
 
 

post@sv.no | sv.no   

Forslag til aktiviteter og 
arrangemener 
 
 

- Tverrpolitiske markeringer 
Ta initiativ til en tverrpolitisk markering i deres kommune. Få med andre partier og 
relevante organisasjoner og foreninger i deres lokalmiljø. Forslag til invitasjon til andre 
partier/organisasjoner, tekst og forsidebilde til arranngement på Facebook finnes i 
Ressursbanken.  
 
 

- Vaffelsalg/kakesalg/innsamling 
Noe av det nyttigste vi kan bidra med er faktisk bistand, enten ved innsamling av 
penger eller klær/sko og andre nyttige ting. 
Dere kan samle inn penger til for eksempel Flyktninghjelpen sin Ukraina-innsamling 
ved å selge kaker/vafler/kaffe/saft, eller så kan dere se om dere har noen som samler 
inn klær og andre ting i deres nærområde som dere kan gå sammen med. Sett opp et 
sted og tid der folk kan komme for å levere.  
  
 

- Fakkeltog 
Fakkeltog kjenner de fleste av oss til, og det er definitivt en enkel og fin måte å vise 
solidaritet på. Spleis på fakler sammen med de andre organisasjonene. Håndfakler 
kan kjøpes på butikker som Europris og Jula. Husk å også stille med vannbøtter der 
folk trygt kan slukke faklene. Et slikt arrangement bør også inneholde mulighet for 
appeller fra de ulike partiene/organisasjonene som ønsker det. Legg derfor til rette 
ved å skaffe lydanlegg eller en god megafon. 

 
 
- Demonstrasjon med plakater 

På samme måte som et fakkeltog vil også en demonstrasjon der dere går med 
plakater med budskap også være en fin måte å nå ut til folk på. Dere kan lage egne 
plakater å printe ut, eller laste ned fra SVs ressursbank. Lim plakatene på papplater 
for å stive dem av, og fest dem gjerne til en pinne så de blir enklere å holde. Også på 
en slik markering bør det være rom for appeller, så sørg for å skaffe god lyd enten ved 
lydanlegg eller megafon.  
 

 
Husk å søke politiet om lov til å gjennomføre demonstrasjon eller fakkeltog på det gitte stedet 
i forkant, og at dere må ha noen frivillige som kan fungere som vakter under arrangementet.  
 
 

- Banneraksjon 
Dersom dere har tid og mulighet til å lage et banner (om dere har SU-lag, så ta en 
prat med dem, de er kløppere på å male bannere), så er dette en nokså enkel 
aksjonsform som ikke krever så mange deltakere. Dere må kjøpe inn et stort 
stoffstykke og maling i passende farger (for eksempel svart til teksten, gult og blått til 
ukrainsk flagg og rødt og grønt til SV-logo). Heng banneret opp på en vegg, og bruk 
en PC og projektor til å tegne på banneret slik at det blir pent. Etter tørking (ca. 1 
døgn), gå sammen og finn et passende sted dere kan henge banneret. Det bær være 
et sted der mange kan se det, men pass på så det ikke skaper trafikkforstyrrelser.  

https://www.flyktninghjelpen.no/herjobbervi/europa/flyktninghjelpen-i-ukraina/
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- Plakataksjon  
Plakataksjon er enkelt å gjennomføre, og man trenger ikke være mange for å spre 
budskapet. I Ressursbanken finner dere plakater i A4 og A3 som kan printes ut og 
henges opp i lokalmiljøet deres. Dere kan bruke en sterk vanlig teip eller tapetlim for å 
henge opp plakatene. Gå gjerne sammen minst to og to, slik at man kan hjelpe 
hverandre. Heng plakatene der de er godt synlige, men pass på å ikke henge på 
privat eiendom, vinduer eller andre steder man ikke burde henge plakater.  

 
 
 

- Tegn/mal flagg og heng i vinduet 
En enkel aksjon der man gjerne kan involvere barna i lokallaget. Samle folk i 
lokallaget og andre intresserte til å sammen tegne flagg som dere kan henge opp i 
vinduet hjemme eller andre steder i nærmiljøet. Dere trenger kun ark og tegnestifter 
(gule og blå). Om dere har mulighet, by også gjerne på en enkel servering.  
Denne aktiviteten kan man også selvfølgelig enkelt gjøre hjemme hos seg selv.  

 
 
 
 
 
 


