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1. Úspešná organizácia kampaní a akcií
1.1 Čo je to kampaň?
Definícia pojmov
Kampaň je sériou komunikačných udalostí, často pod názvom akcie, ktorých
minimálnym cieľom je dosiahnuť zmenu v myslení ľudí. Vyšším cieľom je,
samozrejme, motivovať ľudí ku konkrétnemu konaniu alebo presadiť niečo aj
proti vôli politického protivníka. Inak formulované: „Kampane sú dramaturgicky
pripravené, tematicky ohraničené a časovo vymedzené komunikačné stratégie na
vyvolanie verejnej pozornosti“.
Pôvod slova „kampaň“ pochádza z taliančiny „campus“: rovina, voľné pole, roľa,
bojové pole. Dlhú dobu sa presadzovala nesprávna interpretácia a kampaň sa
chápala výlučne ako vojenské ťaženie.
Ak hľadáme v slovníku výraz KAMPAŇ, tak nájdeme:
vojenské ťaženie, spoločná veľká, ale časovo obmedzená akcia, akcia orientovaná
na niekoho, pochod, boj proti niečomu, boj, vojenská výprava, armáda, prieskumný
výpad, pohyblivá vojna, obrana, konflikt, opatrenie.
Priznávame, znie to dosť vojensky, ale nech to už otočíme akokoľvek, kampaň je
a ostane komunikačným ťažením.
Kampaň je proces zmeny, v ktorom ide o to, aby sa dosiahol želaný cieľ
»» bez formálnej moci
a
»» vďaka šikovnej komunikačnej stratégii.
Úlohu organizátorov/organizátoriek kampane je stvárnenie tohto procesu zmeny.

Kampaň má dobré vyhliadky na úspech, ak:
»» je cieľ dosiahnuteľný a hodnoverný,
»» máme jasnú stratégiu,
»» dokáže stratégia dobre reagovať na rámcové podmienky,
»» prebehla dobrá organizačná príprava,
»» je tím kampane dobre motivovaný,
»» tematika alebo dynamika kampane dokáže nadchnúť aj iných,
»» vynikajúco funguje externá aj interná komunikácia,
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»»
»»

funguje aj rozhodovací manažment,
máme perfektné načasovanie.

1.2 Formuluj svoje ciele
Podstatnou časťou dosiahnutia cieľa je jeho správna formulácia. Ak nie je jasný
cieľ, stáva sa voľba stratégie hrou s generátorom náhod. Tvoja kampaň je príliš
dôležitá na to, aby sme ju prenechali náhode. Angažovanosť tvojich kolegov si
nezaslúži, aby sme nesprávne odhadli situáciu alebo aby to náhodou už len nejako
dopadlo. NLP (neurolingvistické programovanie – veľmi efektívny komunikačný
model) hovorí o „dobre formovaných“ cieľoch. Cieľ by mal byť:
S – zmySluplný
U – jednoznačne sformUlovaný – kontrolovateľný
P – Pozitívne sformulovaný
E – samostatnE dosiahnuteľný
R – Relevantne správnej veľkosti
teda S U P E R.
ZmySluplný:
Pokús sa predstaviť si cieľ svojej kampane všetkými zmyslami čo najpresnejšie.
Čím detailnejšia a lepšia je predstava toho, čo chceš, tým lepšie sa na to dokážu
upriamiť tvoje myšlienky. O to ľahšie budeš vnímať možnosti a príležitosti ako
dosiahnuť cieľ.
Rozhodujúcou otázkou pre úspech nie je, či sa to dá urobiť, ale či si to vieme
predstaviť.
Náš mozog vie k svojim predstavám vyvinúť presne také silné emócie ako k tomu,
čo sme skutočne zažili. Človekovi, ktorý na tmavej ulici počuje kroky a bojí sa
prepadnutia, búši srdce presne tak, ako v prípade reálneho prepadu. Využime
našu predstavivosť, aby sme cieľ zachytili všetkými zmyslami.
Jednoznačne sformUlovaný – kontrolovateľný:
Silu a dôraz nadobudne politická výpoveď kampane len vtedy, ak je sformulovaná
jednoznačne a presvedčivo. Zároveň musí mať jasnú pointu. V heslách a sloganoch!
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Cieľ musí byť kontrolovateľný, aby si na konci kampane presne vedel, či svoj
tím pozveš na párty alebo na diskusiu o tom, čo môže na budúci raz urobiť ešte
lepšie. Čím jasnejšie je cieľ sformulovaný, tým skôr na konci vieš, či si s výsledkom
kampane spokojný.
Ak stanovíš kontrolovateľné (merateľné) ciele, tak musíš jednoznačne povedať, čo
chceš dosiahnuť. Často sa pri kampaniach ohľadne definície a komunikácie cieľa
vyskytnú nedorozumenia.
Jedna časť projektového tímu je spokojná s akciou, pretože bol splnený cieľ. Druhá
časť je nespokojná, pretože cieľ nebol splnený. Všetci teda mali svoje predstavy
o cieli. Vytvor spoločnú predstavu cieľa a spoločný pohľad na cieľ. V prípade
mnohých kampaní sa ukázalo, že je užitočné myslieť aj na „vedľajšie účinky“. Aké
nevýhody teda má náš cieľ?
Ak cieľ od počiatku vidíme vedome, je jednoduchšie prijať a akceptovať aj jeho
negatívne stránky. Nie je nič zničujúcejšie, ako dostať strach počas eskalácie
kampane. Pri behu cez žeravú pahrebu niet nič horšieho, ako začať uprostred
pahreby pomýšľať na návrat.
Pozitívne sformulovaný
Cieľ musí byť pozitívne sformulovaný. Je oveľa jednoduchšie ísť v ústrety tomu,
čo chceme dosiahnuť, ako „utekať“ od toho, čo nechceme. Súvisí to s naším
podvedomím, ktoré nepozná negáciu. Ak ťa napríklad požiadam, aby si nemyslel
na to, ako to vyzerá, keď sa ti táto kniha rozpadne v rukách ...
Haló, a to čo má byť!? Veď som ťa práve požiadal, aby si NEMYSLEL na to, ako
sa kniha rozpadá! To je, žiaľ, nemožné. Naše podvedomie je silnejšie ako naše
vedomie. S tým súvisí aj to, že našim odborárom a aktivistom často vyčítajú, že sú
proti všetkému, ale nikdy nemajú vlastný koncept. Už len preto, aby sme sa vyhli
tejto výčitke, treba cieľ kampane naformulovať tak, aby bolo jasné, čo chceme,
namiesto toho, aby sme formulovali, čo nechceme.
SamostatnE dosiahnuteľný
Cieľ kampane sa musí nachádzať v sfére vplyvu osôb, ktoré kampaň vedú.
Ak dohodneš cieľ, ktorý tvoj tím dosiahne len vtedy, ak sa musí spoľahnúť na
množstvo ľudí mimo tímu, tak je riziko stroskotania projektu príliš vysoké.
Relevantne správnej veľkosti
Cieľ musí mať správnu veľkosť. To znamená: musí to byť výzva. Ak je cieľ príliš nízky,
je príliš triviálny a nebude motivovať tím k tomu, aby sa do tejto kampane úplne
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„vložil“. Potom si vypočuješ vety ako: „To nie je príliš zaujímavé!“ alebo „Prosím ťa,
kvôli takej maličkosti toľko rozruchu!“ Ak je cieľ príliš nízky, nie je zaujímavý.
Niekedy sa však stane, že je cieľ príliš vysoký. Potom sa počas diskusie môžeš
tešiť na vety: „To nikdy nedokážeme!“, „Však tomu ani sám neveríš!“, „To nebude
nikdy fungovať!“. Veľkosť a neprehľadnosť vyvolá letargiu a nezáujem namiesto
motivácie a sily.
Raz som pripravil so zástupcami zamestnaneckých rád workshop v rámci prípravy
volieb do zamestnaneckej rady. Na moju otázku: „Čo chcete dosiahnuť?“ som
dostal jednohlasnú odpoveď: „Dobrý výsledok!“. To je síce jednoduchá odpoveď,
ale určite to nie je v zmysle SUPER-cieľa. Po krátkom úvode na tému ciele
sformulovali kolegovia nasledovný cieľ: „Bude to fantastický pocit, keď vo voľbách
do zamestnaneckej rady v septembri zvýšime stav našich mandátov zo štyroch
na päť“.
Je rozdiel medzi cieľom a požiadavkou:
Cieľ si stanovuje tím kampane.
Požiadavka je cieľ kampane určený pre verejnosť.

1.3 Nájdi správnu stratégiu
Globálna priepasť medzi chudobnými a bohatými si žiada viac ako súcit.
Žiada si akciu!
Bill Clinton
Kampaň má podporu vtedy, ak je tímu úplne jasná jedna vec: stratégia kampane.
Stratégia kampane stanoví, ako možno dosiahnuť cieľ kampane čo najúspešnejšie.
Mnoho kampaní ponúka ohňostroj improvizácií bez zdrojov a bez kontroly
úspechu. Stratégia je často len prázdnym konceptom, o ktorom sa na začiatku
diskutuje, ale vlastne nikdy poriadne nerozhodne a ktorý na konci slúži len na
dokumentáciu kampane. Niektorí autori kampaní si myslia, že stratégia už
znamená koordináciu termínov, foriem, akcií, hľadanie sloganov, výber materiálov
atď. Niektorí si myslia, že stratégia je súborom ideí a foriem a potom čakaním na
správny okamih nasadenia.
Ide o to, aby sme obmedzené sily orientovali na najmenší možný bod, a tým dosiahli
najväčšie pôsobenie sily. Či sa nám to páči, alebo nie, to je základným princípom
každého nástroja, každej zbrane – a každej stratégie. Carl von Clausewitz to
nazýva „ekonómiou sily“. Stratégia má teda definovať cieľové skupiny, témy, čas,
personál, financie, úsporne ich nasadiť a kontrolovať úspech.
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Stratégia je červená niť konania v kampani. Stratégia je súborom návodov na
konanie, ktorý nám pomáha využiť všetky možné cesty, vedúce k vytýčenému
cieľu. Nestačí mať stratégiu, musíme mať aj tím kampane, ktorý za stratégiou stojí.
Aby si mohol stanoviť svoju stratégiu a jej ciele, musíš, samozrejme, presne vedieť,
čo chceš. Vyvinúť správnu stratégiu si vyžaduje dobrú predstavu o tom, ako sa
môže situácia v budúcnosti vyvinúť. A k tomu patrí aj predstava o tom, „čo sa
stane, keď sa niečo nestane“.
V skutočnosti môže byť stratégia veľmi jasná a jednoduchá.
Dobrý príklad stratégie nám ukázala skupina anglických vreckových zlodejov,
ktorých „pracoviskom“ bola železničná stanica Liverpool. Odpútať pozornosť
okoloidúceho pri vyťahovaní peňaženky z jeho vrecka, odovzdať peňaženku
rýchlosťou blesku komplicovi a potom zmiznúť – to je pre skúseného vreckára
maličkosť. Ťažšie je však zistiť, v ktorom vrecku sa peňaženka nachádza. Riešenie,
ktoré našli títo zlodeji, bolo jednoduché a rafinované: Na dobre viditeľnom mieste
na stanici umiestnili veľký nápis: POZOR, VRECKOVÍ ZLODEJI! Keď okoloidúci videli
nápis, okamžite siahli po svojej peňaženke, aby sa uistili, že tam ešte je. Tento
okamih kontroly poskytol zlodejom potrebnú informáciu. O niekoľko chvíľ neskôr
zmenila peňaženka majiteľa. Pre vreckárov to bolo, akoby ju dostali naservírovanú
na tácni.
Čo si teraz myslíš? Príliš jednoduché? Áno, jednoduché až moc. Stratégiu
považujem za dobrú len vtedy, ak je
taká jednoduchá, ako je to možné a
taká komplexná, ako je to potrebné.
Stratégia musí byť zvolená tak, aby motivovala ľudí angažovať sa v tejto
kampani. Angažovanosť je čarovným slovíčkom pre mnoho z toho, čo chceme
dosiahnuť. Bez angažovanosti sa úspech nedostaví. Úspešní ľudia nie sú vždy tí
najinteligentnejší alebo najlepší ani nemajú vždy to najdrahšie vzdelanie alebo
najlepšie známky, nie sú najrýchlejší ani najsilnejší. Úspešní ľudia sú často tí, ktorí
pracujú pre svoj cieľ s najväčším nadšením. Ak v ľuďoch vzbudíš toto nadšenie, tú
ochotu pustiť sa do akcií a konať – tak si položil základný kameň úspechu svojej
kampane.

