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Vi sprider ljus i Lucias fotspår
Den 13 december smäller det. Då går vi ut på våra gator och torg, i våra offentliga 
lokaler och på våra sociala medier och sprider ljus på ett ämne som måste 
uppmärksammas – barns utsatthet under vår största högtid. Det viktiga är inte vad 
ni gör utan att ni gör något, ni anpassar aktiviteten till er egen nivå. Under Lucia-
aktionen ligger styrkan i att vi alla bidrar med något och att vår aktivism är enad under 
en och samma dag.  
 

Så här går det till
Under den 13 december kan ni göra vilken aktivistisk insats ni själva vill. Den här 
handledningar bidrar med exempel och tips på vad ni kan göra men bara fantasin 
sätter gränser. Huvudsaken är att vårt budskap om en vit jul hörs och syns runt om i 
landet. Ni kan till exempel:

• Affischera i offentliga lokaler och på allmänna platser. Offentliga lokaler kan till 
exempel vara bibliotek, skolor och förskolor, badhus och idrottsanläggningar. 
Allmänna platser kan till exempel vara lekplatser och torg. OBS! Tänk på att 
undersöka vilka lagar och regler som gäller vid affischering och vilka eventuella 
tillstånd som måste ansökas om. 

• Stå i offentliga lokaler för att samtala med människor och dela ut flyers. OBS! Tänk 
på att undersöka vilka lagar och regler som gäller vid spridning av reklam på olika 
platser. 

• Anordna en torgaktivitet. Under en torgaktivitet står ni på en plats där många 
människor passerar. Målet är att möta människor för samtal och reflektion. För en 
ingående beskrivning se den separata handlednignen för torgaktivitet. OBS! Tänk 
på att en torgaktivitet kan behöva polistillstånd.

• Kapa en busskur. Se separat handledning för denna aktivitet

• Sprid affischer och flyers till förskolor. 

• Skriv en insändare eller debattartikel om alkohol under julen eller kontakta 
lokalradio för att sprida ljus på ämnet.

• Gör en pendlarkampanj och ställ er vid lämplig station. Se till att ni syns genom att 
exempelvis bära gula västar. Dela ut fika och flyers till pendlare.  

Förberedelser
• Beställ påverkansmaterial, så som affischer och flyers, senast två veckor innan den 

13 december. Beställningen görs på vitjul.se/iogtntororelsen. 

• Undersök vilka regler som gäller och vilka eventuella tillstånd som behövs för er 
tänkta  aktivitet. Tänk på att ansöka om polistillstånd i god tid innan den 13 decem-
ber.
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Bjud in media i förväg 
• Berätta om vad ni kommer göra och på vilken plats. 

• Ge en kort beskrivning av arrangerande organisation. Exempel om Junis: “Junis är 
barnens organisation och vi finns i hela landet. Vi vill påverka vuxna att fira en vit 
jul genom att sprida kunskap om hur alkohol påverkar barn negativt. Vi vill också 
underlätta att göra positiva val, och bidra till en trygg jul för alla barn. Från norr till 
söder ger vi dessutom möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där alla 
barn är välkomna, särskilt de som har det tufft hemma.”

Sprid ert budskap i lokal press och radio
• Ett alternativ till att bjuda in media till själva aktiviteten är att skriva ett enkelt  

premeddelande som ni skickar till lokala tidningar och lokala radiostationer. 
Adresser finns ofta på tidningarnas/radiokanalernas hemsida.

Sociala medier 
• Ta bilder på er lucia-aktion. Sprid bilderna i sociala medier med en kort text om 

syftet med kampanjenW.

• Maila även bilder till info@vitjul.se så att vi kan sprida lucia-aktionerna på våra 
plattformar.
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