
Hvordan skape oppmerksomhet for Repparfjord
En aksjon kan være en god måte å vise folk hva dere mener om Repparfjordsaken.

Den kan være i mot gruvedumping og lite bærekraftig gruvedrift mer generelt, eller helt

spesifikt om å redde Repparfjord. Her er et par aksjonsideer:

Demonstrasjon
Vis hva dere mener om gruvedumping i Repparfjord med en klassisk demo. Man kan invitere

politikere eller fagfolk, holde appeller, ha rop eller sang om å verne fjorden og ta med

håndplakater eller banner.

Bannerverksted og bannerdropp
Arranger et bannerverksted hvor dere kommer opp med slagord. Du trenger: vannfast

maling, koster i ulike størrelser, blyanter, stoff å male på, søppelsekker/presenning til

underlag å male på og en engasjert gjeng/lokallag med ideer til slagord!

Noen eksempler:  “Redd Repparfjord!”, “#Jeglenkermeg” eller “Gruveslam er Norges

skam!”.

Fiskeaksjon
Her kan man være kreative og kombinere fakta (laks trives ikke i miljøfarlig mudrete vann)

med en liten modell på hvordan Repparfjord vil bli ødelagt av forurensning. Få tak i et

akvarie, fin sand og grus, og noe som ligner fisk. Inviter gjerne lokale medier slik at man

filmer eller tar bilder av hva som skjer med “fisken” i akvariet når man heller mer og mer fin

sand i det. For ekstra troverdighet kan man ha en hageslange i vannet slik at det blir strøm i

sanden, slik at det ligner enda mer på hvordan vannet beveger seg i fjorden. Man kan også

invitere en marinbiolog til å holde et kort foredrag om konsekvensene av gruvedumping og

bruke akvariet til å forklare problemene. (Ps. ikke bruk levende fisk)

Arranger en sivil ulydighetstrening. Dette er en god måte å få gode bilder til lokale medier

og sosiale medier. Følg sivil oppskriften på sivil ulydighet og inviter gjerne journalister til å

komme til aksjonen for å intervjue noen fra lokallaget om hvorfor dere synes saken er viktig,

eller skriv et leserinnlegg og legg ved et bilde fra aksjonen. Denne treningen er både lur for

lokallag som har noen på aksjonslisten og for lokallag som ikke selv kan delta på aksjonene i

Repparfjord.

Photoshoot for fjorden.



Finn en god bakgrunn (eller lag en selv med et laken og litt gaffateip), finn fram kule effekter

slik som plakater og banner og ta bilder med hele lokallaget. Ta også bilder med

#Jeglenkermeg, #reddrepparfjord eller andre emneknagger som kan deles på sosiale medier

i støtte til aksjonen. Når alle i lokallaget har like bilder og publiserer dem sammen ser det

veldig profesjonelt ut!

Geriljabroderi mot gruvedumping
Start gjerne verkstedet med å se lære å brodere sammen, eller å høre på denne

gruvespillelista. Det er en god måte å få inspirasjon til kule slagord på!

Du trenger: stoff å brodere på, broderinåler, broderitråder, blyanter, saks og noen

som kan lære vekk å sy med korssting. Her er en lignende geriljebroderi-aksjon fra

Besteforeldrenes klimaaksjon.

Byttebod og reparasjonsverksted: En byttebod i nærområdet der man kan bytte og

reparere småting er en fin måte å vise at gjenbruk og resirkulering vil føre til mindre behov

for naturødeleggende gruver.

Spre ordet
Hvis man er alene kan noen av disse aksjonsideene være litt vanskelige. Det viktigste er å

skape oppmerksomhet og fortelle om hva som skjer. Snakk med venner og familie, dele

informasjonsbilder i sosiale medier og spre budskapet. Hvis flere får vite hva som skjer, og

er det større sjanse for at vi får gjennomslag og klarer å stoppe prosjektet.

https://www.besteforeldreaksjonen.no/klimakamp-med-nal-og-trad/