1.4 Definuj svoju cieľovú skupinu
Cieľová skupina je okruh osôb s relatívne jednotným očakávaním, viazaným na
určitý cieľ. Určenie cieľovej skupiny nám stanoví, ktoré okruhy osôb treba osloviť.
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Ak sa podarí dosiahnuť, že kampaň špecificky osloví cieľovú skupinu, bude
identifikácia s cieľmi, samozrejme, najväčšia. Najlepší príklad nám poskytol
demokrat John Kerry v kampani počas prezidentských volieb v USA v roku 2004
na svojej webovej stránke. Okrem všeobecných informácií, filmov a materiálov na
stiahnutie ponúkal informácie špeciálnym cieľovým skupinám:
Napríklad:
»» African Americans for Kerry
»» Americans Overseas for Kerry
»» Asian Americans for Kerry
»» Christians for Kerry
»» Doctors for Kerry
»» Environmentalists for Kerry
»» Firefighters for Kerry
»» Gays for Kerry
»» Latinos for Kerry
»» Native Americans for Kerry
»» Seniors for Kerry
»» Sportsmen for Kerry
»» Students for Kerry
»» Veterans for Kerry
»» Workers for Kerry
»» Young Voters for Kerry
atď.
Dovtedy neexistovala žiadna kampaň, ktorý by oslovovala a informovala cieľové
skupiny takýmto špecifickým spôsobom.
Pri každej kampani je potrebné definovať cieľové skupiny a vcítiť sa do ich situácie:
»» Čo charakterizuje túto cieľovú skupinu?
»» Čo je pre ňu dôležité?
»» Ako dokážem presadiť svoju tému v tejto skupine?
»» Ktoré záujmy tejto cieľovej skupiny dokážem osloviť?

1.5 Prijmi správne rozhodnutia
Ak sa musíš rozhodnúť a nerozhodneš sa, tak aj to je rozhodnutie.
Wiliam James
V prípade rozhodnutí nejde len o to, čo sa urobí, ale treba rozhodnúť aj o tom,
čo sa neurobí. To znamená povedať nie na určité podujatie, nie na určité cieľové
skupiny a nie na určité témy, nie na nasadenie niektorých médií. Toto NIE sa,
samozrejme, v príslušnom grémiu nedá len tak bez problémov presadiť. Dôvody
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môžu súvisieť s pocitom moci, strachu alebo so symptómom: „U nás sme to robili
vždy takto.“
Britský vojenský teoretik Basil Liddel Hart sa pokúsil vypracovať v prípade neistých
rozhodovacích situácií jadro stratégie.
»»
»»

»»
»»

»»

»»

Nastav svoj cieľ na prostriedky, ktoré máš k dispozícii.
Ak si odhryzneš väčší kus, ako dokážeš požuť, riskuješ stratu sebadôvery
a bojovej morálky svojich oddielov.
Nikdy nestrácaj z očí svoj cieľ, keď treba tvoj plán prispôsobiť zmeneným
okolnostiam.
K cieľu vedie vždy viacero ciest, ale nie všetky cesty vedú k cieľu. Možno nie
je dobré pustiť sa do slepých uličiek, ale ešte horšie je skončiť v slepej ulici.
Vyber si cestu, ktorú tvoj protivník najmenej očakáva.
Vcíť sa do situácie svojho protivníka a spýtaj sa sám seba, na ktorý postup je
najmenej pripravený.
Zabezpeč, aby tvoj plán a jednotlivé dispozície boli také flexibilné, aby sa
dali rýchle zmeniť.
Vezmi do úvahy, čo sa stane a čo urobíš, ak dosiahneš taktický úspech,
čiastkový úspech alebo neúspech.
Nevrhaj sa na protivníka, ktorý sa má na pozore alebo ktorého pozícia je
taká dobrá, že dokáže úder vrátiť alebo sa mu vyhnúť.
Frontálny útok dáva zmysel len vtedy, ak je schopnosť odporu protivníka
skoro zničená.
Neútoč v tom istom smere alebo tým istým spôsobom, keď sa prvý útok
nevydaril. Nestačí, ak si získaš posily a skúsiš to znova, pretože tvoj protivník
pravdepodobne tiež zmobilizoval svoje rezervy. Ak odrazí aj druhý útok,
pravdepodobne posilníš jeho bojovú morálku.

1.6 Voľba prostriedkov
Voľba prostriedkov je vždy otázkou možností. Lenin to sformuloval takto:
Oni vlastnia zbrane, a preto sme my za mier a reformy prostredníctvom
volieb.
Mahatma Gándhi a jeho slávny koncept pasívneho odporu v Indii poskytuje
vynikajúci príklad voľby prostriedkov. Gándhi sa zriekol násilia, aj násilia voči
svojim nepriateľom. Jeho cieľom bolo získať nezávislosť Indie spod cudzej
nadvlády. Jeho prostriedkom bol pasívny odpor. Nebola voľba prostriedkov, teda
nenásilný odpor, jednoducho jediným realistickým a racionálnym prostriedkom,
ktorý mal Gándhi k dispozícii? Nezahájil by, ak by mal zbrane, aj on ozbrojenú
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revolúciu proti Britom? A ak by aj mal zbrane, mal by dostatok ľudí, ktorých by
mohol nasadiť?
Mahatma Gándhi vo svojej autobiografii vyjadril údiv nad poddajnosťou
a pasivitou svojho národa voči Britom takto „Ako som postupne pri mojich
výskumoch nachádzal stále ďalšie hrôzy, ktoré boli môjmu národu privodené,
narazil som na správy o tyranských akciách vlády a svojvôľu jej úradníkov, na ktoré
som v takejto forme ani nebol pripravený a ktoré ma napĺňali hlbokým smútkom.
Čo ma vtedy prekvapilo a čo ma ešte aj dnes privádza do údivu, bola skutočnosť,
že kolónia, ktorá poskytovala počas vojny britskej vláde najvyšší kontingent
vojakov, mala tieto násilnosti bez odporu prijať.“
Gándhi a jeho druhovia sa často sťažovali na nemožnosť organizácie násilného
odporu voči nespravodlivosti a tyranii. Mal teda vzhľadom na túto situáciu vôbec
inú možnosť ako pasívny (nenásilný) odpor?
Pri voľbe prostriedkov si teda nekladieme iba otázku možnosti ich nasadenia,
ale aj otázku, nakoľko sme v skutočnosti ochotní tieto prostriedky uplatniť. Aký
vysoký má byť faktor bolesti môjho protivníka v kampani?

1.7 Kreativita
Moderný svet nikdy nebude ovládaný
ľuďmi alebo strojmi, ale ideami.
George de Santayana
Kreativita potrebuje voľný priestor bez cenzúry. Zároveň si organizácia musí želať
kampane a akcie. Zohľadniť pritom treba tri faktory:
môcť (= schopnosť zúčastnených pri kampaniach a akciách)
chcieť (= motivácia zúčastnených na kampaniach a akciách)
smieť (= poverenie zúčastnených na kampane a akcie)
Ak budú zohľadnené všetky tri aspekty, budeš úspešný.
Musí sa nám podariť odlíšiť sa našou kampaňou od „každodennosti“. V období
rokov 1990 až do konca deväťdesiatych rokov stúpol počet značiek, na ktoré
prebiehala v nemecky hovoriacich televíziách reklama, z 2000 na viac ako 5500,
teda skoro trojnásobne. Počet reklamných spotov stúpol z 300 000 na 1 500 000,
teda päťnásobne. Stále viac peňazí sa investuje na dosiahnutie pozornosti stále
nižšieho počtu publika. Pri každej porade public relation a reklamnej agentúry
odznie: „Reklama musí byť realistickejšia! Reklama musí byť odvážnejšia,
skutočnejšia, nápaditejšia! Reklama musí byť provokatívnejšia, aktuálnejšia
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a humornejšia. Reklama musí byť úprimnejšia, cielenejšia, prekvapujúcejšia
a živšia!“. Jedným slovom musí byť kreatívnejšia.
Kreativita je niečo, čo nemožno nariadiť. Je to na tebe, aby si vytvoril predpoklady,
ktoré umožnia kreativitu. Podporuje kreativitu plánovací proces, tak ako ho
riadim? Hodí sa miesto zasadania? Podporuje ju naša kultúra zasadnutí? Je cieľ
mojej kampane správne zvolený? Animuje prezentácia mojej idey kreativitu?
Odpoveď na tieto otázky je predpokladom pre slávnu otázku: Čo robiť?

2. 15 pravidiel úspešnej kampane
2.1 Odváž sa!
Musíme byť realistickí, pokúsme sa dosiahnuť nemožné!
Ernest „Che“ Guevara
Fakt, že kampane majú byť stále „modernejšie“, určite súvisí s „amerikanizáciou“
našej kultúry. Tento trend možno pozorovať už niekoľko rokov. Keď Gerhard
Schröder, kandidát strany SPD, v septembri 1998 ďakoval za svoje volebné
víťazstvo, bol to zlom hneď z dvoch hľadísk. Na jednej strane to, samozrejme, bol
koniec 16-ročného obdobia vlády a na strane druhej úspech „amerikanizácie“
volebného boja v Nemecku. Média vtedy zareagovali negatívnymi titulkami.
„Politická diskusia je čoraz viac len show“ alebo „... pretože vyhrávajú tí, ktorí
ponúkajú najlepšiu zábavu“. Ak si pozrieme pravidlá úspešnej kampane, tak
jednoznačne zistíme, že recept na úspech tohto „amerikanizovaného“ volebného
boja sa zakladá na základných princípoch úspešnej kampane.
Personalizovaný, vhodný do televízie, vytvárajúci nové skutočnosti
a nemilosrdný!
Vo svete, v ktorom
»» sú memoáre Dietera Bohlena bestsellerom,
»» sa národ zhromaždí pred obrazovkami, keď vysielajú „Starmaniu“ alebo
„Nemecko hľadá superstar“,
»» Alf Poier a Guildo Horn vystupujú na súťaži Eurovision-Songtest,
»» celé mesiace diskutujeme o udalostiach v „Big Brother“ alebo „Taxi Orange“,
»» sa v popoludňajších diskusných reláciách preberajú témy ako: “Môj priateľ
sa nikdy neumýva“ alebo „To je hrôza! Môj muž chodí k plastickému
chirurgovi!“, je potrebné aj v politickej debate ponúknuť kreatívnu, lesklú
a emocionálnu kampaň.
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„Makať“ až do odpadnutia – 70-roční aktivisti z ÖGB v pracovnom odeve.

„Koláč“ verejnej pozornosti sa delí každý deň. Je len na tebe, aby si svojou kampaňou
z neho získal veľký kus! Akcie a kampane ti dávajú možnosť prezentovať tvoju
tému „inak“. Uvidíš, že kampane natrvalo zmenia tvoju organizáciu. Jasné, akcie
a kampane predstavujú aj riziko. Ale nulové riziko znamená aj nulovú zmenu.
Tí, ktorí si to nechcú uvedomiť, ktorí to odmietajú a myslia si, že budú úspešní, keď
budú na stánkoch aj naďalej „zbierať podpisy“, tak tým prajem veľa šťastia. Škoda
ich premárnených síl.
Takisto si myslím, že úspešný je len ten,
kto koná v súlade s duchom svojej doby,
tak ako je neúspešný ten,
ktorého konanie pomerom doby nezodpovedá.
Niccolo Machiavelli
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2.2 Personalizuj svojho súpera!
V súvislosti s akciami často hovoríme o inštitúciách, ako je hospodárska komora,
združenie priemyselníkov, parlament. Počas jedného semináru na tému kampaň
som členov zamestnaneckých rád požiadal, aby si zapamätali prvý obraz, ktorý
im napadne, keď poviem slovo „hospodárska komora“. Na čo kolegovia mysleli?
Predovšetkým to boli obrazy: logo hospodárskej komory, vstup do budovy,
brožúrky atď. Ani jeden účastník seminára si v hlave nepredstavil obraz osoby.
Emocionalitu si je ťažké predstaviť, ak nemá tvár.
ÖGB to po prvýkrát prelomil vďaka jednej akcii. Pre poslancov, ktorí hlasovali za
zavedenie poplatkov za návštevu lekára, za zvýšenie dôchodkového veku a za
zhoršenie práva na dovolenku, sme pripravili tabule so sloganom:
Ja, (meno poslanca), odbúravam sociálne istoty.

