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VAD? Arrangera en filmvisning av FN-förbundets korta 
film #enförbaskadskillnad och följ upp med diskussions-
frågor. I den två minuter korta animerade filmen får ni 
lära er mer om skolgång, vatten och vad en smula kun-
skap kan göra för skillnad. I materialet finns diskussions-
frågor som täcker fyra olika teman; vatten, utbildning, 
fattigdom och hunger. Det finns även en gemensam fråga 
om utvecklingen i världen som kan lyftas i helgrupp för 
att runda av samtalet.

VARFÖR? Många vet inte att världens utveckling har 
blivit betydligt bättre de senaste 20 åren. Barna- 
dödligheten och mödradödligheten har minskat 
samtidigt som fler människor tar sig ur fattigdom. 
Det är fantastiskt att utvecklingen går framåt, men 
fortfarande lider miljontals människor av fattigdom 
och hunger. Idag börjar 9 av 10 barn i skolan men vi 

behöver göra mer för att alla ska få en chans att lära sig 
läsa och skriva. Genom att sprida kunskap om detta 
kan vi skapa skillnad.   

NÄR? När som helst eller på internationella dagar som 
exempelvis FN-dagen den 24 oktober eller internationella 
dagen för utrotning av fattigdom den 17 oktober.

HUR?  Bjud in medlemmar, vänner eller andra intressera-
de till filmvisning och diskussion. Ni som håller i diskus-
sionen kan förbereda er genom att läsa igenom frågorna 
med tillhörande fakta. Efter filmvisningen delar ni in grup-
pen efter de fyra teman som diskussionsfrågorna fokuserar 
på. Låt varje grupp diskutera frågorna och redovisa tankar 
och funderingar tillsammans.

Filmen finns här:   
www.youtube.com/watch?v=n-khxQ1wyE8  

Världens ledare antog 2015 de globala målen för hållbar utveckling. De 17 målen fokuserar bland annat på rent 
vatten för alla, att alla ska få utbildning och att ingen ska lida av hunger. När ni diskuterar #enförbaskadskillnad kan 
ni välja att integrera de globala målen genom att lyfta de diskussionsfrågor som berör de globala målen. Dessa finns 
under varje tema. Läs mer på www.fn.se/agenda2030 och beställ kostnadsfritt material på www.fn.se/butik

#enförbaskadskillnad
Se filmen om vad en smula kunskap kan göra.

filmvisning o ch diskussion
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#enförbaskadskillnad  filmvisning o ch diskussion

TEMA 1: VATTEN   
Var tionde person i världen har inte tillgång till rent vatten och i flera länder är vatten en brist-
vara. I många länder, som till exempel Sverige, använder vi istället väldigt mycket vatten per 
person. Hur kan du minska din egen vattenkonsumtion?

Mål 6 i Agenda 2030 syftar till att säkerställa att alla använder vatten på ett hållbart sätt. Om var 
tionde person i Sverige saknade tillgång till rent vatten, vad hade vi kunnat göra för att lösa ett 
sådant problem?

TEMA 2: UTBILDNING   
Idag börjar 9 av 10 barn i världen i skolan, men 59 miljoner barn tar sig inte till skolan alls. Hur 
får vi fler barn att börja i skolan? Hur bidrar utbildning till en positiv utveckling i samhället?

Mål 4 i Agenda 2030 strävar efter att alla barn ska få börja skolan och att utbildningen ska hålla 
hög kvalité. Idag får ungefär lika många flickor som pojkar börja skolan, men det är fler flickor 
som tvingas att hoppa av skolan. Vad tror ni detta beror på? Hur kan vi få fler flickor att stanna 
kvar i skolan? 

TEMA 3: FATTIGDOM 
 Idag lever drygt 700 miljoner människor i extrem fattigdom. Det innebär att ungefär var sjunde 
person i världen lever i extrem fattigdom. FN har definierat extrem fattigdom som när du lever på 
ca 17-20 kr om dagen. Men fattigdom kan upplevas vara bredare än så. Hur tycker ni att vi kan se 
på fattigdom? Finns det fattigdom i Sverige? 

Mål 1 i Agenda 2030 strävar efter att ingen människa ska leva i någon form av fattigdom år 2030. 
Samtidigt ökar klyftorna i samhället genom att de rika blir allt rikare. Hur utrotar vi fattigdom? 
Tror ni att vi kan utrota fattigdom till år 2030? 

