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Az aláírásgyűjtésben 
oroszlánrészt vállaló Gerilla.hu 
kampánycsapata a Székelyhon 
csíkszeredai szerkesztőségében

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Egy kis háttér

A nemzeti régiók védelmét célzó európai polgári kez-
deményezés aláírásgyűjtése 2019. május 7-én indult; 
határidejét a koronavírus-járványra való tekintettel 
az Európai Bizottság többször meghosszabbította, a 
végső határidő 2021. május 7. lett. Az európai polgári 
kezdeményezés jogintézménye lehetővé teszi, hogy 
az Európai Unió állampolgárai közvetlenül felkérjék 
az Európai Bizottságot, terjesszen elő jogalkotási 
javaslatot a hatáskörébe tartozó területen. A polgári 
kezdeményezést a 27 uniós tagország közül legalább 
hétből származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak 

kell aláírásával támogatnia. A hét tagállam mindegyi-
kében össze kell gyűjteni az adott országra vonatkozó 
minimálisan szükséges számú aláírást. A nemzeti 
régiókról szóló kezdeményezést az unió több mint 1,4 
millió állampolgára támogatta kézjegyével, tizenegy or-
szágban (Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, 
Horvátországban, Írországban, Spanyolországban, Lett-
országban, Szlovéniában, Svédországban, Litvániában 
és Belgiumban) gyűjtöttek több aláírást, mint amennyit 
az EU megkövetel. Egyébként több mint 25 őshonos 
nemzeti kisebbség él az uniós tagállamokban.

Nem hallottak a székelyekről
Az aláírásgyűjtés tapasztalatairól beszélt az Írdalá.hu kampánycsapata

KOVÁCS ATTILA

A Székelyhon szerkesztőségé-
ben járt tegnap az Írdalá.hu 
Pesty László rendező vezet-

te kampánycsapata, amely sikerre 
vitte a Székely Nemzeti Tanács által 
a nemzeti régiókért indított európai 
polgári kezdeményezés aláírás-
gyűjtését, a szükséges hét helyett 
tizenegy országban teljesítve a ki-
tűzött célt. Tapasztalataikról, ta-
nulságokról, akadályokról, az elkö-
vetkező lépésekről beszélgettünk.

A világjárvány miatt meghosz-
szabbított, majd május 7-én lezárult 
aláírásgyűjtés kampányának irá-
nyítását tavaly tavasszal vette át a 
Pesty László vezette csapat, a Geril-
la.hu, akkor még csak néhány em-
berrel, és kevés pénzzel rendelkez-
tek. A Székelyhon szerkesztőségét 
is felkereső társaság azóta kemény 
munka árán olyan sikertörténetet 
tudhat maga mögött, amelyre akkor 
még kevesen számítottak.

Besegítettek a nagy nevek

Gömör Tamás kreatív vezető sze-
rint, aki amúgy zenész és fotós is, 
ez azért volt izgalmas, mert valami 
olyasmit kezdtek el csinálni, ami-
ről nem sokat tudtak, mivel alulról 

indult. „Laci röviden elmond-
ta a lényeget, megkérdezte, 
hogy van-e kedved részt 
venni ebben. Én mondtam, 
hogy ezerrel, és akkor el-
kezdtünk forgatni otthoni 
hírességekkel, ismertebb 
emberekkel, közéleti sze-

mélyiségekkel. Először egy 
délvidéki rendezővel, Károlyi Atti-
lával forgattunk, utána jött Czene 
Attila úszó olimpikon, aztán a po-
litikusok következtek – és izgalmas 
volt a számok tekintetében látni a 
növekedést, és azt, hogy ez műkö-
dik” – emlékezett. Volt, aki a világ-
járvány miatt került kapcsolatba a 
kezdeményezéssel – a hálózatépí-
téssel megbízott Baranyi Katalin 
például korábban több évig hajón 
énekelt, majd miután megszűnt a 
munkalehetősége a járvány kitöré-
sével, hazajött, tudomást szerzett 
a kezdeményezésről, és először 
önkéntesként csatlakozott. „Az 
elején voltak problémák, nem volt 
pénz, reklámozni nem tudtunk, 
jött a koronavírus-járvány, akkor 
szembesültünk azzal, hogy nem 
tudunk kimenni forgatni sehová, 
és nemcsak Magyarországról kel-

lettek az aláírások, hanem Európa 
többi országából is. Egy idő után 
úgy álltam hozzá, hogy ha ez az 
egész nem lesz érvényes, legalább 
azt érjük el, hogy Magyarország 
álljon az ügy mellé, és ez egy kicsit 
szimbolikus győzelem lesz. Aztán 
jött az ötlet Lacitól, hogy a híres-
ségek legyenek a reklámarcok, és 
az bejött – a végén már divat lett 

nekünk nyilatkozni” – elevenítette 
fel Mayer Mária média-tanácsadó, 
aki Pesty Lászlóval együtt a kam-
pány szövegeinek jelentős részét 
készítette, és számos érdeklődővel 
tartotta a kapcsolatot.

