
Olga Kikou, organisatör för medborgarinitiativet End the Cage Age. 
 
 
Hej! Jag heter Olga Kikou och var med och organiserade det europeiska medborgarinitiativet 
End the Cage Age. Vi fick över 1,6 miljoner namnunderskrifter och klarade tröskelvärdet i 
21 EU-länder. 
 
Vi lärde oss två saker när det gäller namninsamlingen. 
Det ena är att du måste ha ett nätverk av människor och organisationer som stöder din sak. 
Det andra är att du måste ägna mycket tid och energi åt kampanjen på nätet. 
 
Något av det första vi gjorde var att bygga det här nätverket. Vi lyckades få omkring 
170 sammanslutningar och organisationer från hela Europa att stödja vår sak och sprida vårt 
budskap. Det blev en stor framgång men innebar också en hel del planering och mycket jobb 
från vår sida. 
 
Något som är mycket viktigt nuförtiden är att de flesta underskrifter samlas in på nätet och 
inte på papper. Det är något som har förändrats under årens lopp.  
Tidigare var man mer ute i offentligheten på gator och torg och pratade direkt med folk. 
Detta har förändrats och därför måste vi också förändra vår kampanj. 
Sociala medier har blivit ett mycket viktigt verktyg för att både sprida budskapet och 
samla in namnunderskrifter. 
 
En viktig lärdom för oss var vikten av att få hjälp av volontärer. Vi är beroende av volontärer. 
Vi måste ha volontärer i hela Europa. Medborgarinitiativet är ett EU-verktyg, så vi måste ha 
närvaro i många länder. Det skulle vi inte ha råd med utan våra frivilliga – människor som 
tycker att frågan är viktig och sprider budskapet i sina hemländer. 
 
Under arbetet med namninsamlingen märkte vi att det går fort i början med många som 
skriver under, men efter kanske en månad, eller ett par tre månader minskar antalet, så du 
måste vara beredd på detta och använda andra verktyg och andra sätt att få fart på 
namninsamlingen igen. 
 
Jag vill understryka att det är rätt krävande att driva ett medborgarinitiativ. Det innebär 
mycket tid och många människor som arbetar tillsammans. Så jag vill inte ge några falska 
förhoppningar om att det är en lätt match, för det är det inte! Det är rätt svårt, tar mycket 
tid och kräver mycket planering.  Och många människor måste engagera sig. Det räcker inte 
med en bra idé om inte andra är engagerade för att driva den. 
 
Forumet kommer lägligt för vi har redan haft erfarenhet av ett antal medborgarinitiativ, och 
flera av dem har lyckats med sina kampanjer så det finns många att diskutera ditt initiativ 
med och lära av deras erfarenheter och även planera ditt eget arbete i framtiden. Här finns 
många som har arbetat aktivt med medborgarinitiativ och även många organisatörer som 
du kan få information av. Så det är en lärandeprocess, där du lär av andras erfarenheter 
men också planerar framåt. Så länge du tar till dig andras goda erfarenheter, lyssnar på 
andra och också kan ställa frågor så har du alla förutsättningar att driva ditt eget initiativ.   
 



Så kom och delta i forumet med oss! Låt oss diskutera dina planer och vad du vill göra och 
låt oss lära av varandra. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig i framtiden! 


