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Ülevaade

ELi kodanikel on ainulaadne võimalus kujundada ELi poliitikat ja taotleda Euroopa kodanikualgatuse vahendusel 
Euroopa Komisjonilt seadusandliku ettepaneku tegemist valdkonnas, mis kuulub selle pädevusse. Et algatus jõuaks 
komisjoni päevakorda, peavad algatuse korraldajad koguma toetusavaldusi vähemalt 1 miljonilt kodanikult vähemalt 
seitsmest ELi liikmesriigist. Korraldajatel on toetusavalduste kogumiseks aega 12 kuud. Avalduste kogumist tuleb 
alustada kuue kuu jooksul alates algatuse registreerimisest, kuid kogumise alguskuupäeva võib ise valida.

Kui teil on vaja rohkem teada, kuidas Euroopa kodanikualgatust registreerida, tutvuge juhendmaterjaliga 
Kuidas algatust koostada? Kui teil juba on algatuse idee, kuid vajate sõltumatut nõu, esitage päring Euroopa 
kodanikualgatuse foorumi rubriigis „Küsige nõu,“ et saada algatuse ettevalmistavas etapis teie vajadustele vastavat 
abi. 

Miljoni toetuavalduse kogumine 12 kuu jooksul vähemalt seitsmest eri riigist – seda on lihtsam öelda kui teha! 
Probleemide ületamiseks ja edu saavutamiseks on vaja kampaania kava! Alustage kampaaniat õigel ajal ja veenduge, 
et selle rakendamiseks on vajalikud vahendid, keskendudes järgmisele:

• eri riike, keeli ja partnereid hõlmava tõhusa kampaaniameeskonna loomine ja koordineerimine;

• selgete ja sidusate kampaania põhisõnumite koostamine, jättes samas ruumi kohalike oludega arvestamiseks;

• visuaalse identiteedi loomine;

• algatuse jaoks mõjusa kampaania veebisaidi loomine;

• peamiste suhtluskanalite kindlaksmääramine.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_et


- Kuidas kampaaniat korraldada? -

4

EUROOPA 
KODANIKUALGATUS

2
Kogu ELi hõlmava tugitaristu 
loomine

Kõige edukamad Euroopa kodanikualgatuse kampaaniad on rajatud 
vundamendile, mis oli olemas ammu enne seda, kui koostati algatuse 
ettepanek. Kui te ei osale juba tugevas üleeuroopalises võrgustikus, püüdke 
kõigepealt leida teid toetav korraldajate tuumikrühm. Ideaalis võiks teil 
enne algatuse käivitamist olla olemasolev võrgustik, kuid korraldajatena 
võite selle kallal veel tööd teha (või seda tugevdada) ajavahemikul, mis jääb 
algatuse registreerimise ja toetusavalduste kogumise alguse vahele. Püüdke 
luua sidemeid teiste liikmesriikide organiseerunud ja aktiivsete kodanike 
ja organisatsioonidega, kes jagavad teie huve ja muresid. Kui teil juba on 
selline võrgustik, siis allpool on esitatud teatavad ettevalmistavad etapid, 
mida te oma Euroopa partneritega peaksite arutama (vt ka juhendmaterjal 
„Kuidas leida partnereid?“):

• Saage aru iga partneri eesmärkidest – nende soovid ei ole 
tõenäoliselt ühesugused. Määrake kindlaks kampaania 
põhieesmärgid, millega kõik partnerid saavad liituda.

• Valige hoolikalt välja mõned liikmesriigid (soovitus; vähemalt 
seitse), kus teema on juba hästi tuntud ja sellele on laialdane toetus 
ning kus juba on tugev partner, et suunata kampaania sinna, kus 
eduvõimalused on kõige suuremad.

• Saage aru iga partneri finants-, personali-, võrgustiku- ja 
vabatahtlike ressurssidest ning vajaduse korral tugevdage 
nõrgemaid partnereid, leides neile juurde teise partneri samas riigis.

• Jõudke kokkuleppele finantsaspektides – kas kampaaniat 
rahastatakse igas riigis kohalikul tasandil või koondatakse ja 
eraldatakse vahendid vastavalt vajadusele?

• Otsustage, kuidas kampaaniat koordineeritakse – milliseid 
sisesuhtlusvahendeid ja keeli kasutada?