Akadályok a járvány miatt

A külföldi utak szervezése a világ-
járvány idején vált komoly nehéz-
séggé, Hutlassa Bencének példá-
ul az volt a feladata, hogy Pesty 
Lászlót eljuttassák olyan uniós 
országokba, ahová nem lehetett 
beutazni, és nem lehetett senkivel 
találkozni. „Minden országnak 
volt egy felelőse, programterveket 
készítettünk, és mindenütt sike-
rült találkozni olyan emberekkel, 
akik érdemben tudtak megszólal-
ni, vagy olyan követőtáboruk volt, 
akiknek tudták továbbadni az in-
formációkat” – említette. Új tagok 
is vannak a csapatban, Nagy Or-

solya humán erőforrás-menedzser 
azt mondta, azért csatlakozott, 
mert azt látta, hogy jó emberek 
vannak, akik közösen együtt egy 
jó célért dolgoznak, és van rá le-
hetőség, hogy változásokat gene-
ráljanak. Személyes kötődése van 
Székelyföldhöz Dorianne Niabe 
énekesnőnek, akinek nagymamája 
székelyudvarhelyi, és aki, mint el-

mondta, nemes ügyekért dolgozó, 
értékes emberekkel találkozott.

Mi lesz a folytatás?

Pesty László szerint a nemzeti ré-
giókért indult polgári kezdeménye-
zéssel nem fordulhat elő az, ami a 
Minority SafePackkel történt, hogy 

törvényalkotás helyett leseper-
jék az asztalról. „Kilenc hónapja 
nemcsak aláírásgyűjtéssel, hanem 
a lobbizás előkészítésével dolgo-
zunk, politikai kapcsolatrendsze-
reket építünk, nem csak ott, ahol 
aláírásgyűjtés volt. Ott vagyunk a 
német Bundestagban (német par-
lamentben) is egy bizottsági elnök 
révén. Csaknem egy éve készítjük 
elő azt, ami másfél-két év múlva 
lesz, amikor az íróasztalokra kipa-
kolják az aláírásokat, elkezdenek 
a szövegen rágódni. Ismerjük a 
Minority SafePack példáját, és az 
velünk nem fog előfordulni. Már 
egy jogász munkacsoport dolgozik 
azon, hogy mit fognak válaszolni 
arra, amit a brüsszeliek mondani 

fognak” – ismertette. Egyúttal ki-
tért arra is, hogy sokan próbálták 
ezt a sikert a maguk eredményének 
beállítani. „Mindenkinek üzenem, 
aki összevissza hazudozik, hogy az 
analitikákat hasonlítsuk össze: me-
lyik webes felületről hány aláírót 
hová irányítottak? Mi bármikor meg 
tudjuk ezt mutatni, szeretnénk lát-

ni a másokét is” – mondta. A kam-
pánycsapat az aláírásgyűjtés során 
szembesült azzal, hogy a székelyek-
ről, Székelyföldről Európában alig 
tudnak valamit. Ezért a következő, 
Csillagösvényen nevet viselő hosz-
szú lefutású projektjük Székelyföld, 
a székelyek külföldi megismerteté-
se, népszerűsítése lesz. „Több mint 
egy év alatt azt tapasztaltam Dub-
lintól Vilniusig mindenhol, hogy 
olyan emberekkel futok össze, akik 
mondták, igen, már aláírtuk. De 
valamit nem értenek: ez a »szek-
ler« (szekler, azaz székely angolul 
és további néhány nyelven – szerk. 
megj.) mit jelent? Étel, növény? Sen-
ki nem tudja, hogy kik a székelyek. 
Ezért elhatároztuk, hogy fel kellene 

építeni a brandet. Információhi-
ány van, amivel naponta többször 
szembesültünk az egész földrészen, 
a következő tíz év alatt azért fogunk 
dolgozni, hogy ez megváltozzon” – 
ígérte Pesty László.

• Úgy gyűjtöttek aláírásokat az Európai Unió számos országában a nemzeti régiók 
védelmében indított európai polgári kezdeményezéshez, hogy közben rendszeresen 
szembesülniük kellett azzal is, hogy a székelyekről, Székelyföldről Európában alig 
tudnak valamit – emlékezett vissza Pesty László, a kezdeményezéshez kötődően 
indított petíció kampányfőnöke, aki a Gerilla.hu csapatával tegnap tapasztalatairól 
mesélt a Székelyhon szerkesztőségében.




