
 

 
 

  



 

 
 

Som FN-skolor har ni möjlighet att boka föreläsningar av representanter från Svenska FN-

förbundet till ett reducerat pris, eller av en extern föreläsare med gott renommé och 

expertkunskap, som håller en föreläsning i något internationellt relaterat ämne till angiven 

kostnad.  

 

I denna föreläsningsmeny finner ni de föreläsningar som vi kan erbjuda på FN-förbundet och 

föreläsningar av externa aktörer som vi varmt rekommenderar. Föreläsningarna utgår 

huvudsakligen från FN:s tre pelare: fred, säkerhet och nedrustning; hållbar utveckling; samt 

mänskliga rättigheter och demokrati. Samtliga föreläsningar kan hållas fysiskt eller digitalt. 

 

Vid bokning av en föreläsare från FN-förbundet, vänligen kontakta din kontaktperson på FN-

förbundet. Vid bokning av en extern föreläsare, vänligen kontakta föreläsaren via angiven e-

postadress. Observera att ni på skolan själva administrerar arvoderingen av externa föreläsare. 

Vid bokning av fysisk föreläsning kan kostnad för resa och eventuell övernattning tillkomma. 

 

För bokning av en av FN-förbundets ambassadörer för globala målen, vänligen boka via denna 

länk: https://fn.se/boka-en-forelasning/. För bokning av en internationell praktikant, kontakta 

vår ansvariga för internationella praktikantprogrammet: Lovisa Kårelius, lovisa.karelius@fn.se. 

En föreläsning/workshop av en ambassadör från FN-förbundet eller en internationell praktikant 

är kostnadsfri för er som FN-skolor. 

 

 

 

https://fn.se/boka-en-forelasning/
mailto:lovisa.karelius@fn.se
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Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk 

folkrörelse som arbetar för att sammanföra individer och 

organisationer i ett arbete för en bättre och starkare Förenta 

Nationerna, och därmed en bättre värld. FN-förbundet arbetar 

både lokalt och globalt för att göra skillnad. Arbetets fokus utgår 

ifrån FN:s tre pelare: Fred, säkerhet och nedrustning, hållbar 

utveckling och mänskliga rättigheter och demokrati, där FN-

förbundet tillsammans arbetar för att vara en bidragande faktor 

till påverkan. 

UN Photo/John Isaac 

Många är väl bekanta med hur och varför Förenta Nationerna blev till. Samtidigt frågar sig lika 

många vilken roll som organisationen spelar idag, 70 år efter bildandet, och om FN faktiskt kan 

leda världens länder mot de höga mål som organisationen, tillsammans med medlemsländerna, 

har satt. Världen har förändrats på ett genomgripande sätt sedan 1940-talet och FN har 

upprepade gånger blivit ifrågasatt. Så vilken roll spelar FN under António Guterres, och vad är det 

som avgör denna roll?  

Vad är på gång i FN just nu? 

  

Utefter önskemål kan föreläsningen avslutas 

eller inledas med en introduktion till Svenska 

FN-förbundet och dess ungdomsverksamhet.

Det är roligt och givande att engagera sig lokalt i globala frågor, men varför är det viktigt och hur 

gör man?  

 

Genom föreläsningen fokuserar vi på vad 

ungdomar själva kan göra på sin skola eller i 

sin FN-elevförening. Föreläsningen kan 

kombineras med en workshop i något ämne,  

t. ex. mänskliga rättigheter eller de globala 

målen för hållbar utveckling. 

 

Föreläsare: Representant från FN-förbundet 
Tid: 60-90 min 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 4000 kr (moms utgår ej) 

 

Föreläsare: Representant från FN-förbundet 
Tid: 60-90 min 
Målgrupp: Elever  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 4000 kr (moms utgår ej) 
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FN är, efter ett par decennier i skuggan, åter en ledande aktör i världspolitiken. Klimatfrågorna, 

matkrisen och de militära konflikterna i Afrika och Ukraina är bara några av de frågor som ligger 

på världsorganisationens bord. Det krävs ett starkt, transparent och effektivt FN för att klara av 

alla dagens utmaningar. Men är det ens möjligt för en sådan stor organisation som FN? Hur 

skulle det i så fall gå till?  

Vilken är FN:s roll i världspolitiken i dag 

och vilka förutsättningar har FN att på 

längre sikt vara den centrala arenan för 

de globala frågorna?  

Träffa FN-förbundets ordförande Annelie 

Börjesson för en interaktiv och informativ 

diskussion om FN:s roll i världen idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreläsare: Annelie Börjesson, ordförande för  
FN-förbundet 
Tid: 60-90 min 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 4000 kr (moms utgår ej) 
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Frida Lind har under de senaste åren arbetat, bott och studerat på flera olika 

kontinenter, bland annat har hon utfört fältstudier i Tanzania, arbetat med urfolk i Ecuador och 

praktiserat på Sveriges FN-representation i New York. Hon började engagera sig i Malmö FN-

förening 2014 och har tidigare varit millenniemålsambassadör och praktikant på 

programenheten hållbar utveckling på FN-förbundet.