Transparent pri akcii: „Odbúravam sociálne istoty.“

Aktivisti ÖGB potom pri verejných vystúpeniach upozorňovali týmito
transparentmi mandatárov na ich spôsob hlasovania. Reakcia poslancov bola
ešte prudkejšia, ako sme očakávali. Maximálne pohoršenie, hnev a zlosť. Presne
to vyjadril jeden poslanec z Dolného Rakúska. Keď bol počas volebnej kampane
vo svojom volebnom obvode konfrontovaný týmto transparentom, volal na
členov zamestnaneckej rady: „Čo si to domýšľate? Do toho tu nikoho nič, ako
som ja vo Viedni hlasoval!“. Toto správanie nielenže poukazuje na jeho osobný
demokraticko-politický deficit, ale vyjadruje aj to, ako komentuje vo svojom
volebnom obvode toto hlasovanie. Jeho argumentácia typu „to tam tí vo Viedni
tak odhlasovali...“ sa v tom momente, samozrejme, zrútila, pretože z anonymity
„tých tam vo Viedni...“ sa stalo niečo, čo ukázalo, že súčasťou „tamtých vo Viedni...“
je aj on sám.
Emocionalizácia a personalizácia sú kľúčovými prvkami moderných kampaní
a stratégií. Emocionalizovať a personalizovať znamená zjednodušovať, vyhrocovať
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a skracovať. Klamstvo ako prostriedok je nepoužiteľné. Emocionalizácia
a personalizácia však určite nie sú novými javmi. Uplatňovali sa aj v predchádzajúcich
bežných volebných kampaniach. Veľkí politickí vodcovia vo všetkých epochách
politických hnutí stelesňovali ciele a ideály. Personalizácia je „stará ako politika
samotná“.
Stále častejšie sa v organizáciách a stranách diskutuje o otázke negatívnych
kampaní. Bývalý americký prezident Harry S.Truman odpovedal na otázku, ako
chce vyhrať voľby: „I give them hell“. Teda niečo v zmysle: „Zničím ich“. To je do
dnešných dní podstatný bod, okolo ktorého sa točí americká volebná kampaň.
Údery sú čoraz tvrdšie a pás, pod ktorým nie je fér udierať, padol už veľmi
nízko. Volebná kampaň sa stáva špinavou show a teda zaujímavou pre médiá
a publikum. Personalizácia kampaní, samozrejme, prináša aj rozkvet negatívnych
kampaní. V stredobode pozornosti už nie je strana, ale kandidát alebo kandidátka.
Neodhaľujú sa slabiny programu, ale slabiny kandidátov. Publikum nepresvedčí
to, čo kandidát hovorí, ale to, čo sa hovorí o ňom. Koniec koncov, každý tím
kampane rozhodne sám za seba, nakoľko intenzívne sa bude personalizovať.

2.3 Kampaň musí tím kampane baviť!
Zábava? Smie to byť zábava? Áno! Dokonca musí!
Rozosmej ľudí a získaš si ich srdcia.
John F.Kennedy
Raz sme sa v Grazi v odborárskej triede intenzívne venovali téme kampane. Už počas
prvých minút bolo jasné, že sa tu stretol veľmi motivovaný tím, ktorý bol „žhavý“ na
to, aby uskutočnil kreatívnu akciu v rámci hlasovania o sociálnom štáte.
Potom, čo sme prediskutovali zásady kampaní a niekoľko príkladov, rozhodla sa
skupina, že zorganizuje akciu. Bol som zvedavý, pre aký typ akcie sa skupina nakoniec
rozhodne. Dozvedel som sa to z telefonátu tajomníka tejto spolkovej krajiny, ktorý
hneď na úvod vysypal: „Tak do mojej spolkovej krajiny už ani nechoď! Teraz tu musím
naháňať po cestách nejaké zvery!“ A po krátkom nádychu pokračoval: „Ani si nevieš
predstaviť, ako sa teším na túto akciu!“ Odborárska škola v Grazi sa rozhodla v rámci
všeľudového hlasovania o sociálnom štáte uskutočniť akciu, počas ktorej budú
pochodovať centrom mesta prezlečení za „ošklbané sliepky“. Kohút bol symbolom
„sociálneho štátu Rakúsko“ a ošklbané sliepky boli označené nápisom „Takto
nechceme SKONČIŤ“.
Usporiadateľom boli účastníci odborárskej školy v Grazi, 2.trieda. Veľmi dôležité bolo,
že si účastníci tejto akcie užili toľko zábavy, že sa chceli podieľať aj na ďalšej akcii.
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Aktivisti pri akcii „ošklbané sliepky“

Transparent: „Počúvajte
názor ľudí“.

Niekedy sa kampane označujú aj ako posledné dobrodružstvo organizácie,
pretože nikdy presne nevedno, ako to dopadne.
Tak napríklad v deň, kedy sa v parlamente prijímalo uznesenie o dôchodkovej
reforme, sme pripravili transparenty s nápisom „Počúvajte názor ľudí“. Počas
zasadnutí parlamentu sú však demonštrácie a akcie okolo budovy parlamentu
zakázané, tak sme si vybrali inú formu akcie.
Plán bol, že budeme jazdiť s trúbiacimi autami okolo parlamentu a transparenty
vyvesíme z okien áut, tak aby to bolo dobre viditeľné aj v médiách.
Rozoslali sme e-maily a dohodli stretnutie cca. 50 osobných vozidiel pri
viedenskom štadióne Ernsta-Happela. Prišlo ich 160!
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Konvoj na ceste k parlamentu

Hoci akcia nebola nahlásená na polícii, boli zrazu všetky výjazdy z parkoviska
zablokované políciou, ktorá nás upozornila na to, že naša akcia je ilegálna. Niekto
dal polícii tip. Napriek tomu boli všetci vodiči rozhodnutí prísť pred budovu
parlamentu, ulice okolo nej však v tom čase už boli zablokované. Skúsili sme to aj
tak, dokonca s policajným sprievodom. Niekoľko ulíc pred parlamentom nás však
definitívne stopli.
Výsledkom v reflexií bola na jednej strane frustrácia zo „zrady“, na druhej strane
však bolo cítiť aj nadšenie, že sme sa zase raz zúčastnili na „cool“ akcii. Akcie
a kampane sú vtedy veľkou šancou na to, aby sme získali (nových) aktivistov.

2.4 Čím viac sú členovia zapojení, tým silnejšia je tvoja kampaň!
Kampaň nám dáva možnosť zapojiť členov priamo a bez hierarchických hraníc.
Ponúkame im tak šancu, aby na priamo zažili priebeh a organizáciu kampane
a mohli sa na nej podieľať. Nie sú divákmi ani konzumentmi, ale aktívnymi
účastníkmi kampane.
V tomto prípade to nie je kampaň pre nich, ale kampaň s nimi. Pocit, že boli pri
tom, spravidla zdieľajú s kolegami. Pozitívny vedľajší efekt: multiplikačný účinok
je enormný.
Vysvetli mi a ja zabudnem.
Ukáž mi a ja si spomeniem.
Zapoj ma a ja pochopím.
Konfucius
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Kampaň nám dáva možnosť integrovať členov na určitú dobu priamo do
organizácie. Sú súčasťou organizačných úvah, môžu vyjadrovať svoje nápady
a podieľať sa na akciách. Vďaka tejto angažovanosti ľudia spoznajú politiku
zblízka, teda zažijú politiku. Ten, kto niekedy organizoval kampaň alebo akcie
s členmi, vie, ako sa obraz ÖGB zmenil k lepšiemu. Členovia, ktorí mali s našimi
kampaňami pozitívne skúsenosti, sú tou najlepšou reklamou.
Otázka, nakoľko majú byť členovia do kampane zapojení, musí byť jasná od
počiatku. Účasť členov neznamená nutne, že musí byť vyvolaná čistá demokracia
základne.
Na potrebu rozhodovacieho manažmentu sme poukázali už predtým. Účasť
znamená vytvoriť v kampani miesto pre členov. Rámcové podmienky účasti by
mali byť potenciálnym účastníkom transparentne vysvetlené hneď na začiatku.
Mnoho kampaní sa ocitne v kríze nie kvôli vonkajšiemu tlaku, ale preto, lebo
chýbajú rámcové podmienky pre tých, ktorí sa na kampani zúčastňujú v čestných
funkciách.
Forma účasti pritom môže vyzerať veľmi rozmanito. Môže napríklad siahať
od účasti až po spoluorganizáciu akcie alebo demonštrácie. Skúsenosti jasne
ukazujú, že čím viac ľudí je do kampane zapojených, tým kreatívnejšou, pestrejšou
a účinnejšou sa kampaň stane.

Servis „Ľudí hľadať a nájsť“ pri demonštrácii za demokraciu
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Pri „Demonštrácii za demokraciu“ 5.júla 2001 sa na internetovej stránke ÖGB
objavila výzva nielen k účasti na demonštrácii. Pri veľkých demonštráciách je totiž
problém, že vo veľkom množstve účastníkov ťažko nájdeme priateľov a známych,
preto ponúkol ÖGB na internete kreatívne riešenie. Servis „Ľudí hľadať a nájsť“
poskytoval možnosť, aby sa účastníci dohodli, kde sa na trase demonštrácie
stretnú. Pozitívnym efektom bolo, že potenciálni účastníci demonštráciu
zaznamenali podstatne skôr a informácie sa virtuálne šírili ďalej.

