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TILL FN-FÖRENINGAR OCH FN-DISTRIKT 

Kommunikationskit 
–namninsamling för Ukraina 
 
Idag begår Ryssland grova övergrepp mot civilbefolkningen i Ukraina. Ryska 
bomber och robotar slår mot civila mål. Användning av minor och klustervapen 
finns dokumenterade och det hörs återkommande hot om kärnvapen. Det ryska 
agerandet i Ukraina är avskyvärt och måste stoppas. 
 
Därför har vi startat en namninsamling för alla som vill visa sitt stöd för Ukraina! 
 
Den 21 december kommer vi att lämna över underskrifterna till den ryska 
ambassaden i Stockholm. Fram tills dess kan ni sprida den i era kanaler! 
 
På fn.se/material/kommunikationskit-kampanjer/  finns material att ladda ner och 
använda till Facebook och Instagram. 

Tagga oss gärna i era inlägg! 

Kommunikationskitets innehåll 
Kommunikationskitet innehåller bilder till Facebook och Instagram samt textförslag 
här nedan. 

  

https://fn.se/material/kommunikationskit-kampanjer/
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Textförslag 
Exempel på text som kan användas tillsammans med bilderna, på Facebook och 
Instagram: 

SKRIV UNDER FÖR UKRAINA 
 
Idag begår Ryssland grova övergrepp mot civilbefolkningen i Ukraina. Ryska bomber 
och robotar slår mot civila mål. Användning av minor och klustervapen finns 
dokumenterade och det hörs återkommande hot om kärnvapen. Det ryska agerandet i 
Ukraina är avskyvärt och måste stoppas. 
 
Visa ditt stöd och skriv under vår namninsamling på fn.se/ukraina 

Tips! 
På instagraminlägg går det inte att klicka på länkar. Det är därför bra att lägga länken 
till namninsamlingen (fn.se/ukraina) i er profil och hänvisa till den. Till exempel 
genom att skriva ” Visa ditt stöd och skriv under vår namninsamling via länken i vår 
profil 👉👉 @fnforbundet” (länka till er egna profil alternativt till vår). 

Ni lägger till länken genom att gå in på er profil och trycka på ”Redigera profil”. 

Förslag på hashtags 
#förenbättrevärld #stopparysslandskrig #fn #ukraina #skrivunder #namninsamling 
#läravhistorien #fnförbundet 

Länken till insamlingen: 
- fn.se/ukraina 

Stort tack för att ni är med och visar ert stöd för Ukraina! 

https://fn.se/ukraina/

