
 

 

mot minor 

elevmaterial 

 

  



 

 

INNEHÅLL 

 

VAR MED I AKTION FN………………………………………………………. 3 

AKTION FN MOT MINOR……………………………………….. ................ 4 

10 FAKTA OM MINOR ...................................................................... 5 

FÖRDJUPA ER INOM FN:S ARBETE MOT MINOR ............................... 6 

INFORMATION VID INSAMLING ........................................................ 6 

MATERIAL ....................................................................................... 7 

 

 

       

 



 

 

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 9-10  skickas ut vecka 7 

 

Mot minor – inför dagen mot minor vecka 14  skickas ut vecka 11 
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AKTION FN MOT MINOR 

Den globala minkrisen är en stor utmaning för världen att lösa. Minor som ligger gömda i 
marken skadar och dödar även när kriget lämnat. Det är en tyst katastrof som hindrar barn 
från att gå i skolan, bönder från att bruka sina marker och flyktingar från att återvända hem 
när kriget är slut. Var med och skapa engagemang för en minfri värld! 

Vad? En aktion på er skola där ni uppmärksammar problematiken med minor och vikten av 
minröjning.   
 
Varför? För att väcka engagemang för en minfri värld.  
 
När? Inför internationella dagen mot minor den 4 april. 
 
Hur? Skapa ett fiktivt minfält på skolan genom att placera ut medföljande brickor 
föreställande minor på golvet och spärra av fältet med det medföljande avspärrningsbandet 
och varningsskylten för minor. Häng även upp den medföljande utställningen om minor 
bestående av fem affischer i närheten av fältet. Lägg fram faktabladet 10 fakta om minor och 
inbjudningar till nästa möte med er FN-elevförening. Nu börjar själva aktionen! Stanna 
förbipasserande och fråga dem om de vill engagera sig för en minfri värld. Berätta om FN-
förbundets projekt mot minor med hjälp av utställningen och medföljande faktablad. Be dem 
sedan att röja en av minorna för att få veta vilka positiva effekter arbetet mot minor kan bidra 
till. Passa även på att berätta om er FN-elevförening och bjud in till ert nästa möte där ni 
kommer fördjupa er om FN:s arbete mot minor. Sprid gärna ert engagemang i sociala medier 
under hashtag #Aktion FN. 
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10  FAKTA OM MINOR 

 

1. Den globala minkrisen är en stor utmaning för världen att lösa. Det finns miljontals minor 
nedgrävda i marken runt om i världen.  
 

2. Drygt 3 500 människor dödas eller skadas årligen av minor och andra explosiva lämningar. 
Det innebär att en person lemlästas eller dödas var tredje timme. Bedömningen visar att 
antalet är mycket högre men man saknar korrekt data och statistik.  

 
3. Många minor är konstruerade för att skada och inte för att döda. Det finns minor med stor 

sprängverkan och med dödlig kraft, men många minor är konstruerade bara för att göra stor 
skada eftersom det är betydligt mer resurskrävande att ta hand om någon som skadats, än att 
ta hand om någon som dör. 

 
4. Majoriteten av de som dödas eller skadas av minor är civila. Många minor placeras på 

åkrar, fält, längs vägar och vid skolor vilket drabbar mest civila då minor som ligger 
gömda i marken skadar och dödar även när kriget lämnat. 

 
5. Hälften av alla civila som drabbas av minor är barn. Barn rör sig och leker överallt - utanför 

bostadsområden och vägar. Många barn saknar viktig kunskap om vilken fara minor i deras 
närhet utgör.  Många gånger plockar barn upp minor av nyfikenhet och för att de 
misstar dem för att vara leksaker.  

 
6. Minor hindrar samhällen som har varit i konflikt att byggas upp igen. Både den ekonomiska 

och sociala utvecklingen stannar upp om områden måste spärras av. Minor och minfält stör 
på så vis viktiga samhällsfunktioner, hotar livsmedelsförsörjning och tillgång till 
infrastruktur. Utplacerade minor kan även hindra biståndspersonal att nå de som är i störst 
behov under och efter en konflikt. 

