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Vad är en studiecirkel?
I en studiecirkel träffas ni för att lära er något
som ni är intresserade av.
Ni träffas flera gånger
på en särskild tid och veckodag.
En cirkelledare hjälper er med studierna.
I en studiecirkel lär ni av varandra.
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Det här är Studieförbundet
Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan ordnar den här studiecirkeln.
Studieförbundet Vuxenskolan kallas för SV.
SV är en förening.
Medlemmar och styrelser i andra föreningar bestämmer i SV.
SV är inte ett företag som ska tjäna pengar.
SV tillhör inte något parti eller följer någon särskild tro.
SV ordnar studiecirklar och kultur för att människor ska kunna
lära sig och utvecklas med sina nya kunskaper.

Det här tror SV på
SV tycker att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter.
SV tror att människor själva tillsammans med andra människor
ändra sina liv. SV tror på en värld där alla tänker på att samhället
ska fungera för alla människor och att det som finns på jorden ska
räcka till alla, nu och i framtiden.
SV tror att vi får mer demokrati när människor kan bestämma
mer om sina liv.
SV arbetar överallt i landet för att kultur och föreningar ska bli
bättre och utvecklas.
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Träff 1 – FN:s globala mål
Välkommen till studiecirkeln
om FN:s globala mål!
Här kommer ni få lära er om de olika målen
och varför målen finns.
Ni kommer också få fundera på
vad ni själva kan göra
för att hjälpa till att nå målen

Inledning
FN har beslutat om en plan
som ska hjälpa till att göra världen bättre.
Planen har 17 mål.
De kallas för FN:s globala mål.
Det är mål som handlar om
miljö, människor och pengar.
Vi behöver tillsammans nå målen
för att få en hållbar värld.

Global betyder att något finns i hela världen.
FN:s globala mål gäller alltså alla överallt.
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Vilka är FN?
FN är en stor organisation
där nästan alla världens länder är med.
I FN samarbetar länderna
för att skapa fred och en bra värld.
Alla länderna styr FN tillsammans.
Inget land måste vara med i FN.
Men de som är med
har lovat att följa FN:s regler.
Det är till exempel regler om
att man inte får starta krig.

Diskutera
• Vad vet ni om FN?

Globala målen
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FN har tagit fram de globala målen
för att skapa en bättre värld.
Ibland kallas målen för ”hållbarhetsmål”.
De kallas så eftersom målen finns
för att skapa en mer hållbar värld.
En hållbar värld är bra för oss som lever nu.
Men en hållbar värld är också en värld
som kommer vara bra
för de som lever efter oss.
Många människor tror
att hållbarhet bara handlar om miljön.
Men hållbarhet handlar om många fler saker.
Det handlar om allt som är viktigt
för att vi människor ska ha ett bra liv.
Alla länder i FN har kommit överens om
de globala målen tillsammans.
Målen handlar om sådant som är viktigt
för alla överallt i världen.
Det är inte lätt att bestämma saker i FN
eftersom så många länder är med.
Därför är de globala målen väldigt speciella.
FN har aldrig lyckats bestämma
något sådant här förut.

9

VÅR FRAMTID

Länderna i FN har bestämt
att vi ska försöka nå alla målen till år 2030.
Därför kallas de globala målen
också för Agenda 2030.

Allt hänger ihop
De globala målen bildar tillsammans
en plan för att få en hållbar utveckling.
Målen handlar om väldigt olika saker.
Men FN har ändå valt
att ha alla mål i samma plan.
Det beror på att alla målen hänger ihop på olika sätt.
Till exempel handlar det första målen om fattigdom.
Målet är att ingen ska vara fattig.
Det andra målet handlar om hunger.
Målet är att ingen ska vara utan mat.
De två målen hänger ihop ganska tydligt;
Om inte alla har tillräckligt med pengar
så kan inte heller alla köpa mat.
FN har också kommit fram till
att det inte räcker att vi når ett av målen.
Det räcker inte om vi når fem av dem heller.
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Om vi vill ha en hållbar värld
måste vi nå alla sjutton mål.
Det kan verka väldigt svårt.
Men tillsammans kan vi göra stor skillnad.
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17 mål
De globala målen är 17 stycken.
Varje mål har ett tema,
till exempel klimat, fattigdom eller ojämlikhet.
Gör det här tillsammans
Till det här materialet finns det
kort med bilder på alla målen.
Sätt upp korten på en vägg eller tavla!
Bilderna ska vara framåt.
Läs tillsammans upp
vad de olika målen heter.
Sedan får alla välja ett kort med det mål
som de tycker verkar allra viktigast
för att skapa en bra värld.
Läs baksidan på de kort ni väljer ut
och sätt sedan upp korten på en annan vägg.

