
 

 

Překlad textu k videu. Učte se praxí – a s nadšením pro věc 
 

Jmenuji se Timo a jsem z Francie. Evropskou občanskou iniciativu jsem začal organizovat 
poté, co jsem v listopadu 2018 poprvé slyšel o daňovém osvobození na letecká paliva, na 
kerosin. Zpráva přišla od lidí z Hnutí žlutých vest ve Francii, kteří protestovali proti růstu daní 
z pohonných hmot do aut.  
 
V evropských orgánech v Bruselu v té době nepovažovali zdanění kerosinu vůbec za prioritu. 
Proto jsme se rozhodli zahájit tuto evropskou občanskou iniciativu, aby se evropské orgány, 
evropští poslanci, Rada, všichni zde v Bruselu i mimo něj, v hlavních městech všech států 
dozvěděli o přání evropských občanů stanovit spravedlivou cenu za znečišťování ovzduší 
leteckým provozem. 
 
Po šesti měsících našeho tažení, kdy jsme shromáždili více než 60 000 podpisů, nám bylo na 
začátku prosince řečeno, že se Evropská komise začne naším návrhem zabývat, a návrh na 
zdanění leteckých paliv byl začleněn do Zelené dohody pro Evropu. 
 
Poté, co Evropská komise oznámila, že náš návrh bude součástí Zelené dohody pro Evropu, 
jsme pocítili nesmírnou úlevu a byli jsme hrozně šťastní, protože po téměř jednom roce 
kampaně, příprav a tvrdé práce, které jsme tomu v našem volném čase věnovali, jsme 
něčeho dosáhli a to bylo skvělé. Jako občané EU máme totiž často pocit, že nás politici 
přehlížejí, a to i místní a většinou, bohužel, i ti evropští, ale evropská občanská iniciativa je 
skutečně skvělým nástrojem, díky němuž je váš názor jako evropského občana slyšet v celé 
Evropě. 
 
Myslím, že nejzajímavější částí celé kampaně bylo, když nás nizozemská vláda pozvala do 
Haagu na velmi prestižní mezivládní akci, abychom tam o zdanění leteckých paliv hovořili. 
Pro nás to byla velká pocta, protože nebyla pozvána žádná nevládní organizace. Ukázalo se 
tím, že politici a činitelé s rozhodovací pravomocí obecně berou evropskou občanskou 
iniciativu velmi vážně, protože nás na tuto velmi prestižní akci pozvali.  
 
Asi nejhorším okamžikem bylo, když jsme rozesílali desítky e-mailů denně, abychom pro naši 
věc získali partnery, kontaktovali známé osobnosti, novináře nebo politiky, abychom jim 
řekli o naší petici, ale chodilo jen velmi málo odpovědí. Teď, když mám trvalé zaměstnání, 
chápu, kolik e-mailů lidé za den dostanou, a už vím, proč ne vždycky na váš e-mail odpoví. 
Proto neváhejte vzít telefon a prostě lidem zavolat a otravovat je! 
 
Jmenuji se Sandro, je mi 22 let a pocházím z Německa. Evropská občanská iniciativa a 
všechno to zařizování kolem pro mě bylo velkou příležitostí rozšířit si obzory a zároveň jsem 
docela pronikl do marketingu, naučil jsem se, že musíte dělat správnou věc na správném 
místě ve správnou dobu, lobbovat a navazovat kontakty mezi organizacemi, které sdílejí 
stejné hodnoty. 
 
Nejtěžším úkolem bylo v první řadě zorganizovat celoevropskou kampaň, protože jsme 
pouze studenti a v zásadě nemáme v tomto ohledu žádnou zkušenost. Zároveň to bylo velmi 



 

 

zajímavé, protože jsem měl možnost využít to, co jsem se naučil na hodinách marketingu a 
obecně se dál rozvíjet. 
 