• Määrake riiklikud ja koordineerivad meeskonnad ning võimaluse 
korral looge neile kõigile võimalus isiklikuks kohtumiseks.

• Alustage võimalikult varakult korrapärast koostööd (kasutades 
kokkulepitud vahendeid ja keeli), et töötada välja kampaaniakavad. 
Tehke kiiresti kindlaks kõik sisesuhtlusega seotud probleemid ja 
lahendage need.

Nõuanded
Tõhus teabevahetus riikidevahelise 
kampaania meeskonnas aitab 
teil jagada ideid, meetodeid ja 
materjale (tekstid, disain jne) ning 
vältida korduvaid vigu. Kasutage 
nn hub-spoke-rim-mudelit – 
kesksed koordinaatorid toetavad 
ja juhivad riiklikke meeskondi, 
kuid riiklikud meeskonnad saavad 
samuti hõlpsasti üksteisega 
suhelda nii WhatsAppi rühma, 
Slacki ja/või Skype’i abil.
Teabevahetuskava koostamise 
kolm peamist etappi:
• Eelkäivitamine – selles 

etapis keskendub 
teabevahetus sidusrühmade 
ökosüsteemi loomisele 
ning kampaaniasõnumite ja 
-materjalide väljatöötamisele ja 
testimisele.

• Avalik kampaania – intensiivne 
12kuuline periood, mille jooksul 
saate toetusavaldusi koguda ja 
kõik keerleb 1 miljoni allkirja 
eesmärgi ümber.

• Järelmeetmed – olenemata 
algatuse tulemustest soovite 
tõenäoliselt oma sidusrühmade 
ja toetajate võrgustikuga edasi 
suhelda.

Kõigepealt määratlege oma 
peamised sihtrühmad. Need 
võivad olla erinevad igas riigis, kus 
kampaaniat läbi viiakse.
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Millised on teie peamised sihtrühmad?
• Tehke kindlaks, millistest rühmadest leiate kõige lihtsamini need inimesed, kes on valmis teie algatuse toetusavaldusele alla 

kirjutama. Ärge usaldage intuitsiooni – püüdke leida asjakohaseid teadusuuringuid, mis teie analüüsi toetaksid.
• Küsige nõu oma partneritelt peamistes kampaaniariikides, sest nemad tunnevad kohalikke tingimusi kõige paremini!
• Määratlege neli või viis tüüpilist toetajat fiktiivsete isikute kujul ning andke neile nimed, sugu, vanus, elukutse, huvid, 

eelistused, jne. Joonistage igast isikust pilt. Püüdke mõista, kuidas igale osutatud isikule seoses algatusega läheneda, ja 
koostage vastav strateegia.

• Uurige välja, kus need rühmad nii internetis kui ka internetiväliselt kokku saavad. Oluline on valida üks või kaks 
sotsiaalplatvormi, kus kampaaniat läbi viia, kuigi füüsilised kohtumispaigad võivad olla samuti olulised.

• Uurige, millist keelt nad kasutavad, mis neile meeldib ja mis mitte. Need elemendid ei ole iga isiku puhul alati samad, nii et 
te peaksite peamised erinevused välja selgitama.
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Teie kampaaniakava tähtsaim osa on kava ise. Iga olulise meetme puhul 
(aastapikkuse avaliku kampaania jooksul) tuleb võimalikult selgelt kindlaks 
määrata:

• Sihtrühm(ad)

• Kasutatav(ad) kanal(id) – näiteks sotsiaalplatvorm nagu Facebook 
ja/või meediakampaania

• Põhisõnumid

• Meediaformaadid

• Sisu loomiseks vajalik aeg/ressursid - kas teie ambitsioonid on 
realistlikud?

• Meetme algus- ja lõppkuupäev

• Eesmärgid – mitu allkirja peaks iga meede koguma?

Arukas teabevahetusstrateegia annab teile lumepalliefekti. Proovige 
kavandada meetmeid nii, et need oleksid üksteise põhjal üles ehitatud. 
Näide:

• keskenduge esimestele allakirjutanutele konkreetses riigis: keda nad 
sotsiaalmeedias jälgivad ja kas nende hulgas on ka mõni kuulus isik?

• Proovige teda kui arvamusliidrit värvata, säutsudes, et paljud tema 
jälgijad on algatusele juba alla kirjutanud. Küsige, kas ta kavatseb 
samuti alla kirjutada.

