
Разказ на Олга Кику, организатор на европейската гражданска инициатива End the Cage 
Age 
 
Здравейте, аз съм Олга Кику, един от организаторите на една от успешните европейски 
граждански инициативи (ЕГИ) — събрахме над 1,6 милиона подписа и надхвърлихме 
прага в 21 държави членки. 
 
От нашия опит извлякохме две поуки относно събирането на подписи. 
Едната е, че трябва да изградите мрежа, на която можете да разчитате — мрежа от 
хора и организации, които подкрепят вашата кауза. Другата е, че трябва да обърнете 
голямо внимание на вашата кампания в интернет. 
 
Едно от първите неща, които решихме да направим, бе да изградим такава мрежа. В 
крайна сметка успяхме да убедим около 170 федерации и организации от цяла Европа 
да се присъединят към нас и те поеха ангажимент да разпространяват информацията. 
Това беше голям успех, но той също така включваше много планиране и много работа 
от наша страна. 
 
Нещо, което е много важно днес, е фактът, че повечето подписи се събират онлайн, а 
не на хартия. Това е нещо, което се промени през годините.  
В миналото кампаниите имаха силно изразен публичен облик и се провеждаха 
предимно по площадите и по улиците, като се разговаряше пряко с хората. Сега това 
се промени, затова трябваше и ние да се променим. 
Социалните медии се превърнаха в много важен инструмент — преди всичко за 
разпространяване на посланието и после — за събиране на подписи. 
 
Важен урок за нас бе участието на доброволци. Ние разчитаме на доброволците. 
Трябва да имаме доброволци в цяла Европа. ЕГИ не е само национален инструмент, тя 
е инструмент на ЕС, затова трябва да имаме присъствие в много държави и разбира се, 
не можем да си позволим да правим това без доброволци — граждани, които се 
интересуват от проблема, които след това се заемат с този проблем и разпространяват 
посланието в своите страни. 
 
По време на ЕГИ, след като започнахме събирането на подписи, видяхме, че в 
началото има голям наплив, много граждани се подписваха. По-късно обаче, може би 
след един, два или три месеца, броят на хората започва да намалява, затова трябва да 
сте подготвени за това, да използвате други инструменти и начини, за да увеличите 
отново броя на подписите. 
 
Бих искала да отбележа, че участието в ЕГИ, стартирането на ЕГИ като организатор е 
тромав процес. Той изисква много време и много хора, които да работят заедно. Ето 
защо не искам да създам измамни надежди, че това е нещо лесно. Не е! Доста е 
трудно, изисква много време, много планиране и много хора. Дори идеята да е добра, 
само по себе си това няма да е достатъчно, ако другите не са силно ангажирани и 
решени да я осъществяват. 
 



Форумът се появява в много добър момент, защото вече е натрупан опит с редица ЕГИ 
и не малко от тях бяха успешни, така че има много хора, с които можете да обсъдите 
вашата ЕГИ, да се поучите от техния опит и да обмислите и планирате своята работа в 
бъдеще. Има много хора, много граждани, които са участвали активно в ЕГИ, както и 
много организатори, и можете да разчитате, че ще получите информация от тях. 
 Така че това е процес на учене, учене от случилото се в миналото, но също и 
планиране. Стига да използвате този добър опит на другите, да се вслушвате в другите 
и да умеете да задавате въпроси, ще бъдете в много добра позиция да започнете 
своята собствена ЕГИ.   
 
Така че елате и се присъединете към форума заедно с нас! Да обсъдим какви са 
плановете ви, да видим какво искате да направите и да се учим едни от други. 
Очакваме с нетърпение да работим с вас в бъдеще! 


