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Materialpaket för FN-skolor 2015/2016 

 

2015 fyller FN 70 år. Mycket har åstadkommits – men FN behövs allt mer även om världen på 

många sätt har blivit mycket bättre. I år hålls tre viktiga FN-toppmöten. I juli antogs i Addis 

Abeba i Etiopien, ett nytt globalt ramverk för finansiering av hållbar utveckling. I slutet av 

september möts FN:s medlemsländer i New York för att enas om 17 globala hållbarhetsmål 

som ska ersätta millenniemålen, och i december är det dags för nästa stora klimatmöte, COP 

21, i Paris. Men 2015 sticker även ut på oroande sätt. Världen skakas av flera omfattande krig 

och aldrig förr har så många människor varit på flykt, 60 miljoner enligt UNHCR. I höst har 

ett stort folkligt stöd för att hjälpa flyktingar märkts i många europeiska länder. FN-förbundet 

stödjer FN:s livsmedelsprogram WFP,  i Syrien, och bjuder in alla elever och lärare som vill 

engagera sig i denna fråga att vara med. Ett särskilt materialkit om Syrien finns därför i årets 

materialpaket. Under året har även flera minoriteters utsatta situation i Europa 

uppmärksammats, inte minst i Sverige. Behov av åtgärder mot ökad rasism och 

diskriminering lyfts av många skolor.  

 

Årets materialpaket består av filmer, rapporter, böcker och lärarhandledningar. Som tidigare 

har vi sorterat materialet enligt FN:s tre pelare 1. Fred, säkerhet och nedrustning, 2. 

Utveckling och fattigdomsbekämpning samt 3. Mänskliga rättigheter och demokrati. Missa 

inte de diskussionsfrågor som bifogas flera av årets material. Materialpaketet innehåller 

dessutom många tips på appar, föreläsningar, radioprogram, filmer, podcasts och 

lärarhandledningar som ni kan nå via nätet. Mycket nytt material finns enbart på nätet. 

Därför tipsar vi under rubriken ”www” även om material via nätet som vi särskilt 

rekommenderar. 

Vi vill även påminna om er egen resurssida på www.fn.se/fnskola och www.fn.se/skola. Där 

finns mycket metodmaterial. Se bland annat särskilt material för era elevföreningar.  

 

Lycka till med ert viktiga arbete. Kontakta oss gärna med frågor och idéer! 

 

Glada hösthälsningar från FN-förbundets skolgäng 

Helen Huledal, Pernilla Bergström och Ulrika Rönmark 

http://www.fn.se/fnskola
http://www.fn.se/skola
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Innehåll Materialpaket för FN-skolor 2015/2016 

 

Fred, säkerhet och nedrustning 

 

Böcker  Kan Ukrainakonflikten lösas på fredlig väg? Det diplomatiska spelet bakom 

avtalen i Minsk, Alexander Mercouris.  

 

Profetens hämnd: islamiska staten – hot mot världsfreden?, Per Jönsson 

(+diskussionsfrågor) 

  

Metod FN-rollspel: Fredsbyggande i Syrien. Svenska FN-förbundet 

 

 Materialkit om krisen i Syrien: 

 FN:s arbete i Syrien, Faktablad om FN i Syrien och om  Syrieninsamling.  

 #jagdelar, Dagens Nyheters specialtidning om allas lika värde. 

 

Film Armadillo. Dokumentär om FN-soldater i Afghanistan. (+handledning) 

  

Podcast Om Syrien med Aleksander Gabelic och Yasmine Sherif (+diskussionsfrågor). 

Svenska FN-förbundet. Avsnitt 3. 

http://varldskoll.se/podcast 

 

www Fredsmäklarna.  

Dokumentärfilm om fredsförhandlare i Libyen, Sudan och Filippinerna. 

 http://www.ur.se/Produkter/187624-Varlden-Fredsmaklarna  

  

 Tio TED talks om hur vi får fred. 

 https://www.ted.com/playlists/22/the_road_to_peace  

  

 

Utveckling och fattigdomsbekämpning  

    

Böcker Afrika vänder: En kontinent i förändring, Sten Rylander (+diskussionsfrågor).  