2.5 Premeň konflikt z boja medzi odbormi a manažmentom na
srdcovú záležitosť užívateľov a verejný záujem!
Úspešné stratégie sa vyznačujú tým, že do vzťahu odbory verzus manažment
vstupujú aj iné aspekty. Ak napríklad v podniku nastane konflikt „manažment
proti odborom“ a my zredukujeme našu komunikačnú stratégiu na situáciu
zamestnancov, nevzbudíme okrem záujmu našich príbuzných a známych žiaden
všeobecný záujem a teda, žiaľ, ani nezískame širokú solidarita. Musíme dosiahnuť,
aby sme vypracovali z tohto špeciálneho konfliktu širšiu dimenziu, teda jasnú
odpoveď na otázku: „Čo je ma do toho?“
Dobrým príkladom bol konflikt vlády ÖVP-FPÖ v boji proti kolegom z Rakúskych
železníc. Bolo by úplne nesprávnou stratégiou začať hovoriť o tom, ako sa táto
skupina odlišuje od iných profesijných skupín, o tradíciách, o vybojovaných
právach atď. Bolo by to síce politicky korektné a v odborných kruhoch dobre
zargumentované, ale pre ľudí, ktorí nepoznajú zákon o zamestnancoch železníc,
ani špecifickú situáciu železničiarov, nedostatočne pochopiteľné.
Odborársky zväz železničiarov preto správne zvolil inú cestu a uviedol kampaň
„Rakúsko potrebuje železnicu“. S argumentáciou, že keď koncept vlády ÖVPFPÖ prejde, bude to znamenať pre užívateľov (zákazníkov železníc) veľké
oneskorovanie, dlhšie čakanie, menej vlakov, drahšie lístky a nedostatočnú
bezpečnosť.
Boj železničiarov bol bojom proti rozbitiu dôležitého podniku. Je to boj
železničiarov a zákazníkov železníc proti neoliberálnemu a stranícko-politickému
rozbitiu železnice. Regionálne uplatnenie sloganu: „Rakúsko potrebuje železnicu“
na rozličné mestá „Villach potrebuje železnicu!“ a dokonca dediny: „Uttendorf
potrebuje železnicu“ ešte posilnilo vnímanie tých, ktorí využívajú železnicu na
každodennú cestu do práce.
Kampaň mala veľkolepý úspech! A viedla konečne k tomu, že návrh zákona, ktorý
vláda ÖVP-FPÖ prijala v rade ministrov, bol po prvý raz v histórii stiahnutý!
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2.6 Prenes sa v myšlienkach do sveta svojho odporcu!
Viem, že to nie je vždy ľahké, ale iba ak budeme myslieť tak ako naši súperi
v kampani, dokážeme rozpoznať ich najzraniteľnejšie body. Ako napríklad
ich imidž alebo značka produktu. V globálnom systéme je hodnovernosť
najdôležitejším kapitálom a teda neuralgickým bodom značky a jej kritikov. Nič sa
nedá ťažšie vytvoriť a ľahšie zničiť ako imidž. Čím relevantnejší je prísľub značky,
tým senzibilnejšie reaguje klient na pochybenie a tým zraniteľnejšia je teda jeho
značka.
„Konkurencia je veľká, pravidlá tvrdé – ale spravodlivé“, tak znie pravidlo rakúskej
televíznej relácie Starmania. Pre odevnú firmu a producentov licenčných
produktov Starmanie NG s.Oliver to neplatilo. Pretože spravodlivosť teda
v dodávateľských firmách s.Oliver skutočne nevládla.
Robotníci podniku PT Kahatex v Indonézii pracujú pre s.Oliver, H&M, Nike a iné
zvučné značky. Na jar tohto roku robotníci vstúpili do štrajku za dosiahnutie
výplaty zákonom určenej minimálnej mzdy. Na štrajk veľkej časti osadenstva
reagoval manažment tým, že zamkol brány závodu pred všetkými 537 robotníkmi,
ktorí nechceli pracovať za mzdu nižšiu, ako je minimálna. Napriek intervenciám
indonézskeho ministerstva práce sa nezmenilo nič.
Objednávatelia firmy Kahatex ako H&M alebo Nike rozpoznali problém rýchlo
a vyjadrili sa za opätovné zamestnanie týchto ľudí, s.Oliver však spočiatku
reagoval na otázky organizácie, ktorá bola koordinovaná kampaňou CleanClothes, len pochybným reportom. Report sa zakladal na interview so „žltými“
(firme priateľsky naklonenými) členmi odborov – z prepustených kolegov sa na
interview nezúčastnil nik.
Na základe medzinárodného tlaku spotrebiteľov (len v samotnom Rakúsku bolo
na adresu s.Oliver odoslaných viac ako 2000 mailov) sa potom konečne aj s.Oliver
zasadil za opätovné zamestnanie prepustených robotníkov. S návratom všetkých
robotníkov do práce medzičasom súhlasila už aj firma PT Kahatex.
Robotníci boli opätovne zamestnaní nielen na základe zmlúv na dobu neurčitú,
ale garantovaná bola aj minimálna mzda, maximálny možný pracovný čas
a zdravotné poistenie.
Klaus Werner a Hans Weiss popisujú v knihe: „Nová čierna kniha firiem“, ako sa
mladí ľudia v New Yorku odvracajú od svojej obľúbenej značky Nike:
V USA sa tieto správy stali vážnym ohrozením imidžu koncernu Nike. Slávny
reklamný slogan firmy Nike: „Just Do It!“ sa premenil na „Just Boycott IT“ – „Bojkotuj
ich jednoducho!“ Čoraz viac mladých ľudí sa k svojej kedysi obľúbenej značke
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obracia chrbtom. Pre koncern je strata dôvery tejto cieľovej skupiny obzvlášť
bolestivá.
Skutočná PR-katastrofa pre Nike sa udiala v New Yorku. Sociálny pracovník Mike
Gitelson, ktorý sa stará o mladých v Bronxe, toho mal, ako povedal kanadskej
novinárke Naomi Klein, „až po krk vidieť decká behať v teniskách, ktoré si nemôžu
dovoliť a ktoré si nemôžu dovoliť ani ich rodičia“. Gitelson im povedal, že robotníci
v Indonézii zarábajú 2 doláre denne a že výroba týchto topánok, za ktoré zaplatili
100 až 180 dolárov, stojí firmu Nike len 5 dolárov. A povedal im aj to, že Nike ani
jednu topánku nevyrobila v USA. A že to je jeden z dôvodov, prečo si ich rodičia
tak ťažko dokážu nájsť prácu. „Robia z teba blbca, starý. Keď ti to urobí niekto
odtiaľto, tak vieš o čo ide“.
A to sadlo. Mladí najprv posielali šéfovi firmy Nike Philovi Knigtovi listy a žiadali
ho, aby im vrátil peniaze. Koncern odpovedal nič nehovoriacimi štandardnými
listami.
„To sme sa ale už naozaj naštvali a začali sme organizovať demonštráciu“, hovorí
Gitelson.
Na koniec pritiahlo pred „Nike-Town“, čo je niečo ako zážitkový supermarket
koncernu v New Yorku, dvesto mladých ľudí vo veku jedenásť až trinásť rokov.
S krikom a vreskom vysypali decká niekoľko vriec smradľavých starých tenisiek
bezpečnostnej službe pod nohy – za živej účasti médií. Obklopené kamerami
prekonali sami seba najmä deti afrického a latinskoamerického pôvodu. Jedna
z aktivistiek, trinásťročná Afroameričanka z Bronxu, pozrela priamo do kamery
veľkej televíznej stanice a vyslovila odkaz pre koncern, po ktorom reklamným
manažérom vystúpil na čelo pot: „Nike, we made you, we will break you“! (Nike,
my sme ťa stvorili, my ťa aj zničíme!“)
Páni z koncernu vedeli, čo to znamená: ak táto klientska skupina, o ktorej priazeň
sa uchádzajú, spolu s médiami poškriabe ich ťažko vydobytý, mnohými miliardami
podporený imidž, tak je oheň na streche. Banda pubertiakov z Bronxu dokázala
jedným šmahom to, čo sa stovkám organizácií na ochranu ľudských práv, ktoré
však dokázali osloviť len malú vrstvu „angažovaných“, nepodarilo: Nike prešiel
do ofenzívy, priznal mnoho z toho, čo mu bolo vyčítané a prisľúbil zlepšenie.
A zlepšenie tu i tam skutočne aj nastalo: mnoho dielní, nazývaných sweatshopy
(„potiarne“), konečne vybavili bezpečnostnými zariadeniami, ako sú hasičské
prístroje a núdzové východy, pracoviská sa skrášlili a zaviedli sa prísnejšie kontroly
na potlačenie práce detí.
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2.7 Nájdi si spojenca/spojencov!
Pre kampaň je z mnohých ohľadov veľmi výhodné, ak sa do nej zapoja prominentní
ľudia, mimovládne organizácie a najrozličnejšie skupiny a združenia. Bez straty
samostatnosti sa tak môžu kampane podporovať. V rámci ÖGB sa to podarilo
s množstvom prominentov ako napr. Marianne Mendt, Günter Tollar, Harald
Krassnitzer, Monika Weinzettel, Max Schmiedl, Adi Hirschal, Barbara CoudenhoveKalergi atď.
Na veľkých demonštráciách ÖGB sa v rámci spojenectva podieľalo viac ako 40
rôznych skupín a organizácií. Cieľom bolo, samozrejme, zmobilizovať ešte viac
ľudí. Na druhej strane to však bol výborný efekt aj pre samotný ÖGB, pretože
nás v tomto bode podporili aj skupiny, ktoré sú voči nám skôr kritické alebo až
odmietavé. Dostalo sa nám komentárov ako: „Určite sme na správnej ceste, keď
nás podporujú dokonca aj tieto organizácie.“ a „Nikdy by mi ani nenapadlo, že sa
s nami budú solidarizovať tieto skupiny!“
Zapojenie iných do akcií poskytuje viacero príležitostí:
»» zlepšenie imidžu a zmena imidžu
»» nové kompetencie v kampani
»» široké pôsobenie
»» zlepšenie schopnosti organizovať kampane
»» získavanie členov
Úspešný nemecký expert na kampane Uli Wohland venuje vo svojich prednáškach
a seminároch veľa času vysvetleniu jedného motívu:
„Pracuj v kampaniach s takzvanými sociálnymi sieťami“. Tam, kde sa na
odborárskych akciách podieľajú spoločenské organizácie, skupiny a ľudia, vzniká
pridaná hodnota pre všetkých. Výhodou je, že tieto skupiny, ako napr. časti
katolíckej alebo aj evanjelickej cirkvi, prinášajú svoje vlastné, špecifické formy
a svoju vlastnú verejnosť. Ak by napríklad Socialistická mládež (SJ) zorganizovala
akciu Sternsinger (spievanie mladých ľudí prezlečených za 3 kráľov dňa 6.1.
s cieľom vyzbierať peniaze na dobročinný účel – pozn. prekl.), bolo by to málo
hodnoverné, skôr by to asi bolo vnímané ako komické vystúpenie. Ale ak túto
akciu organizuje katolícky farár, pôsobí to autenticky a dáva to zmysel.
Keď sa na verejnosti predstavovala kampaň Stop GATS (GATS – General Agreement
on Trade in Services), nebola témou spravodajstva médií ani tak téma dohody
GATS ako skôr skutočnosť, že vzniklo spojenectvo medzi ÖGB, Greenpeace, Attac,
Konferenciou o chudobe a rakúskymi vysokoškolákmi. Doteraz si nik o týchto
organizáciách nemyslel, že sú schopné okrem voľnej kooperácie a ojedinelých
spoločných akcií, vytvoriť aj takúto kontinuálnu a záväznú spoluprácu, týkajúcu

21

Úspešná organizácia kampaní a akcií

Aktivisti informujú poslancov o GATS

sa Stopp-GATS. Šéfredaktor veľkých novín uviedol: “Ak sa vytvorí spojenectvo
takéhoto druhu, tak za tou plánovanou dohodou GATS určite niečo bude.“ Mnoho
novinárov až teraz začalo skutočne rešeršovať a silnejšie sa téme venovať.
Politická verejnosť pozorovala predovšetkým kooperáciu medzi ÖGB
a Greenpeace. Z protivníkov (Hainburg, Zwentendorf ) sa stali spojeneckí partneri.
Inscenácia spojenectva nám pomohla predstaviť ťažko uchopiteľnú tému GATS.
A šarm, ktorý toto spojenectvo malo, zabezpečil pozornosť pre náš cieľ: Stopnite
GATS!
Napriek spolupráci a kooperácii je, samozrejme, jasné, že sila nášho odborárskeho
hnutia stojí a padá s jej zakotvením v podnikoch, so stupňom organizovanosti
a jej mobilizačnou silou. Len ten, kto si urobí svoje „domáce úlohy“, je silným
hráčom v sieti mimovládnych organizácií.