Frida Lind har praktiserat på FN:s högkvarter i New York. Hon har också länge varit engagerad i 

FN-rörelsen i Sverige och berättar gärna mer om sina erfarenheter från FN. I denna föreläsning 

fokuserar Frida på hur det är att vara ung i FN-systemet och berör frågor som:  Hur är det att 

praktisera vid FN:s högkvarter?  Hur kan unga människor engagera sig för en bättre värld? Är FN 

en plats där unga kan göra skillnad och få sin röst hörd? Vad innebär de globala målen? Vad kan 

du som ung göra för att engagera dig för en bättre värld? 

 

Detta är en föreläsning med bilder och en 

del interaktiva övningar, där elever och 

lärare har möjlighet att ställa frågor och 

själva delta aktivt.

Från Costa Ricas regnskog till FN i New York. De senaste åren har Frida bott, arbetat och studerat 

på fem av världens kontinenter. I denna föreläsning utgår hon ifrån sina egna erfarenheter från 

världens hörn och inspirerar och tipsar unga om vad de har för möjligheter att själva studera, 

volontärarbeta eller arbeta utomlands, och vad man bör tänka på innan man ger sig ut.  

 

Detta är en föreläsning med bilder och en 

del interaktiva övningar, där elever ges 

möjlighet att ställa frågor och själva delta 

aktivt. 

 

 

 

 

Föreläsare: Frida Lind 
Tid: 45-90 min 
Målgrupp: Elever 
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms) 
Kontakt: frida.lind@outlook.es  

 

Föreläsare: Frida Lind 
Tid: 45-90 min 
Målgrupp: Elever 
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms) 
Kontakt: frida.lind@outlook.es  

mailto:frida.lind@outlook.es
mailto:frida.lind@outlook.es
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Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk 

folkrörelse som arbetar för att sammanföra individer och 

organisationer i ett arbete för en bättre och starkare Förenta 

Nationerna, och därmed en bättre värld. FN-förbundet arbetar 

både lokalt och globalt för att göra skillnad. Arbetets fokus utgår 

ifrån FN:s tre pelare: Fred, säkerhet och nedrustning, hållbar 

utveckling och mänskliga rättigheter och demokrati, där FN-

förbundet tillsammans arbetar för att vara en bidragande faktor 

till påverkan. 

 
UN Photo/John Isaac 

 

Vilka verktyg och metoder har FN för att förebygga, stoppa och beivra de grövsta formerna av 

krigsförbrytelser? Genom att motverka att krigsförbrytare går fria från straff har världssamfundet 

sakta men säkert gjort världen säkrare.  

 

Men trots tillkomsten av internationella 

domstolar och regelverk är all världens 

civilbefolkningar ännu inte tillräckligt skyddade 

mot övergrepp. Hur ska världen bli ännu bättre 

på att stoppa övergrepp? 

 

Föreläsningen tar avstamp i atombombningen 

av Hiroshima och Nagasaki 1945 och följer 

sedan nedrustningsfrågan fram till den 

dagsaktuella frågan om inrättandet av FN:s 

konvention mot kärnvapen. 

 

 

 

 

Föreläsare: Representant från FN-förbundet 
Tid: ca 60 min 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska 
Kostnad: 4000 kr (moms utgår ej) 

 

Föreläsare: Representant från FN-förbundet 
Tid: ca 60 min, kan anpassas efter behov 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska 
Kostnad: 4000 kr (moms utgår ej) 
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Kriget tar inte slut när vapnen tystnar. Minor kan ligga kvar i decennier efter att kriget har tagit 

slut, och drabbar oftast civila och barn hårdast. Minor och andra explosiva lämningar hindrar barn 

från att gå till skolan, bönder från att bruka sin mark och flyktingar från att återvända hem. Många 

tvingas leva i rädsla och otrygghet, vilket kan påverka möjligheten för föräldrar att servera mat 

på bordet och möjligheten att få igång samhällets ekonomi. Minor är ett hinder för att vi ska nå de 

globala målen för hållbar utveckling till år 2030.  

Arbetet mot minor har gått framåt de senaste decennierna men det är en lång väg kvar innan vi 

når en värld där alla kan leva i trygghet. Med ett nytt säkerhetsklimat där vi idag ser flera stora 

terrorist- och rebellgrupper använda improviserade minor och bomber har FN stora utmaningar 

framför sig.  

