
 

 

Oversættelse af videoklippet. Spring ud i det – og hav hjertet med 
 

Mit navn er Timo, og jeg kommer fra Frankrig. Jeg startede et europæisk borgerinitiativ, 
fordi jeg i november 2018 for første gang hørte om afgiftsfritagelsen for flybrændstof og 
petroleum gennem "de gule veste" i Frankrig, som bl.a. protesterede mod de stigende 
afgifter på brændstof til biler.  
 
Dengang stod beskatning af petroleum ikke højt på dagsordenen i EU-institutionerne i 
Bruxelles, så vi besluttede at starte dette europæiske borgerinitiativ for at sikre, at EU-
institutionerne, medlemmerne af Europa-Parlamentet, Rådet, alle her i Bruxelles og andre 
steder samt i de forskellige hovedstæder hører om de europæiske borgeres ønske om at 
sætte en rimelig pris på luftfartens forurening. 
 
Efter seks måneders kampagnearbejde og efter at have indsamlet over 60.000 underskrifter 
hørte vi i begyndelsen af december, at Europa-Kommissionen ville tage vores forslag op og 
tilføje forslaget om beskatning af flybrændstof til den grønne pagt. 
 
Efter Europa-Kommissionens meddelelse om, at vores forslag ville indgå i den grønne pagt, 
følte vi os ekstremt lettede. Og vi var også ekstremt glade, fordi vi efter næsten ét år med 
kampagnearbejde, forberedelser og hårdt arbejde i vores fritid havde opnået noget. Og det 
føltes virkelig godt. Som EU-borgere følte vi ofte, at vi ikke blev hørt af de nationale 
politikere, selv de lokale og især desværre de europæiske beslutningstagere. Men ECI er 
virkelig et godt redskab, som gør, at de europæiske borgere kan blive hørt i hele Europa. 
 
Jeg tror, at den mest spændende del af hele kampagnen var, da den hollandske regering 
inviterede os til Haag til et meget eksklusivt mellemstatsligt arrangement for at tale om 
beskatning på luftfartsområdet. Og vi følte os virkelig som noget særligt, fordi der ikke blev 
indbudt NGO'er. Men det viste virkelig, at politikere og beslutningstagere generelt tager ECI 
meget alvorligt, fordi de indbød os til dette meget eksklusive arrangement.  
 
Det mest frustrerende var, når vi sendte massevis af e-mails ud for at få partnere med om 
bord og for at bede kendte, journalister og politikere om at deltage i sagen, og vi fik meget 
få svar. Men nu, hvor jeg er begyndt at arbejde, har jeg fundet ud af, hvor mange e-mails 
man får hver dag, og nu forstår jeg egentlig godt, hvorfor folk ikke altid svarer på e-mails. Så 
tøv ikke med at tage telefonen og ringe til folk. Bare gå til dem! 
 
Mit navn er Sandro. Jeg er 22 år gammel og kommer fra Tyskland. Det europæiske 
borgerinitiativ og hele vores rejse har givet mig mange muligheder for at øge min viden. Og 
jeg har lært en masse om markedsføring, positionering, lobbyarbejde og netværk mellem 
organisationer, der deler de samme værdier. 
 
Grundlæggende har den største udfordring nok været at udarbejde en tværeuropæisk 
kampagne. For vi er kun studerende og har ikke rigtig nogen erfaring med det. Men samtidig 
har det også været virkelig spændende, fordi det har givet mig mulighed for at bruge noget 
at det, jeg har lært på mine marketingkurser, og generelt udvikle mig som menneske. 
 



 

 

I bund og grund kan alle starte et europæisk borgerinitiativ, for jeg vidste intet om politik 
eller selve instrumentet, før jeg startede et europæisk borgerinitiativ. Og selv om vi bare er 
studerende, kom vi med i den grønne pagt, og vores forslag blev taget op af Europa-
Kommissionen. 
 
Mit personlige ansvar under hele kampagnen var at tage kontakt til politikere, indgå 
partnerskaber med NGO'er, foretage baggrundstjek for at se, hvilke NGO'er eller politikere 
der ville være de bedste partnere for os. Og vi brugte vi en del energi på at opbygge et 
europæisk fællesskab via de sociale medier. For som I ved, skal vi bruge underskrifter fra 
hele Europa. 
 
Den bedste del var at påtage sig et stort ansvar for at gennemføre et initiativ og et politisk 
forslag til Europa-Kommissionen. Da vi startede initiativet, var vi nødt til at tage rundt til 
konferencer, hvilket for mig personligt var første gang, og vi begyndte at gå på jagt efter 
politikere og repræsentanter for NGO'er og etablere relationer til dem. For vi er studerende 
og kan ikke gøre det alene. Så det var virkelig spændende og sjovt for mig at opbygge 
partnerskaber med de mennesker, der er eksperter på området. 
 
Den værste del eller måske faktisk den mest stressende del var at finde balancen mellem at 
læse på universitetet og være medinitiativtager til et europæisk borgerinitiativ og en 
tværeuropæisk kampagne. Og da vi var studerende og begyndte på det her meget spontant, 
havde vi heller ikke særlig mange penge og måtte dække vores udgifter selv. Jeg ville dog 
ønske, at jeg havde kendt til forummet for det europæiske borgerinitiativ tidligere, for det 
giver rigtig god rådgivning om, hvordan man kan skaffe midler til folk, der som os ikke har 
nogen erfaring. 
 
Mine venner forstod ikke rigtig arbejdet med det europæiske borgerinitiativ eller en 
tværeuropæisk kampagne. De ved, at det haster med at handle på  
miljøet, men ECI-proceduren som helhed forstod de ikke helt, da de ikke rigtig   
har noget med EU-spørgsmål at gøre. Men jeg ville gerne forklare dem, at det faktisk ikke    
er så svært. Man skal bare sætte sig ind i, hvordan instrumentet fungerer, og så finde en 
politik, et problem eller en bekymring, som mange europæere i hele Europa har til fælles – 
helst noget, der kan omdannes til et initiativ, og som du virkelig brænder for. 
 
Jeg vil gerne opfordre folk, der står med et problem eller en bekymring, som mange 
europæiske borgere deler, til ikke at tænke for meget og i stedet bare gøre noget. For i 
sidste ende finder man kun ud af noget ved at gøre det, og det er også vores oplevelse. Vi 
var meget uerfarne på området, på politik generelt og på politikudformning, men man kan 
altid lære noget undervejs. 
 
Så jeg vil virkelig, virkelig, virkelig gerne understrege: Hvis du har en idé til, hvordan Europas 
fremtid skal formes, eller hvordan et problem skal løses, skal du ikke tøve med at starte dit 
eget europæiske borgerinitiativ! 
 



 

 

Det er ikke altid let at starte et europæisk borgerinitiativ. Det er en lang proces og en hård 
procedure – og til tider virkelig frustrerende. Og det er ekstremt vigtigt, at man ikke giver 
op! 
 
Bliv ved med at tro på dit forslag, ellers er det meget sandsynligt, at du kommer til at give op 
på et tidspunkt. Så sørg for, at du elsker dit forslag, og at det virkelig er noget, du brænder 
for. Du må aldrig give op! 
 

 
 