 

Rapporter Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 

 

The Millennium Development Goals report 2015 

 

www FN-förbundets nya film om projektet Skolmat (+diskussionsfrågor).  

 http://www.fn.se/fnforbundets-projekt/skolmat-blir-kunskap/se-varfor-vart-

 projekt-finns/  

 

 Why poverty? En animerad resa genom mänsklighetens historia. 

 http://www.ur.se/Produkter?q=why+poverty  

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Alexander%20Mercouris
http://varldskoll.se/podcast%20avsnitt%203
http://www.ur.se/Produkter/187624-Varlden-Fredsmaklarna
https://www.ted.com/playlists/22/the_road_to_peace
http://www.fn.se/fnforbundets-projekt/skolmat-blir-kunskap/se-varfor-vart-projekt-finns/
http://www.fn.se/fnforbundets-projekt/skolmat-blir-kunskap/se-varfor-vart-projekt-finns/
http://www.ur.se/Produkter?q=why+poverty
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 Se hungern! - en trilogi om Burkina Faso, Nicaragua och Bangladesh 

 http://www.ur.se/Produkter/181587-Se-hungern!-syntolkat-Burkina-Faso  

 http://www.ur.se/Produkter/181586-Se-hungern!-syntolkat-Nicaragua  

 http://www.ur.se/Produkter/181589-Se-hungern!-syntolkat-Bangladesh  

  

 Elva TED talks om hur fattigdom kan utrotas. 

 https://www.ted.com/playlists/67/the_quest_to_end_poverty  

 

 App: World Matters, app eller webbsida www.worldmatters.org 

 

 

Mänskliga rättigheter och demokrati 

 

Böcker Drömmen om Sverige, Niklas Orrenius 
 

Vi är romer, Cecilia Köjling (+diskussionsfrågor)  
 

Tidning Expo #2 2015 (+diskussionsfrågor med tillhörande FN-faktablad ”Skyldighet att 

 skydda” och FN-faktablad ”Folkmord och brott mot mänskligheten”).  

 

Metod  App: My Life as a refugee, UNHCR. 

http://mylifeasarefugee.org/ 

 

Podcast Om flickors rättigheter med Zinat Pirzadeh och Linda Nordin 

 (+diskussionsfrågor) http://varldskoll.se/podcast avsnitt 2 

 

Film Dublin. Om Daoud, ett Dublinärende. En novellfilm om vad som händer i 

Sverige efter en dramatisk flykt. 

 

www FN-förbundets nya film om projektet Flicka (+diskussionsfrågor).  

http://www.fn.se/fnforbundets-projekt/flicka/se-varfor-vart-projekt-finns/ 

  

 Global Gay 

 http://www.ur.se/Produkter/182768-Global-gay 

 

 Alltid fick man höra ”jävla zigenare”. 

 http://www.ur.se/Produkter/177614-Alltid-fick-man-hora-javla-zigenare  

 

 Hemlös och hoppfull. 

 http://www.ur.se/Produkter/186549-Hemlos-och-hoppfull 

 

Vem är rasist? 

 http://www.ur.se/Produkter/182059-Bildningsbyran-rasism-Vem-ar-rasist 

 

http://www.ur.se/Produkter/181587-Se-hungern!-syntolkat-Burkina-Faso
http://www.ur.se/Produkter/181586-Se-hungern!-syntolkat-Nicaragua
http://www.ur.se/Produkter/181589-Se-hungern!-syntolkat-Bangladesh
https://www.ted.com/playlists/67/the_quest_to_end_poverty
http://www.worldmatters.org/
http://varldskoll.se/podcast
http://www.fn.se/fnforbundets-projekt/flicka/se-varfor-vart-projekt-finns/
http://www.ur.se/Produkter/182768-Global-gay
http://www.ur.se/Produkter/177614-Alltid-fick-man-hora-javla-zigenare
http://www.ur.se/Produkter/186549-Hemlos-och-hoppfull
http://www.ur.se/Produkter/182059-Bildningsbyran-rasism-Vem-ar-rasist
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 Eleverna som fick stopp på nättrakasserierna.  

http://www.ur.se/Produkter/186883-Skolministeriet-Eleverna-som-fick-stopp-

pa-nattrakasserierna  

Övrigt 

 

Metod Att trygga utvecklingen i världen, antologi av Svenska FN-förbundet 

(+diskussionsfrågor). 

