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Bruksanvisning – Håll ihop Sverige
Du håller i din hand en docka full av hopp och framtidstro.  Idag har den kommit till just 
er, på sin långa resa genom Sverige. På sin väg vill vår docka förmedla att vi i Sverige 
håller ihop. Det spelar ingen roll varifrån vi kom från början, vilken hudfärg vi har, eller 
vilket språk vi först talade. 
Trädockan har formgivits och tillverkats för hand av Marit Törnqvist, internationellt känd författare och 
illustratör till bland annat Astrid Lindgrens barnböcker.

Det handlar om oss!
Sveriges ensamkommande ungdomar hör också hemma här. De är våra familjemedlemmar, skolelever, 
idrottskamrater, grannar och församlingsmedlemmar. De är en del av vårt gemensamma Sverige. 
Dockans budskap är: Håll ihop Sverige - flyktingamnesti för de ensamkommande, eftersom vi behö-
ver varandra. 

Vi hjälps åt att sprida budskapet över landet 
Budskapet kommer att spridas över hela landet, från norr till söder, tills vår docka möter sin vän som i 
detta nu färdas med samma budskap. Mötesplatsen blir i Östersund den 13 juni 2020. Kommer du  
också? Håll utkik efter evenemanget på facebook! 

Vad finns det i lådan? 
På vägen kommer dockan att vara med om mycket. Du får gärna fylla i uppgifter i dockans ”dagbok”, 
med datum och kontaktperson. I lådan hittar du även ett förslag till tal som gärna får hållas på din ort. 
Kanske finns det fler ensamkommande som vill berätta om sitt liv och sin tid i Sverige?

Visa oss hur det går! 
Ta gärna bilder på er dag tillsammans med dockan och mejla till hallihopsverige@gmail.com så ska vi 
berätta för fler, genom att lägga ut det på hemsidan: 
www.flyktingamnesti.se 
På hemsidan hittar du även tips och mer gemensamt kampanjmaterial. 

Vad gör vi sen? 
Efter manifestationens slut, hjälp dockan att resa vidare genom att försiktigt packa lådan på samma sätt 
som när den kom, och skicka den vidare. Nästa kontaktperson hittar du på vår hemsida, under rubriken 
“budkavlens väg”.

Lycka till med er dag! 

SVERIGE


