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Sådan  
bliver du    
formidler

DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIV



For at få flere borgerinitiativer og få flere borgere 
til at deltage og engagere sig, er det vigtigt at alle 
europæere kender til det europæiske borgerinitiativ. 
Derfor har Europa-Kommissionen forpligtet sig til 
at øge den generelle viden om borgerinitiativet i 
alle EU-lande og opfordrer interesserede personer 
og organisationer til at involvere sig og sætte fokus 
på dette middel til deltagerdemokrati. 
Du kan være med til at udbrede viden om borgerinitiativet ved at blive 
formidler og bruge din stemme til at slå til lyd for det i dit netværk. 

Vi har lavet en værktøjskasse med skræddersyet kommunikationsmateriale 
på alle EU-sprog, som enten kan bruges, som det er, eller tilpasses. De 
mange forskellige materialer fortæller, hvorfor borgerinitiativet er unikt, 
hvorfor borgerne skal bruge det, og hvordan det konkret fungerer.  

Værktøjskassen indeholder: 

 \ Materiale, du kan offentliggøre på dit website – bl.a. en nyhedsartikel 
og webbannere.

 \ Materiale, du kan bruge på forskellige sociale medier – bl.a. videoer og 
visuelle elementer.

 \ Materiale, du kan dele ud ved arrangementer – bl.a. infografik, brochurer 
og præsentationer. 

 \ Informationsmateriale, du kan bruge i dit netværk – bl.a. en e-mailtekst 
og en kort oversigt over kampagnen. 
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1. Oversigt   



2. Sådan spreder du budskabet i  
dit netværk    
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Det kan i første omgang virke overvældende at skabe 
opmærksomhed om det europæiske borgerinitiativ. 
Vi foreslår derfor, at du starter med at informere dit 
netværk, hvor du allerede kender folk, der lytter til det, 
du siger, og kender til dine aktiviteter. 

Sådan spreder du budskabet i dit netværk 
Der er mange måder at nå ud til dit netværk på i forbindelse med dine daglige 
aktiviteter. Det gælder om at fortælle regelmæssigt om borgerinitiativet via 
blogopslag, artikler, små informative tekster, e-mail, telefonopkald osv. På den måde 
kan du holde dine netværkskontakters interesse fangen og løbende informere dem 
om det nye, der sker. 

Her er der en række eksempler på, hvordan du kan bruge værktøjskassen til at 
informere om borgerinitiativet: 

 \ Sæt en kort artikel om borgerinitiativet på dit website eller i dit nyhedsbrev. 

 \ Sæt et interview, eller skriv et blogopslag med flere detaljer om borgerinitiativet 
på dit website eller i dit nyhedsbrev. 

 \ Sæt vores videoer om, hvordan borgerinitiativer fungerer, og hvad de vigtigste 
fordele ved dem er, på dit website eller din YouTube-kanal.

 \ Lav et newsflash på dit website, hver gang et nyt borgerinitiativ bliver registreret. 

 \ Sæt et banner på dit website.

 \ Tag direkte kontakt (via e-mail eller telefon) til folk i dit netværk, som kunne 
være interesseret i at starte et borgerinitiativ, så de bliver opmærksomme på 
muligheden. 

 \ Giv pressemeddelelser og andet materiale til dine mediekontakter.
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Værktøjer  
• Nyhedsartikel 
• Webbannere
• Videoer, der forklarer, hvordan det europæiske 

borgerinitiativ fungerer
• E-mailtekst til  

medlemmerne af dit  
netværk

• Kort oversigt over  
kampagnen



3. Sådan organiserer  
 du informationsarrangementer  
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Arrangementer er gode til at møde interessenter og 
udveksle information og idéer. At holde et arrangement 
eller bare deltage i et giver dig mulighed for at komme i 
dialog om det europæiske borgerinitiativ. 

Sådan taler du om det europæiske borgerinitiativ ved et 
informationsarrangement  

Du kan lave en præsentation af borgerinitiativet over for deltagerne, hvor du giver 
dem de vigtigste oplysninger og opfordrer dem til at engagere sig, starte initiativer 
eller underskrive eksisterende initiativer og udbrede budskabet. Arrangementer er 
også en god lejlighed til at uddele trykt materiale som infografikker og brochurer.  

Du kan f.eks.: 

 \ Oprette en arbejdsgruppe om borgerinitiativet ved et årligt medlemsmøde.

 \ Holde et oplæg om borgerinitiativet ved et arrangement.

 \ Vise vores videoer som indslag i en præsentation. 

 \ Være vært for en uformel debat i dit hovedkvarter. 

 \ Udsende webinarer om de forskellige aspekter af borgerinitiativet. 

 \ Blive medorganisator af større arrangementer med relation til deltagerdemokrati.

 \ Uddele trykt materiale om borgerinitiativet i din stand ved et arrangement.
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Værktøjer  
• Præsentationer om borgerinitiativet
• Infografikker
• Faktablade
• Brochure
• Postkort
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4. Sådan bruger du de sociale medier

 De sociale medier er et vigtigt middel til at nå ud til 
interesserede aktører, få dine følgere til at engagere sig 
og opbygge et fælles forum.      

Sådan reklamerer du for det europæiske borgerinitiativ 
på de sociale medier  
Der er en mængde forskellige måder at engagere sig på og sprede budskabet om 
borgerinitiativet på sociale medier som Facebook, Twitter og Instagram, og vi har 
lavet en række værktøjer, der kan hjælpe dig med det. 

Her er nogle idéer til, hvordan du kan bruge de sociale medier: 
 

 \ Post regelmæssigt opslag om borgerinitiativet på sociale medier ved hjælp af 
vores færdiglavede tekster, der er skrevet til formålet. 

 \ Post vores korte videoer, som er lavet til de sociale medier. 

 \ Upload videoerne til din YouTube-kanal.

 \ Post vores visuelle elementer med fakta og tal om det europæiske borgerinitiativ.

 \ Del indhold om borgerinitiativet fra Kommissionens sider på Facebook, 
Twitter, Instagram og LinkedIn – og kom selv med din reaktion på indholdet. 
Kommissionen fortæller aktivt om borgerinitiativet på de sociale medier – del 
endelig links med mere, og sig din mening.  

 \ Hjælp os med at gøre reklame for de arrangementer der indgår i vores 
kommende European Citizens’ Initiative Roadshow. Du finder opdateret 
information om kommende arrangementer her. 
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Værktøjer  
• Opslag til sociale medier
• Videoer
• Visuelle elementer til sociale medier

Du kan downloade alle ovennævnte værktøjer fra det europæiske 
borgerinitiativs kommunikationsside:  
https:/europa.eu/citizens-initiative/communication-material



Det 
europæiske
borgerinitiativ 