  

www UN jobfinder Career Podcast, http://unjobfinder.org/podcasts/introduction-to-

the-unjobfinder-career-podcast 

 

Projekt- Jämställdhet: Affisch och foldrar 

material Flicka: Affisch och foldrar  

Skolmat: Affisch och foldrar 

 

Profil- Certifikat FN-skola 2014-2015  

produkter  Folder, FN-skola 

  Affisch FN-skola 

 

Övrigt Världshorisont 3/2015, tema FN 70 år  

Idéskrift: Så kan Sverige stärka FN. Svenska FN-förbundet. 

FN-ballonger, 25 st 

FN-godis, 250 g  

 

OBS!    För tips på webbmaterial logga in på FN-skolornas egen resurssida på 

fn.se/fnskola. Hör av dig till oss om du saknar inloggningsuppgifter!  

 

 

 

 

http://www.ur.se/Produkter/186883-Skolministeriet-Eleverna-som-fick-stopp-pa-nattrakasserierna
http://www.ur.se/Produkter/186883-Skolministeriet-Eleverna-som-fick-stopp-pa-nattrakasserierna
http://unjobfinder.org/podcasts/introduction-to-the-unjobfinder-career-podcast
http://unjobfinder.org/podcasts/introduction-to-the-unjobfinder-career-podcast
http://www.fn.se/fnskola
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Närmare presentation av materialpaketets olika delar 

 

Fred, säkerhet och nedrustning 

 

Bok: Kan Ukrainakonflikten lösas på fredlig väg? Det diplomatiska spelet 

bakom avtalen i Minsk, Alexander Mercouris.  

Boken är en närstudie av Ukrainakrisens diplomatiska historia där juristen Alexander 

Mercouris visar att det - tvärtemot vad många tror - hittills varit den av väst stödda 

Kievregeringen som, valt militära lösningar framför diplomatiska. Många försök har gjorts för 

att lösa Ukrainakonflikten diplomatiskt. Hittills har alla misslyckats. Den 12 februari 2015 

undertecknades en ny överenskommelse. Kommer den att hålla?  

I ett appendix finns översatt alla viktiga dokument från de försök som hittills gjorts för att lösa 

konflikten diplomatiskt, från avtalet mellan Janukovitj och den ukrainska oppositionen den 21 

februari 2014 till Säkerhetsrådets resolution 2202. 

 

Tidskrift: Profetens hämnd: islamiska staten – hot mot världsfreden? Per 

Jönsson. + diskussionsfrågor 

Världspolitikens Dagsfrågor nr 9 2014. För många i omvärlden förefaller det som om IS kom 

från ingenstans och plötsligt tog kontroll över stora städer, som syriska Raqqa och Mosul i 

norra Irak. Men den extrema sunnimuslimska organisationen har sina rötter i såväl 

terrornätverket al-Qaida som i andra militanta grupper i Irak och Syrien. IS har kunnat dra 

fördel av det sönderfall och det maktvakuum som råder i Irak. Per Jönsson beskriver hur IS 

har börjat bygga upp en ny stat, ett ”kalifat”. Han ger också en bild av de svårigheter som 

omvärlden har att enas om en strategi för att kunna stoppa terrorgruppen.  

Per Jönsson finns även nu på FN-skolornas föreläsarmeny, vilket innebär att ni kan välja en 

föreläsning av Per Jönsson som ett av era tillval.  