2.8 Využi možnosti internetu!
Možno vôbec ešte pripraviť väčšiu kampaň bez internetu? Odpoveď je jasná:
Ten, kto sa pohybuje v mediálnej verejnosti našej informačnej spoločnosti, ten
sa nemôže zaobísť bez modernej komunikačnej stratégie prostredníctvom
internetu. Otázka teda neznie či, ale ako. Mediálna demokracia si vyžaduje svoju
daň. Kto nie je na webe a nie je tam v popredí, ten nemôže viesť úspešnú kampaň.
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Otázka, ktorú si kladie každý organizátor kampane: „Čo treba urobiť, aby sme s
našou komunikáciou a kampaňou na internete obstáli?“
Veľkou chybou, ktorej sa pri posudzovaní významu internetu pre politiku možno
dopustiť, je považovať internet za jedno médium z mnohých. Internet pri dobrých
kampaniach zohráva podstatnú rolu a v budúcnosti bude postavenie tohto
média čoraz silnejšie. Nielen preto, lebo dokáže rýchle a nesmierne efektívne
šíriť informácie medzi množstvo príjemcov, ale aj preto, lebo dokáže zároveň
informovať veľmi špecificky rôzne cieľové skupiny.
Podstatnou výhodou on-line médií je možnosť predstaviť kampaň veľmi
transparentne. Ľudia sa môžu o obsahu a motívoch kampane informovať cez
internet priamo v organizácii. Už nie sú pri vytváraní svojho názoru odkázaní len
na informácie z novín alebo televízie. Transparentnosť znamená aj to, že možno
predstaviť iniciátorov kampane, ich ciele a rozhodnutia.
Dobrá internetová stránka ponúka svojim užívateľom okrem možnosti zúčastniť
sa na kampani aj skutočný servis, a to rozličnými spôsobmi. Výzva písať čitateľské
listy do novín, pri ktorej sa zároveň uvedú aj emailové adresy redakcie pre listy
čitateľov, je skutočným servisom, ktorý dáva jednoduchým spôsobom možnosť
angažovať sa v témach týkajúcich sa kampane.
Na jari 2003 bola v rámci protestov proti dôchodkovej reforme vlády ÖVP-FPÖ
vyvinutá kampaň on-line. Užívatelia mohli zadať svoje PSČ a poslať poslancom
parlamentu protestný email. Akcia mala veľký úspech. Pre poslancov je volič z ich
vlastného regiónu, ako vieme, veľmi dôležitý. Poslanci veľmi citlivo zareagovali na
protestné maily. Okrem toho mohli užívatelia na kampaňových stránkach podporiť
požiadavky ÖGB v otázkach dôchodkovej reformy. V priebehu niekoľkých dní sa
pridalo k postoju ÖGB niekoľko desaťtisíc užívateľov.
Náklady na internetovú stránku
Na základe webovej stránky o škandále v súvislosti s Karl-Heinzom Grasserom
sa internetová branža ocitla v zlom svetle ako veľmi drahá. Náklady na webovú
stránku sú podstatne nižšie. Cena sa orientuje podľa dizajnovej náročnosti
a technických detailov. Pre menšie on-line kampane treba počítať s investíciou
v rozpätí 2500 až 4000 EUR. V prípade odborárskych akcií a kampaní dáva ÖGB
k dispozícii svoju platformu.
Dva príklady vydarenej online-kampane:
»» skupina aktivistov v oblasti ochrany zvierat pod www.thematrix.com
»» Greenpeace pod www.oegb.at/kampagnen/pyjama
Pre zmenu niečo iné, však?
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2.9 Buď dôsledný!
V prípade trochu tvrdších, často provokatívnych akcií, ktoré, samozrejme, vzbudia
o to väčší záujem verejnosti, možno očakávať otázky typu:
»» A to sa môže?
»» Nie je to príliš priamo?
»» Nie je to príliš radikálne?
Niekedy to je priame. Niekedy to je radikálne. Ale musí byť radikálne hneď zlé
a zavrhnutiahodné?
Saul D. Alinsky, úspešný zakladateľ organizácií na ochranu ľudských práv v USA, sa
sám považoval za radikála. Vyvinul možnosti, ako postaviť tých, ktorí nič nevlastnia
proti majetným sveta.
Radikála definoval nasledovne:
„Čo chce radikál? Chce vytvoriť svet, v ktorom sa cení hodnota jednotlivca. Chce
vytvoriť spoločnosť, v ktorej možno čerpať zo schopnosti jednotlivca, svet, v ktorom
môže žiť človek dôstojne, bezpečne, šťastne a slobodne – svet, ktorý sa zakladá na
morálke ľudskosti.
Preto je proti všetkému, čo ničí ľudí a robí z nich ustrašené, poddajné, ustarostené
a ponuré kôpky nešťastia v ľudskom odeve. Radikál sa upísal zničeniu koreňov
všetkých strachov, sklamaní a neistôt, či už materiálnej alebo psychickej povahy.
Radikál chce vidieť skutočne slobodného človeka. Nielen ekonomicky a politicky, ale
aj sociálne.
Radikál verí v rovnosť šancí pre všetky národy, bez ohľadu na rasu, farbu pleti alebo
pôvod. Požaduje plnú zamestnanosť na ekonomické zabezpečenie a trvá na tom, aby
práca človekovi neposkytovala len ekonomické zabezpečenie, ale aby uspokojovala
aj túžbu každého jednotlivca po kreativite. Radikál nechápe dôležitosť svojej práce
len z pohľadu príjmu, ale aj z hľadiska všeobecného sociálneho významu. Radikál vie,
že človek nie je len ekonomická bytosť. Človek je niekto, kto poskytuje určitý príspevok
k všeobecnému sociálnemu blahu a je dôležitou súčasťou spoločenstva, záujmov,
hodnôt a cieľov, ktoré dávajú význam celému ľudskému bytiu. Celý človek potrebuje
celú prácu – prácu pre ruky aj srdce, prácu, pri ktorej si môže povedať: „To, čo robím, je
správne, je dôležité a má svoju hodnotu.“
Radikál vie, že sústavne spory a konflikty boli vždy ohňom pod parným kotlom
demokracie. Je hlboko presvedčený o statočných slovách statočného národa: „Radšej
zomrieť stojac na vlastných nohách, ako žiť na kolenách!“.
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Ak sú radikáli navonok bojovní a prudkí, tak majú v sebe vnútornú veľkosť. Táto
veľkosť vyplýva len z konzekvencie ich svedomia a konania.“
Dobrým príkladom konzekventnosti členov zamestnaneckých rád sú akcie
zamestnaneckých rád VOEST. Začiatkom septembra 2003 demonštrovala skupina
cca. 400 zamestnancov a členov zamestnaneckých rád počas rozhodujúceho
obchodného zasadnutia centrály ÖIAG vo Viedni. Demonštranti „zahustili“ prístup
na zasadnutie dozornej rady nákupnými vozíkmi. Konflikt medzi demonštrantami
a členmi dozornej rady sa odohral tak, že členovia dozornej rady museli prejsť ku
vchodu cez úzky špalier. Bolo počuť hlasné výkriky. Vzduchom lietali papieriky.
Efekt bol taký, že členovia dozornej rady prechádzali touto cestičkou len s veľkou
nevôľou. Na druhej strane, na strane demonštrantov, sa dostavil v tomto kontexte
dosiaľ nepoznaný, výrazný pocit: pocit dočasnej moci.
Pre emocionálne posilnenie odborárskych aktivistov sú v prípade takýchto
konfliktov dôležité dva pocity: „Boja sa nás!“ a pocit práva: „Sme v práve“. Tieto
pocity sa umocňujú personalizáciou. Keď prišiel šéf firmy Magna a člen dozornej
rady ÖIAG Wolf, pozdravili ho takto: „Pozdravme spoločne veľmi srdečne člena
dozornej rady Wolfa, ktorého ročný plat činí podľa časopisu Format približne 5
miliónov EUR (!)“. Nastal ohlušujúci piskot a kolegovia postúpili v špalieri ešte
tesnejšie dopredu. Dobre zaplatený šéf Magny pridal do kroku, aktivisti ho však
zastavili a pustili sa s ním do reči.
To aktivistov vnútorne posilnilo. Nálada bola asi takáto: „Teraz sme im to konečne
raz ukázali. Teraz sa nás báli oni.“ Neočakávalo sa, že členovia dozornej rady
zmenia svoje hlasovanie. Dôležité však bolo, čo cítili aktivisti, ktorí sa zúčastnili na
tejto akcii a ktorí stáli zoči-voči svojim súperom v konflikte.
Ako môžeš vidieť na tomto príklade, v prípade akcii a kampaní ide o moc. A to
nielen o moc dočasnú, ako sme to práve popísali. Práve v takýchto a podobných
vyhrotených situáciách si musíš ako zodpovedný zachovať chladnú hlavu a dbať
na to, aby nedošlo k eskalácii. Odvážnymi a riskantnými akciami sa staneš mocným
hráčom. Moc v zásade nemá pozitívnu alebo negatívnu konotáciu. Otázka vždy
znie, kto, ako a v prospech čoho ju uplatní.
„Spravodlivosť bez moci je impotentná.
Moc bez spravodlivosti je tyrania.“
Saul D. Alinsky
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2.10 Vytváraj obrazy!
Obraz povie viac ako tisíc slov.
To je pravda. Obrazy sa vryjú do pamäte rýchlejšie a hlbšie. Sú vynikajúcim
médiom na vytváranie pocitov – a ľudia doslova túžia po tom, aby dostali podané
niečo, čo možno „precítiť“.
Prístup pocitov cez obrazy je nesprostredkovaný a priamy. Navyše, ľudia dnes
čoraz menej dôverujú slovám a ideám. Chcú mať čoraz viac možnosť preveriť cez
obraz, či to, o čom ich presviedčajú, poúčajú, a to, čo sa im ponúka, je skutočne
pravé a autentické.
Reč obrazov je nápomocná, hrôzostrašné obrazy katastrof však môžu mať na ľudí
aj negatívne účinky. Pôsobením obrazov možno otupieť, upadnúť do depresie
alebo dostať strach. Dôležité je šikovne prezentovať súvislosti. Pretože sú to vždy
obrazy, ktoré ovplyvňujú. Zahniezdia sa do dlhodobej pamäte.
Fascináciu obrazov možno dobre využiť pri akciách. Či už v médiách, v politike,
v ekonomike alebo v sociálnej oblasti, obrazmi možno v ľuďoch vyvolať pocity.
Akcia pod názvom „Obrazy hrôzy“ veľmi názorne poukázala na riziká pracovných
úrazov v dôsledku stresu.
Bez obrazov sa nezaobídeme, preto platí: Ani jedno podujatie bez loga!
Práve v prípade určitých politických tém nemáme dosť obrazov, s dostatočne
vysokou vypovedacou hodnotou, ktorých sme sa však zároveň ešte nepresýtili.
Tento problém sme mali v prípade petície o dôchodkovej reforme. V aktuálnom
týždni sa síce o petícii objavilo veľa informácií, ale obrazy typu „news“ neboli. Tak
sme sa o obrázky postarali sami.
Zatiaľ čo sa v parlamente diskutovalo o téme dôchodky, zaujali aktivisti miesta
na galérii ako „normálni“ návštevníci. Na povel aktivisti vyskočili, rozopli si vrchné
ošatenie a objavili sa tričká s písmenami. A vytvorili nasledovný slogan:

Text na obrázku: Petíciu podpísať teraz!, aktivisti na galérii parlamentu.
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Akcia Stopp-GATS pred Viedenskou univerzitou

Na tento akcionizmus zareagovali poslanci okamžite (počnúc protestnými
výkrikmi „fuj“ až po súhlasný potlesk – rôzne reakcie podľa straníckej príslušnosti),
navyše sme sa vďaka tejto relatívne malej, nákladovo nenáročnej akcii, ktorá
sa dala jednoducho zorganizovať, ocitli v tlačových médiách aj v správach ORF.
A nezabudnime na pocit aktivistov, že sme „im“ to zasa raz ukázali.
Premysli si dopredu, ako môžeš podať posolstvo svojej akcie prostredníctvom
fotografie.
V prípade akcie Stopp-GATS k Európskemu akčnému dňu proti odbúravaniu
sociálneho štátu sa ukázalo, že vláda ÖVP-FPÖ chce privatizovať verejné služby.
Ľudia, ktorí prechádzali okolo, si okamžite všimli, že osoby na pódiu predstavujú
členov vlády. Na fotografii to však zreteľne vidno len vtedy, ak je na pódiu
umiestnený transparent s nápisom „vláda“ a pred „ministrami“ sú umiestnené
vizitky.
Pri téme „Za dôstojné pracovné podmienky v celosvetovom odevnom priemysle“
si na základe slávneho posteru s teniskou vieme lepšie predstaviť, aký je podiel
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značky (zisk značky, výskum, reklama), podiel odbytu a obchodu (zisk výrobcu,
doprava a dane) a v porovnaní k tomu podiel výroby (materiál, mzdové náklady).
Alebo: Čo si myslíš ty, keď vidíš inzerát s textom: „Dvaja sa potia pre Adidas“?
A čo si myslíš, keď vidíš k tomu obraz?

Text na obrázku: Dvaja sa potia pre Adidas
Oliver Kahn - mesačný zárobok: 540 000 EUR
Gloria Delgado - mesačný zárobok:180 EUR
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Tak vidíš:
Pravdu väčšinou vidno, len výnimočne počuť.
Baltasar Gracián

2.11 Skutočnosť je to, čo pôsobí!
Z možnosti sa stane skutočnosť.
Robert Musil v „Mužovi bez vlastností“:
Ak existuje zmysel pre skutočnosť,
tak musí existovať aj zmysel pre možnosť.
Zmysel pre možnosť je zameraný na to, čo nie je,
ale čo by mohlo byť.
Možná skutočnosť je ako zrkadlový obraz skutočnej možnosti. Pretože tak,
ako skutočnosť vzbudzuje možnosti,
tak môžu z možnosti vyrásť skutočnosti.
Dobrá kampaň dramatizuje a inscenuje možnosť a vytvára tak skutočnosť. Ak
sa nám pri akcii podarí dosiahnuť, že naša cieľová skupina povie: „Bolo to trochu
prehnané, ale určite možné“, tak uvedieme do pohybu myšlienky, pri ktorých
splýva hranica medzi skutočným a možným. Ak potom padnú slová ako: „no
dobre, nie je isté, či to naozaj bude také zlé, ale možné by to bolo...“, sme na
správnej ceste.
Mladí odborári poukázali v rámci akcie na právo mladých na vzdelanie. Táto mala
ukázať, že existuje obrovský rozdiel medzi zamestnaním a prípravou naň.
Aktivisti v pešej zóne zadarmo čistili okoloidúcim topánky. Počas čistenia im
položili niekoľko otázok: „Odporučili by ste tento job svojim deťom alebo vnukom?
Robili by ste radi takúto prácu vy? Myslíte si, že toto zamestnanie má šancu do
budúcnosti?“ Odpoveďou bolo, samozrejme, nie.
Aktivisti poukázali na to, že v dôsledku toho, že príslušné ministerstvo
hospodárstva otáľa s reformami, hrozia „úzkorozchodné povolania“, pri ktorých
sú mladí využívaní ako lacná pracovná sila. Možno teda v budúcnosti skutočne
dôjde k tomu, že bude existovať učňovský odbor „čistič topánok“. Okoloidúci si
síce neboli celkom istí, že to môže zájsť až tak ďaleko, ale predstaviť si to vedeli.
Čo si možno predstaviť, je aj možné.
Wittgenstein
Nie to, čo je spravodlivé, správne a fér sa ráta, ale to, čo sa prezentuje na verejnosti
Pretože: skutočnosť je to, čo skutočne pôsobí.
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Text na obrázku: Právo na vzdelanie.
Čistič topánok ako výučný odbor budúcnosti?