V zásadě může takovou evropskou občanskou iniciativu zorganizovat každý, protože ani já 
jsem o politice vůbec nic nevěděl, ani jsem tento nástroj na začátku vůbec neznal. Ale i když 
jsme jen studenti, stali jsme se součástí Zelené dohody a našeho návrhu si všimla Evropská 
komise. 
 
Mým úkolem v celé kampani bylo kontaktovat politiky, navazovat partnerství s nevládními 
organizacemi, dělat rešerše, abych zjistil které nevládní organizace nebo kteří politici by byli 
jako naši partneři nejvhodnější. Také jsme věnovali spoustu energie vybudování 
celoevropské komunity prostřednictvím sociálních médií, protože, jak víte, podpisy musíte 
mít z celé Evropy. 
 
Nejlepší z toho byl ten pocit ohromné odpovědnosti při předkládání iniciativy a návrhu 
politického řešení Evropské komisi. Když jsme iniciativu zahájili, chodili jsme na konference, 
což bylo pro mě osobně vůbec poprvé, a sháněli zástupce nevládních organizací a politiky a 
navazovali s nimi kontakty, protože jako studenti bychom tohle sami nezvládli. Budovat 
partnerství s lidmi z oboru, pro mě bylo velmi zajímavé a hrozně mě to bavilo. 
 
Nejvíce stresu bylo spojeno s tím, že jsem musel najít rovnováhu mezi studijními 
povinnostmi a úkoly spoluiniciátora evropské občanské iniciativy a celoevropské kampaně. 
Vzhledem k tomu, že jsme byli studenti a celá tahle záležitost vznikla velmi spontánně, 
neměli jsme skoro žádné finance a veškeré výdaje jsme platili z vlastní kapsy. Kéž bych v té 
době věděl, že existuje Fórum evropské občanské iniciativy, kde mohou lidé bez zkušeností 
jako my najít tipy, jak získat finanční prostředky. 
 
Moji přátelé si vůbec nedovedli představit, co vlastně organizace evropské občanské 
iniciativy a celoevropské kampaně obnáší. Velmi dobře vědí, že je nutné něco naléhavě 
udělat pro ochranu životního prostředí, ale jak celkově probíhá evropská občanská iniciativa, 
jim nebylo příliš jasné, protože s evropskou problematikou nepřijdou moc do styku. Já jsem 
jim ale vysvětloval, že to až zas tak složité není: Nejdřív si musíte projít základní principy 
fungování iniciativy jakožto nástroje. Pak musíte najít konkrétní politickou oblast, nebo 
problém, který trápí dostatečný počet Evropanů z různých členských států EU. Musí jít také 
o problém, který spadá do kompetence Komise a který vám samozřejmě leží na srdci. 
 
Rád bych povzbudil všechny, kteří se potýkají s nějakým v Evropě všeobecně rozšířeným 
problémem, aby o tom moc nepřemýšleli a začali raději hned jednat, protože v konečném 
důsledku se nejvíc naučíte za pochodu, což je i naše zkušenost. V této oblasti jsme neměli 
skoro žádné zkušenosti, obecně v politice, jak se politika tvoří, ale to je vždy něco, co se 
časem naučíte. 
 
Chci tedy velmi, velmi, velmi zdůraznit: Pokud máte nějaký nápad, jak utvářet budoucnost 
Evropy nebo řešit nějaký problém, neváhejte a začněte organizovat svou vlastní evropskou 
občanskou iniciativu! 



 

 

 
Zahájení iniciativy není úplně snadné, je to dlouhý a těžký proces, někdy velmi frustrující, ale 
nejdůležitější je: nikdy to nevzdat! 
 
Nevzdávejte to. Musíte tomu stoprocentně a bez výhrad věřit. Jinak je dost možné, že to 
v určitém okamžiku vzdáte. Pokud je to skutečně něco, pro co chcete žít, stůjte si za svým. 
Takže ještě jednou: nikdy to nevzdejte! 
 


