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Hej, jeg hedder Olga Kikou og er en af initiativtagerne til et af de vellykkede borgerinitiativer 
– vi fik indsamlet over 1,6 million underskrifter og kom over minimumsgrænsen i 21 EU-
lande. 
 
Jeg vil gerne fortælle om de to vigtigste erfaringer vi fik ud af vores underskriftindsamling. 
Den ene ting, vi lærte, er, at man skal opbygge et netværk, som man kan trække på – et 
netværk af personer og organisationer, der støtter ens sag. Den anden erfaring er, at man 
skal lægge en masse kræfter i sin onlinekampagne. 
 
Noget af det første, vi besluttede at gøre, var at opbygge sådan et netværk. Det lykkedes os 
at få ca. 170 foreninger og organisationer rundt om i hele Europa til at gå ind i vores sag og 
engagere sig i at sprede vores budskab. Det var en kæmpe succes, men det betød også en 
hel masse planlægning og arbejde fra vores side. 
 
Noget, der er meget vigtigt at huske, er, at i dag får man de fleste underskrifter online og 
ikke på papir. Det er noget, der er anderledes end før i tiden.  
Tidligere foregik den slags kampagner meget ude i det offentlige rum – på pladser og gader, 
hvor man talte direkte med folk. Det har ændret sig nu, og derfor var vi også nødt til at 
ændre vores måde at gribe det an på. 
De sociale medier er blevet et meget vigtigt redskab – først og fremmest til at sprede 
budskabet og 
dernæst til at indsamle underskrifter. 
 
Vi fandt ud af, at det var meget vigtigt for os at få frivillige til at deltage. Et borgerinitiativ er 
helt afhængigt af frivillige. Det er nødvendigt at engagere frivillige i hele Europa. Det 
europæiske borgerinitiativ er ikke bare en national ting, det er et EU-værktøj, så I er nødt til 
at være til stede i mange lande, og I har selvfølgelig ikke råd til at gøre det uden frivillige – 
altså borgere, der går op i emnet, som engagerer sig i det og spreder budskabet i deres 
hjemlande. 
 
I løbet af processen med vores borgerinitiativ så vi, at i starten, hvor vi begyndte at indsamle 
underskrifter, var der en stor tilstrømning – masser af borgere skrev under. Men senere, 
efter en måned, 
to måneder eller tre måneder, begyndte det at dale. Det er vigtigt, at I er forberedt på det, 
så I kan bruge andre metoder til at få antallet af underskrifter til at stige igen. 
 
Jeg vil gerne understrege, at som initiativtager er det en besværlig proces at starte et 
borgerinitiativ, og det er et stort arbejde at være involveret i det. Det tager masser af tid, og 
det kræver, at mange mennesker arbejder sammen. Og jeg vil ikke bilde nogen ind, at det er 
en nem ting at gøre, for det er det virkelig ikke! Det er ret svært, det tager lang tid, det 
kræver en masse planlægning,  og det kræver en masse frivillige deltagere. Så selv om jeres 
idé er god, vil projektet ikke komme til at fungere, hvis der ikke også er mange andre, der 
engagerer sig og vil arbejde på at gennemføre det. 



 
Forummet for det europæiske borgerinitiativ er kommet på virkelig godt tidspunkt, fordi vi 
nu er mange, der allerede har erfaring med forskellige borgerinitiativer, og en del af dem 
har været vellykkede. Så der er faktisk mange folk, som I kan trække på og diskutere jeres 
borgerinitiativ med. På forummet kan I lære af deres erfaringer og få idéer til at planlægge 
jeres eget initiativ. Der er mange borgere, som har deltaget aktivt i et borgerinitiativ, og 
også mange initiativtagere, som gerne vil 
fortælle jer om deres oplevelser og give gode råd. Det gælder både om at lære af andres 
erfaringer og planlægge på en god måde. Hvis I både lytter til deres erfaringer og stiller 
spørgsmål, vil det være en rigtig god start på jeres eget borgerinitiativ.   
 
Så kom og vær med på forummet sammen med os! Fortæl om jeres idéer og planer, og lad 
os lære af hinanden. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig! 


