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DET EUROPÆISKE 
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1
Oversigt

Det europæiske borgerinitiativ giver EU’s borgere en enestående mulighed for at forme europæisk politik ved at 
anmode Europa-Kommissionen (Kommissionen) om at foreslå lovgivning på de områder, hvor den har kompetence. 
For at kunne sætte et initiativ på Kommissionens dagsorden skal initiativtagerne indsamle støttetilkendegivelser 
fra mindst én million borgere i mindst syv EU-lande. Initiativtagerne har tolv måneder til at indsamle 
støttetilkendegivelserne, og de kan vælge en startdato, som skal ligge senest seks måneder efter registreringen af 
initiativet.

Se vejledningen Sådan udarbejder I et initiativ, hvis I vil vide mere om, hvordan man registrerer et europæisk 
borgerinitiativ. Hvis I har et initiativ i tankerne og gerne vil have uafhængig rådgivning, kan I via «FÅ RÅDGIVNING»-
funktionen på forummet for det europæiske borgerinitiativ få skræddersyet hjælp i initiativets forberedelsesfase. 

Det er lettere sagt end gjort at indsamle mere end én million støttetilkendegivelser fra EU-borgere i mindst syv 
forskellige lande på bare tolv måneder. For at kunne håndtere udfordringerne og nå målet bør I planlægge jeres 
kampagne i god tid inden startdatoen og sørge for de nødvendige ressourcer til at gennemføre den. I bør:

• opbygge og koordinere et effektivt kampagneteam på tværs af forskellige lande og sprog og inddrage 
forskellige partnere

• udarbejde klare og sammenhængende, centrale kampagnebudskaber og samtidig gøre det muligt at tilpasse 
kampagnen til lokale forhold

• skabe en visuel identitet

• oprette et stærkt kampagnewebsite til jeres initiativ

• udpege de centrale kanaler for jeres kommunikation.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_da
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Etablering af en EU-
omspændende 
støtteinfrastruktur

De mest vellykkede europæiske borgerinitiativer har været bygget på et 
fundament, der allerede var lagt inden udarbejdelsen af selve forslaget. Hvis 
I ikke allerede er en del af et stærkt europæisk netværk, bør I fokusere på 
at finde en central initiativtagergruppe, der kan støtte jer. Ideelt set bør I 
allerede have opbygget et netværk, inden I lancerer jeres initiativ, men som 
initiativtagere kan I også arbejde på det (eller konsolidere det) i perioden 
mellem registreringen og starten på indsamlingsperioden. Prøv at knytte 
kontakter til organiserede og aktive borgere og organisationer i andre 
medlemslande, der deler jeres interesser og bekymringer. Hvis I allerede har 
etableret et sådant netværk, så er her nogle af de indledende skridt, som I 
bør overveje at tage sammen med jeres europæiske partnere (se desuden 
vejledningen Sådan søger I efter partnere):

• Forstå hver enkelt partners mål – de er sandsynligvis ikke de 
samme. Fastlæg de centrale kampagnemål, som alle partnere kan 
tilslutte sig.

• Foretag en nøje udvælgelse af et begrænset antal medlemslande 
(forslag: Mindst syv), hvor emnet allerede er velkendt, og støtten er 
udbredt, og hvor der er en stærk partner, så kampagnens fokus kan 
rettes mod de steder, hvor sandsynligheden for succes er størst.

• Forstå hver partners forskellige ressourcer med hensyn til 
finansiering, personale, netværk og frivillige, og støt eventuelt 
svagere partnere ved at etablere et partnerskab mere i det samme 
land.

• Indgå en aftale om de finansielle aspekter – skal kampagnen 
finansieres lokalt i hvert land, eller skal ressourcerne samles og 
fordeles efter behov?

• Beslut, hvordan kampagnen skal koordineres – hvilke værktøjer og 
sprog skal bruges til intern kommunikation?

• Udpeg nationale og koordinerende teams, og sørg for, at de får 
lejlighed til at mødes personligt, hvis det er muligt.

• Påbegynd så tidligt som muligt et regelmæssigt samarbejde 
om kampagneplanerne (ved hjælp af de aftalte værktøjer og 
sprog). Identificer og løs hurtigt problemer med den interne 
kommunikation.

Tip
Med effektiv kommunikation i 
jeres tværnationale kampagneteam 
vil I kunne dele idéer, metoder og 
materialer (tekster, design osv.) og 
undgå at gentage de samme fejl. 
Brug «hub-spoke-rim»-modellen 
– de centrale koordinatorer støtter 
og leder de nationale teams, men 
de nationale teams kan også let 
tale sammen via en WhatsApp-
gruppe, Slack og/eller Skype.
Udarbejdelsen af en 
kommunikationsplan i tre 
hovedfaser:
• Inden lanceringen – i 

denne fase fokuseres der i 
kommunikationen på at skabe 
et økosystem af interessenter 
og udvikle og afprøve 
kampagnebudskaber og 
-materialer.