• Postitage sisu, mis meeldib tema jälgijatele (eriti siis, kui ta alla 
kirjutab).

• Kasutage seda lugu meedia huvi äratamiseks.

• Korrake seda uuesti!

Nõuanne
Ajastus on otsustava tähtsusega. 
Ärge kavandage olulist kampaaniat 
suve- või jõulupuhkuse ajaks, 
mil inimesed mõtlevad muudele 
asjadele. Samas lööge alati 
kaasa kohalikus poliitikas. 
Kasutage asjakohaseid riiklikke ja 
piirkondlikke üritusi ja arutelusid, 
millel inimesed juba arutlevad 
teie algatuse teemal, ja nähke 
nendes võimalust kampaania mõju 
suurendamiseks.
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Turustusstrateegiad

Mitte kõik Euroopa kodanikualgatused, millele on antud 1 miljon allkirja, 
ei ole kampaaniat korraldanud üksnes sotsiaalmeedias. Kuid kõik on 
siiski tunnistanud, et sotsiaalmeedia on väga võimas toetuse kogumise 
viis. Ka muud strateegiad võivad olla äärmiselt edukad, kui neid soosivad 
konkreetsed riiklikud olud. Iga algatuse jaoks tuleks aga siiski välja töötada 
tugev turundusstrateegia sotsiaalmeedias, kasutades järgmisi etappe:

• Selgitage välja sihtkogukonnad.

• Valige üks (või kõige rohkem kaks) sotsiaalplatvormi, mida 
sihtkogukonnas laialdaselt kasutatakse – ideaalis sellised 
platvormid, kus teil või teie partneritel on juba kindel kohalolek.

• Tehke kindlaks vahendajad ja arvamusliidrid, keda sihtrühm 
aktiivselt jälgib.

• Olge loov ja valige oma algatusele lühike, lööv ja kergesti mõistetav 
pealkiri, mida on lihtne tõlkida teistesse keeltesse, näiteks 
„Keelustada glüfosaat“, „Lõpp puuriajastule!“ või „Eluase kõigile“. 
Looge lööv ja atraktiivne graafika ja pildilised elemendid.

• Koostage asjakohane materjal ja sõnumid (ja testige seda) – mis 
tahes sisu peaks olema sihtrühmale väga huvipakkuv ning seetõttu 
peaks see olema selgelt ja lühidalt kirjutatud, et seda saaks 
kasutada kõigis meediakanalites.

• Käivitage kampaania etappidena – kui võimalik, kasutage väikeseid 
rahasummasid, et propageerida postitusi, mis toimivad hästi.

• Jälgige tulemusi väga hoolikalt ja võimaluse korral ka kasutaja 
käitumist. Mis etapis loobuvad potentsiaalsed toetajad osalemisest? 
Mis neid segab? Kas saate seda muuta? Tagasiside ja tulemuste 
kogumine aitab muuta sõnumid ja kampaaniad tõhusamaks.

Nõuanded
• Vastake kommentaaridele ja 

küsimustele – kui teid hakatakse 
trollima, jääge viisakaks, aga 
kindlaks. Teie kogukond kaitseb 
teid; blokeerige püsivad 
vihaõhutajad.

• Olge kannatlik – lõppeesmärk on 
suunata inimesed teie algatuse 
toetusavalduste kogumise 
veebipõhisesse süsteemi, kuid 
seda otse paluda ei pruugi olla 
kõige targem.

• Kutsuge vahendajaid ja 
arvamusliidreid üles teie olulisi 
postitusi jagama.

• Kasutage riiklikke üritusi 
– näiteks konverentse või 
telesaateid ja nendega seotud 
teemaviiteid, et jõuda sõnumiga 
uute rühmadeni.
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Põhisõnumite koostamine

Vastake järgmistele küsimustele, et töötada välja kampaania põhisõnumid 
või testida neid:

• Mõelge, kuidas selgitaksite oma algatuse eesmärki oma vanaemale 
või naabrile kahe või kolme lausega.

• Mõelge, kuidas te selgitaksite seda 10aastasele lapsele.

• Püüdke oma selgitus mahutada ainult viie sõna sisse. (Olge 
konkreetne – ärge keerutage!)

• Veenduge, et teie sõnumid on positiivsed.

