
 

 

Euroopa kodanikualgatuse „Lõpp puurielule“ („End the Cage Age“) korraldaja Olga Kikou 
lugu 
 
 
Tere! Minu nimi on Olga Kikou ja ma olen üks nendest, kes korraldas eduka Euroopa 
kodanikualgatuse, mis kogus üle 1,6 miljoni allkirja ja ületas künnise 21 liikmesriigis. 
 
Oma kogemustele toetudes võin väita, et oleme allkirjade kogumisel saanud kaks 
õppetundi. 
Esimene on see, et peate looma tugivõrgustiku, mis koosneb teie eesmärki toetavatest 
inimestest ja organisatsioonidest. Teine aga see, et peate palju tähelepanu pöörama oma 
veebikampaaniale. 
 
Ühe esimese sammuna otsustasimegi luua nimetatud võrgustiku. Lõpuks õnnestus meil 
kogu Euroopas koguda umbes 170 liidu ja organisatsiooni toetus ning nad võtsid endale 
kohustuse seda sõnumit levitada. See oli silmapaistev edulugu, kuid ka meie poolt hõlmas 
see ulatuslikku kavandamist ja palju tööd. 
 
Tänapäeval tuleb eelkõige meeles pidada, et enamik allkirju kogutakse veebis, mitte paberil. 
See on aastate jooksul nii kujunenud.  
Minevikus suheldi kampaania raames inimestega otse avalikus ruumis – väljakutel, 
tänavatel; nüüd on see muutunud, mistõttu pidime ka meie sellega kaasa minema. 
Sotsiaalmeediast on saanud väga oluline vahend nii sõnumi levitamisel kui ka 
allkirjade kogumisel. 
 
Meie jaoks oli oluline õppetund vabatahtlike osalemine. Me oleme nendest sõltuvad. Peame 
kaasama vabatahtlikke kogu Euroopast. Euroopa kodanikualgatus ei ole mitte ainult riiklik, 
vaid ka ELi vahend. Seepärast peame olema esindatud paljudes riikides ja loomulikult ei saa 
me seda endale lubada ilma vabatahtliketa – kodaniketa, kelle jaoks konkreetne küsimus on 
oluline, kes seejärel sellega tegelevad ja oma koduriigis sõnumit levitavad. 
 
Pärast Euroopa kodanikualgatuse protsessi raames allkirjade kogumisega alustamist 
märkasime, et alguses koguti kiiresti palju allkirju. Kuid hiljem, võib-olla ühe 
või kahe või kolme kuu pärast kipub uute allkirjade hulk vähenema. Seega peate olema 
valmis sellega toime tulema ja teil tuleb leida uued vahendid ja muud viisid uute 
allakirjutanute leidmiseks. 
 
Soovin veel juhtida tähelepanu sellele, et kodanikualgatuses osalemine ja korraldajana selle 
algatamine on koormav protsess. See nõuab palju aega ja arvukate inimeste koostööd. 
Seepärast ei soovi ma anda asjatut lootust, et tegemist on lihtsa asjaga. Seda see kindlasti ei 
ole! See on üsna keerukas, võtab palju aega ja nõuab palju kavandamist ning selleks on vaja 
palju inimesi. Isegi kui idee on hea, ei toimi see siiski iseenesest, kui teised ei pane kõike 
mängu ega pühendu selle idee elluviimisele. 
 
Foorum loodi väga õigel ajal, sest meil on juba kogemusi mitme Euroopa 
kodanikualgatusega ja nii mõnigi neist on olnud edukas. Seega me teame, et on palju 
inimesi, kellega oma Euroopa kodanikualgatuse teemal suhelda, õppida nende kogemustest 



 

 

ning näha ja kavandada oma tööd tulevikus. Meil on palju inimesi, Euroopa 
kodanikualgatuses aktiivselt osalenud kodanikke ja ka palju korraldajaid, kellele 
teabe saamiseks toetuda. Seega on tegemist õppeprotsessiga, mille raames õpitakse 
minevikus toimunust, kuid kavandatakse ka tulevikku. Kui võtate teiste head kogemused 
teadmiseks, kuulate nende poolt öeldut ja teil on võimalik ka küsimusi esitada, siis olete 
oma Euroopa kodanikualgatuse käivitamiseks väga heal positsioonil. 
 
Nii et tulge ja ühinege meiega foorumi vahendusel! Arutagem, millised on teie plaanid, mida 
soovite saavutada, ja õppigem üksteiselt. Loodame teiega tulevikus koostööd teha! 


