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VAR MED I AKTION FN  
 
Aktion FN är en aktion som görs av FN-elevföreningar på FN-skolor fyra gånger per år. Aktion FN ger 

FN-elevföreningar chansen att sprida information och skapa engagemang för FN och en bättre värld. 

 
Genom Aktion FN är er skola med och uppmärksammar och stödjer FN:s arbete. 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: www.fn.se/personal 

 

Aktion FN läsåret 2017/18 

  

För globala målen – inför FN-dagen   vecka 43 skickas ut vecka 39 

För mänskliga rättigheter – inför MR-dagen  vecka 49 skickas ut vecka 46 

För jämställdhet – inför kvinnodagen  vecka 10 skickas ut vecka 7 

För fred – inför dagen mot minor  vecka 14 skickas ut vecka 11 
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AKTION FN FÖR FRED 

Idag finns det ungefär 15 000 kärnvapen. Av dessa kärnvapen är omkring 4 000 operationella och redo 

att användas. Hundra mindre atombomber skulle orsaka miljoner döda och skadade, en omfattande 

klimatkollaps och global massvält. Ett större kärnvapenkrig skulle förinta vår civilisation och under 

överskådlig tid göra vår planet obeboelig. FN antog 2017 ett globalt avtal som förbjuder kärnvapen. 

Det är ett viktigt steg i det långsiktiga arbetet för en kärnvapenfri värld. Hittills har 57 länder anslutit 

sig men många återstår, bland andra Sverige. Stöd FN:s arbete för en kärnvapenfri värld! 

Vad?  En aktion på er skola där ni uppmärksammar och stödjer FN:s arbete genom att samla 
in namnunderskrifter för en kärnvapenfri värld.  

Varför?  För att väcka engagemang och opinion för en kärnvapenfri värld.  
När?  Inför internationella dagen mot minor den 4 april. 
 
Hur?  
Sätt upp den medföljande världskartan på en permanent plats på skolan. Häng upp listan för 
underskrifter för en kärnvapenfri värld bredvid kartan samt A3-affischen med texten: FN-skola för en 
kärnvapenfri värld! Lägg fram faktabladet 10 fakta för en kärnvapenfri värld och inbjudningar till nästa 
möte med er FN-elevförening. Häng sedan upp de medföljande A4-skyltarna med fakta i olika 
utrymmen på skolan för att skapa uppmärksamhet för er aktion.  
 
Nu börjar själva aktionen!  
Stanna förbipasserande och uppmana dem att skriva under er namninsamling för en kärnvapenfri 
värld antingen via namninsamlingslistan eller digitalt på www.fn.se/aktionfn Berätta om FN:s 
konvention om ett kärnvapenförbud samt att namninsamlingen kommer användas i Svenska FN-
förbundets arbete för en kärnvapenfri värld. Passa även på att berätta om er FN-elevförening och bjud 
in till ert nästa möte där ni kommer fördjupa er om FN:s fredsarbete.  
 
Sprid ert engagemang i sociala medier med #aktionfn och #förenbättrevärld samt i Facebookgruppen 
för FN-elevföreningar som heter FN-gruppen. Namninsamlingslistan skickas tillbaka till FN-
förbundet senast den 27 april. Använd det medföljande frankerade kuvertet.  
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10  FAKTA FÖR EN KÄRNVAPENFRI VÄRLD 

 
1. Ungefär 15 000 kärnvapen finns i världen idag. Ryssland och USA har 7 000 och 68 000 var. 

Frankrike har 300, Kina 270, Storbritannien 215, Pakistan och Indien omkring 130 var.  Israel 
har 80 och Nordkorea tros ha 10-20 kärnvapen. 4 000 kärnvapen är operationella och redo att 
användas. Övriga är i förvar och behöver förberedas innan de kan användas. 
 

2. Kärnvapen har använts vid två tillfällen. Under andra världskriget fällde USA atombomber 
över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki den 6 respektive 9 augusti 1945. Fler än 
230 000 människor dog till följd av de två bomberna.  

 
3. Kärnvapen dödar direkt och på sikt. När ett kärnvapen detonerar blir hettan så intensiv att 

kroppar helt kan förångas. Tryckvågen kan slita sönder byggnader och kroppar flera mil bort. 
Stora mängder radioaktiv strålning uppstår, som både dödar direkt och ger långsiktiga 
strålningsskador och cancer. 

 
4. Ett kärnvapenkrig skulle leda till en miljökatastrof.  Explosioner av 100 kärnvapen skulle 

kraftigt öka mängden sot i stratosfären och minska mängden solljus som når fram till jorden, 
vilket sänker medeltemperaturen. Det skulle också påverka nederbörden och leda till stora 
jordbruksproblem världen över. 