 

Podcast: Krisen i Syrien + diskussionsfrågor 

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic gästar Världskolls podcast 

tillsammans med Yasmine Sherif som arbetat för FN:s utvecklingsprogram. Aleksander och 

Yasmine diskuterar situationen i Syrien. Vi får höra vad Svenska FN-förbundet anser att 

världens länder måste göra och Yasmine berättar hur FN arbetar för att hjälpa syrier som flyr 

sina hem och människor i grannländerna som tar emot många syriska flyktingar. Podcast och 

diskussionsfrågor: http://varldskoll.se/podcast  

 

 

Rollspel: Fredsbyggande i Syrien 

Konflikten i Syrien aktualiserar diskussionen om vad FN bör göra när stater inte förmår 

skydda sin egen befolkning från omfattande övergrepp. Sedan 2005 har FN ökade möjligheter 

att visa handlingskraft i sådana situationer, men bara om medlemsländerna är överens. Med 

detta rollspel vill vi ge elever och lärare en möjlighet att på ett elevaktivt och spännande sätt få 

kunskap om FN:s nya möjligheter att skydda civilbefolkningen. Rollspelet kan även laddas ner 

från Svenska FN-förbundets hemsida: http://www.fn.se/skola/fn-rollspel/fn-rollspel-om-syrien/ 

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Alexander%20Mercouris
http://varldskoll.se/podcast
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Film: Armadillo + lärarhandledning 

Filmen är en närgången skildring av unga, adrenalinstinna danska soldater stationerade i 

Camp Armadillo, en bas belägen i Helmand-provinsen i Afghanistan. När striderna mot 

talibanerna blir allt blodigare, ökar soldaternas isolering från den afghanska befolkning man 

är där för att hjälpa. De unga soldaterna blir alltmer cyniska och desillusionerade. 

Lärarhandledning finns som separat bilaga. 

 

Film: Fredsmäklarna 

Fredsförhandlares uppdrag i olika konflikter och krigshärdar är en utsatt och krävande 

position. Filmaren Anne Thoma tar oss med till Libyen, Sudan och Filippinerna. Där möter 

fredsförhandlare representanter från olika läger för att nå samförstånd och fred. 

Förhandlandet innebär små steg i rätt riktning för att bekämpa krig och våld. Uppdragen är 

kravfulla, omfattande och ibland även farliga när fredsförhandlarna ställs inför kritiska lägen 

och hotfulla situationer under sina ständiga resor runt om i världen. Filmen finns på UR: 
http://www.ur.se/Produkter/187624-Varlden-Fredsmaklarna  

 

Film: Tio TEDtalks om hur vi får fred 

Fred. Dessa talare erbjuder inspirerande idéer, praktiska råd och verkliga exempel från hela 

världen om hur fred kanske ändå kan nås.  
https://www.ted.com/playlists/22/the_road_to_peace  

 

 

Utveckling  och fattigdomsbekämpning    

 

Bok: Afrika vänder. En kontinent i förändring, Sten Rylander 

+ diskussionsfrågor  

Bilden av Afrika har tidigare varit präglad av krig, svältkatastrofer och larmrapporter om aids. 

I dag är bilden av kontinenten en annan: snabb ekonomisk tillväxt och större politisk 

stabilitet. Afrika har blivit en kontinent av möjligheter. Vad ligger bakom denna vändning? 

Den tidigare ambassadören Sten Rylander har i över trettio år följt den afrikanska 

utvecklingen på nära håll. I Afrika vänder analyserar Sten Rylander på ett kunnigt och 

inspirerande vis kontinentens möjligheter och utmaningar.   

 

Film: Skolmat från FN ger utveckling i Etiopien + diskussionsfrågor 

Varje dag går 66 miljoner barn i låginkomstländer hungriga till skolan. 58 miljoner barn i 

grundskoleålder tar sig inte till skolbänken alls. Fattigdom och svält är oftast anledningen till 

att barn inte får möjlighet till utbildning. Se filmen om hur FN:s arbete med gratis skolmat 

bidrar till utveckling i Etiopien. Film och diskussionsfrågor: http://www.fn.se/fnforbundets-

projekt/skolmat-blir-kunskap/se-varfor-vart-projekt-finns/  

 

http://www.ur.se/Produkter/187624-Varlden-Fredsmaklarna
https://www.ted.com/playlists/22/the_road_to_peace
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Sten%20Rylander
http://www.fn.se/fnforbundets-projekt/skolmat-blir-kunskap/se-varfor-vart-projekt-finns/
http://www.fn.se/fnforbundets-projekt/skolmat-blir-kunskap/se-varfor-vart-projekt-finns/
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Filmserie: Why Poverty?  