• Den offentlige kampagne – 
dette er den intense periode 
på tolv måneder, hvor I kan 
indsamle støttetilkendegivelser, 
og alt vil dreje sig om at nå målet 
på en million underskrifter.

• Opfølgningen – uanset 
resultatet af jeres initiativ vil I 
sandsynligvis have et ønske om 
at fortsætte kommunikationen 
med jeres netværk af 
interessenter og støtter.

Start med at definere jeres 
vigtigste målgrupper. De kan 
være forskellige i de enkelte 
kampagnelande. 
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Hvilke målgrupper har I?
• Identificer, i hvilke grupper I lettest kan finde folk, der er villige til at skrive under på, at de støtter jeres initiativ. Stol ikke på 

jeres intuition – forsøg at finde faktuelle undersøgelser, der understøtter jeres analyse. 
• Jeres partnere i fokuslandene har det bedste kendskab til den lokale kontekst, så få dem til at hjælpe med at identificere de 

centrale målgrupper.
• Prøv at definere fire eller fem typiske støtter i form af «personaer» – med navn, køn, alder, erhverv, interesser, 

tilhørsforhold osv. Tegn et billede af hver persona. Forstå, hvordan I skal gå frem over for hver persona med jeres initiativ, 
og udarbejd en strategi derefter. 

• Find ud af, hvor disse grupper samles, online og offline. Det er vigtigt at vælge en eller to sociale platforme til at føre 
kampagne, selv om fysiske mødesteder også kan være vigtige.

• Undersøg, hvilken type sprog de bruger, hvad der appellerer til dem, og hvad der får dem til at miste interessen. Disse 
elementer er ikke altid de samme for hver persona, så sørg for at identificere de væsentligste forskelle.
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En vigtig del af jeres kampagneplan er selve planen. For alle større tiltag 
(i løbet af det år, den offentlige kampagne varer) skal i så klart som muligt 
definere:

• målgrupper

• de kanaler, der skal benyttes – det kan være en social platform som 
Facebook og/eller en mediekampagne

• hovedbudskaber

• medieformater

• behovet for tid/ressourcer til at etablere kommunikationen – er det 
realistisk?

• datoerne for påbegyndelse og afslutning af tiltagene

• mål – hvor mange underskrifter skal hvert enkelt tiltag give?

En intelligent kommunikationsstrategi har en kumulativ virkning. Prøv at 
planlægge jeres tiltag på en sådan måde, at de bygger på hinanden. For 
eksempel ved at:

• identificere en «kendt person», der er populær blandt den første 
bølge af underskrivere i et land

• prøve at rekruttere denne influencer ved at tweete, at mange af 
hans/hendes følgere allerede har underskrevet. Spørg, om han/hun 
også vil underskrive

• lægge indhold ud, der appellerer til hans/hendes andre følgere (især 
hvis han/hun skriver under)

• bruge historien til at få mediedækning

• genbruge fremgangsmåden.

Tip
Timingen er afgørende. Større 
kampagnetiltag bør ikke finde 
sted i sommer- eller vinterferien, 
hvor folk er optaget af andre 
ting. Samtidig bør lokalt politisk 
momentum udnyttes. Udnyt 
relevante nationale og regionale 
begivenheder og debatter, hvor 
folk allerede tænker på emnet for 
jeres initiativ, som en mulighed for 
at opnå større virkning for jeres 
kampagne.
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Markedsføringsstrategier

Ikke alle europæiske borgerinitiativer, der har formået at indsamle en million 
underskrifter, har udelukkende ført kampagne på de sociale medier. Men 
de har alle forstået, at det er meget effektivt at samle støtte på de sociale 
medier. Særlige nationale forhold kan bevirke, at andre strategier kan 
være utroligt vellykkede. Alle initiativer bør imidlertid udarbejde en stærk 
markedsføringsstrategi for de sociale medier ved hjælp af følge trin:

• Identificer målgrupper.

• Vælg en (eller højst to) sociale platforme, der i vid udstrækning 
anvendes af målgruppen – helst de platforme, hvor I eller jeres 
partnere allerede har en solid tilstedeværelse.

• Identificer formidlere og influencere med mange følgere i 
målgruppen.

• Vær kreativ, og vælg en kort, slagkraftig og let forståelig titel 
til initiativet, der er let at oversætte til andre sprog, såsom 
«Stop glyphosat», «End the cage age» eller «Housing for all». Lav 
fængende og attraktivt grafisk og visuelt materiale. 

• Udarbejd (og afprøv) egnede materialer og meddelelser – hvert 
stykke indhold bør appellere kraftigt til målgruppen og derfor være 
klart og koncist skrevet til brug på tværs af alle mediekanaler.