 

5. Spänningar mellan kärnvapenstater ökar vikten av dialog. Trots hård ordväxling mellan USA 
och Nordkorea med hot om att använda kärnvapen så hoppas omvärlden på ett möte mellan 
de båda länderna under 2018. 

 
6. 2017 antogs ett kärnvapenförbud. Kärnvapen har till skillnad från andra massförstörelse-

vapen (t ex kemiska och biologiska) inte förbjudits i internationell lag. 2016 inledde därför FN 
förhandlingar om ett kärnvapenförbud. Den 7 juli 2017 röstades konventionen igenom av 122 
stater. Nederländerna röstade nej, Singapore avstod. Övriga stater deltog inte i omröstningen.  

 
7. 57 stater har undertecknat konventionen. För att förbudet ska träda i kraft krävs att minst 50 

stater undertecknar samt ratificerar konventionen genom att göra den till nationell lag. I 
nuläget har 57 stater undertecknat konventionen, men endast fem har ratificerat den. När 
förbudet träder i kraft blir det gällande för alla stater som har undertecknat och ratificerat det. 

 
8. Sverige har inte undertecknat förbudet. Sverige röstade för förbudet, men har ännu inte 

signerat det. En utredning har tillsatts som ska undersöka konsekvenserna av en svensk 
underskrift, bland annat om hur förbudet kan påverka Sveriges militära samarbete med 
kärnvapenstater. 

 

9. Civilsamhället har en viktig roll i arbetet för en kärnvapenfri värld. 2017 tilldelades ICAN, 
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Nobels fredspris för sitt arbete för 
nedrustning av kärnvapen och sitt lobbyarbete för ett förbud mot kärnvapen.  

 

10. Du kan vara med och göra skillnad. Svenska FN-förbundet är positiv till förbudet och 
uppmanat regeringen att skriva under konventionen. Stöd FN-förbundets arbete genom att 
skriva under FN-elevföreningens upprop för en kärnvapenfri värld på www.fn.se/aktionfn 
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FÖRDJUPA ER OM FN:S FREDSARBETE 

 
 
FN:s fredsarbete – spelet Peace by Piece 
Lär er mer om FN:s fredsarbete genom att använda er av spelkorten Peace by Piece som ni hittar på 
portalen för FN-skolor. Skriv ut dokumentet och klipp ut korten. Dela upp er i mindre grupper eller i 
olika lag och turas om att vara kortläsare.  
Alternativt använder ni korten för att göra en tipsrunda på skolan eller som underlag för en 
studiecirkel för att lära er mer om FN:s fredsarbete.  
 

 
 
Spelkorten hittar ni på portalen för FN-skolor under puffen för Aktion FN för fred: 
www.fn.se/portalen lösenord: egypten. Ni hittar även där en länk till vidare fördjupning om FN:s 
fredsarbete.  
 
FN:s fredsarbete – filmvisning 
Lär er mer om FN:s arbete i säkerhetsrådet genom att arrangera en filmvisning av FN-förbundets film 
om säkerhetsrådet med efterföljande diskussion. Filmen och diskussionsfrågorna hittar ni på portalen 
för FN-skolor under puffen för Aktion FN för fred: www.fn.se/portalen lösenord: egypten.  
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MATERIAL  

 
Elevmaterial som skickats i paket till kontaktpersoner på FN-skolor. 
Vecka 11 skickades ett paket och ett rör ut till skolornas kontaktperson med nedanstående material till 
Aktion FN för fred. Om du inte vet vem er skolas kontaktperson är kontakta Svenska FN-förbundets 
skolhandläggare via vår hemsida: www.fn.se/personal 
 
 

 Aktion FN för fred– elevmaterial (detta häfte) 

 5 A4-skyltar om kärnvapen 

 1 namninsamlingslista: FN-skola för en kärnvapenfri värld 

 Avspärrningsband 

 Världskarta: Vi är en FN-skola (skickas i separat rörförpackning) 

 1 A3-affisch: FN-skola för en kärvapenfri värld! (skickas i separat rörförpackning) 
 
 

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

 Aktion FN för fred – elevmaterial (detta häfte) 

 Faktablad: 10 fakta för en kärnvapenfri värld – att printa ut 

 5 faktaskyltar om kärnvapen – för att printa ut extra ex 

 1 namninsamlingslista – för att printa ut extra ex 

 Digital namninsamlingslista: www.fn.se/aktionfn 

 Spelkorten Peace by Piece 

 Film om säkerhetsrådet  

 Länk till fördjupning om FN:s fredsarbete 
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