Nu har du chans att göra skillnad
Nu rullar kampanjen igång: Bryt tystnaden! Avsändare är Norrbottens kommunförbunds
samarbetsgrupp Samverkan mot våld. Vi behöver din hjälp för att göra kampanjen
tätare och få en riktigt bra spridning av materialet.
Länets alla myndigheter, föreningar, företag och andra organisationer behövs. Om vi
alla använder våra kontaktnät aktivt så får affischen, Facebooksidan och filmen bra
spridning. Det blir då ett stöd för annonser, bioreklam och annat som finns i kampanjens
medieplan under hösten.
Målet är att sätta ljuset på det ansvar och de möjligheter som åskådaren har, alla
vi som ser och anar vad som pågår bakom den stängda dörren. Våldet mot
närstående måste upp på agendan. Hela samhället behöver sätta ner foten och markera att
våldet inte är okej.

Informationspaket som du kan sprida i ditt kontaktnät

1. Affisch/flygblad (kan skrivas ut som A3 eller A4)
2. Länk till 20 sek film (sänds i reklamblocket på bio och TV5 under hösten)
http://www.youtube.com/watch?v=y39q9Z8sig4
3. Länk till Bryt tystnadens Facebooksida: https://www.facebook.com/pages/Bryttystnaden/592392544121979
4. De fyra annonserna som satts samman på affischen kan beställas var för sig i rätt
storlek om ni vill trycka dem i en tidskrift. Beställ original från gunnel@plansju.se

Gör så här
 Skriv ut affischen och sätt upp den på så många ställen som möjligt.
Använd den också som A4 för att dela ut som flygblad på konferenser, möten, i
foajén, i väntrummet osv.
 Klicka på gilla på youtubefilmen, och sprid den så mycket ni kan. Lägg ut den på din
Facebook och be kollegor och vänner göra detsamma, länka till den på er
webbplats, visa den på möten. Be ungdomar om hjälp att sprida den även i deras
kontaktnät. Bara fantasin sätter gränser.
 Klicka på gilla på Bryt tystnadens Facebooksida och bidra gärna med informativa
länkar att lägga ut. Uppmana andra att gilla sidan.
 Skriv debattartiklar och tipsa media om reportageidéer.
 Sprid länken till www.våldmotnära.se

Ta alla chanser!

Om vi alla kommer ihåg att sätta extra fokus på kampen mot våld i hemmen under hösten
så får kampanjen bättre genomslag och frågan kommer högre på agendan. Gör gärna egna
aktiviteter på stan, sätt in annonserna i lämpliga tidskrifter, ordna debatter osv. Informera
om kampanjen i samband med andra aktiviteter genom att dela ut flygbladen.
Den 25 november är det FNs internationella dag mot våld mot kvinnor. Det är ett bra
tillfälle att ordna aktiviteter. Samarbeta och dra nytta av varandra så blir genomslaget
bättre.
Om ni vill göra eget material, t ex rollup, kan ni beställa tryckfärdigt original från
kommunikationsbyrån: gunnel@plansju.se

