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Kādas bija galvenās, mūsu Eiropas pilsoņu iniciatīvas sakarībā gūtās atziņas? Vēlos izcelt trīs 
svarīgus punktus. 
 
Pirmkārt, gādājiet, ka savācat daudz vairāk par vienu miljonu parakstu! Kampaņas “Minority 
Safepack” laikā mums izdevās savākt vairāk nekā 1,3 miljonus parakstu. Kad kampaņa ir 
galā, paturiet prātā, ka jums paraksti ir jāiesniedz verificēšanai katras dalībvalsts 
nacionālajās iestādēs. Iespējams, ka daži savāktie paraksti tiek atzīti par nederīgiem: tāpēc 
ka kāds, iespējams, ir uzrakstījis nepareizi savu vārdu vai izlaidis ciparu pases numurā tā, ka 
viņa paraksts nevar tikt verificēts. Tādējādi, no 1,3 miljoniem parakstu, kurus bijām savākuši, 
tikai 1 128 385 parakstu tika apstiprināti. Līdz ar to zaudējām lielu skaitu parakstu. Tāpēc 
neapstājieties! Kad būsiet sasnieguši 1 miljona robežu, turpiniet vākt paziņojumus par 
atbalstu! 
 
Otrā gūtā atziņa ir saistīta ar robežvērtībām dalībvalstīs. Neaprobežojieties ar parakstu 
vākšanu tikai septiņās ES dalībvalstīs! Lūk, kāpēc: mums bija labi rezultāti kampaņā Austrijā, 
kur cerējām, ka pārsniegsim robežvērtību,  bet mums tas neizdevās vienkārša iemesla dēļ: 
cilvēki parasti nenēsā līdzi dokumentu, kas ir vajadzīgs, lai parakstītu Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu Austrijā. Daudzas personas mums teica: “Es vēlos parakstīt iniciatīvu, bet es atstāju 
šo dokumentu mājās”, un diemžēl viņi nekad atpakaļ neatnāca. 
Tāpēc nekoncentrējiet savu kampaņu tikai uz septiņām ES dalībvalstīm, gādājiet, 
ka to izvēršat vairākās! Tādējādi, ja kāda iemesla dēļ nesasniedzat robežvērtību, kas tiek 
prasīta kādā no dalībvalstīm, jums ir iespēja to izdarīt citās dalībvalstīs. Un tieši to mēs 
izdarījām: beigās mums izdevās pārsniegt robežvērtību 11 ES dalībvalstīs. Tomēr, tiklīdz 
savācat šo robežvērtību, neapstājieties! Te ir piemērs: Slovēnijā slieksnis ir 5640 paraksti, un 
mums izdevās tos savākt. Tomēr paraksti pēc tam ir jāiesniedz verificēšanai dalībvalsts 
kompetentajās iestādēs; līdz ar to, ja apstājaties pie precīzā skaita un pāris parakstus 
zaudējiet pēc verificēšanas, riskējat ar Eiropas pilsoņu iniciatīvas neveiksmi. Tāpēc turpiniet 
parakstu vākšanu tā, ka pārsniedzat prasīto robežvērtību vairāk nekā septiņās ES dalībvalstīs. 
 
Trešā atziņa, ko guvām kampaņas laikā, attiecas uz daudzvalodību. Eiropas Savienībā ir 24 
oficiālās valodas, un arī 60 reģionālās vai minoritāšu valodas, kurās runā 50 miljoni ES 
dalībvalstu pilsoņu. Izmantojiet šo Eiropas Savienības bagāto lingvistisko mantojumu. Mūsu 
kampaņas laikā  uzrunājām cilvēkus viņu valodā un konstatējām, ka vēstījumi tiek uzņemti ar 
daudz lielāku atsaucību: ja es kā ungārs redzu vietnē “Facebook” paziņojumu ungāru valodā 
vai kā cilvēks, kas runā ladīņu valodā — valodā, kurā runā 41 000 cilvēku —, redzu vietnē 
“Twitter” ladīņu valodā publicētu ziņu, nevis tikai itāļu valodā,  tas daudz vairāk piesaistīs 
manu uzmanību. Jaunā Eiropas pilsoņu iniciatīvas sistēma jums ļauj sūtīt ziņojumus 
reģionālajās valodās. Izmantojiet šo funkciju, man būtu paticis to izmantot mūsu kampaņas 
laikā. Diemžēl mums vajadzēja rīkoties pa vecam: mēs izveidojām mūsu sociālo plašsaziņas 
līdzekļu kontu sekotāju kopienu. Turklāt ir jāatceras visvairāk izmantotās platformas dažādās 
dalībvalstīs var būt atšķirīgas. “Twitter” var būt populāra vienā dalībvalstī, “Facebook” un 
“Instagram” citā. Vienmēr paturiet to prātā un runājiet savas publikas valodā. Tātad: 
izmantojiet mērķauditorijas valodu, rakstiet tai tā, lai tā vēstījumu uztvertu pozitīvi, un 
gādājiet, ka runājat ar cilvēkiem un iesaistiet viņus! Ja Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums 



būtu pieejams kampaņas laikā, tas mums būtu bijis ļoti noderīgs: mēs būtu varējuši lūgt 
palīdzību pilsoņiem, lūgt viņiem iztulkot atsevišķus tekstus viņu attiecīgajās valodās vai lūgt 
atbalstu, vai tie būtu juridiski jautājumi vai idejas par to, kā gūt panākumus noteiktās 
dalībvalstīs. Šis forums mums būtu bijis liels atbalsts. Tāpēc esmu ļoti priecīgs, ka tagad 
mums tas ir, un es vēlētos apspriest ar jums jūsu iniciatīvu Eiropas Komisijas jaunajā Eiropas 
pilsoņu iniciatīvas forumā. 
 


