
Olga Kikounak, az „End the Cage Age” („Vessünk véget a ketreces állattenyésztésnek”) 
elnevezésű európai polgári kezdeményezés szervezőjének a beszámolója 
 
 
Köszöntök mindenkit. Olga Kikou a nevem, én vagyok az egyik sikeres európai polgári 
kezdeményezés szervezője. Összesen több mint 1,6 millió aláírást gyűjtöttünk össze, és 21 
tagállamban sikerült elérnünk az adott országra előírt küszöbszámot. 
 
Két fő tanulságot vontunk le az aláírásgyűjtés során. 
Az egyik az, hogy ki kell alakítani egy olyan hálózatot, amelyre számíthat az ember – az ügyet 
szilárdan támogató magánszemélyek és szervezetek hálózatát. A második az, hogy nagy 
figyelmet kell fordítani az online kampányra. 
 
Az egyik legelső dolog, amiről döntöttünk, az volt, hogy létrehozzuk a támogatói hálózatot. 
Európa-szerte mintegy 170 szövetséget és szervezetet sikerült megnyernünk az ügyünknek. 
A hozzánk csatlakozottak vállalták, hogy ők maguk is terjesztik a kampányüzenetet. Ez igazi 
sikertörténet volt, de sok tervezést és sok munkát igényelt részünkről. 
 
Ami nagyon fontos manapság, az az, hogy az aláírások többségét már online gyűjtik, nem 
papíron. Ez az utóbbi évek változásainak eredménye.  
A múltban a kampányolásnak egészen más jellege volt, a tereken, az utcákon folyt, 
próbáltuk személyesen meggyőzni az embereket. Mindez megváltozott, és nekünk is 
alkalmazkodnunk kellett. 
A közösségi média nagyon fontos eszközzé vált elsősorban az üzenet terjesztésében, 
másodsorban pedig a támogató nyilatkozatok gyűjtésében. 
 
Fontos tanulság számunkra az önkéntesek részvétele is. Rá voltunk utalva az önkéntesekre – 
mindazokban az országokban, ahol kampányt folytattunk. Az európai polgári 
kezdeményezés nem országos szintű eszköz, hanem uniós eszköz, ezért sok országban jelen 
kell lennünk, és természetesen nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne dolgozzunk 
önkéntesekkel – vagyis olyan polgárokkal, akik szívükön viselik az ügyet, és akik a saját 
hazájukban próbálják meggyőzni az embereket. 
 
Amikor elkezdtük az aláírásgyűjtést, eleinte nagy volt az érdeklődés, sokan írtak alá 
támogató nyilatkozatot; később azonban – talán egy, két vagy három hónapra rá – kezdett 
apadni az érdeklődők száma. Erre tehát fel kell készülni: kell, hogy legyenek olyan eszközök 
az ember tarsolyában, amelyekkel meg tudja fordítani a csökkenő trendet. 
 
Mindenképp megjegyzendő, hogy egy európai polgári kezdeményezésben való részvétel, 
annak elindítása szervezőként egyáltalán nem könnyű folyamat. Sok időt vesz igénybe, és 
sok ember közreműködésére van szükség. Ezért senkiben sem szeretnék hamis illúziókat 
kelteni: nehéz, időigényes, sok tervezést igénylő munkáról van szó, amelybe sok embert be 
kell vonni. Önmagában az, hogy jó ügyről van szó, nem fogja sikerre vinni a kezdeményezést, 
ha mások nem eléggé elkötelezettek és kitartóak a megvalósításához. 
 
A fórum nagyon hasznos. Hiszen nekünk már van tapasztalatunk néhány európai polgári 
kezdeményezéssel, melyek közül elég sok sikeres volt, így van, kivel felvenni a kapcsolatot, 



akikkel meg lehet vitatni a tervezett kezdeményezést, akiknek a tapasztalataiból okulni 
lehet. Sok olyan magánszemély, sok olyan polgár van, aki aktívan részt vett korábbi európai 
polgári kezdeményezésben, köztük szervezők, akik hasznos információkkal tudnak szolgálni. 
Tehát egy tanulási folyamatról van szó – okulni a múltbeli tanulságokból, és azok alapján 
tervezni. Ha Ön kész arra, hogy meghallgassa mások beszámolóit, tanuljon mások 
tapasztalataiból, feltegyen kérdéseket, akkor nagyon jó helyzetben van ahhoz, hogy sikerrel 
elindítsa saját kezdeményezését.   
 
Csatlakozzon tehát Ön is a fórumhoz! Beszéljük meg, mik a tervei, mit szeretne elérni, és 
tanuljunk egymástól. Örömmel várjuk, hogy együtt munkálkodhassunk az európai polgári 
kezdeményezések sikerén! 


