
 

EP rinkimų kampanijos filmas susilaukė milžiniško
dėmesio
 
Europos Parlamento (EP) rinkimams sukurtas europiečių bendrumo jausmu paremtas
filmas „Pasirink savo ateitį“ per savaitę sulaukė precedento neturinčio dėmesio – beveik
75 mln. peržiūrų.
 
Balandžio 25-ąją pristatytas trijų minučių trukmės filmas yra iki šiol sėkmingiausias institucinės
EP kampanijos pavyzdys. Jį  galima pamatyti  „Youtube“ platformoje bei socialiniame tinkle
„Facebook“ su visų oficialių ES kalbų titrais, taip pat kai kurių ES regionų kalbų ir penkių kitų
svarbių pasaulio kalbų – rusų, arabų, kinų, indų ir turkų – titrais. Bendradarbiaujant su Europos
kurčiųjų sąjunga, filmas taip pat titruotas 32 gestų kalbomis.
 
Garsaus Prancūzijos režisieriaus Frédéric Planchon sukurtame filme, kurį Europos Parlamento
ir „European Broadcast Partners“ užsakymu pagamino Danijos įmonė „& Co. /NoA“, užfiksuotos
ryškios, trapios ir jaudinančios akimirkos skirtingose Europos šalyse naujagimiams ateinant į šį
pasaulį. Visi filme rodomi gimimai yra reali dokumentinė medžiaga, nufilmuota vasario ir kovo
mėn.
 
Filmu  „Pasirink  savo  ateitį“  siekiama  pabrėžti  bendras  europiečių  vertybes,  emocijas  ir
atsakomybę, paskatinti susimąstyti apie ateities kartas, kurios turės patirti realias balsavimo EP
rinkimuose  pasekmes.  Tai  yra  vienas  iš  pagrindinių  šių  rinkimų  kampanijos  naratyvų.
„Kiekvienas pajėgus palikti  žymę, bet dideliems pokyčiams reikia mūsų visų“, – sako filmą
įgarsinusi vienuolikmetė iš Danijos.
 
EP rinkimų kampanijai taip pat sukurta platforma šįkartąbalsuosiu.eu, kuria siekiama įtraukti
europiečius į diskusijas dėl svarbių europinių klausimų. Prie jos jau prisijungė daugiau kaip 270
tūkst. europiečių.
 
Europos Parlamento rinkimai rengiami gegužės 23-26 dienomis. Lietuvoje jie vyks gegužės 26-
ąją.
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https://www.youtube.com/watch?v=R3tErFvAgag
https://www.sikartabalsuosiu.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190417IPR42194/concept-and-making-of-the-movie-choose-your-future
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/elections-press-kit
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