 

I denna föreläsning pratar vi om vad minor är 

och hur de kan fungera, hur FN:s 

minröjningsorganisation UNMAS på olika sätt 

arbetar för att både förebygga, röja och skapa 

opinion mot minor i olika länder, samt hur 

arbetet mot minor hänger ihop med de globala 

målen och en hållbar utveckling för alla.  

 

 

 

Föreläsare: Representant från FN-förbundet 
Tid: ca 60 min 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska 
Kostnad: 4000 kr (moms utgår ej) 
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Joakim Medin är journalist, 

författare, föreläsare och fotograf. 

Han arbetar ofta utrikes och 

skriver om demokratifrågor, 

mänskliga rättigheter, konflikter, 

fattigdoms- och flyktingfrågor. 

2016 släpptes hans debutbok 

”Kobane” som baseras på ett 

flertal reportageresor till kriget i 

Syrien. Han har länge följt hoten 

mot den liberala demokratin i 

Europa och 2018 kom 

reportageboken ”Orbánistan” om den auktoritära, högerpopulistiska regeringen i Ungern, som 

blivit ett föredöme för liknande krafter, inklusive Sverigedemokraterna. 2019 kom den 

uppmärksammade reportageboken ”Thailandssvenskarna” där Medin skriver om 

prostitutionsindustrin i Thailand och möter svenska manliga sexturister där, som berättar om 

sina värderingar och sin kvinnosyn. Medins fjärde bok, ”Samhällsbärarna”, kom 2021 och 

handlar om den svenska jourrörelsens dokumentation av hur kvinnor och barn utsatts för ökat 

våld i hemmet under coronapandemin. 

 

Joakim Medin är utbildad gymnasielärare i historia och samhällskunskap. Mer information finns 

på www.joakimmedin.se  

De folkliga protesterna mot Assadregimen i Syrien 2011 utvecklades till ett blodigt internationellt 

krig med katastrofala konsekvenser. 500 000 döda, ödeläggelse av hela städer och vår tids största 

flyktingkatastrof, som även nådde Europa och Sverige. Under några år orsakade den mest extrema 

krigförande parten Islamiska Staten ständiga nyhetsrubriker. Men nu har det blivit tystare igen.  

Vad händer när kriget tar slut? Många flyktingar gav sig av till Europa på grund av omvärldens 

otillräckliga humanitära hjälp på plats – har hjälpen förbättrats idag? Många syrier varken kan 

eller vill återvända till hemlandet om det ligger i ruiner.  

http://www.joakimmedin.se/
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Vilken roll kan västvärlden spela i en 

återuppbyggnad av Syrien? Och hur mycket 

har vanliga svenskar egentligen lärt sig om 

Syrien och alla de syrier som kommit hit? 

Kvinnor brukar höra till de allra mest utsatta i väpnade konflikter över hela världen. Det är 

kvinnor som ofta måste ta ett ännu större ansvar ifall familjen blivit flyktingar, särskilt ifall 

männen omkommit eller åkt iväg för att förbereda resor till säkrare områden. Kvinnor har också 

i långa tider utsatts för sexuellt våld som ett vapen i kriget – det idag kanske mest kända exemplet 

är Islamiska Statens masskidnappning av yezidiska kvinnor i Irak, som gjordes till sexslavar. 2016 

erkände FN:s människorättsråd detta sexslaveri som ett folkmord. Men i samma område, i Irak 

och Syrien, har kvinnor även varit aktiva motståndare till kvinnoförtrycket. Kurdiska kvinnliga 

soldater har varit västvärldens mest framträdande allierade.  

Hur ser de olika utmaningar ut som särskilt 

kvinnor upplever i konflikter? Kan dagens 

utveckling leda till en förändring, eller 

åtminstone till att kvinnor ses som något 

annat än bara offer. 

 

Under de senaste åren har nationalistiska, auktoritära och högerpopulistiska krafter expanderat 

i Europa. Typiskt för rörelsen är att man demoniserar meningsmotståndare, sprider ”fake news” 

och blåser upp hat och oro kring muslimer, flyktingar och invandrare. I flera europeiska länder 

har dessa krafter även fått regeringsmakten. Ungerns och Polens folkvalda regeringar 

underminerar den liberala demokratin, försvagar civilsamhället, åsidosätter mänskliga 

rättigheter och överger internationella konventioner och avtal. Med en EU-fientlig retorik har man 

blivit de nya föredömena för en lång rad högerpopulistiska partier, däribland för 

Sverigedemokraterna.  

Vad betyder den här utvecklingen för EU:s 

sammanhållning? För den växande 

polariseringen och intoleransen i både 

Sverige och Europa? Och för demokratin – 

kan man verkligen ta den för given?  