Varför finns det fattigdom? Vet vi vad det är? Fattiga har funnits i alla samhällen men 

attityderna har förändrats. Vi följer med på en animerad resa genom mänsklighetens historia 

med fattigdom, utsatthet och ägande i fokus. Människans kamp för överlevnad skildras från 

tiden vi jagade och samlade för att få ihop föda till dagens ekonomiska system med skulder, 

ekonomiska kriser och arbetslöshet.  
http://www.ur.se/Produkter?q=why+poverty 

 

Tre filmer: Se hungern – om Burkina Faso, Nicaragua och Bangladesh 

18-åriga Linnea reser till Burkina Faso. På nära håll möter hon hungern, får lära sig vad som 

kan orsaka den och ser hjälparbetet som ska förhindra den. Jämnåriga Bibiane bjuder in 

Linnea till sitt hem och visar hur hon lever.  
http://www.ur.se/Produkter/181587-Se-hungern!-syntolkat-Burkina-Faso  
 

18-åriga Felicia reser till Nicaragua. Här lever halva befolkningen på en dollar om dagen och 

landet drabbas ofta av naturkatastrofer. Jämnåriga Mabel bjuder in Felicia till sitt hem och 

visar hur hon lever.  
http://www.ur.se/Produkter/181586-Se-hungern!-syntolkat-Nicaragua 
 

18-åriga Simon åker till Bangladesh. Cykloner och översvämningar drabbar ofta landet. FN:s 

World Food Programme hjälper till med att bygga bättre hus och kanaler som leder bort 

vattnet. Simon åker också till Dhakas slum, där många av människorna från landet hamnar. 
http://www.ur.se/Produkter/181589-Se-hungern!-syntolkat-Bangladesh 

 

Film: Elva TED talks om hur fattigdom kan utrotas 

Det är vår tids utmaning: hur utrotar vi fattigdom? Lyssna på idéer och resultat från 

ekonomer, filantroper och aktivister – som jobbar i labb och på marknivå för att utrota 

fattigdom. https://www.ted.com/playlists/67/the_quest_to_end_poverty 

 

Rapport: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development 

Millenniemålen ska vara uppnådda till slutet av 2015 och nya mål som världen ska arbeta med 

kommer att ta vid. De nya målen kallas för hållbarhetsmålen, Sustainable Development Goals 

(SDGs), och det har varit en lång och komplicerad process (ofta kallad för post 2015) för att ta 

fram förslag på nya mål och delmål. I det här dokumentet finner du resultatet av denna 

process där både individer, regeringar, forskare, experter och företag har fått tycka till och 

komma med förslag. FN antar de nya målen när FN:s generalförsamling öppnar den 25-27 

september 2015.  
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld    

 

Rapport: The Millennium Development Goals Report 2015 
FN:s millenniemål antogs år 2000 och ska vara uppnådda den 31 december 2015. Mål som ska 

bidra till en bättre värld genom att bland annat utrota hunger och fattigdom, minska 

mödradödligheten och stoppa spridningen av sjukdomar såsom HIV/Aids och malaria. Varje 

sommar släpper FN:s generalsekreterare en rapport som visar på vilka framsteg som har gjorts 

http://www.ur.se/Produkter?q=why+poverty
http://www.ur.se/Produkter/181587-Se-hungern!-syntolkat-Burkina-Faso
http://www.ur.se/Produkter/181586-Se-hungern!-syntolkat-Nicaragua
http://www.ur.se/Produkter/181589-Se-hungern!-syntolkat-Bangladesh
https://www.ted.com/playlists/67/the_quest_to_end_poverty
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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och vilka utmaningar som finns kvar. Genom statistik visas hur utvecklingen har skett på 

regional såväl som global nivå. 
http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf  

