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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 samt bidrar till 
ett bättre samhälle lokalt och globalt. Aktionerna synliggör även er förening på skolan och är ett 
bra tillfälle att värva fler medlemmar till er FN-elevförening.  

Till varje Aktion FN finns förslag på aktiviteter på skolan, material att använda till dem, samt 
förslag på fördjupning i det aktuella ämnet.  

Har ni frågor? Kontakta oss på skolenheten (Terese, Hanna, Jonas eller Helen) via FN-förbundets 
hemsida: https://fn.se/om-oss/organisation/personal/ 

 

Aktion FN läsåret 2020/21 

  

För Globala målen – inför FN-dagen   vecka 43 skickas ut vecka 40 

För mänskliga rättigheter – inför MR-dagen  vecka 50 läggs upp digitalt vecka 47 

För jämställdhet – inför kvinnodagen  vecka 10 skickas ut vecka 6 

För fred     vecka 18 skickas ut vecka 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://fn.se/om-oss/organisation/personal/
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Konflikter är den största enskilda drivande orsaken till hunger i världen idag. Där det råder en 

konflikt finns det hunger, och där det finns hunger är det ofta konflikter. Att stoppa hunger är ett 

avgörande steg för fred. Det är också ett avgörande steg för bättre utbildning och lärande. Var 

med och uppmärksamma FN:s livsmedelsprograms viktiga arbete med att stoppa hunger och 

starta skolgång för en jämlik, fredlig och hållbar värld!  

 
Vad? FN:s livsmedelsprograms utställning Faces of Hunger and Conflict att ställa ut på skolan 
eller presentera genom ett digitalt event.  
 
Varför? För att skapa engagemang för FN:s livsviktiga arbete för en jämlik, fredlig och hållbar 
värld.  
 
När? Första veckan i maj.  
 
Hur?   
 
Skriv ut utställningen Faces of Hunger and Conflict och häng upp den på skolan. Marknadsför 
utställningen med hjälp av marknadsföringsaffischen samt ta ställning och sprid budskapet via 
sociala medier med hjälp av sociala medier-kitet på portalen för FN-skola https://fn.se/portalen 
lösenord: tunisien.  Lägg fram faktabladet 10 fakta om hunger och konflikt i anslutning till 
utställningen samt sätt upp en inbjudan till nästkommande möte med FN-elevföreningen, se tips 
på tema för mötet under rubriken Fördjupning: FN:s fredsarbete i detta häfte.  
Använd gärna den banderoll som skickats ut till skolan med texten End hunger, feed  
knowledge för att rama in utställningen eller häng upp den i matsalen/cafeterian för att 
uppmärksamma frågan där många passerar.  

https://fn.se/portalen
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Arrangera ett digitalt event  
 
Bjud in till ett digitalt event där ni presenterar utställningen Faces of Hunger and Conflict som ni 
hittar på portalen för FN-skola https://fn.se/portalen lösenord: tunisien.  
Har ni aldrig arrangerat ett eget digitalt möte tidigare finns det bra instruktionsvideor via nätet.  
Se några av dem nedan: 
 
Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-video-tutorials 
Teams: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-
4414-8bb9-ee88e9236ee4 
Meet: https://support.google.com/a/users/answer/9868455?visit_id=637486406682974573-
3040778400&hl=en&rd=1#zippy=%2Cstart-meet-video-meetings-from-gmail 
 
 
Förslag på program 

• Introduktion till eventet och aktionen 
• Presentation av utställningen Faces och Hunger och Conflict 
• Var med och sprid budskapet i sociala medier. (Visa var materialet ligger på portalen för 

FN-skolor. Materialet består av: Bilder för Instagram och Facebook samt Filter för 
Instagram) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://fn.se/portalen
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-video-tutorials
https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
https://support.google.com/a/users/answer/9868455?visit_id=637486406682974573-3040778400&hl=en&rd=1#zippy=%2Cstart-meet-video-meetings-from-gmail
https://support.google.com/a/users/answer/9868455?visit_id=637486406682974573-3040778400&hl=en&rd=1#zippy=%2Cstart-meet-video-meetings-from-gmail
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1. 690 miljoner människor i världen går idag hungriga. Matosäkerheten ökar i ett 
alarmerande antal länder.  
 

2. Dessutom hotar den pågående pandemin att driva miljontals fler till svält. Mellan 
83-132 miljoner människor beräknas drabbas av hunger på grund av Covid-19.  
 

3. Undernäring drabbar fler än 150 miljoner barn världen över. Varje år dör 3 
miljoner barn av hunger. Konsekvenserna av för lite eller fel mat är inte bara lidande och 
dålig hälsa, utan framsteg bromsas också inom många andra utvecklingsområden, t.ex. 
utbildning. 
 

