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VAD? Arrangera en filmvisning med efterföljande diskussion om de globala målen för hållbar utveckling.  I den 
två minuter långa filmen får ni träffa Svenska FN-förbundets goodwill ambassadör Carolina Klüft som berättar 
om sin utmaning, en 17-kamp för de globala målen, och hon uppmuntrar att vi alla tar oss an denna utmaning. 
Tillsammans ska vi uppnå de 17 globala målen till 2030.

VARFÖR? Den 25 september 2015 antogs de globala målen för hållbar utveckling. Målen ska vara uppfyllda 
till år 2030 och leda till socialt, ekonomiskt och miljömässig hållbar utveckling. Alla ska med: regering, riksdag, 
kommuner, landsting, näringsliv, forskarsamhället, organisationer, du och jag. Ju fler som känner till Agenda 
2030 och de globala målen, desto fler kan bidra till ett lyckat genomförande. Kännedom och kunskap är nyckeln 
till engagemang!   

NÄR? När som helst eller den 25 september när de globala målen antogs.

HUR?  Bjud in medlemmar, vänner eller andra intresserade till en filmvisning och diskussion. Ni som håller i 
diskussionen kan förbereda er genom att läsa igenom frågorna med tillhörande fakta. Efter filmvisningen får del-
tagarna diskutera några eller alla frågor. Ni väljer själva om ni inför varje fråga vill presentera tillhörande fakta 
eller endast använder det om som stöd om frågor uppstår. 

Filmen finns här: http://bit.ly/2yEYfSw 

Förbered gärna lokalen för filmvisningen genom att 
lägga fram foldrar och material om globala målen.  
Det finns också möjlighet att låna FN-förbundets 
utställning på samma tema. Materialet är kostnads- 
fritt och kan beställas från FN-förbundet.
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1  De fattigaste i världen drabbas hårdast av klimatförändringar, konflikter och orättvisor, trots  
 att de har bidragit minst till problemen. Varför tror du att det är så?

2   193 länder enades i september 2015 om 17 gemensamma mål. Med tanke på att alla länder 
har olika förutsättningar för att uppfylla målen, tycker du att alla ska ta ett lika stort ansvar för 
att målen ska uppnås? Varför/varför inte? 

3  Agenda 2030 ska uppnås till år 2030. Vad tror du kommer att bli den största utmaningen? 
Tycker du att det finns det något som talar för att målen kommer att uppfyllas?

4  Vilket/vilka mål tycker du är viktigast att uppfylla först? Varför?

5  Vilket/vilka mål tycker du är viktigast för Sverige att uppfylla?

6  Vi är den första generationen som kan utrota extrem fattigdom.  
Vilka andra positiva effekter kan det leda till?

7  Vi är den sista generationen som kan rädda vår planet.  
Vad kan vi göra för att få andra i vår omgivning att inse det och börja hjälpa till?

8 Vad kan Sverige göra för att uppfylla målen?

9 Vad kan din skola eller arbetsplats göra för att uppfylla målen?

10 Vad kan du göra lokalt för att hjälpa till att uppfylla målen?
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FAKTA FRÅGA 1: 

Fattigdom är främst en konsekvens av ojämlikheter och konflikter. Förutsättningarna skiljer sig 
stort beroende på var du är född, när du är född och vilka dina föräldrar är. På grund av dessa 
ojämlikheter samt konflikter har de fattigaste länderna färre resurser och lägre motståndskraft 
mot till exempel översvämningar och torka.

FAKTA FRÅGA 4: 

Fakta fråga 2: De globala målen förbinder alla nationer att utrota fattigdom och hunger, bekämpa 
ojämlikheter, tillhandhålla god utbildning samt att uppnå bättre hälsa, bra arbeten, och miljömässig 
hållbarhet. Olika länder har olika utmaningar, men vi alla måste bidra för att vi ska nå målen. Det 
krävs ett engagemang från både politiker och civilsamhället för att uppnå denna ambitiösa agenda. 

FAKTA FRÅGA 3: 

Vi har en rad utmaningar som vi måste ta tag i såsom ojämlikheter, den höga arbetslösheten bland 
unga, naturkatastrofer och humanitära kriser. Men möjligheten att uppnå de globala målen är stor. 
Det har skett en slående utveckling under de senaste åren och världen blir allt bättre. Miljontals 
människor har lyckats ta sig ur extrem fattigdom, allt fler barn får möjlighet att gå till skolan och 
allt fler människor har fått tillgång till rent vatten och sanitet. 

FAKTA FRÅGA 6: Utrotningen av extrem fattigdom har en rad positiva konsekvenser. Om vi 
utrotar fattigdom så kommer bland annat antalet människor som lider av hunger minska, fler barn 
kan stanna i skolan och fler människor kommer vara vid god hälsa. 

FAKTA FRÅGA 8: Agenda 2030 och de globala målen gäller för alla länder, även Sverige.  
Det innebär att alla myndigheter, landsting och kommuner behöver se över sitt arbete för att  
bidra till att vi når målen här hemma. Sverige har väldigt goda förutsättningar att nå målen men  
det krävs en laginsats. 

FAKTA FRÅGA 9 OCH 10: Det finns många sätt att engagera sig för Agenda 2030 och globala 
målen. Svenska FN-förbundet har många tips för hur man kan sprida sitt engagemang och göra 
skillnad. Läs mer på www.fn.se
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