 

Föreläsare: Joakim Medin 
Tid: 60-90 min, med bildvisning 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms) 
Kontakt: info@joakimmedin.se  

Föreläsare: Joakim Medin 
Tid: 60-90 min, med bildvisning 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms) 
Kontakt: info@joakimmedin.se  

 

Föreläsare: Joakim Medin 
Tid: 60-90 min, med bildvisning 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms) 
Kontakt: info@joakimmedin.se  

mailto:info@joakimmedin.se
mailto:info@joakimmedin.se
mailto:info@joakimmedin.se
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I februari 2022 gick Ryssland till attack mot Ukraina och invaderade landet på flera fronter, efter 

månader av ökade spänningar mellan de båda länderna. Den ukrainska civilbefolkningen har 

drabbats mycket hårt och mindre än tre veckor in i kriget hade redan över tre miljoner människor 

flytt landet. Flyktingkrisen är den största i Europa sedan andra världskrigets slut. Kriget har 

kringgärdats av intensiv rysk desinformation som lett till kontroversiella beslut i EU om att 

blockera ryska statskontrollerade nyhetssajter. Samtidigt har Ryssland infört egna drakoniska 

lagar mot press- och yttrandefriheten. 

Journalisten Joakim Medin befann sig i Kiev när kriget bröt ut. Han följde den första tiden av ryska 

bombningar på plats, har rapporterat om flyktingströmmens uppkomst – och om hur andra 

ukrainare stannat kvar för att organisera ett motstånd.  

Kriget i Ukraina sägs ha gett upphov till en ny 

världsordning och har lett till kraftig 

upprustning i EU. Hur kan man förstå det 

ryska agerandet och krigets bakgrund? Och 

hur påverkas både Sverige och Europa av 

konflikten och flyktingkrisen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreläsare: Joakim Medin 
Tid: 60-90 min, med bildvisning 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms) 
Kontakt: info@joakimmedin.se  

mailto:info@joakimmedin.se
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Gabriella Irsten har en kandidat i internationella relationer och en dubbelmaster i Humanitärt 
bistånd och folkrätt från Ruhr-Universität Bochum, Tyskland. Malin Skålberg och Rebecka 
Lindholm Schulz har båda en master i Globala studier med inriktning internationella relationer, 
fred och utveckling samt konfliktlösning.  
 
Gabriella är ansvarig för Hållbar fred och Mänsklig säkerhet på Svenska Freds och har tidigare 
jobbat på den feministiska fredsorganisationen IKFF, både i Stockholm och på FN-kontoret i 
Geneve, samt jobbat som konsult för nedrustningsfrågor på FN:s högkvarter i New York.   
Rebecka är projektledare för Fredsakademin, den del av Svenska Freds som riktar sig till unga. 
Rebecka är även programledare för Fredspodden, Svenska Freds podd om allt som har med fred 
att göra. Rebecka har också erfarenhet av arbete med ungas inkludering genom att ha varit ideellt 
aktiv i besöksgrupp på flyktingförläggning samt som läxhjälpare.  
Malin är Fredsakademins utbildningssamordnare. Malin arbetar med Fredsakademins 
workshopverksamhet i gymnasieskolor och med att utbilda unga i fred, säkerhet och ledarskap 
genom Fredsakademins freds- och ledarskapsutbildning.    
 
 

 
Vad betyder mänsklig säkerhet och varför är det viktigt att utgå från det såväl i vår vardag som i 
arbetet för hållbar fred. I den här föreläsningen får du lära dig mer om mänsklig säkerhet, om hur 
begreppet uppstod, vad det innebär i teorin men framför allt i praktiken. Mänsklig säkerhet utgår 
från vad vi människor behöver för att vara trygga och säkra och delas in i sju områden. Efter den 
inledande föreläsningen sätts deltagarna i arbete i en workshop i smågrupper. 
 
Efter föreläsningen kommer du att:  
 

• ha fördjupad förståelse för vad mänsklig säkerhet är och vad det har för betydelse i ditt 
eget privata liv och det större, globala perspektivet.   

• ha en bredare bild av säkerhet och hur de prioriteringar som görs politiskt och 
ekonomiskt har betydelse för vilken värld och vilket samhälle vi skapar gemensamt.  

  
 
  

 

Föreläsare: Gabriella Irsten 
Tid: 40 min, med bildvisning + frågor 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (moms utgår ej) 
Kontakt: caroline.leuhusen@svenskafreds.se   

mailto:caroline.leuhusen@svenskafreds.se
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Sedan 2017 berörs Sveriges ungdomar av den återaktiverade värnplikten som bygger på ett 
säkerhetsperspektiv som utgår från militära medel och insatser. Fredsakademin, den del av 
Svenska Freds som vänder sig till unga, breddar synen på säkerhet och erbjuder en arena där unga 
får reflektera över alternativ till hur de kan bidra till en säkrare värld. I denna workshop får du 
som deltagare göra just det; reflektera över olika sätt att se på fred och säkerhet och vilka verktyg 
det finns för att skapa fred. 
  
