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EUROPEISKA MEDBORGARINITIATIVET  



För att fler ska föreslå och stödja europeiska 
medborgarinitiativ måste alla i EU känna 
till möjligheten. Därför vill kommissionen 
nå ut till allmänheten i alla EU-länder och 
uppmanar alla berörda aktörer att engagera 
sig och informera om EU:s medborgarinitiativ.  
Du kan hjälpa till att informera om medborgarinitiativet och främja 
användningen i ditt nätverk. 

Vi har tagit fram kampanjmaterial på alla EU-språk. Du kan använda 
materialet som det är eller själv anpassa det. Materialet ska hjälpa dig 
att förklara vad som gör medborgarinitiativet så speciellt, varför man ska 
använda det och hur det fungerar.  

Informationspaketet består av material som du kan 

 \ publicera på din webbplats, t.ex. nyhetsartiklar och webbannonser

 \ använda i dina sociala kanaler, bl.a. videoklipp, bilder och inlägg

 \ dela ut på evenemang, bl.a. infografik, en folder och presentationer 

 \ använda för att nå ut till ditt nätverk, bl.a. ett mejlutkast och information 
om kampanjen. 
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1. Översikt  



2. Nå ut till ditt nätverk 

3

Verkar det svårt att informera om EU:s 
medborgarinitiativ? Vi föreslår att du börjar med ditt 
eget nätverk som redan lyssnar på dig och känner 
till ditt arbete. 

Hur ska jag kommunicera? 

Det finns många sätt att nå ut till ditt nätverk i ditt vanliga arbete. Informera 
regelbundet om medborgarinitiativet genom blogginlägg, artiklar, notiser, 
mejlutskick, telefonsamtal m.m. Det är viktigt att hålla uppe intresset genom att 
sprida ny information. 

Här följer några exempel på hur du kan använda vårt material för att informera om 
det europeiska medborgarinitiativet: 

 \ Publicera en kort artikel om medborgarinitiativet på din webbplats och i ditt 
nyhetsbrev. 

 \ Publicera en intervju eller skriv ett blogginlägg med mer information om 
medborgarinitiativet på din webbplats och i ditt nyhetsbrev. 

 \ Lägg ut våra videoklipp om medborgarinitiativet och dess fördelar på din 
webbplats och i din Youtube-kanal. 

 \ Skapa en nyhetsflash på din webbplats varje gång ett nytt initiativ registreras. 

 \ Lägg in en webbannons på din webbplats.

 \ Mejla eller ring de medlemmar som du tror vill starta ett initiativ och berätta om 
hur de kan göra. 

 \ Skicka ut pressmaterial till dina mediekontakter.
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Material 

• Nyhetsartikel 
• Webbannonser
• Videoklipp
• Mejlutkast
• Information om kampanjen



3. Anordna eller delta i 
 informationsevenemang 
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Evenemang är ett bra sätt att träffa intressenter, 
sprida information och utbyta idéer. Genom 
att anordna eller delta i ett evenemang får 
du möjlighet att berätta om det europeiska 
medborgarinitiativet. 

Hur berättar jag om medborgarinitiativet på ett 
informationsevenemang? 

Du kan hålla en presentation för deltagarna och uppmuntra dem att engagera sig, 
starta initiativ eller skriva på andras initiativ och att sprida budskapet vidare. Du kan 
också dela ut faktablad, foldrar och annat material.  

Här är några förslag på vad du kan göra: 

 
 \ Anordna en workshop om medborgarinitiativet på ett årsmöte.

 \ Håll en presentation på ett evenemang.

 \ Spela upp våra videoklipp under din presentation. 

 \ Led en informell diskussion i dina lokaler. 

 \ Anordna webbseminarier om medborgarinitiativets olika aspekter. 

 \ Hjälp till att anordna större evenemang om deltagardemokrati.

 \ Dela ut trycksaker om medborgarinitiativet under ett evenemang.
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Material 

• Presentationsbilder
• Infografik
• Faktablad
• Folder
• Vykort
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4. Använd sociala medier
Sociala medier är en viktig kanal för att nå ut till 
intressenter, diskutera med följare och bygga en 
gemenskap.  

Hur informerar jag om EU:s medborgarinitiativ i 
sociala medier? 
Det finns en mängd sätt att vara aktiv i olika sociala medier som Facebook, Twitter 
och Instagram och vi har tagit fram olika material för att hjälpa dig. 

Här är några förslag på hur du kan använda sociala medier: 

 \ Publicera regelbundet innehåll om medborgarinitiativet i dina sociala kanaler 
och använd gärna våra förslag till inlägg. 

 \ Lägg ut våra korta videoklipp för att engagera dina följare. 

 \ Ladda upp videoklippen i din kanal på Youtube.

 \ Publicera grafik med fakta och siffror om medborgarinitiativet.

 \ Dela och kommentera inlägg på EU-kommissionens Facebook, Twitter, 
Instagram och Linkedin.  

 \ Gör reklam för EU-kommissionens kampanjturné för medborgarinitiativet. 
Information om kommande evenemang finns på vår webbplats. 
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Material 

• Inlägg för sociala medier
• Videoklipp
• Grafik för sociala medier

Du kan ladda ner materialet från webbplatsen om EU:s 
medborgarinitiativ: https:/europa.eu/citizens-initiative/
communication-material



Det europeiska 
medborgar- 
initiativet 