V priebehu sporov o takzvanej dôchodkovej reforme vláda ÖVP-FPÖ sústavne
podsúvala ÖGB, že pôsobia proti vláde. Fritz Verzetnisch to vždy dôrazne odmietal.
Pretože ÖVP nemohla predložiť dôkaz pre toto falošné tvrdenie, nafotografovala
pri jednej demonštrácii z pestrého poľa odporcov ožobráčovania dôchodcov
účastníkov jednej ľavicovej skupiny a názor na ich transparentoch vydávala
za mienku ÖGB. Že sa na zhromaždení niekoľkých tisíc ľudí s najrozličnejšími
záujmami a pohnútkami objavia aj skupiny s vlastnými vyjadreniami, to v priebehu
horúceho konfliktu nezaujíma nikoho. Hodiť to na prezidenta ÖGB je nefér a aj
nesprávne. Ale skutočnosť je to, čo skutočne pôsobí...

2.12 Inscenuj politiku – organizuj podujatia!
So zmenou podmienok a foriem politickej komunikácie, ale aj s dereguláciou
elektronických médií a ich koncentráciou a globalizáciou, sa postupne mení
aj vzťah medzi politikou a médiami. Práve obsahy mimovládnych organizácií,
sociálnych hnutí a odborov na tejto zmenenej mediálnej scéne ťažko nachádzajú
pozornosť. A to, čo nie je v médiách, to neexistuje. Najlepší obsah, najmúdrejšia
požiadavka jednoducho neexistujú, keď nie sú prítomné v médiách! Ten, kto teda
chce v tejto mediálnej spoločnosti existovať, ten chtiac-nechtiac musí využívať
logiku jej výrobných podmienok.
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Kto chce zaujať, musí provokovať.
Salvatore Dali
Podujatie, ktoré ovplyvňuje verejnosť, a akčnosť sotva znamená niečo iné, je
prispôsobenie sa potrebám médií vo viacerých dimenziách.
Sociálna dimenzia
Inscenácia, ktorá zohľadňuje sociálnu dimenziu, je charakterizovaná tým, že
pozornosť aspoň v čiastkových aspektoch porušuje neformálne a formálne normy
a hodnoty. Skutočnosť sa pritom dramatizuje a zobrazuje adekvátne médiám.
V priebehu sporov železničiarov s vládou ÖVP/FPÖ dostali zástupcovia personálu
pri príprave na plánované interview v ORF pod hrozbou okamžitého prepustenia
zákaz komunikovať s ORF. Zástupcovia personálu, ktorí mali skúsenosti
s kampaňami, využili príležitosť, ktorá sa im ponúkla a tento zákaz zinscenovali.
Predstúpili pred kamery s prelepenými ústami.
Zodpovedný zástupca prekvapeným novinárom ORF vysvetlil, že nesmú nič
povedať, pretože im to pod hrozbou výpovede zakázal manažment ÖBB.
Ak by niečo povedať smeli, tak by povedali, že... A nasledoval presný popis
situácie, v ktorej sa nachádzali. Otázka znela: Čoho sa manažment ÖBB obával?
Vyzerá to, že pravdy... A presne túto skutočnosť transportovali kolegovia z ÖBB
prostredníctvom televízie a tlačových médií.
Časová dimenzia
Inscenácia zohľadňuje výrobné podmienky tlačových, ale predovšetkým
elektronických médií. To konkrétne znamená, že ten, kto sa chce objaviť
v médiách, musí mať napríklad jasno v tom, či na druhý deň vyjdú noviny. Ako je
známe, redakcie sú cez víkend a počas sviatkov obsadené len slabo. To znamená,
že pravdepodobnosť, že zástupcovia médií prídu priamo na miesto konania
akcie, bude nízka. Noviny tiež často vydávajú spoločné čísla na sobotu aj nedeľu.
Redakcie sú v sobotu prázdne. Treba tiež naplánovať aj to, že novinári potrebujú
čas na to, aby práve prežitú udalosť pretavili do príbehu. V prípade rozhlasu
a televízie treba myslieť aj na to, že príspevky treba najprv nastrihať a potom
zostaviť. Kto by teda chcel svoju akciu vidieť v poludňajších správach ORF, neurobí
dobre, ak stanoví začiatok na jedenástu hodinu. Aj večerné akcie sú problematické,
pretože elektronické médiá už nemajú k dispozícii vysielací čas a zajtrajšie noviny
sú už dávno v tlači. Akcie by sa teda z mediálneho hľadiska mali konať najlepšie
cez týždeň a predpoludním. Redakcie sú v tomto čase dobre obsadené, denníky,
ako aj elektronické médiá majú dosť času, aby správy pripravili a postarali sa
aj o fotografie alebo obrazy. Preháňať s tým časom však tiež netreba. Novinári
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pracujú často neskoro večer a termíny o 7 hodine ráno ich príliš nepotešia!
Celkovo si treba pred akciou položiť otázku: Na kedy musím stanoviť začiatok
mojej akcie, aby som bol zastúpený v médiách, ktoré sú pre mňa dôležité?
Ak zohľadníme časový faktor akcie, existuje ešte jeden veľmi lákavý termín. A síce
ten, keď sa koná akcia tvojho súpera. „Protipodujatia“ ponúkajú dobrú príležitosť
na to, aby sme ovládli scénu. Sú priestorovo aj časovo bezprostredne naviazané
na akcie politických kontrahentov. Profitujú nielen z mediálnej prezencie priamo
na mieste, ale aj z konfliktnej situácie, ktorá priťahuje publikum.
V rámci kampane zamestnancov VOEST proti výpredaju ich firmy, „navštívilo“ 50
aktivistov podujatie krajinského hajtmana Pühringera. Zatiaľ čo rečnil o otvorení
Steyreggerského mosta v Linci, vrhli sa ľudia z VOESTu na cestu a rozvinuli
transparent. Transparent krajinskému hajtmanovi Pühringerovi mediálne
účinne pripomenul, že záujmy zamestnancov, ako sa hovorí v Hornom Rakúsku,
jednoducho „prevalcoval“.

Aktivisti VOEST „na návšteve“ krajinského hajtmana Pühringera.
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Sociálno – priestorová dimenzia
Mediálna rezonancia, ktorú možno dosiahnuť, závisí v nemalej miere aj od miesta
konania inscenácie.
Diskusia medzi zástupcami zamestnaneckej rady a dozornou radou Postbus AG by
sotva dosiahla takú mediálnu odozvu a také dôsledky, keby bojovní zástupcovia
zamestnaneckých rád a cca. 200 aktivistov „nenavštívilo“ zasadnutie dozornej
rady, a tak nezabránili uzneseniu o privatizácii.
Sociálnodemokratická strana Nemecka – SPD – v úspešnej volebnej kampani
1998, ktorej sa dostalo mnoho pozornosti a prieskumov, svoju „kampu“, t. j.
svoju centrálu volebnej kampane, organizačne aj priestorovo dislokovala zo
straníckej centrály. Táto nová forma samostatnosti pod mottom „von zo strany“
bola konzekventným dôsledkom volebného boja s cieľom zabezpečiť údernú
organizácie volebnej kampane.
Približne 70 ľudí pracovalo pod vedením jedného zodpovedného vedúceho
volebnej kampane, ktorý mohol prijímať nezávislé rozhodnutia ohľadne
plánovania, personálu a rozpočtu. Už len ten fakt, že sa centrála volebnej
kampane vyčlenila zo straníckej organizácie SPD, bol signálom a inscenáciou
zároveň. Inscenácia „kampy“ a spôsob, akým sa tu viedla volebná kampaň, sa
okamžite stali sami o sebe témou volebného spravodajstva. Médiám sa sústavne
núkal objekt túžby. Vtedajší vedúci volebnej kampane, Franz Muntefering, terajší
predseda SPD, dáva dnes napriek alebo možno práve kvôli veľkému úspechu na
zváženie, že „kampa“ bola súčasťou veľmi špecifickej konštelácie, ktorá sa nedala
v ďalších voľbách jednoducho vytiahnuť zo zásuvky ako pripravený koncept.
Cielený výber miesta a tým aj kulisa je podstatnou súčasťou dramaturgie podujatí
a kampaní. Slúži na to, aby boli neprítomní kontrahenti symbolicky začlenení do
našej inscenácie a aby naše posolstvo vyjadrili symbolicky.
Už len miesto samotné môže vystačiť ako metafora tvojho politického posolstva.
Organizácia Attac, ktorá je kriticky nastavená voči globalizácii, pripravila pri
príležitosti 4. zasadnutia ministrov Organizácie svetového obchodu na zvažujúcej
sa časti Mariahilferstrasse futbalový zápas „na šikmej ploche“. „Rozvojové krajiny“
hrali so zviazanými rukami smerom zdola nahor proti malej bránke, „priemyselné
krajiny“ hrali (s voľnými rukami) zhora nadol proti neporovnateľne väčšej bránke.
Rozhodca okrem toho vždy rozhodol v prospech priemyselných krajín.
Takto sa predstavilo neférové usporiadanie svetového obchodu: nerovní partneri,
pravidlá hry a podmienky v prospech silnejších.
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2.13 Využi krízu!
Napriek dobrej stratégii, napriek SUPER-cieľu a napriek tomu, že máme veľmi
motivovaný tím a výbornú podporu zo strany médií, môže sa niekedy stať aj to, čo
je nočnou morou organizátorov kampaní: kampaň sa ocitne v kríze.
Stane sa niečo nečakané, čo negatívne ovplyvní kampaň: falošné chýry alebo
tvrdenia, osobné chyby, zverejnenie tajných materiálov atď. A kampaň sa začne
otriasať v základoch. Samozrejme, posmechu zvonka dokážeme relatívne
úspešne odolať. Čo však skutočne bolí, to sú ľudia vo vnútri organizácie. Tí,
„ktorí by to predsa len boli bývali hneď od začiatku urobili inak“. Teraz bude veľa
závisieť od toho, z akej perspektívy takzvanú krízu vnímame a s akým pocitom
k nej pristupujeme. Či s pocitom „to je nespravodlivé, prečo sa to muselo stať
práve mne“ alebo “áno, teraz nám kampaň poskytuje obrovskú výzvu pre náš
tím!“ Každá kríza zároveň predstavuje šancu dokázať širokej verejnosti vlastné
kompetencie. Krízy sú momenty, ktoré si vyžadujú hodnoverné vystupovanie,
pochopenie pre emócie a konzekventné konanie. Ten, kto to dokáže, má v rukách
dobré karty a môže obstáť dokonca ešte lepšie a hodnovernejšie ako na začiatku.
Škandálom sa nedá zabrániť.
Môžeme však zabrániť tomu, aby sa z nich vyvinuli vážne krízy. Čím rýchlejšie
a profesionálnejšie na situáciu zareagujeme, tým väčšia je šanca, že zabránime
tomu, aby sa kríza rozšírila.
Vždy maj pripravený scenár pre najhorší prípad!
(worst-case scenario)
Len ak máme interne jasno v tom, čo sa môže v najhoršom prípade stať, môžeme
sa pripraviť na prípadné eventuality. Mnohí aktivisti a funkcionári majú problém
myslieť na takéto worst-case scenáre. Pre mnohých je to akoby vopred priznané
nadchádzajúce zlyhanie. Avšak napriek tomu: ak si raz takýto scenár premyslíme,
tak náš tím žiadny vývoj nemôže prekvapiť.
Hodnovernosť vďaka konzekventnému a transparentnému správaniu
Najvyšším cieľom krízovej komunikácie je udržanie dôvery. Kto chce, aby mu
dôverovali, musí byť hodnoverný. Hodnoverní sú tí, ktorých správanie verejnosť
chápe a tí, ktorí vedia vyvodiť dôsledky a potom ich aj presadiť. Menej je niekedy
viac. Nesľubuj nič, čo nemožno dodržať.
Neuvažuj sústavne nad tým, ako môžeš niečo verejnosti vysvetliť, ale uvažuj
nad tým, čo treba urobiť, ak sa to vysvetliť nedá.
Subjektívny pohľad verejnosti je legitímny aj vtedy, ak nezodpovedá objektívnej
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situácii faktov. Verejnosť plná emócií sa, samozrejme, nedrží našich argumentov
a faktov. V tomto prípade sa komunikácia nemôže sústrediť na argumenty a fakty,
ale musí túto úroveň prekročiť a osloviť emócie verejnosti.
Skutočne náučnou ukážkou „dirty“ krízového manažmentu je film „Wag the Dog“
(„Vrtieť psom“) Barryho Levinsona. Robert deNiro a Dustin Hoffman predstavujú
veľmi názorným spôsobom, ako možno klamstvom a pretvárkou za pomoci
pravidiel hry komunikačnej a kampaňovej techniky vyviesť projekt z krízy.

