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Taigi, ko pirmiausia išmokome iš Europos piliečių iniciatyvos ir ką galėtume patarti kitiems? 
Išskirsiu tris dalykus. 
 
Pirma, būtinai surinkite daug daugiau nei 1 mln. parašų! Kampanijos „Minority Safepack“ 
metu mums pavyko surinkti daugiau kaip 1,3 mln. parašų. Tačiau nepamirškite, kad 
pasibaigus kampanijai, parašus reikės pateikti kiekvienos valstybės narės nacionalinėms 
institucijoms patikrinti. Kai kurie jūsų surinkti parašai gali būti pripažinti negaliojančiais: gal 
kas nors blogai įrašė vardą ar pavardę, praleido paso numerio skaičių ir todėl šis parašas 
nebus įskaitytas. Galiausiai iš 1,3 mln. parašų mums buvo patvirtinti tik 1 128 385 parašai. 
Taigi matote, kad buvo atmesta nemaža dalis parašų. Todėl nesustokite! Pasiekę 1 mln. 
pritarimo pareiškimų, rinkite juos toliau! 
 
Antrasis patarimas susijęs su parašų skaičiumi valstybėse narėse. Nerinkite parašų tik 
septyniose ES valstybėse narėse! Paaiškinsiu, kodėl. Austrijoje, kurioje iš tiesų sėkmingai 
vykdėme kampaniją, reikiamo skaičiaus nesurinkome, nors tikėjomės jį ne tik pasiekti, bet ir 
viršyti. To priežastis – labai buitinė: dokumento, kurio reikia norint pasirašyti už Europos 
piliečių iniciatyvą Austrijoje, žmonės paprastai nesinešioja su savimi, todėl daugelis prie 
mūsų priėjusiųjų sakydavo: „Norėčiau pasirašyti, tačiau palikau tą dokumentą namie“ ir, 
deja, jie taip ir negrįždavo. 
Taigi neapsiribokite septyniomis ES valstybėmis narėmis, taikykitės į daugiau šalių! Tuomet, 
jei dėl kokios nors priežasties per kampaniją nesurinksite reikiamo skaičiaus parašų vienoje 
iš valstybių narių, kurioje tikrai tikėjotės viršyti ribą, jums liks kitų valstybių narių, kuriose 
galbūt pasiseks geriau. Mums galiausiai pavyko reikiamą skaičių viršyti 11 ES valstybių narių. 
Tačiau net pasiekę reikiamą skaičių nesustokite! Štai pavyzdys. Slovėnijoje reikiamas parašų 
skaičius yra 5640 ir mums pavyko tiek surinkti. Tačiau parašus reikia pateikti 
kompetentingoms valstybių narių institucijoms patikrinti; taigi, jei sustosite tiksliai ties 
nustatytu reikiamu skaičiumi, jūsų Europos piliečių iniciatyva dėl to gali nepavykti, nes 
patikrinus parašus, dalis jų gali būti nepatvirtinta. Kad to išvengtumėte, surinkite gerokai 
daugiau nei reikia ir rinkite parašus daugiau nei septyniose ES valstybėse narėse. 
 
Trečiasis patarimas susijęs su daugiakalbyste. Europos Sąjungoje turime 24 oficialiąsias 
kalbas, tačiau be jų dar 50 mln. ES valstybių narių piliečių kalba 60 regioninių arba mažumų 
kalbomis. Pasinaudokite Europos Sąjungos kalbų įvairove. Kampanijos metu kreipėmės į 
žmones jų kalbomis ir sulaukėme labai palankaus atsako – juk vengrui daug maloniau 
skaityti „Facebook“ skelbimą vengrų kalba arba ladynų kalbos vartotojui, kurių yra apie 
41 000, – „Twitter“ žinutę ladynų kalba, o ne tik italų kalba. Tai iš tiesų patraukia dėmesį. 
Turbūt žinote, kad naujojoje Europos piliečių iniciatyvos sistemoje galite siųsti žinutes 
regioninėmis kalbomis. Būtinai naudokitės šia funkcija. Mes patys būtume tai darę, jei tokia 
galimybė būtų buvusi per mūsų kampaniją. Deja, tuo metu, kai rengėme kampaniją, 
galėjome naudotis tik mažiau moderniais metodais. Taigi mes būrėme sekėjus socialinės 
žiniasklaidos paskyrose, bet čia vėlgi nederėtų pamiršti, kad skirtingose valstybėse narėse 
žmonės naudojasi skirtingomis platformomis. „Twitter“ gali būti populiarus vienoje 
valstybėje narėje, „Facebook“ – kitoje, o trečioje galbūt geriausia priemonė būtų 
„Instagram“. Visada turėkite tai omenyje ir pasirinkite tinkamą kanalą savo auditorijai 



pasiekti. Taigi: kalbėkite jų kalba, rašykite taip, kad sulauktumėte palankaus atsako ir visada 
stenkitės kuo daugiau kalbėtis su žmonėmis, sudominkite juos! Jei per mūsų kampaniją jau 
būtų veikęs Europos piliečių iniciatyvos forumas, būtume pasinaudoję visomis jo 
teikiamomis galimybėmis – būtume galėję prašyti žmonių pagalbos, paprašyti jų išversti tam 
tikrus tekstus į atitinkamas jų kalbas, kreiptis paramos, nesvarbu, ar tai būtų teisiniai 
patarimai, ar idėjos, kaip užsitikrinti sėkmę vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Tikrai būtume 
pasinaudoję Forumo pagalba. Nepaprastai džiaugiuosi, kad dabar tokią galimybę turime ir 
norėčiau išgirsti apie Jūsų iniciatyvą Europos Komisijos naujajame Europos piliečių 
iniciatyvos forume. 
 