Efter workshopen kommer du att:  
 

• ha fördjupad förståelse för olika perspektiv att se på fred och säkerhet   
• få en inblick i vilka fredliga alternativ det finns för att skapa en tryggare värld  
• känna dig stärkt i hur du kan arbeta med frågor som rör fred, säkerhet, demokrati och 

mänskliga rättigheter  
  
 

 

 

Föreläsare:  Workshopledare Malin Skålberg & Rebecka Lindholm Schulz 
Tid: ca 1 h 30 min 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (moms utgår ej) 
Kontakt: malin.skalberg@svenskafreds.se  

mailto:malin.skalberg@svenskafreds.se
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Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk 

folkrörelse som arbetar för att sammanföra individer och 

organisationer i ett arbete för en bättre och starkare Förenta 

Nationerna, och därmed en bättre värld. FN-förbundet arbetar 

både lokalt och globalt för att göra skillnad. Arbetets fokus utgår 

ifrån FN:s tre pelare: Fred, säkerhet och nedrustning, hållbar 

utveckling och mänskliga rättigheter och demokrati, där FN-

förbundet tillsammans arbetar för att vara en bidragande faktor 

till påverkan.
 

UN Photo/John Isaac 

 

Föreläsningen ger en bild av FN:s arbete med mänskliga rättigheter och systemet med att utarbeta 

konventioner som staterna ges möjlighet att ansluta sig till. Till varje kärnkonvention finns en 

övervakningskommitté som regelbundet granskar staternas efterlevnad av de juridiskt bindande 

FN-texterna. Vi tittar närmre på hur arbetet går till inom några av dessa.  

 

Under föreläsningen diskuterar vi FN:s 

möjligheter att förmå medlemsstaterna att 

följa de konventioner de anslutit sig till och 

att garantera sina medborgare mänskliga 

rättigheter. Föreläsningen innehåller 

interaktiva moment som kan anpassas till 

mottagaren.

 

I denna föreläsning pratar vi om varför barnäktenskap och kvinnlig könsstympning existerar, hur 

FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar för att stärka flickors och kvinnors sexuella och 

reproduktiva hälsa och rättigheter, och hur flickors rättigheter hänger ihop med de globala målen 

och en hållbar utveckling.  

 

Föreläsare: Representant från FN-förbundet 

Tid: 45-60 min 

Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal 

Språk: Svenska eller engelska 

Kostnad: 4000 kr (moms utgår ej) 
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Föreläsningen tar avstamp i Svenska FN-

förbundets projekt Flicka vilket är ett 

samarbete tillsammans med UNFPA i 

Etiopien. Föreläsningen innehåller 

interaktiva moment som kan anpassas  

till mottagaren. 

 

 

Flertalet internationella forskningsorgan larmar för att den demokratiska utvecklingen är på 

tillbakagång i världen. Samtidigt försämras villkoren för civilsamhällen. Denna föreläsning ger en 

överblick av den senaste utvecklingen för demokrati i världen och belyser de motgångar som 

civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare har bemött.  

 

Mottagarna får en grundläggande förståelse 

för FN:s arbete för demokrati och 

civilsamhällets demokratiska utrymme och 

får ta del av flertalet konkreta landsexempel.  

Föreläsningen innehåller interaktiva moment 

som kan anpassas till mottagaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreläsare: Representant från FN-förbundet 

Tid: 45-60 min 

Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal 

Språk: Svenska eller engelska 

Kostnad: 4000 kr (moms utgår ej) 

 

 

Föreläsare: Representant från FN-förbundet 

Tid: 45-60 min 

Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal 

Språk: Svenska eller engelska 

Kostnad: 4000 kr (moms utgår ej) 
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Johanna Wester arbetar med kunskapsspridning inom 

mänskliga rättigheter, med bakgrund som kursledare 

hos Amnesty, barnrättsinformatör för UNICEF, 

kommunikatör på ECPAT, medlem i Palmecentrets 

internationella expertgrupp och ansvarig för 

diskrimineringsfrågor hos regeringsinitiativet 

Nationell samverkan för psykisk hälsa. Som intresserad 

av jämlikhet och normer har hon gett ut 

fackböckerna Saker jag hade velat veta när jag var 

15 (Norstedts) och Catfight – nidbilder av kvinnor i 

grupp (Bonnierförlagen). Hon har även gett ut 

romanen Nattsagor för sömnlösa på Natur & Kultur och 

skriver nu på en fackbok om unga i sekter, som kommer 

ut 2023. 