2.14 Vyhodnoť svoj projekt!
Akcia alebo kampaň prebehla a skončila. Vzrušenie a napätie pominulo. Nastala
radosť, nadšenie alebo frustrácia. Tím teraz prežíva pocity úspechu alebo zlyhania,
alebo možno aj niečo medzi tým.
Teraz nastupuje predposledný, veľmi dôležitý krok pre kampaňový tím. Evaluácia.
Stručná spätná väzba: „Ako som sa počas akcie cítil?“, „Ako sa cítim teraz?“ – to by
bol správny vstup. Čo sme zažili, to treba teraz spracovať. Tím kampane a všetci
zúčastnení si teraz môžu trochu vydýchnuť. Porovnať názory, popísať pocity.
Prvé a úplne bezprostredné vyhodnotenie je dôležité, avšak nie dostatočné. Ak
chce tím kampane spolupracovať aj do budúcnosti, je potrebné vyhodnotenie na
vyššej úrovni.
„Učíme sa zo skúseností“ – to vie každý. Určitý čas po uplynutí akcie je však
bezpodmienečne potrebné systematicky vyhodnotiť a skontrolovať úspech.
Presne v zmysle našej definície cieľa: „preveriteľný“ a „kontrolovateľný“.
Samozrejme, v prípade väčších kampaní treba vyhodnocovať priebežne. Teda
preskúmať, či je naša stratégia kampane ešte vždy tou stratégiou, ktorá vedie
k cieľu. Možno to porovnať s riadením člna, ktoré sa sústavne musí prispôsobovať
zmenám vetra a počasia.
Radšej častejšie mierne upravme kurz, ako zažiť, že krátko pred cieľom treba
urobiť veľkú zmenu, alebo čo je ešte horšie, že zmena kurzu už nie je možná a cieľ
sa nedá dosiahnuť.
Nasledovné otázky nám pomôžu preveriť, či ste stanovený cieľ dosiahli, t. j. či bola
stratégia správna.

35

Úspešná organizácia kampaní a akcií

»»

Problém – riešenie – cieľ
→→ Čo sme dosiahli?
→→ Ako môžeme vyhodnotiť to, čo sme dosiahli?
→→ Priblížili sme sa k riešeniu problému?

»»

Prostredie
→→ Ako posudzujú to, čo sa dosiahlo, skupiny v našom prostredí, tí, čo nás
podporovali a tí, čo stáli proti nám?
→→ Nakoľko sa ich názor zhoduje s našim?
→→ Aké sú dôvody pre tieto odchýlky?
→→ Dosiahli sme v našej cieľovej skupine reakciu, o ktorú sme sa usilovali?

»»

Komunikácia
→→ Dosiahli sme naše komunikačné ciele?
→→ Skutočne sme dokázali nadviazať dialóg s cieľovou skupinou, ktorú sme
chceli osloviť?

»»

Účastníci
→→ Chovali sa účastníci v súlade so svojim súhlasom s cieľom? Ak nie,
prečo?
→→ Chceli sa aktéri vždy podieľať na veci aj naďalej?
→→ Chcú svoju angažovanosť rozšíriť alebo obmedziť?

Absolútny úspech, jednoznačné ÁNO alebo NIE na mnoho otázok dosiahneme
a môžeme dosiahnuť len zriedka. Po zodpovedaní týchto otázok bude mať tím
aspoň jasnejšie v tom, čo sa dosiahlo alebo nedosiahlo a predovšetkým v tom, aké
dôvody k tomu viedli. Alebo – a to je ešte dôležitejšie – ako to nabudúce urobíte
ešte lepšie.

2.15 Osláv úspech!
Kto nemá chuť oslavovať, nemá chuť bojovať.
Aj keď ste svoju akciu alebo kampaň vyhodnotili, ešte nie sme na konci. Chýba
ešte jedna dôležitá časť, ktorú netreba podceňovať. Teraz treba načerpať silu do
novej práce, do nových kampaní. Príležitosť na oslavu sa nenúka len vtedy, ak boli
dosiahnuté všetky ciele a všetko prebehlo optimálne. Oslavovať treba v každom
prípade, aj keď to boli len malé alebo čiastkové úspechy. Pretože v každom prípade
sme sa o niečo pokúsili, išli sme až na hranu, niekedy ešte aj kúsok ďalej. Určite
sme sa naučili niečo dôležité pre ďalšiu prácu. Pretože nielen viditeľný úspech
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je faktorom dobrých a zmysluplných aktivít. Nezávisle od viditeľného úspechu
zostáva aj faktor zážitku a tým aj pretrvávajúci pocit, že sme dosiahli a možno aj
prekročili vlastné hranice.
Zábavným spôsobom zažil tento pocit Jack Nicholson v „Prelete nach kukučím
hniezdom“. Nicholson, vo filme hráč, ktorý sa nezastaví pred ničím, je kvôli
rôznym násilným deliktom zavretý. Vždy pripravený hrať, staví sa so svojimi
spoluväzňami o to, že dokáže vytrhnúť ťažké kamenné umývadlo. Jeho pokus sa
stáva predstavením. Jack Nicholson do toho vloží všetky svoje sily, bojuje proti
tejto mase kameňa – a prehrá. Odchádzajúc, zaliaty potom a ľahší o peknú sumu
dolárov, sa zrazu otočí a povie: „O.K. nedokázal som to, ale aspoň som sa pokúsil
a vložil som do toho všetko. Vy, vy sa ani nepokúšate. Vy vaše hranice a možnosti
vôbec nepoznáte.“
V rozpočte kampane alebo akcie máme finančné položky na mediálnu prácu,
na transparenty, letáky, materiál na kampaň, pozvánky atď. Ak sa nám podarí
naplánovať aj zopár EUR na pekný záver akcie, tak to nie je výdavok, ale investícia.
Fotka alebo ďakovná SMS, ktorú po skončení akcie alebo kampane pošleš
aktivistom, je výrazom uznania pre tvojich spolupracovníkov v tíme. A keď sa
po skončení vydarenej akcie ešte aspoň na rýchlo donesie zopár nápojov zo
supermarketu, je to výrazom ocenenia a dáva to minimálne možnosť celú vec
spoločne predýchať.

3. Kontrolný zoznam
3.1 Kontrolný zoznam pre organizáciu akcií
Pre úspech dobrej akcie treba vyriešiť niekoľko otázok. Tento kontrolný zoznam
nemôže byť kompletný, pretože každá akcia vyvoláva vlastné otázky. Považuj
preto tento zoznam za „minimálny katalóg otázok“ pri príprave svojej akcie.
Ciele
»» Čo je cieľom tejto akcie?
»» Aké čiastkové ciele máme?
Podnet
»» Aká je naša východisková pozícia?
»» Kto je náš súper?
Zúčastnení / cieľové skupiny / partneri a spojenci
»» Kto je účastníkom?
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»»
»»

Koho má naša akcia osloviť?
Kto nás v našich cieľoch podporuje?

Forma a druh akcie
»» Akú formu akcie si vyberieme?
»» Dosiahneme touto formou akcie náš cieľ?
Rozhodovanie / zodpovednosť / kompetencia
»» Kto rozhoduje a o čom?
»» Kto je zodpovedný?
Aktivisti a / alebo účastníci
»» Kto sa zúčastňuje?
»» Prečo sa niekto zúčastňuje?
»» Koľko aktivistov alebo účastníkov potrebujeme na to, aby bola akcia
úspešná?
Práca s verejnosťou / tlačou
»» Kto sa má o akcii dozvedieť?
»» Ktoré médium nám pomôže dosiahnuť cieľ?
Čas / miesto
»» Ktorý čas (termín) je správny?
»» Ktoré miesto je vhodné?
Komunikácia aktivistov
»» Ktorú formu zvolíme?
»» Ako môžeme osloviť všetkých?
Materiály
»» Aké materiály potrebujeme?
»» Aké materiálne vybavenie potrebujú aktivisti osobne?
Feedback
»» Kedy?
»» Čo prebehlo dobre?
»» Čo môžeme nabudúce zlepšiť?

38

Úspešná organizácia kampaní a akcií

Návrh kontrolného zoznamu pre akcie
»» V prvom stĺpci uvedieme, čo treba vybaviť.
»» V druhom stĺpci zaznamenáme, kto je za to zodpovedný.
»» V treťom stĺpci je uvedený týždeň, v ktorom sa má zámer uskutočniť
(počítame vždy v kalendárnych týždňoch).
»» štvrtý stĺpec je k dispozícii pre rôzne poznámky.
»» Piaty stĺpec slúži na kontrolu.
Čo treba urobiť?

Kto?

Kedy?

Iné

Získať povolenie

Kol. Becker

29.týždeň

Rezervovať autobus

Kol. Becker

29. týždeň

Fa. Weiss

Rezervovať vysielačky

Kol. Meier

30. týždeň

OK

Objednať plášte ÖGB

Kol. Huber

30. týždeň

ÖGB, 534 44/418

Pripraviť materiály na
rozdávanie

Kol. Huber

30. týždeň

Vybavené

OK

atď.

3.2 Kontrolný zoznam pre organizáciu podujatí
Ak sa má väčšie a širšie koncipované podujatie vydariť, treba vopred starostlivo
zvážiť a naplánovať množstvo veci.
1. Obsahová príprava
»» Čo je cieľom podujatia?
»» Aké medziciele máme?
»» Téma
»»

Smerovanie
→→ Nálada / posolstvo
→→ Kto je stredobodom pozornosti? (rečník, účastníci, tlač, organizátor,
téma ...)

»»

Motto, odkaz
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»»

Účastníci
→→ Kto?
→→ Koľkí?
→→ Aké vzájomnosti existujú?
→→ Aké záujmy?
→→ Aký prístup k téme a k iným cieľovým skupinám?
→→ Aké potreby?

»»

Program
→→ Obsah
→→ Priebeh (otvorenie – hlavná časť/časti – ciele)
→→ Pracovný postup (prednášky, plénum, malé skupiny, spravodajstvo,
moderácia, nasadenie médií ...)

»»

Rámcový program
→→ Vzťah k hlavnému programu
→→ Kultúra v rámci podujatia / v miestnosti konania podujatia?
→→ Kultúra v mieste podujatia?
→→ Večerný program?

»»

Rečníci
→→ Kto?
→→ Koľkí?
→→ Aký spôsob prednášky?
→→ Aký prístup / vzťah k téme?
→→ Aký prístup / vzťah k cieľovým skupinám, účastníkom, médiám,
multiplikátorom ...

»»

Vedenie podujatia / moderácia
→→ Ako?
→→ Kto?
→→ Koľkí?
→→ Od kedy do kedy?

