberek értik az Átalakulást és elkötelezettek is
az Átalakulás jellegű tevékenységekben.

2. Tudatos, de nem aktív – Ezek az emberek ugyan értik az Átalakulás lényegét,
de nem vonódtak be Átalakulós tevékenységekbe.

3. Nem tudatos és nem is aktív – Azok az emberek, akik nem aktívak vagy nem
lettek még bevonva, de potenciálisan támogatóvá válhatnak.

4. Közömbös – Ezek az emberek nem érdeklődnek az Átalakulás iránt és nem is
aktivizálhatók.

5. Kétkedők és ellenzők – Ezek az emberek potenciálisan ellenzik az
Átalakulás ideológiáját és tevékenységeit.

GYAKORLAT

FOLYT.
KÖV.

Résztvevők:

Idő:

Eszközök:

Legalább 2 fő, de lehetőleg a teljes csoportunk

NAGY LISTA

1 óra

Ez a leírás és egy találkozóhely

MIÉRT CSINÁLJUK?

HOGYAN CSINÁLJUK?



Ezt elvégezve kirajzolódik a lehetséges támogató személyek és szervezetek köre.

A közösségünk eloszlása az Átalakuláshoz való viszonyuk alapján

A  kategorizálást  követően  gondoljuk  át,  mely  csoportokkal  és  milyen  módon
szeretnénk  kapcsolatba  lépni. Alábbiakban  bemutatunk  néhány  kapcsolódási
módot és lehetséges kockázatot.

1: Természetes szövetségesek
Milyen céljaink lehetnek velük:

• Kapcsolatépítés;

• Ügyeljünk arra, hogy tudják, hogy mit csinálunk;

• Támogassuk munkájukat, és kérjük, hogy ők is támogassák a miénket. Ennek
érdekében ismerjük meg céljaikat. (Milyen projekteken dolgoznak és mit kell
megvalósítaniuk, hogy finanszírozóik elégedettek legyenek? Tudunk segíteni
nekik?)

• Ők természetes szövetségeseink, így nem kell sok idő a kapcsolatépítéshez,
mivel potenciálisan már most is támogatjuk egymást.

Lehetséges kockázat:

• Idejében építsünk ki kapcsolatot velük, hogy ne érezzék magukat
kirekesztve vagy versenytársnak.
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2: Lehetséges partnerek, akik a kapcsolódó témákban tevékenykednek –
helyi élelmiszer, energia, közösségfejlesztés stb.
Milyen céljaink lehetnek velük:

• Szánjunk  időt  a  szövetségek  építéséhez  –  segíthetnek  abban,  hogy
meggyökerezhessünk a közösségünkben;

• Menjünk el a találkozóikra, ne csak azt várjuk el, hogy ők jöjjenek a mieinkre;

• Szánjunk  időt  prioritásaik  megértésére,  és  találjuk  ki  együtt,  hogyan
támogathatja az Átalakulás őket.

Lehetséges kockázat:

• Ha ez nem igazán kétirányú folyamatként indul - meghallgatva és támogatva
programjukat - úgy érezhetik, hogy kihasználjuk őket.

3: Közömbösek, általában ilyen a többség, ezért itt minden előrelépés
nagyban segít a támogató csoport bővítésében.
Milyen céljaink lehetnek velük:

• Ezek az emberek gyakran más dolgokkal foglalkoznak - családdal, karrierrel,
túléléssel;

• Nagyon tisztában kell lennünk azzal, hogy a munkánk hogyan segít nekik, és
mit kérhetünk tőlük, ami teljesíthető számukra.

Lehetséges kockázat:

• Ha túl sokat kérünk, ezek az emberek elutasítóak lesznek.

4: Nem érdeklődőek, egyértelműen nemet mondanak.
Milyen céljaink lehetnek velük:

• Tartsuk tiszteletben a “Nem”-üket;

• Ne töltsünk időt azzal, hogy megpróbáljuk megváltoztatni őket;

• Találjunk másik utat a kapcsolódásra.

Lehetséges kockázat:

• Ha  megpróbáljuk  meggyőzni  ezeket  az  embereket,  könnyen
prédikátornak vagy nyomulósnak tűnhetünk.
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5: Ellenállók. Csoportok vagy emberek, akik fenyegetve érzik magukat a
tevékenységeink miatt, és aktívan ellenállnak. Pl. az atomlobbi.
Milyen céljaink lehetnek velük:

• Ismerjük  meg  ezeket  a  csoportokat,  és  stratégiát  dolgozzunk  ki,  hogy
ellensúlyozzuk mindazt, amit csinálnak: akadályoznak, sértenek, besároznak
bennünket.

• Tanuljunk érvelésükből - mit gondolnak, mi akadályozza meg a 4-es és talán a
3-as csoportot abban, hogy hozzánk csatlakozzanak.

Kockázatkezelés:

• Ha nem állunk készen az ellenállásra, akkor ők kezdeményezhetnek és sértett
vagy meglepett helyzetből kell reagálnunk;

• Ne személyeskedjünk;

• Ne bocsátkozzunk velük értelmetlen vitákba.

Ez a dokumentum innen tölthető le:
http://kozossegek.atalakulo.hu/nagy-lista-gyakorlat

Az eredeti angol nyelvű leírás innen tölthető le:
https://transitionnetwork.org/resources/big-list-activity/

További  információért hálózat- és kapcsolatépítés témában látogass el ide: 
http://kozossegek.atalakulo.hu/halozatok-es-partnersegek

Itt találod a 7 legfontosabb hozzávalót az Átalakuláshoz:
http://kozossegek.atalakulo.hu/7-legfontosabb-hozzavalo
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