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VAR MED I AKTION FN  
 
Aktion FN är en aktion genomförd av FN-elevföreningar på FN-skolor. Aktion FN sker fyra 
gånger per år då ni som FN-elevföreningar har chansen att sprida information och skapa 
engagemang för FN och en bättre värld. 
 
Genom Aktion FN kan er skola vara med och uppmärksamma och stötta FN:s fältarbete. Det 
betyder otroligt mycket för de miljontals människor som får mat för dagen, en minfri miljö 
eller skyddas från barnäktenskap. Aktionerna synliggör även er förening på skolan och är ett 
bra tillfälle för att engagera fler medlemmar i er FN-elevförening.  

Till varje Aktion FN följer ett förslag på en aktivitet på skolan, material att använda till den 
samt förslag på fördjupning om det aktuella ämnet.  

Har ni frågor? Kontakta skolhandläggarna via vår hemsida: http://fn.se/om-oss/kontakta-
oss/personal/ 

 

Aktion FN läsåret 2016/17 

  

För en bättre värld – inför FN-dagen  vecka 43  skickas ut vecka 39 

 

Mot rasism – inför MR-dagen  vecka 49  skickas ut vecka 45 

 

För jämställdhet – inför kvinnodagen vecka 10  skickas ut vecka 7 

 

Mot minor – inför dagen mot minor vecka 14  skickas ut vecka 11 
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AKTION FN FÖR EN BÄTTRE VÄRLD! 

Vad vill du göra för en bättre värld? Ta chansen och gör din röst hörd i Aktion FN för en 
bättre värld! 

Vad? En aktion på skolan där alla får möjlighet att framföra vad de vill göra för en bättre värld 
och samtidigt få kännedom om vad FN gör inom området utbildning med projektet skolmat 
som exempel. 
 
Varför? För att väcka intresse och skapa engagemang på skolan för FN och en bättre värld.  
 
När? Under FN-veckan med start 24 oktober. 
 
Hur? Sätt upp medföljande affisch föreställande ett träd på en synlig plats på skolan, tex vid 
entrén eller skolmatsalen. Sätt upp en skylt ovanför trädet med texten: Vad vill du göra för en 
bättre värld?  Placera ett bord i närheten av trädet där ni kan lägga upp medföljande post it-
lappar, broschyrer om projektet skolmat samt inbjudningar till nästa möte med er FN-
elevförening. I utskicket följer även bordsryttare om projektet skolmat som kan placeras på 
borden i er skolmatsal. Förbered er genom att läsa på om skolmatsprojektet, se 10 fakta om 
skolmat samt filmen En förbaskad skillnad som ni hittar här: www.fn.se/portalen. Om ni har 
möjlighet får ni gärna låta filmen rulla via en projektor under er aktion eller tipsa om den när 
ni pratar med era skolkamrater. Nu börjar själva aktionen! Stanna förbipasserande och fråga 
dem vad de skulle vilja göra för en bättre värld. Ge dem en en post it-lapp och be dem skriva 
ner sina tankar för att sen sätta upp dem på trädet. Passa på att berätta om vad FN gör för en 
bättre värld där projektet skolmat får stå som exempel. Glöm inte bort att berätta om er FN-
elevförening och bjud in till ert nästa möte. Avsluta aktionen med att fota av trädet med alla 
post it-lapparna och sprid i sociala medier under hashtag #AktionFN. 
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10 FAKTA OM SKOLMAT  

1. Varje dag går 66 miljoner barn i låginkomstländer hungriga till skolan. 57 miljoner 
barn i grundskoleålder tar sig inte till skolbänken alls. Fattigdom och svält är ofta 
anledningen till att barn inte får möjlighet till utbildning. 
 

2. Över 20 miljoner barn i 63 länder får skolmat genom FN:s livsmedelsprogram, WFP. 
Skolmatsprogrammet har funnits i över 50 år och är världens största leverantör av 
skolmåltider. WFP arbetar tillsammans med nationella regeringar för att dela med sig 
av sin kunskap och uppmuntra dem att utveckla skolmatsprogram i egen regi.  
 

3. För fattiga familjer gör gratis skolmat en enorm skillnad, och är ofta avgörande för att 
föräldrar ska låta barnen gå i skolan. Skolmåltiden blir en del av familjens försörjning, 
en mun mindre att mätta är ett starkt incitament att skicka barnen till skolan. 
 

4. Utbildning är ett av de absolut viktigaste verktygen för att skapa utveckling och lyfta 
samhällen ur fattigdom. 
 

5. Skolmåltiderna som erbjuds består ofta av frukost eller lunch, eller i vissa fall 
mellanmål i form av högenergikex. Ofta används näringsberikade livsmedel så att 
barnen ska få de näringsämnen de behöver.  
 

