
 

Förslag på texter till sociala medier 
 

BAKGRUND/OM 

• Giving Tuesday skapades 2012 av Belfer Center for Innovation & Social Impact vid 92nd Street Y i 

samverkan med United Nations Foundation. Giving Tuesday skapades som en motreaktion på de 

dagar i november som handlar om shopping och konsumtion. Idag är det en global folkrörelse som 

sätter de goda gärningarna i centrum och uppmärksammar allt gott som görs i världen. Läs mer om 

den globala rörelsen! www.givingtuesday.se  #givingtuesdaysweden 

• Den 30 november 2021 är det Giving Tuesday, en global dag för givande. Giving Tuesday skapades 

2012 med en enkel idé: en dag som uppmuntrar människor att göra gott. Idag är mer än 70 av 

världens länder och miljontals människor med. ”Alla kan göra något” är budskapet som får hela 

världen att hänga ihop. Konceptet är enkelt. Ge en gåva eller av din tid och uppmuntra andra att göra 

detsamma. Läs mer på www.givingtuesday.se. #givingtuesdaysweden 

 

ENGAGERA  

• Tisdagen den 30 november är det #givingtuesday, givandets egen dag. Det finns många sätt bidra 

till att världen blir lite bättre. Det kan handla om att bjuda en granne på kaffe, engagera dig för 

klimatet eller att ge en gåva/fyll på med egna exempel. Vad gör du på Giving Tuesday? 

#givingtuesdaysweden 

• Vi på organisationen x uppmärksammar #givingtuesdaysweden genom att tacka alla våra 

fantastiska givare och faddrar/volontärer/x som stöttar vårt arbete och bidrar till att xxx. 

Tillsammans kan vi göra skillnad. TACK! 

• Om en månad är det Giving Tuesday, den globala dagen för givande. Dagen startade som en 

motreaktion på shoppingdagar som Black Friday och Cyber Monday. Förra året deltag över 70 länder 

världen över och tusentals människor engagerade sig. Konceptet är enkelt! Ge av din tid, ditt 

engagemang och hjälp oss sprida budskapet om generositet. Vill du också vara med? Läs mer på 

www.givingtuesday.se #givingtuesdaysweden 

• Vi på företaget x uppmärksammar #givingtuesdaysweden genom att bidra till organisationen x 

insamling för xxx/ändamålet. Vi har varit samarbetspartner i flera år och tycker de gör ett fantastiskt 

arbete. Särskilt vill vi lyfta fram deras engagemang inom xxx. Vill du också veta mer? Läs mer här….  

• Vill du också delta i Giving Tuesday? Det finns många sätt att engagera sig. På 

www.givingtuesday.se finns massor av inspiration och tips. Vi vill särskilt tipsa om vår 

partnerorganisations insamling för xxx. Länk till insamlingen. #givingtuesdaysweden 

 

TIPSLISTA 

• 7 idéer för Giving Tuesday (fritt att anpassa till egna förslag såklart) 

1. Ge bort något du inte längre behöver – till en second hand-butik som skänker vinsten till goda 

ändamål. 
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2. Ge av din tid. Gör en volontärinsats eller hjälp någon i din närhet. 

3. Ge en gåva till en organisation som arbetar för något du tycker är viktigt. 

4. Bli blodgivare. 

5. Ta beslut för att börja leva ett mer klimatvänligt liv. 

6. Starta en egen insamling på Facebook för en organisation. 

7. Börja engagera dig ideellt. 

Berätta om ditt engagemang på sociala medier, med hashtaggen #givingtuesdaysweden – så sprider 

vi en våg av generositet över världen! 

---- 

 

Förslag på bilder till era inlägg hittar ni här : https://givingtuesday.se/toolkit/   
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