 

Johanna erbjuder tre olika pass, som kan hållas separat eller i kombination. Varje föreläsning kan 

också fokuseras på specifika rättigheter eller ämnen som delaktighet och likabehandling. Skolan 

bestämmer nivå av interaktivitet och antalet deltagare.  

 

  

Med sina rättigheter tillgodosedda är unga den rakaste vägen till en demokratisk och välmående 

värld. Ändå ser samhället inte ut som rättigheterna i Barnkonventionen ställer krav på. Hur 

överbryggar vi de hindren? Vilka rättigheter har unga och hur kan de ta sig uttryck?  

 

Personal och elever får tillfälle att 

resonera kring unga som både 

rättighetsbärare och 

samhällsförändrare. 

 

”Så kunnigt och inspirerande!"  

– Sannarpsgymnasiet i Halmstad  

 

 

Föreläsare: Johanna Wester 
Fokus: Svenskt eller globalt, efter skolans önskemål  
Tid: 45-90 min  
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms) 
Kontakt: johanna.c.wester@gmail.com  

mailto:johanna.c.wester@gmail.com
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Hur påverkar idéer om kön hur människor bemöts? Vad kan jämställdhet ge till ett samhälle? Vi 

pratar om vad kvinnor har rätt till (som att få samma sorts lön, utbildning och porträttering i 

media som män) och rätt att skyddas från (som diskriminering, tafsning och skadliga sedvänjor).  

 

Utbildningen kan ha ett större eller 

mindre fokus på just unga. 

  

”Fantastisk föreläsning – tänkvärt, 

ödmjukt och roligt för alla!” – 

Landstinget Sörmland  

 

 

 

Hur motarbetas fördomar bäst? Hur ges unga meningsfullt inflytande? Hur kan den enskilda 

eleven utvecklas till sin fulla potential? Hur ser man bortom sina antaganden och tillämpar ett 

normkritiskt förhållningssätt? Vi diskuterar oss fram till svaren i ett moralfilosofiskt samtal med 

enkla övningar och högt i tak. I slutet av passet har gruppen samlat på sig verktyg, perspektiv, 

knep och tips.  

”Workshopen för vårt likabehandlingsnätverk 

var oerhört uppskattad. Genom att varva teori 

med konkreta vardagsexempel lyckas Johanna 

att på ett enastående sätt skapa genuint 

engagemang.”  

– Peter Tai Christensen, jämställdhets- och 

mångfaldsexpert, Unionen  

  

 

Föreläsare: Johanna Wester 
Fokus: Svenskt eller globalt, efter skolans önskemål  
Tid: 45-90 min  
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms) 
Kontakt: johanna.c.wester@gmail.com 

 
Föreläsare: Johanna Wester 
Tid: 45-90 min  
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms) 
Kontakt: johanna.c.wester@gmail.com 

mailto:johanna.c.wester@gmail.com
mailto:johanna.c.wester@gmail.com
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Joakim Medin är journalist, författare, 

föreläsare och fotograf. Han arbetar ofta 

utrikes och skriver om demokratifrågor, 

mänskliga rättigheter, konflikter, 

fattigdoms- och flyktingfrågor.  

2016 släpptes hans debutbok ”Kobane” 

som baseras på ett flertal reportageresor 

till kriget i Syrien. Han har länge följt 

hoten mot den liberala demokratin i 

Europa och 2018 kom reportageboken 

”Orbánistan” om den auktoritära, 

högerpopulistiska regeringen i Ungern, som blivit ett föredöme för liknande krafter, inklusive 

Sverigedemokraterna. 2019 kom den uppmärksammade reportageboken ”Thailandssvenskarna” 

där Medin skriver om prostitutionsindustrin i Thailand och möter svenska manliga sexturister 

där, som berättar om sina värderingar och sin kvinnosyn. Medins fjärde bok, ”Samhälls-bärarna”, 

kom 2021 och handlar om den svenska jourrörelsens dokumentation av hur kvinnor och barn 

utsatts för ökat våld i hemmet under coronapandemin. 

 

Joakim Medin är utbildad gymnasielärare i historia och samhällskunskap.  

Mer information finns på www.joakimmedin.se 

 

”Konventionsstaterna skall vidta åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av 
handel med kvinnor och utnyttjande av kvinnoprostitution”. Så säger FN:s konvention om 
avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Sexköpslagen infördes i Sverige 1999 – men 
lagen gäller inte utomlands. Varje år reser tusentals svenska män för att köpa sex i Thailand, av 
kvinnor eller till och med barn som säljer sina kroppar på grund av fattigdom. Thailand besöks 
årligen av hundratusentals svenskar, är en av världens främsta turistdestinationer och har 
samtidigt en av världens mest kända 
prostitutionsindustrier.  
Vad gör resebolag, barnrättsorganisationer, 
regeringar och det internationella samfundet för 
att åtgärda denna problembild? Vad säger 
kvinnorna och de svenska männen själva? Och hur 
reagerar alla vanliga svenska turister på männens 
kvinnosyn, beteende och sexuella utnyttjanden?   