• Rul kampagnen ud i bølger – hvis I har råd til det, kan I bruge 
mindre beløb på at promovere opslag, som fungerer godt i organisk 
forstand.

• Følg resultaterne meget omhyggeligt, hvis det er muligt, og 
spor brugernes bevægelser. Hvor falder folk fra på vej til 
onlineindsamlingssystemet? Hvad er det, der blokerer? Kan I løse 
problemet? Indsamling af feedback og resultater vil bidrage til 
bedre budskaber og kampagner.

Tip
• Svar på kommentarer og 

spørgsmål – hvis I bliver udsat 
for «trolling», skal I svare høfligt, 
men bestemt. Jeres fællesskab 
vil beskytte jer; blokér 
hårdnakkede «hatere».

• Vær tålmodig – det endelige mål 
er at få folk hen til jeres initiativs 
onlineindsamlingssystem, men 
det er ikke nødvendigvis mest 
effektivt at invitere dem derhen 
med det samme.

• Tilskynd formidlere og 
influencere til at dele de 
vigtigste af jeres opslag.

• Brug nationale begivenheder 
– f.eks. relevante konferencer 
eller TV-programmer og de dertil 
knyttede hashtags – til at få 
jeres budskab ud til nye grupper.
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Formulering af centrale 
budskaber

Overvej følgende spørgsmål for at udvikle eller afprøve jeres 
kampagnebudskaber:

• Tænk over, hvordan I vil forklare formålet med jeres initiativ til jeres 
bedstemødre eller naboer i to eller tre sætninger.

• Tænk over, hvordan initiativet kan forklares til en 10-årig.

• Prøv at koge forklaringen ned til blot fem ord. (Tænk praktisk — 
prøv ikke at være smart).

• Sørg for at skrive positive meddelelser.

• Udarbejd en klar og enkel forklaring på processen i forbindelse med 
det europæiske borgerinitiativ – f.eks. hvorfor man skal udfylde 
støttetilkendegivelsesformularen? Eller hvordan en ændring af EU-
lovgivningen vil forbedre situationen? 
Benyt det kommunikationsmateriale, som er tilgængeligt på alle 
officielle EU-sprog på websitet for det europæiske borgerinitiativ. 

• Lokaliser jeres meddelelser til de lande, hvor I vil føre kampagne – 
de bør være tilgængelige på det eller de lokale sprog i de lande, som 
er målet for jeres kampagne, og tilpasses den kulturelle baggrund 
dér. 

• Test meddelelser på personer i målgrupperne. Reagerer de som 
håbet?

https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_da
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Kommunikationskanaler

Et kampagnewebsite kan være et fantastisk kampagneredskab, når det er:

• let at finde – via et domænenavn, der er af kort, relevant og let at huske

• flersproget – på alle kampagnelandenes sprog

• forklarende – med mulighed for let at finde en klar og kort forklaring på det problem, som initiativet søger 
at løse, den ønskede løsning på problemet og oplysninger om processen og tidsplanen for det europæiske 
borgerinitiativ

• fængende – med tiltrækkende og iøjnefaldende visuelt materiale som f.eks. grafikker eller videoer, der kan 
også få buskaberne igennem og appellere til målgrupperne 

• motiverende – med løbende rapportering af antallet af underskrifter i hvert land og det samlede antal 
underskrifter for derigennem at motivere andre potentielle underskrivere og koordinatorerne og de frivillige

• Nyttigt – med links til andre relevante oplysninger

• en opfordring til at handle – med en fremtrædende knap, der fører til onlineindsamlingssystemet.

Brug af sociale medier

Beslut så tidligt som muligt, hvilke sociale platforme (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube osv.) og 
konti der skal bruges. Skal partnernes eksisterende sider på Facebook bruges, eller skal der oprettes en dedikeret 
kampagneside – kun én central side (med indhold på flere sprog) eller én i hvert kampagneland?

Hvis I vil oprette en eller flere dedikerede kampagnekonti, så gør det så hurtigt som muligt og længe inden, at 
kampagnen starter, og sørg for at opbygge en kerne af støtter af formidlere og influencere. Efterhånden som antallet 
af støtter vokser, skal I begynde at tale om initiativet, skabe omfattende opmærksomhed og hype omkring det, dele 
nyheder om processen i forbindelse med udarbejdelsen og registreringen og bede om reaktioner og/eller hjælp. 
Denne feedback vil bidrage til finjusteringen og lokaliseringen af jeres meddelelser. Svar på så mange kommentarer 
som muligt på en positiv måde. Når en vigtig influencer deler jeres indhold, skal I dele dennes opslag igen. Skab en 
masse støj, og vær derefter klar til at tale direkte med de personer, som kommenterer det. Vær klar med svar på alle 
de spørgsmål, de kan stille. Gør det let for dem at underskrive støttetilkendegivelsen.
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Hvis jeres kommunikationsbudgettet tillader det, skal I lave 
multimedieindhold særligt til de sociale medier – infografik, animerede GIF-
filer, fotos eller korte videoer. Design dette indhold på flere sprog, så det 
kan anvendes i alle mållande – en markant video uden ord kan ledsages af 
en kort tekst på det relevante sprog i hvert enkelt land. Denne type indhold 
holder også længere – I kan gøre brug af det ved forskellige lejligheder 
med forskellige opfordringer. I skal helst bruge et enkelt internationalt 
kampagnehashtag og føre trafik til jeres website.