 
7. FN:s minröjningorganisation, UNMAS, arbetar för att förhindra olyckor med minor genom 

bland annat minröjning och riskutbildning för människor i särskilt utsatta områden.  
 

8. Genom utbildning och informationsspridning till människor som lever i närheten av minfält 
kan minolyckor förhindras. För att nå ut till så många som möjligt används exempelvis 
lokalradio och sms.  
 

9. Det finns ett internationellt avtal, Ottawakonventionen, som förbjuder personminor, som 
mer än 162 länder i världen anslutit sig till och som bidragit till en drastisk minskning av 
användningen av minor. De som har anslutit sig till Ottawakonventionen får varken använda 
eller tillverka minor, inte heller får de uppmuntra andra att göra det. Sverige är en av dessa 
konventionsstater. 

 
10. Svenska FN-förbundet vill genom projektet Minor öka kunskapen om minors förödande 

effekter, skapa opinion för en värld utan minor och ge stöd till FN:s livsviktiga arbete mot 
minor. Projektet stödjer FN:s minröjningsorganisation, UNMAS, i Demokratiska Republiken 

Kongo. Läs mer om projektet på FN-förbundets hemsida www.fn.se/minor.       
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FÖRDJUPA ER INOM FN:s ARBETE MOT MINOR 

 
Antalet offer för minor sjunker. Stora landområden har röjts och miljontals lagrade minor har 
förstörts. Trots detta kvarstår stora problem med minor och andra explosiva lämningar efter krig.  
 
Bjud in till ett möte där ni fördjupar er i FN:s arbete mot minor. Börja mötet med att visa filmen Betty 
som visar en minröjares vardag. Följ upp filmen med en diskussion med hjälp av medföljande 
diskussionsfrågor och Världshorisonts faktablad FN Fakta. Minor och andra explosiva lämningar. 
Filmen, faktabladet och diskussionsfrågorna hittar ni på Portalen för FN-skola www.fn.se/portalen. 
Lösenord: malaysia.   
 
Tips!  
Stäm av med era lärare om de kommer att använda lektionsmaterialet som skickats i paketet Aktion 
FN mot minor. Om inte kan ni komplettera er träff med detta material som bland annat innehåller 
diskussionskort och en PowerPoint om minor.  
 
 

INFORMATION VID INSAMLING 

 
Under Aktion FN-veckan har ni möjlighet att samla in pengar till FN-förbundets projekt mot minor. 
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-förbundets 90-konto eller använda er av 
SWISH eller SMS. 

För att skänka en gåva via SWISH skriver ni det projekt ni vill bidra till i meddelandet, i detta fall 
Minor, och skickar till FN-förbundets SWISH nummer 9005638 (valfritt belopp). Alternativt kan man 
SMS:a en gåva genom att SMS:a projektnamnet Mina till 72909 (50 kronor). Det går även bra att sätta 
in ett bidrag på FN-förbundets 90-konto: pg 90 05 63-8 där ni också fyller i vilket projekt ni stödjer 
samt namn och adress i fältet för avsändare.  
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MATERIAL  

 
Elevmaterial som skickats i paket till kontaktpersoner på FN-skolor. 
Vecka 11 skickades ett paket ut till skolornas kontaktperson med material till Aktion FN mot 
minor. 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/  
 
 

 Aktion FN mot minor – elevmaterial (detta häfte) 

 20 brickor föreställande minor 

 1 rulle avspärrningsband 

 Utställning om minor bestående av fem affischer 

 Varningsskylt om minor 
 

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

 Aktion FN mot minor – elevmaterial (detta häfte) 

 Faktablad 10 fakta om minor att skriva ut till aktionen 

 Filmen Betty 

 Diskussionsfrågor till filmen Betty 

 Världshorisonts faktablad FN Fakta. Minor och andra explosiva lämningar 
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