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Klimatsmart

Klimatfrågan har aldrig varit viktigare. Vi behöver minska 
utsläppen drastiskt för att undvika en klimatkatastrof. Och vi 
behöver göra det nu!  

Var med och lär dig mer om klimatfrågan för en bättre värld! 

Ta del av FN-förbundets utställning om klimatet och delta i 
tipsrundan som är kopplad till utställningen. 

För en bättre värld
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Skräpplockning

Nedskräpning är ett stort hållbarhetsproblem. Det riskerar att 
skada djur och människor. Plast bryts ner väldigt långsamt och 
kan skada miljön under hela processen från en igenkännbar 
produkt till att det sönderdelats till mikroplaster. 

Var med och bidra till en hållbar värld!

Ta en säck och plocka skräp i närområdet.  

För en bättre värld



#AktionFN           #Stockholm50

Globala målen

Världens länder har åtagit sig att uppnå 17 globala mål för att 
säkerställa en hållbar värld. Många av målen står idag stilla eller 
går till och med bakåt. Vi behöver därmed öka takten för att vi 
ska kunna uppnå de globala målen till år 2030.

Var med och uppmärksamma vikten av att ta ställning och agera 
nu för en hållbar värld!

Gå baklängesloppet samtidigt som du gör quizet 
Bli målmedveten för att ta reda på vad du kan göra för att 
de globala målen ska uppnås. 

Se QR-kod för att komma till quizet eller gå in på: 
https://www.globalamalen.se/bli-malmedveten/#/

För en bättre värld
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Klädbyte

I Sverige har vi en hög konsumtion av kläder och hemtextil på 
närmare 14 kilo per person och år. Samtidigt använder vi 
textilierna allt kortare tid. Textilproduktionen kräver stora 
mängder resurser och har stor påverkan på miljö och klimat i 
både produktionslandet och globalt. Genom att fördubbla 
livslängden på ett plagg minskar klimatpåverkan och 
vattenanvändningen med nästan 50 procent. 

Var med och delta i klädbyte för en bättre värld!

Lämna in kläder som du inte längre använder och välkommen att 
ta lika många plagg som du har lämnat in.  

För en bättre värld
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Film

Genom film har vi möjlighet att skapa förståelse för vad som 
behöver göras för att bidra till en rättvis, hållbar och fredlig 
värld. 

Missa inte att se film som berör och skapar engagemang! 

Varmt välkommen att titta in på filmvisning och samtala om hur 
vi gemensamt kan arbeta för att bidra till en bättre värld. 

För en bättre värld
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Femkamp

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors 
möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets 
utveckling. I tävlingar skärper vi sinnet, samarbetar och satsar 
allt för att vinna. Världens länder har åtagit sig att uppnå 17 
globala mål för en hållbar utveckling till 2030. Nu är det dags att 
öka takten för att nå mållinjen. 

Var med i kampen för en bättre värld! 

Delta i femkampen och bidra samtidigt till mål 3 om god hälsa 
och välbefinnande. 

För en bättre värld
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Matsmart

Klimatet påverkar tillgången till mat, men vad vi äter påverkar 
också klimatet. När vi ställer om vår kost till att vara mer 
klimatsmart kan vi också hjälpa till att bekämpa 
klimatförändringar och förhindra att fler drabbas av matbrist. 

Var med och fika hållbart för en bättre värld! 

Fyll på med energi och passa samtidigt på att samtala kring vilka 
hållbara val ni kan göra för att bidra till en bättre värld. 

För en bättre värld
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Musik

Musik bidrar inte bara med positiv energi utan kan även skapa 
förståelse och hopp i arbetet för en rättvis, hållbar och fredlig 
värld. 

Missa inte att ta del av musik som berör och bidrar till 
engagemang! 

Fyll på med energi och passa samtidigt på att samtala kring vad vi 
gemansamt kan göra för att bidra till en bättre värld. 

För en bättre värld
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Din röst

I sommar står Sverige värd, tillsammans med Kenya för FN:s 
högnivåmöte Stockholm+50. Ambitionen med högnivåmötet är 
att uppmärksamma 50 år av globalt miljöengagemang men 
också att bidra till att öka takten i omställningen mot 
hållbara och gröna samhällen, där ingen lämnas utanför.  Inför 
konferensen vill vi säkerställa att ungas röster inkluderas i 
samtalen. 

Var med och bidra med din röst för en bättre värld!

Delta i enkäten Din röst för en bättre värld. 
Se QR-kod för att komma till enkäten eller gå 
in på: https://fn.se/formular-stockholm50/

För en bättre värld
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Fred

Alla människor har rätt att leva i fred och säkerhet, utan rädsla 
för våld och förtryck. Det är omöjligt att uppnå hållbar 
utveckling utan fred, liksom fred är omöjligt att uppnå utan 
hållbar utveckling.  Inhumana vapen som minor och kärnvapen 
riskerar inte bara direkt mänskligt lidande utan kan få 
oerhörda konsekvenser för samhällen långt efter att kriget är 
över. 

Var med och uppmärksamma FN:s arbete för fred och säkerhet!  

Ta del av utställningen och vik en trana för att uppmärksamma 
vikten av FN:s arbete för fred och säkerhet. 

För en bättre värld
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Medlem

Vi är inne i en avgörande tid. Aldrig tidigare har världen haft så 
många stora utmaningar. Klimatförändringar och krig och 
konflikt kräver mer globalt samarbete. Svenska FN-förbundet 
arbetar för ett bättre och starkare FN. Vi behöver bli fler som 
försvarar det internationella samarbetet, skyddar de mest 
utsatta och värnar människors grundläggande rättigheter. Ju fler 
vi är, desto mer kan vi göra tillsammans. Nu och i framtiden.

Var med och bli medlem i FN-förbundet. 

Se QR-kod för att läsa mer om ett medlemskap 
eller gå in på: https://fn.se/medlem/

För en bättre värld


