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Ladda ner ett Arktis-kit

ARCTIC
RISING
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För att skydda Arktis behöver 
vi engagera miljontals 
människor. Tillsammans kan vi 
få  beslutsfattare att förstå att 
Arktis måste skyddas, innan det 
är för sent.  

Vi behöver din hjälp för att 
lyckas.

Dina idéer behövs för att 
engagera och inspirera dem som 
finns i din närhet.

Alla kan bidra med något. Över 
hela världen finns människor 
som är beredda att agera 
tillsammans med dig. Här 
nedanför hittar du några idéer 
för att komma igång.

Innehåll

2. Värvare / Kommunikatör
3. Insamlare
3. Designer / Hantverkare
4. Konstnär / Musiker
4. Demonstrant / Aktivist
5. Filmare / Fotograf
5. Författare / Poet
6. Programmerare / Hacker
6. Organisatör / Koordinator
7. Ladda upp video!
8. Värva familj och vänner!

Värvare / Kommunikatör

Var med och engagera fler - få alla du 
känner (och inte känner än) att ansluta sig 
till kampanjen för att skydda Arktis.  

• Använd dela-knapparna på din 
Arktissida för att värva vänner, grannar, 
kollegor eller skolkamrater.

• Skriv ut sista sidan och använd den för 
att värva vänner, grannar och kollegor

• Ordna en träff för att värva fler till 
kampanjen (ett stånd på en festival 
eller marknad, en frågetävling, en 
filmkväll... ) håll en presentation i din 
förening eller på din skola där du ber 
dem fylla i formuläret för att ansluta sig. 

• Gå til http://rising.savethearctic.org/
recruit och tjäna fler poäng genom att 
ladda upp informationen från din lista!

Insamlare

Samla in pengar som motvikt till 
oljebolagens miljarder. Sälj gamla grejer 
du inte behöver längre, ordna en träff 
(filmkväll, frågesport eller spelning) 
och skänk inträdesavgiften till Skydda 
Arktis-kampanjen. Anordna din egen 
Arktisfestival eller Arktismarknad 
tillsammans med vänner. Här har du lite 
fler idéer:

• Happy feet: spring maraton (eller 
halvmaran) klädd som ditt arktiska 
alter ego. Det vore ju helt underbart 
att se en flock narvalar vinna med en 
tandlängd!  

• Icebergsbullar: Baka isbergsbullar och 
sälj dina hembakta isberg till grannar i 
utbyte mot gåvor till Arktiskampanjen. 
Kan även funka som en sidoaktivitet 
under andra arrangemang!

• Ha en temafest: Vem har den längsta 
tanden (om du är narval)? Inträdet 
går oavkortat till Greennpeace (tack 
så mycket!) och vinnaren får leda 
festivaltåget runt kvarteret.

• Nu har du kanske kommit på lite egna 
idéer!!

Designer / Hantverkare

Använd din kreativitet för att inspirera. 
Designa bilder, infografik, kostymer och 
banderoller. Skapa bilder som sporrar oss 
att stoppa oljebolagen och regeringarna 
från att dela Arktis i bitar och förstöra 
det. Använd din dator, penna och papper 
eller textilier. Pennan är mäktigare än 
oljeborren.
 
Ladda upp en bild av ditt verk och tjäna 
poäng varje gång nån gillar ditt verk. 
Några idéer på saker att göra:

• Infografik som visar hur Arktis hjälper 
till att kyla planeten eller fakta om 
polarrävar och andra fluffiga djur. 

• Designa en snöugglekostym och filma 
en vän som nonchalant flaxar förbi din 
lokala bensinstation. Ute efter att skapa 
i större format?

• Planera en guerillareklamkampanj 
som parodierar ett av storbolagens 
kampanjer och photoshoppa in 
din egen annons på stortavlor och 
affischer.

• Egna idéer?
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Konstnär / Musiker

Skriv, spela eller sjung något - ensam eller 
i grupp. Alla kan sjunga (!?) 

Spela in eller filma och ladda upp. Tjäna 
poäng varje gång nån gillar ditt alster. 

• Det är närmare än du tror: föreställ dig 
hur utsikten från ditt fönster skulle se ut 
om den var gjord helt av is.  Hur skulle 
din värld te sig?

• Tänk på ljudet som uppstår då isen 
smälter. Översätt det där knakandet till 
en skulptur, eller gör en performance. 
Vi tyckte det här var inspirerande

• Sampla något som polarrävens ylande 
i natten och lägg det i på dubstep-
spår, eller vad den nu är som gäller 
nuförtiden. 

• Egna idéer?

Demonstrant / Aktivist

Använd din ilska över det som händer i 
Arktis till att ordna en fredlig protest. Tänk 
över ditt budskap, och vem du vill säga 
det till. Samla lite vänner och fundera ut 
hur ni ska leverera budskapet.

• Gör ett par skyltar, kanske en 
banderoll, klura ihop några slagord och 
ramsor och basunera ut att vi måste 
skydda Arktis. Vi har märkt att det 
hjälper att klä ut sig till isbjörn!

• Ta reda på om Shell eller andra 
oljebolag har möten eller föreläsningar 
i din närhet. Tänk ut några bra frågor 
att ställa om oljeborrning i Arktis, och 
hur de har tänkt att miljön ska klara 
det. Klä dig som en delegat, skaffa dig 
en plats och kräv svar på dina frågor. 
Arktisfrågan måste upp på agendan på 
något sätt. Glöm inte att spela in det 
hela.