»»

Nasadenie médií
→→ Vizualizácia
→→ Metodika
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»»

Miesto
→→ Vypovedacia / symbolická hodnota
→→ Vzťah k téme

2. Práca s verejnosťou / reklama
»»

Ciele

»»

Cieľové skupiny
→→ Účastníci
→→ Multiplikátori
→→ Tlač
→→ (schvaľovacie) Úrady

»»

Posolstvá / kľúčové výpovede

»»

Opatrenia a médiá
→→ Pozvánka
→→ Reklamné prostriedky
→→ Tlačové vyhlásenia
→→ Tlačová konferencia (počet, termíny)

»»

Kontrola
→→ Návratky na spätnú väzbu
→→ Vyhodnotenie tlače

3. Organizácia, technika, bezpečnosť
»»

Miesto
→→ Geografická poloha
→→ Dopravné napojenie
→→ Parkoviská
→→ Popis cesty (autom, verejnou hromadnou dopravou, pešo)

»»

Organizačná kancelária
→→ Potrebná?
→→ Telefón
→→ Fax
→→ Modem
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→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
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Tlač, kopírovanie
Písacie stroje
PC, tlačiarne
Papier
Perá
Káble (predlžovacie káble, viacnásobné konektory)
Magnetofóny, kazetové magnetofóny
Fotoaparát
Videokamera

»»

Priestory
→→ Pôsobenie na všetkých päť zmyslov
→→ Denné svetlo
→→ Osvetlenie
→→ Farby
→→ Akustika
→→ Stoličky, miesta na sedenie
→→ Zasadací poriadok
→→ Stoly
→→ Pódium
→→ Rečnícky pult
→→ Stôl na tlačoviny
→→ Transparent s mottom podujatia
→→ Priestory pre detský kútik

»»

Ozvučenie
→→ Len na prejavy? Alebo aj na hudbu?
→→ Mikrofóny
→→ Reproduktory
→→ Zosilňovače

»»

Médiá
→→ Video zariadenia
→→ (systém, obrazovky, projektory, premietacie plátno)
→→ Projekčné plochy (rušivé svetelné vplyvy?)
→→ Vývesky
→→ Nástenky
→→ Flipcharty
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»»

Účastníci
→→ Počet ( minimálny, maximálny počet účastníkov)
→→ Vek
→→ Požiadavky / potreby (deti s uvedením veku, osoby, na ktoré treba
brať zvláštny ohľad, postihnutí – vozíčkari, účastníci hovoriaci cudzím
jazykom, ľudia, ktorí sa nevyznajú v tomto prostredí...)

»»

Prihlášky účastníkov / návratky
→→ Prihlasovacia lehota, návratky
→→ Dopravné prostriedky (auto, vlak, lietadlo)
→→ Príchod najneskôr
→→ Odchod najskôr
→→ Prenocovanie / ubytovanie (jednoposteľová, dvojposteľová izba)
→→ Opatera detí
→→ Adresa odosielateľa
→→ Tézy, komentáre o podujatí, o téme

»»

Materiály pre účastníkov vopred
→→ Popis príjazdu, trasy príchodu
→→ Materiály na prípravu
→→ Zoznam účastníkov (podľa aktuálneho stavu prihlásených)

»»

Materiály pre účastníkov na začiatku podujatia
→→ Materiály na začiatok podujatia
→→ Menovky
→→ Zoznam účastníkov, prezenčná listina (na podpis)

»»

Stravovanie
→→ Stravovanie (vegetariánska strava, bio-potraviny) zadelenie, časy,
úhrada...
→→ Nápoje (alkoholické, nealkoholické), úhrada...
→→ Ubytovanie (obsadenie izieb, kvalita postelí, vzdialenosť od miesta
konania)
→→ Sanitárne zariadenia (vybavenie, kapacita, počet toaliet vzhľadom na
počet účastníkov)
→→ Opatera detí
→→ Prvá pomoc
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»»

Transport
→→ Rečníci
→→ Účinkujúci
→→ Účastníci
→→ Technika
→→ Materiál

4. Financovanie
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Plán nákladov
Plán financovania
Účastnícke poplatky (pokryjú náklady?)
Príspevky
Podporné prostriedky
Sponzoring
Predaj materiálu
Benefičné podujatie

5. Zodpovednosti
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Celková koordinácia
Financie
Program / réžia
Rámcový program / réžia
Technika / organizácia
Transport
Prijatie / prihlášky (hotovostná pokladňa)
Starostlivosť o rečníkov, účastníkov
Práca s verejnosťou, tlačou
Dokumentácia (textová, zvuková, obrazová), protokol
Pomoc pri koordinácii, starostlivosť

4. Finále
4.1 Kampane zmenia organizáciu!
Asi si si už všimol, že kampane silne zmenia kultúru zasadnutí. Bežná kultúra
pojmov „malo by sa, mohlo by sa“ je možno prípustná, ak ide o obsahovú
tému. Ale každému je jasné, že ak ide napríklad o plánovanie ľudskej reťaze, tak
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„... mohlo by sa“ fungovať nebude. „Mohla by sa obstarať červeno-bielo-červená
páska...“, „Mohla by sa urobiť direkt mailingová akcia...“. V prípade zasadnutia ku
kampani vie každý, že takto aktivita nevznikne. Aj zasadnutia špičkových grémií
sa z aspektu plánovania kampane „ako zrealizujeme demonštráciu“, „ako budeme
postupovať pri štrajku“ zmenia veľmi podstatne.
K cieľom, ktoré obyčajne živoria ako požiadavky, uznesenia či dokonca zbožné
želania, sa nutne pridávajú ciele, ktoré si vyžadujú činy. Pretože na to, aby sme
dosiahli ciele, na ktorých sme sa uzniesli, potrebujeme konkrétne realizačné
kroky. Zmení sa nielen priebeh zasadnutí, ale aj osobné správanie účastníkov.
Nie je možné ostať sedieť a byť ticho, pretože skôr či neskôr padne rozhodujúca
otázka: „A koľko účastníkov z tvojej organizačnej oblasti príde na demonštráciu?“
Na takýchto zasadnutiach sa vytvárajú záväzky. Kto čo urobí a do kedy?
Celá organizácia chytí druhý dych, ak sa konflikt už neodohráva výlučne za
okrúhlym stolom, ale na ulici. Rozhodujúci je pritom osobný zážitok účastníkov
ľudskej reťaze alebo veľkej demonštrácie.
Pred niekoľkými rokmi bol obrazom klasického odborára odborár za písacím
stolom. Aktuálny obraz je skôr obrazom vlajúcich zástav a masy ľudí na ulici.
Okrem tohto vonkajšieho obrazu sa však niečo zmenilo aj vo vnútornom obraze
a tým aj otázka:
„Čo musí dobrý odborár a dobrá odborárka vedieť a dokázať?“
Kto niekedy zažil niečo mimoriadne, nikdy sa už neuspokojí s priemerom.
Richard Bach „Čajka Jonatán“

4.2 Budú aj neúspechy!
Ani kolegovia a kolegyne, ktorí majú skúsenosti s kampaňami a akciami, si nemôžu
byť istí, že sa každá akcia vydarí, že bude mať každé podujatie dobrú návštevnosť
a že správy v médiách budú také, aké sme očakávali. Ak by sme váhali a hodiny
zvažovali, čo sa všetko dá urobiť zle, nikdy by sme sa z tejto negatívnej špirály
nedostali. Po nevydarenej akcii si treba položiť jednu otázku: „Akú príležitosť mi
to ponúka?“ Každá nie celkom vydarená akcia je šancou niečo sa naučiť a použiť
to pri budúcich príležitostiach. Robotnícke hnutie počas svojej histórie zažilo
niekoľko ťažkých porážok.
Zo všetkých sa však dalo poučiť. Prehry síce dokážu na istý čas frustrovať, my si
však svoju angažovanosť udržíme!
Neúspech je obchádzkou k úspechu a obchádzky prispievajú k tomu, že sa na
tomto mieste lepšie vyznáme.
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4.3 Bude aj odpor!
Len ten, kto sa hýbe, cíti svoje okovy.
Rosa Luxemburg
Kampane, akcie, podujatia na uliciach – to je pre mnohých funkcionárov stále ešte
niečo cudzie. Ako všetci vieme, nové sa často odmieta. Tí, ktorí odmietajú všetko
nové, pretože „u nás sa to vždy robilo takto“, sú častými odporcami kampaní.
Sú prirodzenými nepriateľmi akýchkoľvek reforiem a sú predovšetkým jedno:
tvoja najväčšia výzva! Diletantská prezentácia tvojich nápadov a nepremyslený
koncept im hrá do karát. Okamžite rozpoznajú slabinu tvojich ideí a vrhnú sa na
ňu. Zohľadni to vo svojej prezentácii. Nedopusť, aby ťa zabrzdili alebo dokonca
zastavili. Ak budeš s možným odporom počítať od počiatku, nemôže ťa prekvapiť.
A ak poznáš rétoriku tých, ktorí chcú všetko nechať pri starom, dokážeš im
vynikajúco kontrovať. Čím častejšie to urobíš, tým viac pocítiš, že je to veľký
zážitok prekonať odporcov reforiem a uviesť svojou angažovanosťou a nadšením
do života úspešnú akciu.
Nič nie je ťažšie, nič nie je neistejšie a nebezpečnejšie, ako uviesť do života
nový poriadok. Novátor má nepriateľov vo všetkých, ktorí profitujú zo starého
poriadku.
Machiavelli v „Knieža“ 1513

4.4 Radi ťa podporíme!
Pri tvojich aktivitách ťa ochotne podporí referát ÖGB pre kampane.
V otázkach, týkajúcich sa
»» tvojho konceptu,
»» právnej situácie,
»» cieľovej skupiny,
»» kontrolného zoznamu,
»» metód a foriem akcie.
Pošli jednoducho email alebo nás kontaktuj telefonicky. Ak chceš zorganizovať
workshop alebo potrebuješ podnet na tému kampane, jednoducho zavolaj!
ÖGB – Referát organizácia, koordinácia, servis
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Viedeň
Tel.: +43 1 534 44 - 39290
Fax: +43 1 53444 - 100418
www.oegb.at/kampagnen
e-mail: kampagnen@oegb.at
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Práca na kampani znamená výmenu. Práca na kampani znamená diskusiu, práca
na kampani znamená však predovšetkým, že sa vzájomne poznáme a dokážeme
vytvoriť sieť. Podnety, kritika, návrhy, príklady – to všetko je nielenže možné, ale
dokonca bezpodmienečne želané.
V referáte pre kampane máme rozdeľovník elektronickej pošty pre tých, ktorí sa
zaujímajú o kampane a akcie. Cez tento rozdeľovník ťa môžeme pozývať na akcie,
informovať o kampaniach a o novej literatúre. Tento rozdeľovník je, samozrejme,
zadarmo. Ak máš chuť, pošli nám krátky email s poznámkou: „Zaradiť do
e-mailového rozdeľovníka KAMPANE“ na kampagnen@oegb.at.

4.5 Teraz ťa už nič nemôže zastaviť!
O kampaniach a akciách si teraz už veľa čítal.
O
»»
»»
»»
»»
»»

definícii kampane,
úspešných pravidlách,
relevantných právnych podmienkach,
kontrolnom zozname,
dobrých príkladoch.

Teraz môžeš túto príručku zobrať a niekam odložiť. Potom však bola všetka moja
snaha a snaha mojich kolegov, ktorí ma podporovali, zbytočná. Otázka, ktorú
by si si mal položiť, znie: Ako môžem tieto osviežené alebo aj nové vedomosti
uplatniť? Kto je moja cieľová skupina? Čo je môj cieľ? Čo som ochotný urobiť pre
dosiahnutie cieľa? Ako sa dá téma kampane a akcie využiť ako ďalšia možnosť
v našom úsilí? Na akom grémiu, kde, na ktorom stretnutí aktivistov mám navrhnúť
kampaň alebo akciu a ktorú? Kto ma podporí, kto ma nepodporí? A odkiaľ získam
potrebné zdroje?
„Jedným z výdobytkov, ktorým sa preslávili Indiáni kmeňa Hopi, je
ceremónia, počas ktorej viacerí členovia kmeňa tancujú a pritom držia
ústami živého štrkáča.
Ako sa dá takýto tanec nacvičiť?
Mohli by sme začať tak, že sa naučíme spevy a hudbu, potom tanečné kroky.
Tie kroky by sme si mohli nacvičiť aj tak, že budeme mať v ústach palicu.
Možno by pomohlo, keby sme sa naučili štrkáča správne osloviť.
Tieto cvičenia by sme si mohli opakovať do nekonečna.
Ale raz musíme toho živého štrkáča chytiť, strčiť do úst – a tancovať.“
Teraz nastal TVOJ čas!
Tak do toho a všetko dobré tvojim akciám!
Willi Mernyi
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