PR-arrangementer

I bør fokusere de begrænsede ressourcer dér, hvor sandsynligheden for 
en stor effekt er størst. Selv om der kommer mange mennesker til et 
arrangement, er det ikke en garanti for mange underskrifter. Men hvis 
det er sandsynligt, at de fleste deltagere i et mindre arrangement vil være 
interesserede i initiativet, er det måske værd at tage derhen.

Kampagnemateriale, som kan være nyttigt:

• Postkort eller visitkort med kampagneslogan, URL og hashtag (på 
hvert sprog) til frivillige og støtter, som kan uddeles til potentielle 
underskrivere.

• Simple fotokopiark til uddeling sammen med 
støttetilkendegivelsesformularerne (på alle sprog), der forklarer 
vanskelige udtryk, og hvorfor det er nødvendigt at angive 
personoplysninger.

Tip
• Få følgere ved at tilføre værdi 

til samtaler og fællesskaber, der 
er relevante for jeres initiativs 
emne. 

• Vær synlig, original og ægte.
• Vær til stede og lav opslag 

for at være så interaktiv som 
muligt. Gør brug af hashtags, 
sørg for at tagge andre store 
centrale konti, og gør brug 
af interaktive funktioner 
som meningsmålinger, 
livefunktioner og Q&A. Lav 
sjove, underholdende og visuelt 
tiltalende sider. 

• Tilskynd jeres støtter, frivillige, 
formidlere og influencere til at 
dele kampagneindholdet. Følg 
resultaterne. 

• Gentag og kopier det, der 
fungerer bedst i hvert land, og 
finpuds eller drop det, der ikke 
fungerer så godt.

Tip
Gør en stor indsats for at få 
mulighed for at tale til de 
arrangementer, I deltager i. Brug et 
effektfuldt, veltilrettelagt pitch, så 
selv fem minutter udløser mange 
underskrifter.
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Ovenstående er kun ment som en vejledning, der kan hjælpe potentielle initiativtagere. Den forpligter 
ikke Europa-Kommissionen juridisk. Den foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke 
nogen fortolkning af traktaterne. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive 
gjort af oplysningerne.

Kontakt til medierne

Medmindre I og/eller jeres partnere har veletablerede (og økonomisk 
stærke) PR-teams, bør I ikke spilde for meget tid på pressemeddelelser. 
Forsøg i stedet at opdyrke direkte, personlige forbindelser med de 
journalister, som allerede har skrevet om spørgsmål, der ligger tæt på emnet 
for jeres initiativ. Alle kampagneteams, det centrale og de nationale, bør 
have et medlem, der er velformuleret og afslappet på TV eller i radioen. 
Sats ikke kun på journalisterne på de store nationale aviser eller hos de 
store radio- og TV-selskaber. Mediernes interesse er ofte kumulativ. En 
iøjnefaldende artikel i en lokalavis kan sagtens tiltrække sig opmærksomhed 
i den regionale presse osv. Sig aldrig nej til at tale med en journalist. 
Bloggere, vloggers, podcastere og andre sociale influencere har ofte 
gode muligheder for at skabe forbindelser til specifikke emneorienterede 
fællesskaber.

Yderligere oplysninger om, hvordan vellykkede initiativer har ført kampagne, 
findes i faktabladene med succeshistorier:

• One of us 

• Right2Water 

• Stop glyphosate 

• Stop vivisection 

• Minority SafePack (endnu ikke tilgængelig)

Hvis I har brug for skræddersyet og uafhængig rådgivning om, hvordan I 
organiserer jeres kampagne, skal I gå til FÅ RÅDGIVNING-afsnittet i forummet 
for det europæiske borgerinitiativ og indsende en forespørgsel. I vil så få 
personligt tilpasset rådgivning inden for otte arbejdsdage.

Tip
• Bearbejd journalister på de 

sociale medier ved at dele deres 
indhold, når det er relevant 
for initiativet, og forklar jeres 
interesse. 

• Følg op på direkte beskeder, 
e-mail og telefonopkald. 

• Bed ikke bare om dækning – 
tænk på, hvad I kan give dem (en 
original menneskelig historie, en 
politisk vinkel, et godt foto...).
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