• Töötage välja selge ja lihtne selgitus Euroopa kodanikualgatuse 
protsessi kohta – nt miks peaksid nad täitma toetusavalduse vormi? 
Kuidas saab ELi õiguse muutmine olukorda parandada? 
Kasutage julgesti teavitusmaterjale, mis on kättesaadavad kõigis ELi 
ametlikes keeltes Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil.

• Viige oma sõnumid kohalikule tasandile igas riigis, kus te 
kampaaniat korraldate – need peaksid olema kättesaadavad sihtriigi 
kohalikus keel(t)es ja kohandatud vastavalt riigi kultuurilisele 
taustale.

• Testige oma sõnumeid sihtrühma liikmete peal. Kas nad reageerivad 
nii, nagu lootsite?

https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_et
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Teabevahetuskanalid

Reklaamveebileht võib olla suurepärane kampaaniavahend, kui see on:

• kergesti leitav – registreerige domeeninimi, mis on lühike, asjakohane ja meeldejääv,

• mitmekeelne – iga kampaanias osaleva riigi keeles;

• selgitav – inimestele tuleks anda selge ja lühike ülevaade probleemist, millele te oma algatusega reageerite, 
loodetavast lahendusest ning Euroopa kodanikualgatuse protsessist ja ajakavast;

• paeluv – ligitõmbavad ja meeldejäävad visuaalsed materjalid, näiteks graafika või videod, võivad samuti 
aidata teie sõnumit edastada ja teie sihtrühmale meeldida;

• motiveeriv – anda reaalajalähedaselt aru igas riigis kogutud allkirjade arvust ja nende koguarvust, et 
julgustada teisi võimalikke allakirjutajaid ning motiveerida koordinaatoreid ja vabatahtlikke;

• kasulik – esitage lingid muule asjakohasele teabele;

• üleskutse meetmete võtmiseks – kuvage silmatorkav nupp, mis viib toetusavalduste kogumise veebipõhise 
süsteemini.

Sotsiaalmeedia kasutamine

Otsustage võimalikult varakult, milliseid sotsiaalplatvorme (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube jne) 
ja kontosid te kasutama hakkate. Näiteks, kas korraldate kampaania oma partnerite olemasolevatel Facebooki 
lehekülgedel või loote selleks uue lehekülje? Kas loote ühe mitmekeelse lehekülje või ühe iga kampaanias osaleva 
riigi kohta?

Kui kavatsete luua ühe spetsiaalse kampaaniakonto või mitu, tehke seda võimalikult kiiresti ja enne kampaania algust, 
et oleks juba võimalik luua vahendajate ja arvamusliidrite kogukond. Kui teil on rohkem jälgijaid, asuge algatust 
intensiivselt tutvustama ja seda üles kiitma: teavitage inimesi algatuse koostamisest ja registreerimisest ning paluge 
vastust ja/või abi. Tagasiside aitab teil oma postitusi paremini sõnastada ja kohalikule tasandile viia. Reageerige 
positiivselt kõigile kommentaaridele. Kui oluline arvamusliider jagab teie postitust, jagage ka teie postitust uuesti. 
Käsitlege oma teemat palju ja olge valmis vastama igale kommentaarile eraldi. Olge valmis vastama igale küsimustele, 
mida teilt võidakse küsida. Tehke toetusavalduse allkirjastamine neile lihtsaks.
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Kui teie eelarve seda võimaldab, arendage spetsiaalselt sotsiaalmeedia 
jaoks mõeldud multimeediasisu – infograafika, animeeritud GIFid, fotod, 
lühikesed videod. Võtke arvesse mitmekeelsust, et sisu saaks kasutada 
kõikides riikides. Võimsale tekstita videole võite lisada lühiteksti riigikeeles. 
Selline sisu on ka vastupidavam – saate neid jagada eri puhkudel ka muude 
meetmete puhul. Võimaluse korral kasutage oma kampaanias ühtset 
rahvusvahelist teemaviidet ja hoidke kogu andmeliiklust oma veebisaidil.

Reklaamiüritused

Kasutage oma piiratud ressursse seal, kus neil on kõige suurem mõju. 
Üritusel osalejate arvukuse ja kogutavate allkirjade vahele ei saa 
ilmtingimata võrdusmärki tõmmata. Kui aga eeldate, et enamik väiksemal 
üritusel osalejatest on teie algatusest huvitatud, tuleks sellest ilmselt osa 
võtta.

