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Mitä opimme, kun teimme eurooppalaisen kansalaisaloitteen? Ainakin nämä kolme asiaa: 
 
Ensiksikin pitää varmistaa, että allekirjoituksia on reilusti yli miljoona. Minority Safepack -
aloitteelle keräsimme yli 1,3 miljoonaa allekirjoitusta. Muistakaa kuitenkin, että keruuajan 
jälkeen allekirjoitukset pitää tarkastuttaa EU-maiden viranomaisilla. Voi olla, että kaikki 
allekirjoitukset eivät kelpaa: jos nimi on väärin tai passin numero puuttuu, allekirjoitusta ei 
hyväksytä. Meidän keräämistämme 1,3 miljoonasta allekirjoituksesta hyväksyttiin vain 
1 128 385. Suuri määrä allekirjoituksia siis hylättiin. Älkää siis lopettako, kun pääsette 
miljoonaan, vaan jatkakaa tuenilmausten keräämistä. 
 
Toinen vinkki liittyy maakohtaisiin vähimmäismääriin. Älkää kerätkö allekirjoituksia vain 
seitsemästä EU-maasta. Esimerkiksi meillä nimenkeruu sujui hyvin Itävallassa, mutta emme 
saaneet siellä kerätyksi vaadittua määrää, vaikka niin odotimme. Syy oli yksinkertainen: 
ihmiset eivät yleensä kuljeta mukanaan asiakirjaa, joka kansalaisaloitteen allekirjoittajalta 
Itävallassa vaaditaan. Monet sanoivatkin: "Haluan allekirjoittaa, mutta tuo asiakirja on 
minulla kotona”, eivätkä he sitten enää palanneet. 
Älkää siis kerätkö nimiä vain seitsemästä maasta, vaan 
useammasta. Jos jossakin maassa ei päästä tavoitteeseen odotuksista huolimatta, muissa 
maissa on vielä mahdollisuus onnistua. Me teimme niin, ja lopulta vähimmäismäärä ylittyi 
11 maassa. Ja kun tämä raja ylittyy, älkää lopettako keräämistä. Esimerkiksi Sloveniassa 
pitää kerätä vähintään 5 640 allekirjoitusta, ja siihen me pääsimme. Allekirjoitukset on 
kuitenkin toimitettava tarkastettaviksi kansallisille viranomaisille. Jos siis kerätään vain 
vähimmäismäärä, koko kansalaisaloite voi raueta, sillä osa allekirjoituksista voidaan hylätä 
tarkastuksessa. Jotta näin ei käy, kerätkää allekirjoituksia selvästi yli vähimmäismäärän ja 
useammasta kuin seitsemästä EU-maasta. 
 
Kolmas vinkki liittyy monikielisyyteen. EU:lla on 24 virallista kieltä, ja lisäksi EU-maiden 50 
miljoonaa kansalaista puhuu 60:tä alueellista kieltä tai vähemmistökieltä. Hyödyntäkää siis 
EU:n rikasta kieliperintöä. Me lähestyimme ihmisiä heidän omalla kielellään, ja vastaanotto 
oli paljon parempi. Kun unkarilainen lukee Facebook-viestin unkariksi tai retoromaanin 
puhuja, joita on vain 41 000, Twitter-viestin omalla kielellään eikä vain italiaksi, se herättää 
todella huomiota. EU:n uudessa tuenilmausten keruujärjestelmässä voi lähettää viestejä 
alueellisilla kielillä. Hyödyntäkää tätä ominaisuutta – kunpa meilläkin olisi ollut se 
kansalaisaloitekampanjamme aikana. Ikävä kyllä meidän piti toimia vanhaan malliin, eli 
keräsimme seuraajia sosiaalisen median tileille. Muistakaa tässä yhteydessä, että eri maissa 
ihmiset käyttävät eri alustoja. Yhdessä maassa suosituin on Twitter, toisessa Facebook ja 
jossakin taas sopivin on Instagram. Tämä kannattaa pitää mielessä. Käyttäkää kohdeyleisön 
kieltä, viestikää myönteiseen sävyyn ja puhukaa ihmisille innostavasti. Jos EU:n 
kansalaisaloitefoorumi olisi ollut olemassa, se olisi ollut kampanjassamme todella 
hyödyllinen: olisimme pyytäneet ihmisiltä apua, esimerkiksi käännöksiä eri kielille, 
oikeudellisia neuvoja tai vinkkejä kampanjointiin eri maissa. Foorumista olisi todella ollut 
hyötyä. Joten on tosi hyvä, että se on nyt olemassa. Olisikin mukavaa keskustella teidän 
aloitteistanne EU:n uudessa kansalaisaloitefoorumissa. 
 


