
Eiropas pilsoņu iniciatīvas “End the Cage Age” (Jaunai ērai bez sprostiem) rīkotājas Olgas 
Kiku stāsts  
 
 
Mani sauc Olga Kiku. Es palīdzēju organizēt vienu no veiksmīgajām EPI: mēs savācām vairāk 
nekā 1,6 miljonus parakstu un pārsniedzām prasīto parakstu skaitu 21 dalībvalstī. 
 
No mūsu ar parakstu vākšanu saistītās pieredzes esam guvuši divas mācības. 
Viena ir tāda, ka ir jāizveido tīkls, uz kuru varat paļauties – cilvēku un organizāciju tīkls, kas 
atbalsta jūsu mērķi. Otrā ir tāda, ka liela uzmanība ir jāpievērš savai kampaņai tiešsaistē. 
 
Viens no pirmajiem mūsu veiktajiem pasākumiem bija šī tīkla attīstīšana. Mēs panācām, ka 
mums pievienojās aptuveni 170 federācijas un organizācijas visā Eiropā un apņēmās izplatīt 
mūsu vēsti. Tas bija liels panākums, taču tas prasīja daudz plānošanas pasākumu un lielu 
darbu no mūsu puses. 
 
Mūsdienās ir ļoti svarīgi, lai lielākā daļa parakstu tiktu vākti tiešsaistē, nevis uz papīra. Tas ir 
aspekts, kas ir attīstījies gadu gaitā.  
Agrāk kampaņas bija ļoti publiskas, un lielā mērā norisinājās ielās, tieši uzrunājot cilvēkus; 
tagad vairs tā nav, un mums bija jāpielāgojas. 
Sociālie plašsaziņas līdzekļi ir kļuvuši par ļoti svarīgu līdzekli ne tikai, lai izplatītu vēstījumu, 
bet arī lai savāktu parakstus. 
 
Esam nonākuši pie svarīgas atziņas par brīvprātīgo dalību. Mēs esam atkarīgi no 
brīvprātīgajiem. Mums ir vajadzīgi brīvprātīgie visā Eiropā. EPI nav tikai valsts mēroga 
instruments, tas ir ES instruments, tāpēc mums ir jābūt klāt daudzās valstīs un jāspēj 
paļauties uz brīvprātīgajiem, iedzīvotājiem, kam attiecīgā iniciatīva ir svarīga un kuri pēc tam 
uzņemas izplatīt vēstījumu savā valstī. 
 
Kad sākām vākt parakstus, konstatējām lielu atsaucību. Daudzi pilsoņi sniedza savus 
parakstus. Tomēr mēnesi vēlāk, 
vai drīzāk divus mēnešus vēlāk skaitļi saruka. Tāpēc jums ir jābūt gataviem un jāmobilizē 
citas iespējas un līdzekļi, kā kāpināt parakstu skaitu. 
 
Vēlos norādīt, ka dalība kādā EPI vai EPI uzsākšana organizatora kārtā ir nopietns process. 
Tas prasa daudz laika un daudzu personu sadarbību. Tāpēc nevēlos radīt veltas cerības par 
to, ka tas ir viegli izdarāms. Tā nav! Tas ir diezgan sarežģīti, tas prasa daudz laika, plānošanas  
un daudzu personu iesaistīšanos. Pat ja ideja ir laba, ideja pati par sevi nedarbosies, ja 
attiecīgās personas nebūs pietiekami apņēmīgas un nelokāmas savā nodomā to īstenot. 
 
Forums ir izveidots ļoti laicīgi. Vairākas iniciatīvas jau ir sāktas, un dažas no tām ir bijušas 
veiksmīgas; tāpēc ir daudz personu, ar kurām varat rēķināties, lai apspriestu savu EPI, 
mācītos no viņu pieredzes un plānotu savu darbu nākotnē. Daudzas personas, daudzi pilsoņi 
ir aktīvi piedalījušies Eiropas pilsoņu iniciatīvās tāpat kā daudzi organizatori, un viņi var  
jums sniegt informāciju. Tātad tas ir mācīšanās process: ir jāmācās no pieredzētā un arī 
jāplāno uz priekšu. Ja vien ņemsiet vērā citu labo praksi, uzklausīsiet un uzdosiet jautājumus, 
jums būs labas izredzes sākt savu EPI.   



 
Tā ka nāciet un pievienojieties forumam kopā ar mums! Apspriedīsim jūsu projektus, 
skatīsim, ko vēlaties darīt, un mācīsimies viens no otra. Ceram nākotnē sadarboties ar jums! 


