
NÄR BUDKAVLEN KOMMER TILL DIN ORT  

- HÅLL EN ENKEL CEREMONI, OCH DOKUMENTERA DEN!  

Här följer några förslag till hur ni kommer igång. Det är inget måste att följa alla 

förslag. Det viktigaste är att en ceremoni blir av, och att vi får en liten rapport från er 

ort.  

  

* Bilda en lokal arbetsgrupp med personer från olika engagerade grupper 

Kanske hittar ni fler via en efterlysning i kampanjens facebookgrupp! 

https://www.facebook.com/groups/456516771732151/ 

 

* Ansök om demonstrationstillstånd 

Tillstånd krävs om ni om ni ska hålla till på offentlig plats, med banderoller, plakat 

och högtalare, eller placera större saker på marken (som bord eller tält).  

Det går snabbast att besöka ett lokalt poliskontor och betala avgiften, 320 kr, över 

disk.  

(En informell sammankomst med ett mindre antal deltagare, utan banderoller, plakat 

och högtalare, kräver inget tillstånd.) 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/allman-sammankomst/ 

 

* Beställ ett facebookevenemang 

Kampanjens centrala arbetsgrupp sätter gärna upp enhetliga facebook-evenemang 

för varje ort. Vi behöver bara ort, datum och tid. Maila oss!  

hallihopsverige@gmail.com 

 

* Bjud in lokala nyckelaktörer  

Tänk även på organisationer utanför våra egna kretsar, som lokala företag, 

idrottsföreningar, religiösa församlingar, kulturpersonligheter och politiker. Kanske vill 

dom också medverka som talare? 

 

* Bjud in externa föredragshållare  

Författaren Thord Eriksson kommer gärna och berättar om sin bok “Dom som stod 

kvar”. Kontakta Thord via mail: info@thorderiksson.se för information om pris mm. 

Thord Erikssons blogg: 

https://thorderiksson.se/2019/10/31/fem-ar-aldre-efter-ett-ogonkast/ 

 

* Kontakta lokalmedia 

Skriv och berätta om evenemanget, och hänvisa till kampanjens hemsida.  

Mall till pressmeddelande finns under fliken “kampanjmaterial”  

http://flyktingamnesti.se/vad-ska-vi-g%C3%B6ra/kampanjmaterial 

 

 

 

* Skriv ut flygblad och affischer 
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Mallar finns under fliken “kampanjmaterial”. 

http://flyktingamnesti.se/vad-ska-vi-g%C3%B6ra/kampanjmaterial 

 

* Ordna med högtalare  

Enkla, bärbara högtalaranläggningar kan finnas hos exempelvis olika studieförbund, 

Svenska kyrkans församlingar eller någon lokal partiförening. 

 

* Ceremonins innehåll - förslag 

- Mall till inledningstal finns på hemsidan, under rubriken “kampanjmaterial” 

- Tända ljus  

- Högtalarmusik eller levande musik 

- Högläsning ut någon aktuell bok 

- Personliga berättelser  

- Utdelning av flygblad eller annat kampanjmaterial  

- Hänvisning till kampanjens hemsida 

 

 

* Dokumentera er dag! 

Fota och skriv ner vad som händer! 

- Försäkra er om att de som fotas verkligen vill vara med på bild!  

- Efter medgivande av de som syns i bild, lägg gärna upp foton och texter på 

kampanjens facebooksida.  

https://www.facebook.com/groups/456516771732151/ 
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