 

App: World Matters 

Vad vet du om tillståndet i världen? Eller ännu viktigare, vet du mer än dina vänner? World 

Matters är ett spel för den som gillar frågespel – och att vinna. Du kommer jämföra, ranka och 

upptäcka sanningar om olika länder. Frågorna varierar från allt från internetanvändning till 

förväntad livslängd. Alla frågor handlar om världen på ett eller annat sätt och är indelade i 

fyra kategorier som alla besvaras på olika sätt. World Matters: www.worldmatters.org  

 

Mänskliga rättigheter och demokrati 
 

Bok: Drömmen om Sverige, Niklas Orrenius  
Av Syriens 22 miljoner invånare är nästan hälften på flykt. Människor smugglas genom det 

stängda Europa, ofta på dyra och farliga vägar. Många av de syriska flyktingarna hoppas på att 

komma till Sverige, till det lugnaste landet i världen. Men nålsögat är litet. Niklas Orrenius 

reportage tar läsaren från syriska gränsen via Beirut och Genève, till svenska småorter som 

Bjärnum i Skåne. Boken innehåller även ett nyskrivet uppföljande reportage. 

 

Bok: Vi är romer, Cecilia Köjling + diskussionsfrågor 

Romer har levt i Sverige i över 500 år och är en erkänd nationell minoritet, ändå utsätts de 

dagligen för diskriminering och trakasserier på grund av sin etniska tillhörighet. Många 

förvägras jobb, lägenheter, till och med tillträde till restauranger och affärer. Fattiga EU-

migranter blir ett allt vanligare inslag på svenska gator. Med dem har läget för romer i Europa 

åter hamnat i hetluften. Historiskt har romerna som folkgrupp förföljts, fördrivits och 

tvångssteriliserats. I Sverige. Kunskapen kring romers situation och utsatthet är oerhört 

bristfällig. Bokens gripande intervjuer, faktatexter och fotografier beskriver inte bara 

romernas situation i Sverige idag utan även vad de har utsatts för i mannaminne. Romernas 

berättelser och erfarenheter utgör ett viktigt inlägg i de högaktuella samhällsfrågorna 

invandring och integration. Det är hög tid att denna utsatta minoritet själva får berätta sin 

historia. Diskussionsfrågor i separat bilaga.  

 

Tidskrift: Expo #2 2015 + diskussionsfrågor 

Expo firar 20 år och ger därför ut ett jubileumsnummer. Läs om: 20 år efter Srebrenica - ett 

försök att gömma ett folkmord, hatet mot tiggeriet allt mer organiserat, fascismens union - 

efterkrigsdrömmar om ett enat Europa, lesbisk i Moskva, den papperslösa nallen Paddington, 

högerextrema nyhetsmedier då och nu. Dessutom: Heléne Lööw, Bilan Osman, Nina Simone, 

Alen Musaefendic, Josette Bushell-Mingo, Thorfinn Rumpsmiskare och mycket mer … 

Diskussionsfrågor i separat bilaga. 

 

App: My life as a refugee 

Varje minut blir åtta personer tvungna att fly från krig, förföljelse och terror. Om en konflikt 

hotade din familj, vad skulle du göra? ”My life as a refugee” har tagits fram av FN:s 

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
http://www.worldmatters.org/
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flyktingorgan UNHCR och låter spelare överväga samma livsförändrande beslut som 

flyktingar behöver ta i försök att överleva, nå säkerhet och återförenas med sina nära och kära 

för att starta ett nytt liv. http://mylifeasarefugee.org/ 

 

Podcast om flickors rättigheter + diskussionsfrågor 

Komikern och Svenska FN-förbundets goodwillambassadör Zinat Pirzadeh gästar Världskolls 

podcast tillsammans med FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin. Tillsammans 

diskuterar de flickors rättigheter i världen. Vi får höra Zinat berätta om sina egna erfarenheter 

av att bli bortgift som barn och Linda redogör för hur de globala trenderna som rör flickors 

rättigheter ser ut.  

