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Aktion FN är en aktion som görs av FN-elevföreningar på FN-skolor två 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 via FN-förbundets hemsida: https://fn.se/om-
oss/organisation/personal/ 

 

Aktion FN läsåret 2020/21 

  

Aktion FN för en bättre värld – inför MR-dagen  vecka 49 skickas ut vecka 45 

Aktion FN för en bättre värld – inför kvinnodagen vecka 10-11 skickas ut vecka 6 
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Var och en av oss har rätt att leva ett liv i trygghet och säkerhet. Trotts detta pågår det konflikter 
runt om i världen där inhumana vapen så som minor drabbar civila under konflikter och långt 
efteråt. Majoriteten av de som dödas eller skadas av minor är civila varav hälften är barn. Minor 
kan ligga aktiva i marken i decennier och hindrar samhällen som har varit i konflikt att byggas 
upp igen.  
 
I Ukraina slår ryska bomber och robotar mot civila mål och bruket av klustervapen och minor 
finns dokumenterade. Var med och stötta FN:s arbete mot inhumana vapen och fördöm 
Rysslands agerande i Ukraina genom att arrangera Aktion FN för en bättre värld på skolan.  
 
Vad? En namninsamling som fördömer Rysslands agerande i Ukraina som lämnas över till Ryska 
Ambassaden. Samt en utställning om FN:s arbete mot minor och pärlande till förmån för 
projektet Minor som stöttar FN:s arbete i fält.  
 
Varför? För att öka kännedom om och skapa engagemang för hur var och en av oss kan bidra i 
arbetet för allas rätt till ett liv i trygghet och säkerhet.    
 
När? Inför internationella dagen för mänskliga rättigheter 10 december.  
 
Hur?   
Häng upp utställningen om FN:s arbete mot minor bestående av sex affischer. Be 
förbipasserande att ta del av utställningen och berätta samtidigt om den globala minkrisen och 
situationen i Ukraina med hjälp av det medföljande faktabladet:10 fakta om minor. Erbjud 
deltagarna att vara med och ta ställning mot Rysslands agerande i Ukraina genom att skriva på 
namninsamlingen vars länk ni hittar i faktabladet eller via QR-koden på 
marknadsföringsaffischen. Bjud in de som vill veta mer om FN-förbundets arbete mot minor att 
vara med och pärla armband med FN-elevföreningen i anslutande lokal.  
 
Marknadsför aktionen med medföljande affisch och sociala medier-kit som ni hittar på portalen 
för FN-skola.  
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Pärla armband  
Till varje FN-elevförening har det skickats ca 2500 svarta pärlor och 50 pärlor med peace märke 
till 50 armband. Låt deltagarna pärla armband medan ni berättar mer om projektet Minor. På 
portalen för FN-skolor hittar ni en film och en PowerPoint som ni kan använda som stöd. Se även 
fördjupningsuppgiften i detta häfte med tips på mer material för en workshop om Projektet 
Minor. Ni kan antingen låta deltagarna som varit med och pärlat armband få var sitt eller så kan 
ni sälja dem på stan till förmån för projektet Minor. Om ni önskar sälja dem så är det lättast att 
använda projektets swish-nummer:90 05 638. Ange Minor och skolans namn i 
meddelanderutan. Kom ihåg att ni inte får bedriva insamling gentemot minderåriga.  
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1. Den globala minkrisen är en stor utmaning för världen att lösa. Det finns miljontals 
minor nedgrävda i marken runt om i världen. Minor kan ligga aktiva i marken i 
decennier.  
 

2. Drygt 7000 människor dödas eller skadas årligen av minor och andra explosiva 
lämningar. Det innebär att en person lemlästas eller dödas nästan varje timme. 
Bedömningen visar att antalet är mycket högre men man saknar korrekt data och 
statistik.  

 
3. Många minor är konstruerade för att skada och inte för att döda. Det finns minor 

med stor sprängverkan och med dödlig kraft, men många minor är konstruerade bara 
för att göra stor skada eftersom det är betydligt mer resurskrävande att ta hand om 
någon som skadats, än att ta hand om någon som dör. 

 
4. Majoriteten av de som dödas eller skadas av minor är civila. Många minor 

placeras på åkrar, fält, längs vägar och vid skolor vilket drabbar mest civila då 
minor som ligger gömda i marken skadar och dödar även när kriget lämnat. 

