
 

Var en del av Vapenvalet! 
För att Vapenvalet ska bli den arena för information som vi vill krävs både att de väljare 

som är intresserade får information om sidan och att politiker förstår att vi vill veta vad de 

tycker. Här är några saker du kan göra för att hjälpa till att sprida projektet för en större 

och bättre vapenexportdebatt inför riksdagsvalet 2014. Har du fler idéer? Skicka in till 

info@vapenvalet.se! 

Informera! 
Facebook 

Gilla Vapenvalets Facebooksida, www.facebook.com/vapenvalet och bjud in dina vänner 

att gilla sidan. 

Dela Vapenvalets Facebooksida i dina Facebookgrupper, på de Facebooksidor du följer 

och på din vägg. 

 

Twitter 

Följ Vapenvalets Twitterkonto, twitter.com/vapenvalet 

Retweeta och kommentera de inlägg som görs. 

Gör egna inlägg på Twitter under #vapenvalet 

Sprid gärna Twitterinlägg till andra sociala fora som Facebook, bloggar med mera. 

 

Kontakta lokalpressen 

Ett av de bästa sätten att sprida Vapenvalet på är att få det att synas i media. Det kanske 

viktigaste som du kan göra är därför att kontakta lokalpressen. Skriv en insändare till din 

lokala tidning, radio, tv med flera och berätta om Vapenvalet. Glöm inte att länka till 

www.vapenvalet.se  

 

Informera skolor 

Vapenvalet kan användas i skolan som ett sätt att närma sig utrikes- och 

säkerhetspolitiken samt det kommande riksdagsvalet. På Vapenvalets hemsida finns en 

lärarhandledning framtagen med förslag på hur Vapenvalet kan användas i 

undervisningen. 

Kontakta skolor och informera dem om Vapenvalet och att det kan användas i 

undervisningen. Tänk på att länka till www.vapenvalet.se och lärarhandledningen, 

http://www.vapenvalet.se/wp-content/uploads/2014/02/L%C3%A4rarhandledning.pdf 

 

Kontakta organisationer 

Kontakta organisationer som du tror kan vara intresserade av Vapenvalet. Informera 

dem om projektet och be dem hjälpa till att sprida Vapenvalet. De kan till exempel gå in 

och gilla Vapenvalets Facebooksida och följa Twitterkontot eller göra ett inlägg om 

Vapenvalet på deras hemsida och i anda sociala medier. Kanske kan de också tänka sig 

att informera om Vapenvalet i sin kontakt med andra organisationer. Tänk på att länka till  

 

https://www.facebook.com/vapenvalet
https://twitter.com/Vapenvalet
http://www.vapenvalet.se/


 

 

 

Vapenvalets hemsida, www.vapenvalet.se, Facebooksida, twitter.com/vapenvalet, och 

Twitterkonto, www.facebook.com/vapenvalet. 

 
Nära och kära 
Ta upp Vapenvalet när helst du kan. Kanske saknas det samtalsämnen kring 
middagsbordet? Perfekt, ta upp Vapenvalet och synen på svensk vapenexport så har du 
en garanterad diskussion. 
Känner du någon som är politiskt aktiv så informera dem om Vapenvalet och be dem att i 
sin tur informera om projektet på sina politiska träffar. 
 

Övrigt 
Har du en blogg så skriv gärna ett inlägg om Vapenvalet. Tänk på att länka till  
www.vapenvalet.se i ditt inlägg.  
Om du är politisk aktiv så informera om Vapenvalet på era politiska träffar.  
  

Nå ut till politiker! 
Vapenvalet är öppet både för politiker som idag sitter i riksdagen och för kandidater till 

riksdagen på partiernas listor. Så här gör du för att nå dem: 

Maila, ring eller skriv brev direkt till riksdagsledamöter och riksdagskandidater som ännu 
inte har svarat på Vapenvalets enkät och uppmuntra dem att svara. Det kan antingen 
vara en ledamot som du själv skulle vilja ha svar ifrån eller rent allmänt till de som ännu 
inte har svarat. Det är självklart bra ju fler du kontaktar. Var noga med att dubbelkolla på 
Vapenvalets hemsida att den ledamot du tänker kontakta inte redan har svarat. Vika som 
har svarat finner du under respektive parti på hemsidan. Tänk på att länka till 
www.vapenvalet.se om du mailar eller skickar brev.  
 
Om en riksdagsledamot vill ha enkäten skickad till sig igen så hänvisa dem till 
info@vapenvalet.se så skickar vi ut enkäten igen. Gäller det riksdagskandidater så 
hänvisa dem till följande länk: http://www.vapenvalet.se/jagvillsvara/ 
Där fyller de i ett formulär varpå de får enkäten skickad till sig. 
 

 
Här hittar du partiernas riksdagsledamöter och deras kontaktuppgifter: 
Centerpartiet http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Centerpartiet/Ledamoter/  
Folkpartiet http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Folkpartiet/Ledamoter/  
Kristdemokraterna http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Kristdemokraterna/Ledamoter/  
Miljöpartiet http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Miljopartiet-de-grona/Ledamoter/ 
Moderaterna http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Moderata-samlingspartiet/Ledamoter/  
Socialdemokraterna http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Socialdemokraterna/Ledamoter/  
Sverigedemokraterna http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Sverigedemokraterna/Ledamoter/  
Vänsterpartiet http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Vansterpartiet/Ledamoter/ 

 
Här hittar du alla partiers vallistor över riksdagskandidater: 
http://www.val.se/val/val2014/valsedlar/R/rike/valsedlar.html  
 

 

 

Tack för din insats! 
P.S Glöm inte att skriva till info@vapenvalet.se och berätta vad du har gjort! D.S 
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