TEMA 4: HUNGER 
I filmen berättade Henrik Schyffert att de flesta familjer i Sverige käkar pasta med sås en dag i 
veckan. Tillgång till mat är en mänsklig rättighet men idag lider ca 800 miljoner människor i 
världen av hunger. Hunger är en av de största farorna mot människors hälsa och hindrar även 
många länders utveckling. Vad beror svält och hunger på? Vad för konsekvenser drabbas indivi-
den och samhället av när inte alla kan äta sig mätta?

Mål 2 i Agenda 2030 strävar efter att ingen ska lida av hunger och att alla ska ha tillgång till mat. 
Idag produceras tillräckligt med mat för att alla ska få bli mätta, men maten når inte fram till 
alla. Hur kommer det sig? Hur kan vi se till att alla får äta sig mätta?

UTVECKLING & SKILLNAD
 Läget i världen har blivit bättre, men vi har fortfarande mycket kvar att kämpa för.  
Hur tror ni att de globala målen kan påverka utvecklingen?

Agenda 2030 innefattar alla 193 av FN:s medlemstater, även Sverige. Det 
betyder att vi på alla nivåer i samhället måste arbeta tillsammans för att vi 
ska nå målen. På vilket sätt kan du som individ göra skillnad och bidra till 
att vi uppfyller alla 17 mål?
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#enförbaskadskillnad  filmvisning o ch diskussion

FAKTA TEMA 1: VATTEN 

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden och därmed också en förutsättning 
för en hållbar utveckling. Fortfarande återstår det mycket arbete för att tillgången till rent vatten 
ska vara en självklarhet för alla, oavsett var i världen man bor. Det behövs fler vattenkällor, fler 
toaletter, mer pengar och ny teknik för att det ska vara lika lätt för alla som det är för oss i  
Sverige att kunna dricka rent vatten när du är törstig. 

Tillgång till bra vatten betyder mycket för utvecklingen. Det är viktigt för att det motverkar 
spridning av sjukdomar och människor som inte blir sjuka lever längre. Det betyder också att 
färre flickor slipper lämna skolan för att de inte har tillgång till toaletter under sin menstruation. 

FAKTA TEMA 2: UTBILDNING 

Idag är det ca 59 miljoner barn som inte har möjlighet att gå till skolan. En stor andel av dessa 
barn lever i krigs- eller konfliktdrabbade områden och kan inte gå till skolan för att det är för 
farligt eller för att skolan inte längre finns kvar. Fattigdom och svält är en vanlig anledning till 
varför barn inte får möjlighet till att gå i skolan. Det kan vara för dyrt med skolavgiften eller så 
behöver barnet vara hemma för att hjälpa till med hushållssysslorna. Barnäktenskap är en annan 
vanlig anledning till varför tusentals flickor tvingas sluta skolan. 

Det finns flera sätt som leder till att fler barn får börja skolan. Ett sådant exempel är gratis 
skolmat, där föräldrar väljer att skicka sina barn till skolan om det betyder att de blir mätta och 
får mat för dagen. Genom att arbeta för att stoppa barnäktenskap kan fler flickor få chansen att 
slutföra sin utbildning.

FAKTA TEMA 3: FATTIGDOM 

Ett mått på extrem fattigdom är att en människa lever på 1,9 $USD per dag, vilket är ca 17-20 
svenska kronor. Idag lever ca 700 miljoner människor i extrem fattigdom. Men går det att mäta 
fattigdom? Människor som lever i extrem fattigdom saknar grundläggande behov så som mat, 
bostad, kläder och tillgång till grundutbildning och sjukvård. Ändå kan fattigdom betyda olika 
saker och ha olika innebörd för olika människor. När man talar om relativ fattigdom så mäter 
man människors fattigdom i förhållande till större delar av befolkningen. Därför måste man 
också prata om bristen på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. 

FAKTA TEMA 4: HUNGER 

Hunger är världens största hälsorisk och dödar varje år fler människor än aids, malaria och 
tuberkulos sammanlagt. Det finns runt 800 miljoner undernärda människor i världen i dag. Det 
betyder att var nionde person inte får i sig tillräckligt med näring för att kunna leva ett friskt och 
aktivt liv. Orsaker till hunger är bland annat fattigdom, krig och konflikt, naturkatastrofer och en 
osäker tillgång till mat. 

Den goda nyheten är att hunger går att stoppa. Det finns faktiskt tillräckligt 
med mat i världen och med dagens kunskap, verktyg och strategier, i kom-
bination med politisk vilja är det möjligt att lösa hungerkatastrofen.
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