Podcast och diskussionsfrågor: http://varldskoll.se/podcast 

 

 

Film: Dublin 

Daoud lever i ett limbo som han förgäves försöker bryta. Han kan inte åka tillbaka till Somalia 

och han utvisas från land till land i Europa. Daoud är ett ”Dublinärende”. Han är misstrodd 

och anklagad för att ljuga om sin ålder. Han har nästan gett upp. Filmen skildrar hans tid i 

Sverige. 

 

 

Film: Om projektet Flicka + diskussionsfrågor 

Diskriminering av flickor och unga kvinnor sårar inte bara de som drabbas, utan skadar hela 

samhället. När flickor får tillgång till utbildning och stöd, så påverkas samhället i en positiv 

riktning. För alla. Att satsa på flickor är ett av de bästa sätten att bekämpa fattigdom och skapa 

utveckling. Svenska FN-förbundet vill därför med kampanjen Flicka belysa och öka 

kunskapen om flickors utsatta situation i världen och samla in pengar till utvalda FN-projekt 

som stärker flickors rättigheter och möjligheter. Se filmen om ett projekt FN-förbundet 

stödjer i Etiopien. 
http://www.fn.se/fnforbundets-projekt/flicka/se-varfor-vart-projekt-finns/ 

 

 

Film: Global Gay 

Den globala rörelsen för att avkriminalisera homosexualitet växer sig allt starkare och flera 

världsledande politiker står bakom en universell avkriminalisering. Men trots år av 

diplomatisk kamp är homosexualitet fortfarande förbjudet i närmare hälften av världens 

länder. I 7 av FN:s 196 medlemsstater är homosexualitet straffbart med döden och i 84 andra 

länder kan det bestraffas med fängelse eller fysiskt våld. Vi möter politiker, advokater och 

aktivister i deras arbete för att öka förståelsen för homosexualitet och hbtq-frågor och i 

kampen för alla människors lika värde oavsett sexuell läggning. Vi får också ta del av 

personliga berättelser från homosexuella som berättar om utsatthet och hur deras 

livssituationer påverkas. 
http://www.ur.se/Produkter/182768-Global-gay 

 

 

 

http://varldskoll.se/podcast
http://www.fn.se/fnforbundets-projekt/flicka/se-varfor-vart-projekt-finns/
http://www.ur.se/Produkter/182768-Global-gay
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Film: Alltid fick man höra ”jävla zigenare” 

Ända sedan de första romerna anlände till Sverige för femhundra år sedan har de 

diskriminerats och förföljts. Den bristande kunskapen, osynligheten och förnekelsen av de 

historiska övergrepp som romer utsatts för är en av bidragande orsaker till många romers 

fortsatta marginalisering och utsatthet idag. Här berättar romer om de kränkningar och 

förföljelser de upplevt under 1900-talet. Hur det kändes att som barn ständigt fördrivas från 

lägret, inte sällan mitt i natten, med våld och under vapenhot. Soraya Post ur resandegruppen 

berättar hur hennes mor som 23-åring tvingades till tvångsabort, gravid i sjunde månaden. 

Orsak: hon var så kallad "tattare". http://www.ur.se/Produkter/177614-Alltid-fick-man-hora-javla-

zigenare  

 

 

Film: Hemlös och hoppfull 

Att leva utan bostad, vara studiemotiverad men att ständigt kämpa för att ordna en plats att 

sova är många studenters vardag i Chicago. Vi följer tre tonåringar med olika bakgrund som 

utsatts för missbruk, diskriminering och hemlöshet. Deras historier handlar om 

överlevnadskamp, studiemotivation och framtidshopp där skolan erbjuder stabilitet och 

utvecklingsmöjligheter.  
http://www.ur.se/Produkter/186549-Hemlos-och-hoppfull 

 

