
Dénes András Nagy, 
jeden z organizátorů evropské občanské iniciativy „Minority Safepack“ 
 
Co důležitého jste se během organizování  evropské občanské iniciativy dozvěděli a chtěli 
byste předat ostatním? Rád bych zmínil tři věci. 
 
První: Nezapomínejte, že nestačí shromáždit jen 1 milion podpisů! Během kampaně k 
„Minority Safepack“ se nám podařilo získat přes 1,3 milionu podpisů. Ale nesmíte 
zapomínat, že po skončení kampaně musíte v každém členském státě předložit podpisy k 
ověření vnitrostátním orgánům. Je možné, že některé podpisy, které jste shromáždili, budou 
vyřazeny jako neplatné. Lidé třeba napíšou nečitelně své jméno nebo udělají chybu v 
rodném čísle, a podpis tak neprojde ověřováním. Nakonec tedy bylo oproti 1,3 milionu 
podpisů validováno pouze 1 128 385. Z čehož sami vidíte, že o poměrně dost z nich můžete 
přijít. Jejich sběr tedy nepřerušujte příliš brzy! Po dosažení 1 milionu pokračujte dál. 
 
Druhé ponaučení se týká limitů neboli prahových hodnot v členských státech. 
Neshromažďujte podpisy pouze v sedmi členských státech EU! Tady je důvod: Například v 
Rakousku, kde jsme v kampani dosahovali velmi dobrých výsledků, se nám nakonec oproti 
očekáváním splnit limit nepodařilo. Důvod byl nakonec velmi prozaický: V Rakousku je nutné 
se při podpisu iniciativy prokázat dokumentem, který u sebe lidé obvykle nemívají. Tudíž 
jsme neustále slýchali: „Rád bych vám to podepsal, ale průkaz jsem nechal doma.“ A už jsme 
je nikdy neviděli. 
Nezaměřujte se tedy pouze na sedm členských států EU, 
bude jich to chtít víc! Pokud se vám z nějakého nepředvídatelného důvodu během kampaně 
nepodaří v některém z členských států, kde jste to očekávali, splnit prahovou hodnotu, 
budete mít v záloze další země, kde se vám to třeba podaří. Přesně to jsme udělali my a 
nakonec se nám podařilo prahovou hodnotu překročit v 11 členských státech EU. Až ale 
dosáhnete minimálního počtu, pokračujte určitě dál! Dovolte mi uvést příklad: Ve Slovinsku 
je prahová hodnota stanovena na 5640 podpisů, které se nám podařilo shromáždit. Podpisy 
pak musíte předložit příslušným orgánům členských států k ověření. Pokud byste se tedy při 
shromažďování podpisů zastavili na prahové hodnotě, může na tom celá vaše evropská 
občanská iniciativa zkrachovat, protože po jejich ověření můžete o nějaké podpisy přijít. 
Vždy shromážděte podpisů víc, než je třeba a sbírejte je ve více než sedmi členských státech 
EU. 
 
Třetím ponaučením, které jsme z naší činnosti vyvodili, je význam mnohojazyčnosti. V 
Evropské unii máte 24 úředních jazyků a kromě toho dalších 60 regionálních nebo 
menšinových, kterými v členských státech EU hovoří 50 milionů lidí. Zkuste toto bohaté 
jazykové dědictví, které v Evropské unii máme, maximálně využít. Během naší kampaně jsme 
se na naše cílové skupiny obraceli v jejich jazyce a viděli jsme, že nám to vychází. Jako 
Maďara mě daleko více zaujme reklama na Facebooku v maďarštině.  Rodilého mluvčího 
ladinštiny, což se týká asi 41 000 osob, více osloví tweet v ladinštině, nikoli pouze v italštině. 
To skutečně funguje. Softwarový systém používaný pro evropské občanské iniciativy je nyní 
schopen rozesílat zprávy v regionálních jazycích. Tento prvek využijte. Škoda, že to během 
naší kampaně nešlo. Tehdy se to dělalo ještě po staru. Přes naše účty v sociálních médiích 
jsme budovali základnu sympatizantů. A i zde platí: využijte fakt, že v různých členských 
státech se používají různé platformy. Twitter může být oblíbený v jednom členském státě, 



Facebook zase v jiném, a pak je tu samozřejmě Instagram. Vždy komunikujte v jazyce 
cílového publika. Takže: používejte vhodně místní jazyk, pište tak, aby vaše sdělení dobře 
vyzněla a snažte se lidi oslovit, aby byli ochotní se zapojit! Kdybychom tehdy bývali měli 
Fórum evropské občanské iniciativy, moc by nám to během kampaně pomohlo. Mohli 
bychom požádat o radu, o pomoc s překladem některých textů do příslušných jazyků, mohli 
bychom se ptát na právní aspekty i sbírat zajímavé nápady, jak naší iniciativě v různých 
zemích pomoct uspět. Jak říkám, škoda, že Fórum tehdy ještě neexistovalo. Mám radost, že 
se něco takového objevilo. Rád s vámi budu o vaší iniciativě na novém Fóru Evropské komise 
pro evropskou občanskou iniciativu diskutovat. 
 