 

Föreläsare: Joakim Medin 
Tid: 60-90 min, med bildvisning 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms) 
Kontakt: info@joakimmedin.se  

http://www.joakimmedin.se/
mailto:info@joakimmedin.se
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I slutet av 2020 rapporterades det att en tredjedel av alla svenska kommuner hade sett en ökning 

av våld i nära relationer under det gångna året. En sådan utveckling ingick i ett större, globalt 

mönster under pandemin. Coronavirusets spridning ledde till restriktioner, utegångsförbud och 

till att folk tillbringade betydligt mer tid i hemmet. Samtidigt skedde det en enorm ökning av mäns 

våld mot kvinnor och barn i samma hushåll. FN:s generalsekreterare António Guterres skickade i 

april 2020 en uppmaning till världens alla regeringar om att bekämpa våldet i nära relationer. I 

somliga länder hade redan då dubbelt så många utsatta kvinnor sökt hjälp.  

 

Vilka konsekvenser har det ökade våldet under 

pandemin fått för jämställdheten, kvinnors och 

barns rättigheter och handlingsutrymme i 

världen? Och hur har FN, respektive nationella 

makthavare och kvinnoorganisationer i både 

Sverige och andra länder bekämpat våldet? 

  

 

  

Omkring 300 svenskar reste på 2010-talet för att ansluta sig till jihadiströrelsen Islamiska staten 

i Syrien och Irak. Påfallande många var unga som hade radikaliserats i religiösa miljöer eller på 

nätet. Många hade också befunnit sig i någon form av utanförskap. IS-resenärerna gav upphov till 

en debatt om unga människors sårbarhet för extrema idéer och konspirationsteorier.  

 

Joakim Medin har skrivit boken ”Amanda” tillsammans med Patricio Galvez, om Patricios dotter 

Amanda Gonzalez som reste från Göteborg till IS tillsammans med sin make Michael Skråmo, 

Skandinaviens mest välkända IS-medlem. Där berättas bakgrunden till Amandas radikalisering,     

hur fundamenta-listiska budskap på nätet skapade allt större trångsynthet – men också att hon 

påverkades av faktorer som islamofobin i Sverige.  

 

Boken slår ett slag för att skolan och hela 

samhället måste jobba mer för att förhindra 

att unga glider in i radikala, våldsbejakande 

miljöer.   

  

Föreläsare: Joakim Medin 
Tid: 60-90 min, med bildvisning 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms) 
Kontakt: info@joakimmedin.se  

 

 

Föreläsare: Joakim Medin 
Tid: 60-90 min, med bildvisning 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms) 
Kontakt: info@joakimmedin.se  

mailto:info@joakimmedin.se
mailto:info@joakimmedin.se
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David Collste är forskare inom hållbar utveckling och 

ekonomi vid Stockholm Resilience Centre. David kommer 

från Linköping, har arbetat för den nationella samordnaren 

för Agenda 2030 och var 2013 Sveriges ungdomsdelegat till 

FN:s kommission för hållbar utveckling i New York. I New 

York arbetade han även med förhandlingarna av Agenda 

2030 och de globala målen. 

2022 lanserades initiativet Earth4All som David arbetat med de senaste åren. I boken Earth4All: 

A survival guide for humanity föreslås fem omvandlingar som är nödvändiga för att nå de globala 

målen inom planetens gränser. Boken bygger på en ny modell som simulerar världens framtida 

befolkning, ekonomi och miljömässiga utveckling under resten av århundradet. Projektet består 

också av en grupp ekonomiska tänkare som har föreslagit lösningar på världens problem och en 

väg framåt.Boken utgår från frågan: kan hela världens befolkning uppnå en hög livskvalitet i 

samhällen med respekt för planetens gränser?  

 

Boken är en efterföljare till Tillväxtens gränser som när den publicerades 1972 blev en 

varningsklocka för vart världen är på väg. Men till skillnad från Tillväxtens gränser som utforskade 

risken för en världsomfattande miljökollaps ligger fokuset för Earth4All på vad som krävs för att 

minska framtida risker.  

https://www.earth4all.life/
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I föreläsningen förklarar David vad vi kan 

göra för att få till omställningen som krävs – 

och vilka riskerna är med att låta bli.  