 
5. Hälften av alla civila som drabbas av minor är barn. Barn rör sig och leker överallt - 

utanför bostadsområden och vägar. Många barn saknar viktig kunskap om vilken fara 

minor i deras närhet utgör.  Många gånger plockar barn upp minor av nyfikenhet 
och för att de misstar dem för att vara leksaker.  

 
6. Minor hindrar samhällen som har varit i konflikt att byggas upp igen. Både den 

ekonomiska och sociala utvecklingen stannar upp om områden måste spärras av. Minor 
och minfält stör på så vis viktiga samhällsfunktioner, hotar livsmedelsförsörjning och 
tillgång till infrastruktur. Utplacerade minor kan även hindra biståndspersonal att nå de 
som är i störst behov under och efter en konflikt. 
 

7. FN:s minröjningsorganisation, UNMAS, arbetar för att förhindra olyckor med 
minor genom bland annat minröjning och riskutbildning för människor i särskilt utsatta 
områden. Genom utbildning och informationsspridning till människor som lever i 
närheten av minfält kan minolyckor förhindras. För att nå ut till så många som möjligt 
används exempelvis lokalradio och sms.  
 

8. Det finns ett internationellt avtal, Ottawakonventionen, som förbjuder 
personminor, som mer än 164 länder i världen anslutit sig till och som bidragit till en 
drastisk minskning av användningen av minor. Fler länder behöver dock ansluta sig till 
avtalet. De som har anslutit sig till Ottawakonventionen får varken använda eller 
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tillverka minor, inte heller får de uppmuntra andra att göra det. Avtalsländerna 
förbinder sig även till att förstöra sina lager av minor.   

 
9. Var och en av oss har rätt att leva ett liv i trygghet och säkerhet. Trots detta pågår 

det konflikter runt om i världen där inhumana vapen så som minor drabbar civila under 
konflikter och långt efteråt. I Ukraina slår ryska bomber och robotar mot civila mål och 
bruket av klustervapen och minor finns dokumenterade.  

 

10. Svenska FN-förbundet vill genom projektet Minor öka kunskapen om minors 
förödande effekter, skapa opinion för en värld utan minor och ge stöd till FN:s 
livsviktiga arbete mot minor. Projektet stödjer FN:s minröjningsorganisation, UNMAS, 
arbete globalt. FN-förbundet är även medlemmar i den nobelprisbelönta internationella 
kampanjen mot landminor, ICBL. FN-förbundet fördömer Rysslands agerande i Ukraina. 
Var med och stötta FN:s arbete mot inhumana vapen och visa ditt stöd för Ukraina: 
https://fn.se/ukraina  

 

https://fn.se/ukraina
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Bjud in till en träff med FN-elevföreningen där ni fördjupar er om FN:s arbete mot minor 
för allas rätt till ett liv i trygghet och säkerhet. På portalen för FN-skolor hittar ni en 
PowerPoint, en film, övningar och diskussionskort ni kan använda er av. Komplettera 
materialet med att titta på vilka av de mänskliga rättigheterna som riskerar att 
inskränkas i ett mindrabbat område. Avsluta mötet med att diskutera hur ni skulle vilja 
fortsätta engagera er för en bättre värld.  
 
Material på portalen och deras innehåll:  
PowerPoint: Projektet Minor  
Film: FN:s minröjning i Mali.  
Pedagogiska övningar om projektet minor: Innehåller quiz, film med diskussionsfrågor, 
övning om minröjning och globala målen samt övning för att sätta sig in i situationen att 
leva i ett mindrabbat område.  
Diskussionskort: Färdiga diskussionskort att skriva ut och använda i mindre grupper, 
innehåller frågor rörande projektet minor och globala målen. 
De mänskliga rättigheterna att skriva ut som underlag.  
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Vecka 45 skickas ett paket ut till er skola, ni hittar även då det digitala materialet på portalen för 
FN-skola: www.fn.se/portalen Lösenord: frankrike  
 
Elevmaterial som skickas ut i paket 

• Utställning om FN:s arbete mot minor – 6 affischer i rör 
• Pärlor och tråd till att pärla armband till förmån för projektet Minor 

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

• Aktion FN för en bättre värld– elevmaterial (detta häfte) 
• Marknadsföringsaffisch  
• Sociala medier-kit bestående av två Instagrambilder 
• Faktabladet 10 fakta om minor 
• Namninsamling: Fördömande av Rysslands agerande i Ukraina 
• Material om Projektet Minor: PowerPoint, film, övningar och diskussionskort.  
• De mänskliga rättigheterna att skriva ut.  
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