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Tomorro’ bakom FN-förbundets 
kärleksbomb mot hatbrott 
På alla hjärtans dag lanserar Svenska FN-förbundet kampanjen Lovebomb som har 
tagits fram i samarbete med reklambyrån Tomorro’. Kampanjens huvudsyfte är att 
uppmana statsminister Stefan Löfven och hans regering att agera mot hatbrott genom 
att låta allmänheten skriva under kärleksbrev. Underskrifterna överlämnas sedan på 
FN:s dag mot rasism i mars.  

- Att ”lovebomba" är numera ett vedertaget begrepp. Men i just dessa tider, i just den 
här kontexten och för just FN-förbundet har vi skapat en kampanj där begreppet får 
vingar, säger Helena von Matérn creative director Tomorro’. 

Mottot för FN-förbundets kampanj är att ”Kärlek är starkare än hat” och kommer som en 
reaktion på senare tids attacker mot flyktingförläggningar, skolor och den rasistiska 
propaganda som sprids på nätet. Kampanjens mål är att hjälpa allmänheten visa sitt 
engagemang mot hatbrott och påverka makthavare genom kärleksbrev. Alla kan enkelt 
underteckna ett brev till Stefan Löfven, Margot Wallström, Anders Ygeman eller Alice Bah 
Kunke. FN-förbundet sammanställer underskrifterna och överlämnar dem till regeringen på 
FN:s dag mot rasism den 21 mars. 

Kampanjen Lovebomb finns på mothatbrott.fn.se och kan delas i sociala medier med 
hashtaggen #mothatbrott.  



 

I arbetsgruppen från Tomorro’ ingår projektledare Pamela Nyman, creative director Helena 
von Matérn, art director Johan Mårtensson, copy Johanna Afzelius, produktionsledare Helena 
Friberg och formgivare Kajsa Billengren. 

 Om Tomorro’  

Tomorro’ är en reklambyrå med expertis inom handel, retail och kommersiella upplevelser. 
Byrån har lång erfarenhet av strategisk och resultatdriven kommunikation där butikskedjor 
och handelsplatser dominerar kundportföljen. Såsom Apoteksgruppen, Gaggenau, Sickla 
Köpkvarter, SKHLM, Skrapan, Söderhallarna, Stinsen,  
Port 73. 2015 vann Tomorro' andrapris i Årets Byrå och har varit nominerade till ett antal 
andra priser under åren. Reklambyrån Tomorro' ägs och drivs av Pamela Nyman, Helena von 
Matérn och Johanna Svensson. 

Om FN-förbundet  

FN-förbundet skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och 
mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och 
i framtiden. Svenska FN-förbundet arbetar för att föra samman individer och organisationer i 
ett gemensamt arbete för ett bättre och starkare FN. FN-förbundet grundades 1957 och har i 
dag tusentals medlemmar. FN-förbundet arbetar med frågor som fred och säkerhet, 
mänskliga rättigheter och demokrati, fattigdomsbekämpning och utveckling.  

För mer information vänligen kontakta: Emelie Gustavsson, presskontakt för Tomorro’, 
tel. 070-760 26 88, emelie@editk.se eller Helena von Mantérn, creative director på 
Tomorro’, tel, 08 599 099 91 helena@tomorro.se.  

 

 

 

 