6. Där det är möjligt så används gärna lokalproducerade råvaror till skolmaten. Det 
innebär att även jordbrukare och samhällen i närområdet gynnas av projektet. 
 

7. Gratis skolmat är starten på en god cirkel. En näringsrik, kostnadsfri måltid lockar fler 
barn till skolan, leder till regelbunden närvaro och förbättrar inlärningen. Det får 
barnen att såväl börja som slutföra grundskolan, vilket ökar deras chanser till en bättre 
framtid. Det gäller inte minst för flickor.  
 

8. När flickor får utbildning så stärks deras förutsättningar till ett självständigt liv med 
god hälsa och möjlighet att påverka sin livssituation.  
 

9. Utbildade flickor har större möjligheter till familjeplanering eftersom de får 
livsavgörande kunskaper inom sexuell och reproduktiv hälsa. De föder generellt färre 
och friskare barn, löper 50 procent mindre risk att drabbas av hiv och har större 
möjligheter att klara sin familjs försörjning. Ju längre en flicka går i skolan desto 
mindre risk löper hon även att ingå barnäktenskap. 

 

10.  Svenska FN-förbundet stöttar WFP:s skolmatsprogram. En skolmåltid kostar 2 kr. Läs 
mer om projektet skolmat på www.fn.se/skolmat 
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FÖRDJUPA ER INOM PROJEKTET SKOLMAT 

 
Utbildning är ett av de absolut viktigaste verktygen för att skapa utveckling och lyfta 
samhällen ur fattigdom. I Aktion FN för en bättre värld har vi därför valt att fokusera på just 
utbildning och projektet skolmat som exempel på vad FN gör för en bättre värld.  
 
Passa på under er aktion att bjuda in intresserade till en filmvisning om projektet Skolmat 
med efterföljande diskussion. Filmen och de medföljande diskussionsfrågorna ger er 
möjlighet att fördjupa er om projektet och samtidigt lära er mer om förhållandet mellan 
utbildning och utveckling. Ni hittar filmen och en handledning med diskussionsfrågor på 
Svenska FN-förbundets hemsida: www.fn.se/portalen. Inloggningen är: malaysia. På portalen 
hittar ni även ett bildspel om skolmat. 

 

INSAMLING 

 
Under Aktion FN-veckan har ni även möjlighet att samla in pengar till projektet skolmat. 
Viktigt att veta är att insamlingsverksamhet inte får rikta sig till barn vilket innebär att er 
insamlingsaktivitet bör ske ute i samhället istället för på skolan.  

Ni kan antingen sätta in de insamlade pengarna på FN-fondens 90-konto eller använda er av 
SWISH , SMS och digital insamling. 

För att skänka en gåva via SWISH skriver man det projekt man vill skänkta till i meddelandet 
(skolmat) och skickar till FN-fondens SWISH nummer: 1239000795 (valfritt belopp). 
Alternativt kan man SMS:a en gåva genom att SMS:a projektetnamnet (Skolmat) till 72909 (50 
kronor). Det går också bra att sätta in ett bidrag på vårt 90-konto: pg 90 00 79-5, där ni också 
fyller i vilket projekt ni stödjer samt namn och adress på avsändare.  
 
Oavsett vilken aktivitet ni ska genomföra är det också möjligt att starta en egen digital 
insamling via denna länk: http://medlem.fn.se/portal/page/portal/Insamling/Egen_insamling  
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MATERIAL  

 
Elevmaterial som skickats i paket till kontaktpersoner på FN-skolor. 
Vecka 39 skickades ett paket och ett rör med affischer ut till skolornas kontaktperson med 
material till Aktion FN för en bättre värld. Om du inte vet vem er skolas kontaktperson är 
kontakta Svenska FN-förbundets skolhandläggare via vår hemsida: http://fn.se/om-
oss/kontakta-oss/personal/  
 
 

 En affisch i två delar föreställande ett träd  
(skickas i separat rörförpackning) 

 Post it-lappar föreställandes hjärtan. 

 Häftmassa 

 Bordsryttare om projektet Skolmat 

 Affischer om projektet Skolmat  
(skickas i separat rörförpackning) 

 Broschyrer om projektet Skolmat 

 T-shirts till FN-elevföreningen 

 Utställning av FN:s arbete under 70 år bestående  
av sex affischer (skickas i separat rörförpackning) 

 FN-ballonger 

 FN-godis 
 
 

Elevmaterial som finns på portalen för FN-skolor: www.fn.se/portalen lösenord: malaysia 

 Film och diskussionsfrågor om skolmat 

 Bildspel och talarmanus om skolmat 

 Filmen En förbaskad skillnad 
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