
14. november - nasjonal aksjondag! 
 
14. november arrangerer hele Press - Redd Barna Ungdom aksjoner rundt omkring i hele 
landet for å vise at vi ikke godtar at noen barn diskrimineres! Dette kan dere, som lokallag 
eller enkeltpersoner, markere på forskjellige måter.  
 
Demonstrasjon: 
Dere kan arrangere en demonstrasjon eller markering der dere inviterer andre 
organisasjoner eller ungdomspartier til å holde appeller mot diskrimineringen av asylbarn. 
Dersom dere ønsker kan dere ta kontakt med lea@press.no som kan hjelpe å lage en 
offisiell invitasjon til ungdomspartier/organisasjoner. Dere kan da lage håndplakater som 
tilhørerne kan holde under demonstrasjonen. Det er lurt å arrangere dette på et stort sted, 
eller et sentral sted hvor mange går forbi.  
 
Dere kan også arrangere demonstrasjonstog hvor dere lager et “rop”, og dere går en fastsatt 
rute gjennom sentrum av byen eller tettstedet deres. Her er det lurt å mobilisere godt i 
forkant, og gjerne finn på en kreativ vri slik at dere fanger mer fokus.  
 
Stand:  
Dere kan arrangere stand i sentrum av byen deres med fokus på omsorg for alle barn, der 
dere for eksempel kan få forbigående til å skrive på en tavle/whiteboard hva de tenker er 
viktigst for en god omsorg. 
 
Dere kan også arrangere stand på skoler, og spørre om å holde foredrag der samtidig. Dette 
er en super måte å verve flere barnerettighetsforkjempere på!  
 
Bannerdropp:  
Dere kan arrangere bannerdropp på et synlig sted i deres nærområde, hvor dere står eller 
slipper et banner ned fra. Her kan dere gjerne invitere presse til å dekke saken deres. Vær 
også forberedt på å skulle kommentere litt om hvorfor dere arrangerer denne 
bannerdroppen. 
 
Dere kan da også arrangere bannermaling med lokallaget noen dager før droppet som er en 
kreativ og sosial aktivitet for dere å gjøre sammen! Forslag til banner finner dere også på 
linken bit.ly/pressrbu.  
 
Sosiale medier-aksjon:  
Sosiale medier er stedet hvor flest unge er tilstede på samme tid. Dere kan derfor lage et 
gjennomtenkt og strategisk plan for aksjonsdagen hvor dere mobiliserer til deling av 
plakater, få flere til å bytte headerbilde, og komme på trykk i media. Dere kan få hjelp av 
sentralstyret til å lage en plan for sosiale medier på dagen.  
 
Temakveld:  
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Dere kan arrangere temakveld og leie et kult lokale hvor dere holder Bedre sent enn 
aldri-foredraget. Her er det viktig at dere mobiliserer godt i forkant slik at mange kommer på 
foredraget.  
 
Debatt:  
Inviter ungdomsorganisasjoner, partier eller andre kule folk til å sitte i debatt om 
diskriminering og omsorg av asylbarn. Her kan dere også få hjelp med å lage en offisiell 
invitasjon, og dere bør forberede en mobiliseringsplan i forkant.  
 
 
Konsert: 
Dere kan også arrangere konsert! Her må dere huske å søke penger. Finn et band som kan 
stille opp på kort varsel, ha en appell i forkant av selve konserten.  
 
 
Husk at dere må ha penger til aktivitetene, og at dere må lage planer i forkant. Det er også 
alltid lurt å lage facebook-arrangement, og mobilisere godt for hva dere skal gjøre i forkant! 
Slik kommer det enda flere og stiller opp mot diskriminering av asylbarn! Dere kan arrangere 
akkurat det dere vil, dette er bare forslag. Om dere trenger litt hjelp, ikke nøl med å kontakte 
sentralstyret.  
 
Å finne på aktiviteter til aksjonsdag er også en kjempegøy aktivitet for lokallaget deres! 
Bestill pizza, og ha en skikkelig brainstorming på nettopp hva dere vil gjøre. 
 
Alt materiell til kampanjen ligger tilgjengelig på bit.ly/pressrbu.  
 
Lykke til!  
 


