
Tips och idéer inför fotbolls-VM 2018 i Ryssland 
 
 
Inför VM-kampanjen så uppmuntrar vi grupper och aktivister att ta till fantasin för att på ett roligt och 

engagerande sätt erbjuda förbipasserande möjligheten att skriva under vår petition. 

 

Nedan följer lite tips som kan ses som ett inspirationsunderlag - ta förslagen rakt av eller använd dom 

som utgångspunkt i gruppens egna planering! 

 
 

1. Anordna flashmob-matcher 
Grupp 78 i Östersund står bakom idén att anordna flashmob-matcher på stadens torg. Låt två lag 

mötas under 5 minuter för att göra omgivningen uppmärksam på situationen för MR-försvarare i 

Ryssland! Det ena laget spelar med händerna ihopbundna och munnen förtejpad, för att gestalta 

underläget som ryska MR-försvarare befinner sig i. En i gruppen har rollen som domare, och använder 

en visselpipa så folk som befinner sig längre bort kan upptäcka vad som pågår. En snabb och rolig 

aktivitet som definitivt kommer väcka uppmärksamhet! 

 
2. Låt förbipasserande göra mål för människorättsförsvarare 

Ta med en fotboll och ett mål till er tänkta kampanjplats, eller flaskor fyllda med sand som kan agera 

målstolpar. Låt sedan folk skriva under aktionen och sätta en straff för MR-försvarare!  

 
3. Dela ut röda kort 

Med röda papper och kanske en lamineringsmaskin är ni en bra bit på väg. Ta med en stor 

glasburk/hink och märk den med en bild på Putin eller text “Putin - shape up for the cup!” Uppmana 

sedan förbipasserande att ge “rött kort” åt Putin ihop med deras underskrift. 

 
4. Håll en trixtävling 

Ta med en boll till ert kampanjande och håll en trixtävling. Det kanske går att ha med en 

whiteboardtavla eller att skriva med gatukritor på marken, för att hålla koll på rekordinnehavaren och 

vinnaren av Team Amnestys trixtimme! 

 
5. Samla in namnunderskrifter på en gul Amnestytröja 

Om gruppen har en Amnestytröja som inte kommer till användning - låt förbipasserande signera den 

(lite som att lämna sin autograf på en känd fotbollsspelares tröja) istället för petitionen! Det är 

fortfarande viktigt att alla namnunderskrifter räknas och att det totala antalet signaturer rapporteras in till 

sekretariatet, så vi kan sedan sammanställa resultatet av kampanjen och överlämna signerade tröjor 

ihop med våra krav. Använd också just en Amnestytröja och inget annat, så avsändaren blir tydlig. 

 
 
 
 



Bilder på Putin att skriva ut och använda:  
 

 
 
 

 


