Dénes András Nagy lugu
Euroopa kodanikualgatuse „Minority SafePack“ korraldaja
Millised olid peamised Euroopa kodanikualgatusega seoses saadud õppetunnid? Lubage mul
välja tuua kolm.
Esiteks: veenduge, et kogute rohkem kui 1 miljon allkirja! Minority SafePacki kampaania
käigus õnnestus meil koguda üle 1,3 miljoni allkirja. Pidage siiski meeles, et kui kampaania
on lõppenud, peate esitama allkirjad kontrollimiseks ametiasutustele kõigis liikmesriikides.
Võib juhtuda, et osasid kogutud allkirju ei peeta kehtivaks: keegi võis oma nime valesti
kirjutada või jättis passi numbrist kasvõi ühe numbri välja, mistõttu ei ole võimalik seda
allkirja kontrollida. Seega oli meil 1,3 miljoni allkirja asemel vaid 1 128 385 kinnitatud
allkirja. See näitab, et kaotasime niimoodi palju allkirju. Palun ärge lõpetage kogumist
enneaegselt! Kui jõuate 1 miljonini, jätkake kindlasti toetusavalduste kogumist!
Teine saadud õppetund on seotud künnistega liikmesriikides. Ärge koguge allkirju ainult
seitsmes ELi liikmesriigis! Põhjus on järgmine: näiteks Austrias, kus meie kampaanial läks
tõesti hästi, ei suutnud me künniseni jõuda, kuigi eeldasime, et seal meil selle ületamisega
probleeme ei teki. Selle põhjuseks on igapäevane reaalsus: inimesed ei kanna dokumenti,
mida on Austrias Euroopa kodanikualgatusele allakirjutamiseks vaja, üldiselt iga päev
endaga kaasas. Nii tulidki paljud inimesed meie juurde ja ütlesid, et soovivad oma allkirja
anda, kuid dokument jäi koju. Kahjuks ei tulnud nad sageli tagasi.
Seega ärge keskenduge oma kampaanias ainult seitsmele ELi liikmesriigile, vaid veenduge, et
neid oleks rohkem! Kui mõnes liikmesriigis, kus te tõesti eeldate künnise ületamist, seda ei
juhtu, on teil varuks ka teisi liikmesriike, kus võite siiski edu saavutada. Ja just seda me ka
tegime: lõpuks õnnestus meil künnis ületada 11 ELi liikmesriigis. Kui olete aga künniseni
jõudnud, siis ärge jääge pidama! Lubage mul tuua järgmine näide: Sloveenias on künnis
5640 allkirja ja meil õnnestuski see arv kokku saada. Siiski tuleb teil esitada allkirjad
liikmesriigi pädevatele asutustele kontrollimiseks; seega, kui piirdute üksnes künnise
saavutamiseks vajalike allkirjadega, võib see olla põhjus, miks teie Euroopa kodanikualgatus
ebaõnnestub – pärast kontrollimist võib juhtuda, et mõned allkirjad lähevad kaduma. Selle
vältimiseks veenduge künnise ületamises ja koguge allkirju rohkem kui seitsmes ELi
liikmesriigis.
Kampaania raames saadud kolmas õppetund on seotud mitmekeelsusega. Euroopa Liidus on
24 ametlikku keelt, kuid lisaks sellele räägib 50 miljonit ELi liikmesriikide kodanikku veel 60
piirkondlikku või vähemuskeelt. Seega kasutage seda rikkalikku keelepärandit, mis meil
Euroopa Liidus on. Meie tegime kampaania käigus nii: pöördusime inimeste poole nende
emakeeles ja saime palju paremat vastukaja, sest näiteks ungarlasena nägin ma Facebooki
reklaami ungari keeles. Twitteris (41 000 inimesest koosneva) ladiini keele kõnelejate
kogukonna liikmena nägite postitust ladiini, mitte ainult itaalia keeles; see hakkab
tõepoolest paremini silma. Seega tasub meeles pidada, et uues Euroopa kodanikualgatuse
süsteemis on teil võimalik saata teateid ka piirkondlikes keeltes. Kasutage seda funktsiooni
kindlasti – oleksin seda hea meelega ka ise koos oma meeskonnaga teinud, kui see oleks
meile kampaania ajal juba olemas olnud. Kahjuks pidime seda tegema vana kooli stiilis –
kogusime jälgijaid oma sotsiaalmeedia kontodele – ja ka siin tuleb rõhutada järgmist:
kasutage ära asjaolu, et eri liikmesriikides kasutavad inimesed erinevaid platvorme. Twitter

võib olla populaarne ühes liikmesriigis, Facebook teises ning kolmandas võib õige vahend
olla hoopis Instagram. Pidage seda alati meeles ja suhelge inimestega nende emakeeles.
Seega, kasutage nende emakeelt, kirjutage neile, kui arvate, et nad võiksid teie sõnumi
suhtes positiivselt meelestatud olla, ning püüdke alati inimestega rääkida ja neid kaasata!
Kui Euroopa kodanikualgatuse foorum oleks meie kampaania ajal juba olemas olnud, oleks
see meie tegevusele kindlasti oluliselt kaasa aidanud; oleksime võinud küsida inimestelt abi,
paluda neil tõlkida teatavad tekstid oma emakeelde, paluda inimestelt (näiteks õigusalast)
tuge või ideid selle kohta, kuidas tagada meie edu teatavates liikmesriikides. Sellest
foorumist oleks meil palju kasu olnud. Seega on mul väga hea meel, et see on nüüd olemas,
ning ma sooviksin Euroopa Komisjoni uue Euroopa kodanikualgatuse foorumi vahendusel
teie algatust teiega arutada.