Diskutera
• Varför tycker ni att de här målen är viktigast?
Låt var och en förklara hur den tänkt.

12

VÅR FRAMTID

• Tycker ni i gruppen
att samma mål är viktiga?
Varför då eller varför inte?
• Är det något mål
som ni tycker inte alls känns viktigt?
Varför då?
• Är det något mål ni inte förstår alls?
Försök förstå tillsammans.
Ta ett foto av alla korten ni valt
eller skriv upp vilka kort det var.
Sätt sedan tillbaka korten
tillsammans med de andra igen.
Välj nu ut ett kort var igen.
Välj det som ni tycker verkar mest spännande
eller som ni vill lära er mer om.

Diskutera
• Har ni valt samma igen?
• Varför tycker ni att de här målen
känns viktiga eller spännande?
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Den här gången ska ni få prata om miljön.
När någon säger ”miljön”
menar de oftast naturen som finns runt oss.
Till miljön räknas både växter, djur, vatten, luft och väder.
Miljön är livsviktig för oss människor.
Vi måste ha ren luft att andas.
Vi måste ha rent vatten att dricka.
Och vi behöver naturen
eftersom den ger oss all vår mat.
Från naturen får vi också
allt som vi behöver för att tillverka saker,
till exempel metall, trä och sten.
Vi måste med andra ord
vara väldigt rädda om miljön.
Men det är vi inte.
De senaste hundra åren
har vi gjort mycket som är dåligt för miljön.
Det går att mäta allt dåligt vi gjort.
Ibland mäter man det
med något som kallas ”ekologiska fotavtryck”.
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De som har ett stort ekologiskt fotavtryck
gör mycket som är dåligt för miljön.
Många rika länder har ett stort ekologiskt fotavtryck.
Sverige är ett av de länderna.
Vi ligger på plats 14

bland länderna som förstör miljön mest.
De globala målen om miljö
Tre av de globala målen
handlar om att rädda miljön:
• Mål 13 – Klimatförändringarna
• Mål 14 – Hav
• Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 7 – Hållbar energi handlar också
om miljö på ett sätt.
Därför finns det också med här.
Gör det här tillsammans
Här finns texter om alla fyra målen.
Men ni behöver inte läsa om alla.
Välj ut ett eller två mål
som ni tycker verkar mest intressanta.
Läs texterna om dem och fundera kring frågorna.
Kanske var det något särskilt mål
som ni ville lära er mer om förra gången?
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Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna
Klimatet
Klimat är nästan samma sak som väder.
Men väder handlar om kortare tid.
Väder är hur det är ute
just nu, förra veckan eller nästa månad.
Klimat är vädret under lång tid.
Klimatet är livsviktigt
för allt som lever på den här planeten.
Utan ett bra klimat
kan inget leva här.

Klimatförändringarna
Vi släpper ut mycket gaser och rök i luften.
Utsläppen består till exempel av
avgaser från bilar
och rök från industrier.
I mycket av utsläppen
finns det koldioxid.
Koldioxid gör klimatet varmare.
Det brukar kallas för växthuseffekten.
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Ett varmare klimat kanske inte låter så farligt.
Men när klimatet blir varmare
påverkas miljön väldigt mycket.
Det leder bland annat till
att många platser blir torra.
På vissa platser har vattnet försvunnit helt.
Varken djur eller människor kan leva där.
Ett stort problem med varmare klimat
är också att is smälter
på Nordpolen och Sydpolen.
När isen där smälter
blir det mycket mer vatten i havet.
Det leder bland annat till
att det blir fler översvämningar.
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Mål 13 handlar om att
vi måste stoppa klimatförändringarna nu.
Annars kan vi människor inte leva på jorden.

