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Bună ziua. Sunt Olga Kikou, unul dintre organizatorii unei inițiative cetățenești europene de 
succes, care a strâns peste 1,6 milioane de semnături și a depășit pragul în 21 de state 
membre. 
 
Experiența ne-a învățat două lecții despre colectarea semnăturilor. 
Una este că trebuie să dezvoltați o rețea pe care să vă puteți baza, o rețea de persoane și 
organizații care să vă susțină cauza. A doua este că trebuie să acordați multă atenție 
campaniei online. 
 
Unul dintre primele lucruri pe care am hotărât să le facem a fost să dezvoltăm această rețea. 
Am reușit să convingem aproape 170 de federații și organizații din întreaga Europă să ni se 
alăture. Toate s-au angajat să ne difuzeze mesajul. Succesul a fost răsunător, dar a fost 
nevoie de multă muncă și planificare din partea noastră. 
 
Un lucru important în zilele noastre: majoritatea semnăturilor sunt colectate online, nu pe 
hârtie. Este un aspect care s-a schimbat de-a lungul anilor.  
În trecut, campaniile aveau o componentă publică foarte puternică. Se desfășurau în mare 
parte în piețe, pe străzi, în discuții directe cu oamenii. Acum lucrurile s-au schimbat, așa că a 
trebuit să ne schimbăm și noi. 
Rețelele sociale au devenit un instrument foarte important – în primul rând pentru 
transmiterea mesajului și 
în al doilea rând pentru colectarea semnăturilor. 
 
O altă lecție importantă pentru noi a fost participarea voluntarilor. Depindem de voluntari. 
Avem nevoie de voluntari în toată Europa. ICE nu este un instrument național, ci unul 
european. De aceea trebuie să fim prezenți în multe țări, și bineînțeles că nu ne putem 
permite să facem acest lucru fără voluntari. Cetățeni cărora le pasă de cauza dvs., preiau 
mesajul și îl difuzează în țările lor. 
 
În timpul procesului ICE, am văzut că la începutul perioadei de colectare entuziasmul e 
mare, mulți oameni se grăbesc să semneze. Dar mai târziu, poate după o lună, 
două sau trei, numărul semnatarilor tinde să scadă. Pregătiți-vă pentru această dinamică, 
veniți cu alte instrumente și alte modalități de reluare a ritmului de colectare a 
semnăturilor. 
 
Aș dori să subliniez că participarea la o ICE, inițierea unei ICE ca organizator este un proces 
anevoios. Implică mult timp și efort din partea multor persoane. Nu vrea să dau naștere la 
false speranțe, să spun că totul se face ușor. Nu e ușor! Este destul de greu, necesită mult 
timp și multă planificare;  și mai ales mulți oameni! Chiar dacă ideea este bună, fără oameni 
foarte implicați și dedicați, ea nu are forța să facă tot angrenajul să funcționeze. 
 
Forumul a apărut într-un moment foarte bun, deoarece suntem deja destui organizatori sau 
susținători ai unor ICE, unele chiar de succes, și aveți pe cine să vă bazați pentru a discuta 
despre inițiativa dvs., pentru a învăța din experiența noastră și pentru a vă planifica acțiunile 



în viitor. Avem pe Forum multe persoane, mulți cetățeni care au participat activ la ICE, dar și 
mulți organizatori cărora le puteți 
solicita informații. Așadar, este vorba despre un proces de învățare din ceea ce s-a întâmplat 
în trecut, dar și despre unul de planificare pentru viitor. Dacă profitați de experiența altora, 
dacă ascultați sfaturile lor și dacă sunteți deschiși să puneți întrebări, vă puteți lansa propria 
ICE din pole position.   
 
Haideți deci pe Forum! Haideți să discutăm despre ce planuri aveți și despre ce doriți să 
faceți și să învățăm unii de la alții! Așteptăm cu interes să colaborăm cu dumneavoastră! 