4. Konflikt är den största enskilda drivande orsaken till hunger i världen idag. Där 

det råder en konflikt finns det hunger, och där det finns hunger är det ofta konflikter. 

Detta är särskilt fallet i samhällen där fattigdom och ojämlikhet är utbrett.  

 

5. 60 % av världens hungriga lever i konfliktdrabbade områden. Utan fred kan vi inte 

uppnå FN:s globala mål om ingen hunger och så länge människor lider av hunger 

kommer vi aldrig att uppnå en fredlig värld. 

 

6. FN:s livsmedelsprogram WFP som arbetar med att stoppa hunger har blivit 

tilldelad Nobels fredspris "för dess insatser för att tackla hunger, för dess bidrag till att 

förbättra förutsättningar för fred i konfliktdrabbade områden samt för att agera som en 

drivande kraft i insatser att förhindra användande av hunger som ett vapen i krig och 

konflikt".  

 

7. Att stoppa hunger är ett avgörande steg för fred. Det är också ett avgörande steg 

för bättre utbildning och lärande. Varje dag går miljontals barn världen över hungriga 

till skolan. Måltider i skolan gör det möjligt för barn att lära sig och prestera bättre och 

därmed bredda sina framtida möjligheter. Skolmat är särskilt viktigt för barn som lever i 

konfliktdrabbade områden eftersom det bidrar till fred och social sammanhållning. FN:s 

livsmedelsprogram WFP arbetar med att stötta regeringar med att införa 

skolmåltidsprogram och nutritionsprogram.   

8. 2015 antog världens länder Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan 
som består av 17 globala mål är en universell plan för de förändringar som måste 
göras för att åstadkomma en hållbar, jämställd, jämlik, rättvis och säker värld 
utan fattigdom för alla, oavsett vem du är eller var i världen du bor. Mål 2 handlar 
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om ingen hunger och mål 16 om inkluderande och fredliga samhällen.  
 

9. Gratis mat i skolan kan bidra till att flera mål uppnås.  I en familj där dagen handlar 
om att överleva, tvingas många föräldrar att välja bort skolan för att de behöver barnens 
hjälp där hemma. Gratis skolmat bidrar till mål 2 (ingen hunger), mål 4 (god utbildning 
för alla) och mål 5 (jämställdhet) och är ett exempel på hur en relativt enkel insats kan 
leda till att fler barn får möjlighet att gå i skolan eftersom familjen då har en mun mindre 
att mätta. 
 

10. Svenska FN-förbundet vill med projekt Skolmat uppmärksamma FN:s 
livsmedelsprograms viktiga arbete med att stoppa hunger och starta skolgång. Läs mer 
här om projektet här: fn.se/skolmat 
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Bjud in till en träff där ni lär er mer om FN:s fredsarbete. Se förslag på teman och innehåll nedan. 
Material hittar ni på portalen för FN-skolor https://fn.se/portalen lösenord: tunisien. 
 
Peace by Piece 
Lär er mer om FN:s fredsarbete genom att använda er av spelkorten Peace by Piece. Skriv ut 
dokumentet och klipp ut korten som ni hittar ni på portalen för FN-skolor. Dela upp er i mindre 
grupper eller i olika lag och turas om att vara kortläsare. Alternativt använder ni korten för att 
göra en menti eller kahoot att använda vid ett digitalt möte.  
 
 
För en kärnvapenfri värld 
Bjud in till ett möte för att lära er mer om kampen mot kärnvapen. Använd er av PowerPoint och 
filmen Atombombens fiender som ni hittar på portalen för FN-skolor. 
 
Diskutera hur ni skulle kunna uppmärksamma vikten av en kärnvapenfri värld. Tips! Börja 
planera ett event till den 26 september som är internationella dagen för avskaffande av 
kärnvapen. På portalen för FN-skola hittar ni hur ni kan vika papperstranor, som är en symbol 
för en kärnvapenfri värld samt en affisch att använda för att marknadsföra ert event.  
 
  

https://fn.se/portalen
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Från vecka 15 hittar ni allt digitalt material på portalen för FN-skola: www.fn.se/portalen 
Lösenord: tunisien. En banderoll skickas även ut till er skola med texten: End hunger, feed 
knowledge.  
 

 
Elevmaterial som finns på portalen: www.fn.se/portalen lösenord: tunisien 

• Aktion FN för fred– elevmaterial (detta häfte) 
• Utställningen Faces of Hunger and Conflict 
• Marknadsföringsaffisch  
• Instagram och Facebookbilder  
• Filter för Instagram 
• Faktablad 10 fakta om hunger och konflikt 
• Fördjupningmaterial: Peace by Piece, film, PowerPoint och aktionsmaterial om 

kärnvapen.  
 

 
 

 

 

 
 

http://www.fn.se/portalen
http://www.fn.se/portalen

