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Presentationsteknik – hållbar utveckling och de globala målen
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Kompletterande anteckningar till ppt-presentationen
Konkret tips för handmick: Sätt tummen på micken och tummen mot hakan.
Vad ska vi prata om?
•
•
•
•

•
•

•

Börja med att ta fram millenniemålen för igenkänning ffa kunniga grupper
Växlar snabbt till 17 globala målen, det är fler mål, mer omfattande och inkluderande process
när globala målen togs fram. Flera kängor till höginkomstländer kopplat till konsumtion.
I millenniemålen finns hållbar utveckling endast i miljömålet. Diskursen har förändrats så det
handlar om alla tre dimensioner miljö, social och ekonomiska aspekterna
Kontroversiella delmål, t.ex. barnäktenskap, barnaga etc makalöst att alla 193 länder skrivit
under det som egentligen innehåller mål som i deras länder är kontroversiella. Detta drevs
också mycket av Sverige
Utvecklingsländer står i texterna, men alla länder i Agenda 2030 är alla utvecklingsländer,
målen gäller alla i hela världen.
Vad har vi lärt oss sen tidigare? Synen på utveckling har förändrats. Första gången migration
nämns, både som konsekvens av ohållbar utveckling och som remitteringar, dessa är större
än det internationella biståndet. Hunger och fattigdom inte lika tydligt sammanhang
Se de 5 punkterna i ppt.

Utvecklingsstatistik
•

•

Exempel, andelen personer som lever med HIV ökar, ger en känsla av negativ trend. Men
tittar vi i stället på nysmittade ser vi att det minskat. Det första statistiken visar är ju
egentligen att det finns bättre mediciner, fler lever längre osv.
Olika sätt att visa siffror i utvecklingsstatistiken. Var tydlig med att vi är ”mitt i processen”
jämför idag lever 736 miljoner i extrem fattigdom. MEN sedan 1990 har den extrema
fattigdomen minskat med 70 %. Behöver visa båda sidorna för att förstå allvaret samtidigt
som det känns som att vi kan påverka,

Övningen globala målen på tid
•

Odelbara, men bra att få bekanta sig med målen och själva inse att de hänger ihop.

•
•

Färdiga kahoot quiz finns att hämta på varldskoll.se för den som har kahootanvändare
Det går också att lägga in talmanus mellan frågorna, kan passa på att problematisera
statistiken och annat. Bra sätt att hålla i gång publiken.

Filmtips
•
•
•
•
•

Berätta för alla - Carolina Klüft
Glokala Sverige
We the people
No point goint halfway
Sjung för sjutton!