Diskutera
• Märker ni av klimatförändringarna?
• Händer det några saker där ni bor
som är dåliga för klimatet?
• Vad kan vi göra
för att stoppa klimatförändringarna?
Det här kan ni göra tillsammans
• Ta reda på mer om Nordpolen och Sydpolen.
Hur ser det ut?
Vilka djur lever där?
Vad har hänt på grund av klimatförändringarna?
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Mål 14 - Hav och marina resurser
Haven utgör 70 procent av vår planet.
Det är nästan tre fjärdedelar.
Det finns alltså mycket mer hav än land.
Haven är livsviktiga eftersom de hjälper till
att hålla rätt temperatur på jorden.
Det bor också mycket djur i haven,
och vi människor får mycket mat därifrån.
Men vi människor har förstört haven på flera sätt.
Ett stort problem är skräp.
Allt skräp vi slänger
måste ta vägen någonstans.
Ibland hamnar skräpet i naturen.
Framför allt är plast-skräp ett stort problem.
Naturen kan inte ta hand om plasten.
Plasten bara finns kvar,
utan att försvinna.
Det kan ta flera hundra år innan plast försvinner.
I haven finns det extra mycket plast-skräp.
År 2019 trodde forskare att det fanns
150 miljoner ton plast i haven.
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Mål 14 handlar om att
vi måste rädda våra hav.
När vi förstör våra hav
förstör vi hela vår planet.

Diskutera
• Händer det några saker där ni bor
som är dåliga för havet?
• Var slänger ni ert skräp någonstans?
• Har ni någonsin slängt skräp i naturen?
• Vad kan vi göra
för att sluta förstöra haven?
Det här kan ni göra tillsammans
• Kom på saker man kan tillverka av plast-skräp
i stället för att slänga det.
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Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald
Ekosystem
Allt i naturen hänger ihop.
Inget i naturen klarar sig utan
de andra växterna och djuren
som lever runt omkring.
Det kallas för ekosystem.
I naturen finns det massor av ekosystem.
De kan vara stora eller små.
Det kan till exempel vara en skog.
I skogen klarar sig inte
djuren och växterna utan varandra.
Det är likadant på en liten tuva med mossa.
Massa små djur behöver mossan för att bo i.
Och mossan behöver djuren.
Därför är det viktigt
att vara rädd om alla växter och djur.
Om en sorts djur försvinner
kanske en växt gör det också.
Om en sorts gräs försvinner
kanske fjärilarna gör det med.
Allt hänger ihop.
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Biologisk mångfald
Biologisk mångfald betyder
att det finns många olika sorters djur och växter.
När det finns många olika sorter
gör det naturen mer stabil.

Exempel: Biologisk mångfald på en äng
På en äng finns det blommor, bin och fjärilar.
Bina och fjärilarna pollinerar blommorna.
Då kan blommorna blomma och sprida sina frön.
Då blir blommorna fler.

Men om det bara fanns bin
skulle ängen vara väldigt sårbar.
Om det skulle hända bina något
så skulle det inte bli några nya blommor.
När det finns både bin och fjärilar
kan fjärilarna hjälpa blommorna
om bina skulle försvinna.
Ekosystem och biologisk mångfald
är två saker som är viktiga i naturen.
När vi skadar växter och djur
så förstår vi både ekosystemen och mångfalden.
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Ett problem är att vi hugger ner massor av skog.
Skogen behövs för att den bildar syre.
Dessutom är den hem till många djur.
Vi dödar också många djur.
Vi dödar till exempel djur eftersom
vi inte vill att de ska finnas på en viss plats.
Vi dödar också djur eftersom
vi vill ha deras kött, tänder eller skelett.
Därför är många djurarter utrotningshotade.
De arterna riskerar att försvinna helt
om ingen gör något åt det.
Det kan skapa stora problem för ekosystemen
och det förstör mångfalden.
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Ett annat problem är att vi människor
sysslar med många saker som är giftiga.
Giftet måste ta vägen någonstans
när vi använt det klart.
Ofta hamnar det på olika ställen i naturen,
till exempel i skogar eller hav.
Där kan djur få i sig det och bli sjuka
eller så dör växter av giftet.

Diskutera
• Händer det några saker där ni bor
som är dåliga för ekosystemen eller den biologiska mångfalden?
• Var passar människor in i ekosystemen?
• Vad kan vi göra för att sluta förstöra
ekosystem och den biologiska mångfalden?
Det här kan ni göra tillsammans

• Gå ut och kolla runt omkring er.
Vad finns det för ekosystem där ni är?

