
Veckan mot rasism 2022 

Anvisning för pop up-evenemang under

En bra idé för samarbete mellan olika verksamhetgrupper, avdelningar, lokala organisationer  
och andra aktörer är att ordna ett gemensamt evenemang under Veckan mot rasism 21–27.3.2022. 
På så sätt får vi mer synlighet för kampanjen och kan delaktiggöra också personer utanför 
organisationen.

1. VÄLJ ETT TEMA FÖR JIPPOT OCH VAD NI GÖR

Innan ni bokar en plats, fundera på hurdant pop up-evenemang ni vill ordna. I slutet av denna text finns en lista 

över tips för genomförande av olika jippon. Inled planeringen i god tid så att det finns tillräckligt med tid för 

genomförandet!

● •  Vilken av de tre T:arna för Veckan mot rasism (tunnista, tiedosta, toimi/identifiera, förstå, agera)  

står i fokus i vårt jippo?

● •  Behöver ni pengar för att ordna evenemanget? Hur mycket är ni redo att använda för det?

● •  Vem ansvarar för ordnandet av jippot?

● •  Hur mycket tid tar jippot och på vilka dagar ordnas det?

● •  Till hur stort jippo räcker era resurser? Till exempel tar det mindre tid att ge boktips än att ordna en 

saftservering.

● •  Med vem ordnar ni evenemanget och vem är era samarbetspartner?  

Det är skäl att kontakta partnerna redan i januari.

2. VÄLJ PLATSEN

Ett pop up-evenemang kan ordnas utom- eller inomhus (med beaktande av coronaläget).  

Till exempel är bibliotek, köpcentrum eller stadens andra ”knutpunkter” bra platser för att ordna evenemang.  

Kom ihåg att be om tillstånd för att ordna ett pop up-evenemang i god tid, helst redan i början av februari!  

Kunde platsen delta i jippot på något sätt?

3. MARKNADSFÖRING

Marknadsför ert evenemang. Kom ihåg separata kanaler: sociala medier, tidningar, flyers, djungeltelegrafen.  

Ni kan också be ert distrikt att marknadsföra med er.

4. TACKA

Tacka deltagarna genast i samband med evenemanget eller efteråt till exempel i sociala medier.  

Kom också ihåg att tacka era samarbetspartner och organisatörerna.



TIPS OCH KONKRETA ÅTGÄRDER FÖR OLIKA JIPPON:

Boktips om böcker som behandlar rasism, till exempel på ett bibliotek

a. Kontakta ett närbibliotek inom ditt distrikt och fråga:

•  Är de medvetna om Veckan mot rasism?

•  Skulle de vilja samarbeta i form av boktips? Boktips kan ges i ett evenemang eller på en hylla med böcker som 
behandlar ämnet (rasism).

•  Kunde någon från biblioteket besöka exempelvis er avdelnings gruppträff eller sociala medier för att ge boktips? Eller 
alternativt, kunde er avdelnings medlemmar/aktiva besöka biblioteket och delta i en föreläsning för att få boktips?

•  Skulle biblioteket vilja dela kampanjmaterial, exempelvis affischer eller broschyrer? Avdelningen beställer 
materialen från Röda Korsets webbutik på https://punaisenristinkauppa.fi/se/ och levererar dem till biblioteket.

b. Kom överens om sättet för genomförandet och vardera parters uppgifter tillsammans med biblioteket.

c. Gemensamt genomförande. Kom ihåg att tacka biblioteket för deltagandet i samband med marknadsföringen.

Du kan använda till exempel Helmet-bibliotekets (huvudstadsregionens biblioteksnätverks) lista över böcker om rasism 
https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Vinkit/Kirjoja_rasismista som hjälp.

Gemensamt evenemang för att titta på det nationella webbevenemanget för Veckan mot 
rasism varefter man diskuterar om tankarna som evenemanget väckt hos deltagarna.

a.  Bestäm var evenemanget ordnas. Hur många människor förväntar ni er att besöker platsen:  
endast från avdelningen eller även andra? Är avdelningens lokaler tillräckligt stora?

b.  Se till att lokalen har eller att ni har tillgång till en dator, videoprojektor och ljudåtergivningsanordning för att kunna 
visa diskussionstillfället. Utse en ansvarig person som ser till att dessa anordningar finns på plats och att de fungerar.

c.  Bestäm vem som är programvärden/ledaren: välkomnar deltagarna, ber om tystnad under diskussionen och i slutet 
leder diskussionen, t.ex. genom att ställa frågor eller ge ordet.

d.  Marknadsför evenemanget till relevanta målgrupper: avdelningens frivilliga, medlemmar eller allmänt för alla som 
det kan intressera.

Saftservering eller annan servering som får människor att stanna och man kan berätta 
för dem om Röda Korsets verksamhet mot rasism

a. Fundera på frågor kring ordnandet: budget, plats, organisatörer. 

•  Köper ni saften/kexen/tårtorna/kaffet/annat som ni serverar eller försöker ni få dem genom donationer till 
exempel från lokala företag?

•  Var värmer ni upp tilltugget om det behövs?

•  Var ordnas serveringen? Om ni ordnar evenemanget på ett torg, behöver ni något tillstånd?  
En offentlig ”knutpunkt” såsom ett bibliotek, ett torg eller ett köpcentrum är bra platser eftersom människor 
besöker dem också i vanliga fall. 

•  Vilka dagar och vid vilket klockslag ordnas evenemanget?

•  Vem tar hand om serveringen? Vem ser till att de redskap som behövs finns på platsen?  
Hurdana möbler behöver man eventuellt?

•  Hur beaktar ni specialdieter: glutenfri, vegan, laktosfri...?

b. Kontakta centrala aktörer i god tid, helst redan i början av februari.

• Evenemangsplatsen, eventuella bidragsgivare, frivilliga…

c.  Beställ materialen i förväg från Röda Korsets webbutik på https://punaisenristinkauppa.fi/se/  
och ta reda på lokal verksamhet mot rasism och Röda Korsets övriga frivilligverksamhet.

d. Marknadsför evenemanget! Tacka era samarbetspartner.

e. Evenemangsdagen

•  Var på plats i god tid med serveringarna och andra redskap för att ställa platsen i ordning.

•  Berätta om evenemanget i sociala medier och gör uppdateringar om stämningen i realtid.

•  Många kommer säkert på evenemangsplatsen av en slump.

•  Skapa en bra stämning på platsen så att flera stannar!

•  Var vänlig och berätta mer för de som är intresserade.