 

 

 

2015 antogs FN-resolutionen innehållande en ny agenda för alla världens länder – en 

hållbarhetsagenda. Samtidigt går fler än 800 miljoner av jordens invånare hungriga och en 

ekologisk kollaps riskerar att bli verklighet om inte världen ställer om till hållbarhet. Förändring 

är möjlig, men kräver en total omvandling av vårt samhälle. Varför krävs en sådan omvandling 

och hur skulle den kunna se ut? 

Föreläsningen utgår från de globala målen för 

hållbar utveckling och planetens gränser.  

I presentationen ingår perspektiv från 

Sverige, Europa samt från dialoger om de 

globala målen som föreläsaren arbetat med i 

Rwanda. 

 

50 år har passerat sedan den historiska Stockholmskonferensen som var FNs första konferens om 
mänsklighetens miljö. Sedan dess har världen förändrats. Enorma framgångar i mänskligt 
välbefinnande och teknologiska landvinningar har nåtts på bekostnad av ökad ojämlikhet och en 
allt tydligare klimat- och miljökris.  
 
I föreläsningen går David in på hur ekonomin 
behöver förändras för att världen ska bli mer 
rättvis, hur ojämlikheten i världen ser ut idag, 
hur indikatorer kan hjälpa till att förändra hur 
vi ser på världen och vilka möjligheter som 
finns för förändring. Föreläsningen bygger på 
rapporten Economy and Finance for a Just 
Future on a Thriving Planet som släpptes i juni 
2022. 

 

Föreläsare: David Collste 
Tid: 30-90 min 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms) 
Kontakt: david.collste@su.se  
 

 

Föreläsare: David Collste 
Tid: 30-90 min 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms) 
Kontakt: david.collste@su.se  

Föreläsare: David Collste 
Tid: 30-90 min 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal  
Språk: Svenska eller engelska  
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms) 
Kontakt: david.collste@su.se  

https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2018-10-17-a-smarter-scenario.html
https://swed.bio/reports/report/dialogue-workshop-report-african-dialogue-twi2050/
https://swed.bio/reports/report/dialogue-workshop-report-african-dialogue-twi2050/
https://financetransformation.earth/
https://financetransformation.earth/
mailto:david.collste@su.se
mailto:david.collste@su.se
mailto:david.collste@su.se
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FN-förbundet har i år 18 

utvalda ambassadörer från hela 

Sverige som utbildats i frågor 

om Mänskliga rättigheter; Fred 

och säkerhet; samt Hållbar 

utveckling. Ambassadörerna 

arbetar över hela landet och 

utgör en länk mellan FN-

förbundet och rörelsen.  

Ambassadörerna arbetar för att 

sprida kunskap om FN:s arbete 

och arbetet för en bättre värld 

med fokus på FN-projekten 

Flicka och Minor. Ett arbete för 

att vi tillsammans ska få en ökad kunskap om FN:s arbete men även för att öka engagemanget hos 

unga. 

 

Våra engagerade ambassadörer besöker gärna kostnadsfritt FN-skolor för att hålla föreläsningar, 

workshops eller presentationer om Mänskliga rättigheter; Fred och säkerhet; och Hållbar 

utveckling. Ni kan önska föreläsning eller workshop om respektive fråga. Önskar ni en 

presentation med fokus på Globala målen kommer ambassadören prata om hur utvecklingen ser 

ut i världen, bakgrunden till hur målen togs fram, vad som utmärker dem och hur FN arbetar i fält 

för att bidra till att de globala målen nås. 

 

För bokning av en ambassadör, vänligen boka via denna 

länk: https://fn.se/boka-en-forelasning/ Observera att 

en föreläsning/workshop av en ambassadör från FN-

förbundet är kostnadsfritt för er som FN-skolor. 

 

 

 

 

 

 

Föreläsare: Ambassadör 
Tid: 45-60 min 
Målgrupp: Elever  
Språk: Svenska 

 

https://fn.se/boka-en-forelasning/
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Under våren 2023 har ni chansen att bjuda in en av våra internationella praktikanter att föreläsa 

på er skola. Praktikanterna har under hösten 2022 varit på ett av FN-förbunden i Armenien, 

Georgien eller Tanzania där deras uppgift varit att genomföra olika aktiviteter med fokus på ungas 

deltagande inom utvecklingsprogrammen i värdlandet. FN-förbunden i Georgien och Armenien 

samarbetar i ett program med fokus på inkluderande demokratisering, medan Tanzanias FN-

förbund arbetar inom ett program med fokus på Agenda 2030. 

 

Praktikanterna och kommer finnas tillgängliga för föreläsningar från och med slutet av januari till 

mars 2023. 

 

Om ni skulle vilja boka en föreläsning med en praktikant är ni varmt välkomna att kontakta vår 

ansvariga för internationella praktikantprogrammet: Lovisa Kårelius, lovisa.karelius@fn.se  

mailto:lovisa.karelius@fn.se