• Ta reda på var ditt oljebolags lokala 
högkvarter finns. Gå dit och be om ett 
möte. Se till att föreviga mötet, funkar 
med en vanlig smartphone.  

•   Fyll på med dina egna idéer!

Glöm inte att du kan tjäna poäng på dina 
idéer, så spela in och dela!

Filmare / Fotograf

Oljebolagen har miljarder i sina 
reklambudgetar - vi behöver din kreativitet 
för att se till att vårt budskap syns. Skapa 
nästa virala video om Arktis. Filma med 
din telefon eller din webbkamera, gör en 
animation - det spelar egentligen ingen roll 
HUR.

Ladda upp din film och vi delar den vidare 
- den arktiska revolten kommer att belöna 
dig med poäng.
 
• Project voxpop: "Om du var ett arktiskt 

djur, vilket skulle du vara och varför?" 

• Hitta en video av en känd politiker som 
håller tal, och dubba den med vad du 
tycker att vederbörande BORDE säga 
(något om att  skydda Arktis).

• Gissa vem: ta en porträttbild (kan vara 
ett självporträtt) av en av de arktiska 
rebellerna tillsammans med ett mystiskt 
föremål som representerar flocken, 
exempel: "Här är jag med Beatles 
album Magical Mystery Tour - vem är 
jag?" [Svar:: I am the Walrus]

• Egna idéer?

Författare / Poet

Släpp fram ordvrängaren i dig. Dina 
ljuva ord kan få människor att vakna och 
upptäcka vad som håller på att hända 
i Arktis. Så fatta pennan och inspirera 
massorna.

Ladda upp din poesi, berätta din historia, 
eller filma dig själv då du läser. Vi delar 
den vitt och brett, och du tjänar poäng. 
Här är några idéer som hjälper din musa 
på traven:

• Hur känns det att blicka norrut och veta 
att ditt namn är placerat på toppen av 
världen? Skriv något om din inre resa.

• Kontemplera de smältande resterna 
av is, och skriv något bitterljuvt och 
rytmiskt om dess andlösa skönhet.

• Beskriv en isbjörn på den arktiska 
isen utan att använda orden "vit", 
"gnistrande" eller "skimrande".

• Egna idéer?
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Programmerare / Hacker

Använd dina kunskaper online för att 
underminera planerna på att stycka upp 
Arktis.

• Skapa en interaktiv visualisering eller 
infografik och inspirera fler att gå med i 
det arktiska upproret.

• Skapa en Twitter-bot som 
lajvuppdaterar den arktiska isens 
utbredning... med iskuber.

• Gör ett spel som alla vill spela, 
som handlar om upproret mot 
oljeborrningen i Arktis.

• Skapa en hologramkopia av 
oljebolagscheferna - fast med ett 
samvete - så att vi kan byta ut dem. 
OK,  det kanske är lite science fiction.

• Dina idéer?

Bifoga skärmdumpar, med länkar, till din 
kreation och vi kommer att dela det. Det 
arktiska upproret belönar dig med poäng.

Organisatör / Koordinator
 
Du har redan gjort en del av det som 
nämnts, men din talang är att organisera 
andra.

• Organisera ett event där dina vänner i 
sin tur kan mobilisera andra eller göra 
en insamling. 

• Samla kreatörer, formgivare, artister, 
musiker, filmskapare, fortografer, 
författare, poeter och hjälp dem nå en 
större publik.

• Samla en grupp lokala aktivister och 
hjälp dem nätverka med andra för att 
åstadkomma förändring.

• Utveckla era egna verktyg för att 
organisera och kommunicera, sätt 
ihop mejllistor och organisera lokala 
möten, bygg upp ditt eget Arktis- eller 
valrossnätverk.

Ladda upp ditt verk!

Glöm inte att dela det med den Arktiska 
revolten. Såhär gör du:

Ladda upp bilder:

1. Logga in på  Arktissajten: 
rising.savethearctic.org

2. Gå till 
http://rising.savethearctic.org/upload

3.  Välj vilka bildfiler du vill ladda upp

4.  Klicka på "skicka"

5.  Ditt verk blir nu ett bidrag till den 
arktiska revolten och du kommer att 
belönas med poäng!

Ladda upp video:

1.  Besök youtube.com och följ 
instruktionerna för hur du laddar upp 
en film på YouTube

2.  Gå till 
http://rising.savethearctic.org/upload

3.  Klistra in länken till din film 
(e.g. http://youtube.com/somefilm)

4.   Skicka!

5.  Ditt verk blir nu ett bidrag till den 
arktiska revolten och du kommer att 
belönas med poäng!
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Värva familj och vänner!

Arktis behöver dig. Anmäl dig för att stödja kampanjen och skydda Arktis. Kräv att 
beslutsfattarna gör den del av nordpolen som ännu inte tillhör något land till en arktisk 

Förnamn Efternamn Mejladress Mobilnummer Land

Då du är klar går du till http://rising.savethearctic.org/recruit  och fyller i 
kontaktinformation. Du kommer att erhålla poäng för varje person som bekräftar att de 
vill vara med.