Järgmised reklaammaterjalid võivad osutuda kasulikuks:

• postkaardid või visiitkaardid kampaania juhtlause, veebiaadressi ja 
teemaviitega (kõigis keeltes), mida vabatahtlikud ja toetajad saavad 
võimalikele poolehoidjatele jagada;

• lihtsad fotokoopiad, mis esitatakse koos toetusavalduse vormidega 
(kõigis keeltes) ja milles selgitatakse lisaks keerulistele tingimustele 
ka seda, miks isikuandmeid on vaja.

Nõuanded
• Saate rohkem jälgijaid, kui 

tõstatate oma teema algatusega 
seotud vestlusringides ja 
kogukondades.

• Olge nähtav, originaalne, tõene.
• Reageerige kiiresti 

kommentaaridele ja tehke 
postitusi korrapäraselt, et 
olla võimalikult interaktiivne. 
Kasutage teemaviiteid ja muid 
populaarseid kontosid ning 
interaktiivseid funktsioone, 
nagu küsitlused, otseülekannete 
funktsioonid või korduma 
kippuvad küsimused. 
Muutke oma lehed lõbusaks, 
meelelahutuslikuks ja visuaalselt 
atraktiivseks.

• Julgustage poolehoidjaid, 
vabatahtlikke, vahendajaid ja 
arvamusliidreid jagama teie 
kampaania sisu. Jälgige tulemusi.

• Kasutage hästi toimivaid 
strateegiaid ka teistes riikides ja 
loobuge nendest, mis ei ole hästi 
toiminud.

Nõuanne
Pingutage selle nimel, et võtta 
sõna üritustel, millel osalete. 
Viis minutit võib olla piisav, kui 
olete veenev ja esitate tugevaid 
argumente.
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Eespool esitatud teksti eesmärk on anda kodanikualgatuste potentsiaalsetele korraldajatele juhiseid. 
See ei ole Euroopa Komisjoni jaoks õiguslikult siduv. See ei pruugi olla kõikehõlmav ega väljendada 
aluslepingute teksti ametlikku tõlgendust. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks dokumendis sisalduva 
teabe mis tahes viisil kasutamise eest.

Töö ajakirjanikega

Kui teil ja/või teie partneritel ei ole hästi toimivaid (ja hästi rahastatud) 
suhtekorraldusmeeskondi, ärge raisake pressiteadetele liiga palju aega. 
Selle asemel võtke julgesti ühendust nende ajakirjanikega, kes on juba 
kirjutanud teie algatusega seotud teemadel. Igas kampaaniameeskonnas 
peaks olema üks liige, kes on võimeline algatust raadios või televisioonis 
tutvustama. Ärge keskenduge üksnes suurtele väljaannetele ja 
ringhäälinguorganisatsioonidele. Laiendage oma kohalolekut ajakirjanduses 
järkjärgult. Hea artikkel kohalikus ajalehes võib äratada piirkondliku 
ajalehe huvi jne. Ärge jätke kasutamata ühtegi võimalust ajakirjanikega 
suhtlemiseks. Blogijad, vlogijad, netisaadete juhid ja sotsiaalmeedia 
arvamusliidrid on temaatilistes kogukondades enamasti väga mõjukad.

Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas edukate algatuste raames 
vahendeid koguti, tutvuge järgmiste edulugudega:

• „Üks meist“ 

• Right2Water 

• Keelustada glüfosaat 

• „Lõpp loomkatsetele“ 

• Minority SafePack (ei ole veel kättesaadav)

Kui vajate sihipärast ja sõltumatut nõu selle kohta, kuidas kampaaniat 
korraldada, esitage päring Euroopa kodanikualgatuse foorumi rubriigis „Küsige 
nõu“. Teile esitatakse personaalne vastus kuni 8 tööpäeva jooksul.

Nõuanded
• Võtke ühendust ajakirjanikega 

sotsiaalmeedia kaudu, jagades 
nende artikleid, kui need on 
seotud teie algatusega, ning 
põhjendage lühidalt oma huvi.

• Kasutage otsesõnumeid, e-posti 
ja telefonikõnesid.

• Paluge neil mitte ainult oma 
teemal sõna võtta, vaid mõelge 
ka sellele, mida neile vastu 
pakkuda (originaalne lugu 
inimesest, poliitiline vaatenurk, 
fotod jne).
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