25

VÅR FRAMTID

Mål 7 – Hållbar energi till alla
Energi är till exempel el.
El är väldigt viktigt för oss människor.
Vi måste ha el
för att kunna tillverka saker i fabriker
och ha lampor hemma.
Just nu tillverkar vi el på många olika sätt.
Till exempel använder vi vindkraftverk
för att göra el av luftens rörelser.
Det är ett bra sätt att tillverka el.
Men vi gör också el på dåliga sätt,
till exempel genom att elda kol och olja.
Det är väldigt dåligt
eftersom det släpper ut koldioxid.
Det är också dåligt
eftersom vi använder mycket natur-resurser.
Natur-resurser är till exempel metall, trä och olja.
Just nu använder vi mer resurser
än vad naturen klarar av.
Till exempel så använder vi så mycket kol och olja
att det kan ta slut snart.
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Just nu är det många i världen
som inte har el hemma.
De har ingen spis och inga element.
Mål 7 säger att alla ska ha el hemma.
Men det ska vara el
som är tillverkad på ett bra sätt.

Diskutera
• Hur mycket el använder ni?
• Vad kan vi göra
för att sluta tillverka el på dåliga sätt?
Det här kan ni göra tillsammans
• Vet ni hur elen i Sverige tillverkas? Försök ta reda på det!
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Hur kan vi rädda naturen och klimatet?
Just nu skadar vi
naturen och klimatet på många sätt.
Men det finns massor av saker
vi kan göra för att ta hand om naturen i stället.
Vi kan till exempel låta bli
att slänga skräp i naturen.
I stället kan vi sopsortera.
Vi kan åka mindre bil
och ta cykeln i stället.
Då släpper vi ut mindre avgaser.
Vi kan demonstrera
så att de som bestämmer
beslutar om nya lagar.
Lagarna kan till exempel stoppa företag
från att släppa ut gifter i naturen.
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Gör det här tillsammans
• Kom på fler saker ni kan göra
för att rädda naturen och klimatet!
• Bestäm en sak var
som ni kan göra redan imorgon
för att hjälpa naturen och klimatet.
• Ta reda på om det finns några organisationer där ni bor
som arbetar med miljön.
Vad gör de för att rädda miljön?
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Den här träffen handlar om sociala frågor.
Sociala frågor är allt
som har med människor att göra.
Ni ska till exempel få prata om
fattigdom, skola och ojämlikhet.

Uppgift från förra gången
• Har du lyssnat på radio, läst tidningar eller tittat på tv?
• Pratade de något om miljö?
Vad pratade de om då?

Rättigheter
En viktig sak i sociala frågor är rättigheter.
Alla människor har rätt till vissa saker,
till exempel mat, skola och någonstans att bo.
Det kallas mänskliga rättigheter.
Men mänskliga rättigheter handlar inte bara
om saker vi behöver för att överleva.
Till exempel är det en mänsklig rättighet
att få bestämma över sitt eget liv.
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De globala målen om sociala frågor
Åtta av de Globala målen handlar om
att människor ska ha det bra:
• Mål 1 – Ingen fattigdom
• Mål 2 – Ingen hunger
• Mål 3 – Hälsa
• Mål 4 – Utbildning
• Mål 5 – Jämställdhet
• Mål 6 – Vatten och sanitet
• Mål 10 – Jämlikhet
• Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
• Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
Gör det här tillsammans
Här finns texter om alla fyra målen.
Men ni behöver inte läsa om alla.
Välj ut ett eller två mål
som ni tycker verkar mest intressanta.
Läs dem och fundera kring frågorna.
Kanske var det något särskilt mål
som ni ville lära er mer om förra gången?
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Mål 1 – Ingen fattigdom
Många personer i världen är fattiga.
Framför allt finns det många fattiga
i länder i Afrika och Asien.
Men i Sverige finns det också människor
som har ont om pengar.
Överallt finns det vissa grupper av människor
som ofta är fattigare
än resten av befolkningen.
Att de är fattiga beror ofta på diskriminering.
Ni kan läsa mer om diskriminering under Mål 10.
Men att vara fattig betyder inte bara
att man inte har pengar.
Ofta saknar fattiga människor
många andra saker också.
Till exempel kanske de inte får gå i skola
eftersom de måste arbeta i stället.
Att vara fattig hänger också ihop
med frihet och makt.
Fattiga människor kan inte åka dit de vill
eller bli vad de vill.
De kan också ha svårt
att bestämma över sitt eget liv.
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Extrem fattigdom
En del fattiga människorna
är extremt fattiga.
Det betyder att de lever
på mindre än 20 kronor om dagen.
I Sverige är de flesta mycket rikare.
År 2018 levde många personer i Sverige
på ungefär 700 kronor om dagen.