Radio: Vem är rasist 

De senaste åren har flera debatter om påstådd rasism blossat upp. Men vad menas egentligen 

med rasism? Det finns olika svar på frågan och i programmet sätter forskare och aktivister 

begreppet i en historisk kontext och resonerar kring dagens definition. Vi träffar forskaren 

Mattias Gardell som berättar att rasismen bytte skepnad efter andra världskrigets slut, då 

forskningen gick från att fokusera på fysiska och mentala olikheter mellan raser till att 

fokusera på skillnader mellan olika kulturer och religioner. Aktivisterna Sema Gusic och Ana 

Marega försöker få skolor att inte bara ta upp rasismens extrema yttringar utan även att prata 

om den vardagsrasism som främst barn och unga riskerar att utsättas för.  
http://www.ur.se/Produkter/182059-Bildningsbyran-rasism-Vem-ar-rasist 

 

 

Radio: Eleverna som fick stopp på nättrakasserierna  

När appen Secret dök upp blev den snabbt populär bland ungdomar. Med appen kunde 

användarna skriva anonyma kommentarer om personer och kommentarerna spreds sedan till 

facebook-vänner. Vi träffar elever och lärare på Polhemsskolan i Lund som berättar om 

kränkande omdömen och nakenbilder som spreds anonymt. Eleverna arbetade fram en metod 

för att få slut på kränkningarna. De lyckades genom att förmedla fakta om juridik, 

konsekvenser och tips på hur man polisanmäler. http://www.ur.se/Produkter/186883-

Skolministeriet-Eleverna-som-fick-stopp-pa-nattrakasserierna 

 

 

 

 

 

http://www.ur.se/Produkter/177614-Alltid-fick-man-hora-javla-zigenare
http://www.ur.se/Produkter/177614-Alltid-fick-man-hora-javla-zigenare
http://www.ur.se/Produkter/186549-Hemlos-och-hoppfull
http://www.ur.se/Produkter/182059-Bildningsbyran-rasism-Vem-ar-rasist
http://www.ur.se/Produkter/186883-Skolministeriet-Eleverna-som-fick-stopp-pa-nattrakasserierna
http://www.ur.se/Produkter/186883-Skolministeriet-Eleverna-som-fick-stopp-pa-nattrakasserierna
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Övrigt 

 

Podcast: UNjobfinder Career  

Hör intervjuer med människor som har enastående FN-karriärer; du får höra deras historier 

om hur de en gång påbörjade denna karriär, val de har gjort, utmaningar de har stött på och 

inte minst höra vilka råd de kan dela med sig av till dig..  
http://unjobfinder.org/podcasts/introduction-to-the-unjobfinder-career-podcast  

Häfte: Att trygga utvecklingen i världen, antologi av Svenska FN-förbundet 

om FN:s roll. + diskussionsfrågor 

Sverige är en stor bidragsgivare till FN-systemet. Av den svenska biståndsramen på drygt 38 

miljarder kronor för 2014 gick mer än hälften till FN och andra internationella organisationer 

och regionala banker. Bidrar Sveriges stöd till FN att organisationens utvecklingsarbete 

effektiviseras? FN-systemet måste moderniseras och reformeras för att bli mer samstämmigt 

och effektivt när det gäller utveckling, humanitärt bistånd och miljö. Hur ska systemet kunna 

bidra till att de nya utvecklingsmålen nås? 

 

Projektmaterial – affischer & foldrar 

FN-förbundet driver tre långsiktiga informations- och insamlingsprojekt till stöd för FN:s 

fältarbete; Flicka, Skolmat och Minor. För skolor som väljer att engagera sig i något av 

projekten kan mer material beställas gratis av skolhandläggarna. 

 

Profilprodukter FN-skola  
Certifikat FN-skola 2014-2015 

Folder om FN-skola 

Affischer FN-skola 

 

Övrigt 

Idéskrift: ”Så kan Sverige stärka FN”  

FN-ballonger, 50 st 

FN-godis, 250 g  

http://unjobfinder.org/podcasts/introduction-to-the-unjobfinder-career-podcast

