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И така, какви са основните поуки, свързани с нашата европейска гражданска 
инициатива? Нека откроя три. 
 
Първа поука: постарайте се да съберете много повече от 1 милион подписа! По време 
на кампанията Minority Safepack успяхме да съберем над 1,3 милиона подписа. Не 
забравяйте, че когато приключите кампанията, трябва да изпратите подписите за 
проверка до националните органи във всяка държава членка. Възможно е някои от 
събраните от вас подписи да бъдат сметнати за невалидни — някой може да е написал 
погрешно името си или да е пропуснал цифра от номера на паспорта си и в резултат 
подписът му няма да бъде счетен за валиден. В крайна сметка от нашите 1,3 милиона 
подписа бяха валидирани само 1 128 385 подписа. Както виждате, загубихме голям 
брой подписи. Затова не спирайте! След като достигнете 1 милион, продължавайте да 
събирате изявления за подкрепа! 
 
Втората поука е свързана с праговете в държавите членки. Не събирайте подписи само 
в седем страни от ЕС! Ето защо: да вземем за пример Австрия, където кампанията 
вървеше наистина добре, но не успяхме да достигнем прага, въпреки че очаквахме да 
го преминем. И причината за това е просто житейски факт: хората в Австрия 
обикновено не носят със себе си документа, от който се нуждаят, за да подпишат 
европейска гражданска инициатива. Затова много хора идваха при нас и казваха 
„искам да се подпиша, но този документ е у дома“ и за съжаление, повече не се 
връщаха. 
Така че не съсредоточавайте кампанията си само в седем държави от ЕС, насочете 
усилията си към повече! 
 По този начин, ако по някаква причина по време на кампанията не успеете да 
преминете прага в някоя държава членка, за която сте имали реални очаквания, че 
това ще се случи, ще имате възможност да успеете в други държави. Точно това 
направихме ние и накрая успяхме да преминем прага в 11 държави от ЕС. Когато 
достигнете прага обаче, не спирайте! Нека ви дам пример: в Словения прагът е 5640 
подписа и успяхме да съберем толкова. Трябва обаче да изпратите подписите за 
проверка до компетентните органи на държавата членка. Ако спрете на броя на прага, 
това може да бъде причина за неуспеха на вашата европейска гражданска инициатива, 
защото след проверката може да загубите няколко подписа. За да избегнете това, 
постарайте се да надхвърлите значително прага и събирайте подписи в повече от 
седем страни от ЕС. 
 
Третият урок, който научихме по време на кампанията, е свързан с многоезичието. В 
Европейския съюз има 24 официални езика, а освен това 60 регионални или 
малцинствени езика, които се говорят от 50 милиона граждани на държави от ЕС. Така 
че използвайте това богато езиково наследство, с което разполагаме в нашия 
Европейски съюз. Ние направихме следното по време на нашата кампания: 
обръщахме се към хората на техните езици и видяхме, че те откликват много по-добре, 
защото като унгарец виждах реклама във Facebook на унгарски, а човек, говорещ 



ладински — езика на общност от 41 000 души, виждаше публикация на ладински в 
Twitter, не само на италиански — нещо, което наистина привлича погледа. Знаете, че в 
новата система на Европейската гражданска инициатива можете да изпращате 
съобщения на регионални езици. Използвайте тази функция, щях много да се радвам, 
ако нашият екип бе имал тази възможност по време на кампанията. За съжаление, 
когато провеждахме нашата кампания, трябваше да го направим по стария начин, така 
че събирахме последователи чрез нашите профили в социалните медии и тук също 
използвайте факта, че в различните държави членки хората използват различни 
платформи. Twitter може да е популярен в една държава членка, Facebook — в друга, а 
в трета Instagram може да е най-подходящият инструмент. Никога не забравяйте това и 
говорете на езика на вашата аудитория. Така че използвайте нейния език, пишете по 
начин, по който смятате, че вашето послание ще бъде възприето положително, и 
винаги се опитвайте да говорите с хората, да ги привлечете за участие! Ако Форумът на 
Европейската гражданска инициатива съществуваше по време на кампанията, щеше да 
ни е от голяма полза. Можеше да помолим хората за помощ, да ги помолим да 
преведат някои текстове на техния език, да ги помолим за подкрепа, била тя под 
формата на правни съвети или идеи как да успеем в определени държави членки. 
Наистина щеше да ни е от полза, ако този форум съществуваше. Така че съм наистина 
доволен, че вече разполагаме с него, и ще се радвам да обсъдим заедно вашата 
инициатива там, в новия Форум на Европейската гражданска инициатива, създаден от 
Европейската комисия. 
 


