
 

 

Pressmeddelande 161201 

Gabriel Wikström och UnderbaraClara tar ställning för 
en Vit jul  
 
Idag presenteras ambassadörerna för årets Vit jul-kampanj. Bland de som tar ställning för ett julfirande utan 
alkohol är folkhälsominister Gabriel Wikström och bloggaren Clara ”UnderbaraClara” Lidström. Syftet är att 
sätta barn och unga i fokus under julfirandet – för allas rätt till en god jul. I år är tionde året som kampanjen 
Vit jul genomförs, och engagemanget bara ökar. 
 

- Barn påverkas mer än vi tror av vuxnas drickande. Jag vill därför uppmana alla vuxna som firar jul med 
barn att ta ställning för en Vit jul, säger folkhälsominister Gabriel Wikström. 

 
Under hela december kommer ambassadörerna att belysa frågan om en trygg jul utan alkohol för alla barn. 
Bland annat kommer flera av kampanjens ambassadörer genomföra egna insamlingar för att ge fler barn och 
unga chansen att fira en vit jul.  
 

- Julen är – precis som alla festliga helger – till för barnen. Och jag anser att alkohol och barn inte hör 
ihop. Därför är det självklart för mig att stå bakom Vit jul och de värden som de står för, säger Clara 
Lidström. 

  
Många av ambassadörerna har egen erfarenhet av hur tufft det kan vara när alkoholen får mer fokus än barnen 
under julhelgen. Andra vill lyfta ämnet och ifrågasätta normen att alkoholen är en del av julfirandet 
 

- Vi är otroligt stolta över årets ambassadörer - från bloggare till politiker, både nya som gamla, som 
engagerar sig. VI har uppmanat till en Vit jul i tio år nu, och engagemanget bara växer, säger Mona 
Örjes, ordförande för IOGT-NTO-rörelsen som står bakom kampanjen.  

 
I webbshopen finns julklappar att köpa där man samtidigt stöttar kampanjen. På kampanjsidan www.vitjul.se 
kan alla engagera sig genom att exempelvis skriva på för en Vit jul eller ordna Vit jul-aktiviteter på den lokala 
orten. 
 
Årets Vit jul-ambassadörer är: 
 Angelika Luxander, bloggare 
 Börje Salming, egenföretagare och fd 

hockeyproffs 
 Emely Crona Stenberg, grundare av nätverket 

”Heja Livet!” 
 Gabriel Wikström, Folkhälsominister 
 Henry Bronett, poet och författare 

 Josefin Dahlberg, bloggare och poddare 
 Kitty Störby Jutbring, bloggare och 

programledare 
 Malin Wollin, bloggare 
 Manne Forsberg, pappaprofil och bloggare 
 Sindy Niklasson, medieprofil och tatuerare 
 Clara ”UnderbaraClara” Lidström, bloggare 

 
 
 
 
 
 
Kontakt Vit jul: Mira Lindahl, mira.lindahl@reformklubben.com eller 0708-489084 
 
Vit jul genomförs för tionde året i rad 2016 och är en kampanj som drivs av IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund: IOGT-NTO, Ungdomens 
Nykterhetsförbund, IOGT-NTOs Juniorförbund och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Kampanjperioden är 1 december – 8 januari. När 
samhället stänger ner, när lamporna på fritidsgården släcks och när vaktmästaren låser porten till skolan och går på julledighet- då finns vi 
där. Och gör julen till barnens högtid. Mer information finns på www.vitjul.se 