Mål 1 handlar om
att stoppa fattigdomen.
Alla länder ska ordna
så att ingen är fattig där.

Diskutera
• Vilka länder i världen tror ni
är fattigast och rikast?
• Vem är rik och vem är fattig i Sverige?
Det här kan ni göra tillsammans
Gå in på http://världskoll.se/fokus/extrem-fattigdom
och svara på frågorna där.
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Mål 2 – Ingen hunger
Just nu är det många i världen
som inte får tillräckligt med mat.
De är hungriga hela tiden.
Det är flera olika saker
som gör att det finns hunger.
En del människor är så fattiga
att de inte kan köpa mat.
Andra människor försöker odla sin mat,
men det går inte.
Det kan bero på klimatförändringarna,
som ni kunde läsa om förra gången.
Klimatförändringarna gör
att det till exempel blir för torrt för att odla.
Egentligen finns det mat
till alla människor på jorden.
Vi odlar så mycket mat
att det skulle räcka till alla.
Men tyvärr är det svårt
att få maten dit den behövs mest.
Mål 2 handlar om att ordna
så att alla på jorden får mat.
Maten ska vara bra
och innehålla allt kroppen behöver.
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Diskutera
• Vilken mat mår ni bra av?
• Varför tror ni att vissa länder har mycket mat
medan andra länder har väldigt lite mat?
Det här kan ni göra tillsammans
• Gå in på http://världskoll.se/fokus/hunger
och svara på frågorna där.
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Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
Det är många olika saker
som vi människor behöver för att må bra.
Vi måste vara friska i kroppen
och vi måste må bra i själen.
Därför är det viktigt att alla får hjälp
när de inte mår bra.
I Sverige finns det läkare, sjukhus och vårdcentraler.
Så är det inte i alla länder.
I många länder kan människorna inte få hjälp
när de blir sjuka.
Därför kan även en ganska ofarlig sjukdom
bli väldigt allvarlig.
Många människor blir också sjuka helt i onödan.
Det beror på att de inte kan skydda sig
mot bakterier och virus.
Små barn är extra utsatta.
Små barn blir lättare allvarligt sjuka än vuxna.
I fattiga länder dör många små barn
eftersom de inte får vård.
Vaccin är ett sätt att rädda många barn.
Vaccin får man med en spruta.
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Ett vaccin skyddar mot en sjukdom.
I Sverige får alla små barn flera olika vaccin.
Men så är det inte i alla länder.
Det är också väldigt viktigt med sjukvård
för alla som föder barn.
Att föda barn är jobbigt för kroppen.
Därför är det viktigt
att en läkare är med hela tiden.
Utan läkare blir det väldigt farligt att föda barn.
Mål 3 handlar om att alla ska må bra.
Alla ska ha en god hälsa
och få hjälp när de är sjuka.
Vi måste ju vara friska och glada
för att kunna ha ett bra liv.

Diskutera
• Varför är det så viktigt med god hälsa?
• Vem tycker ni ska ordna
så att det finns bra sjukvård i ett land?
Det här kan ni göra tillsammans
• Gå in på http://världskoll.se/fokus/barnadodlighet
och svara på frågorna där.
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Mål 4 – God utbildning för alla
Utbildning är jätteviktigt för alla människor.
Det är i skolan man får utbildning.
Skolan lär oss saker
som är viktiga att veta i livet.
Vi får till exempel lära oss
att läsa, skriva och räkna.
En person som kan läsa och skriva
kan lättare få veta
vad som händer i världen.
Den kan lättare berätta för andra
vad den tycker.
Den kan också lättare ta reda på
vilka rättigheter den har.
Men skolan är viktig på andra sätt också.
Skolan gör att många slutar vara fattiga.
En person som har gått i skola
kan ofta få ett bättre jobb
och tjäna mer pengar.
Men det är många barn i världen
som inte får gå i skola.
I vissa länder kostar skolan pengar.
Det har fattiga människor inte råd med.
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I andra länder kan det vara så
att flickor inte får gå i skola.
I vissa länder är också skolan väldigt dålig.
Det finns inga bra klassrum
och inga bra lärare.
Mål 4 handlar om
att alla ska få gå i en bra skola.
Alla ska kunna läsa, skriva och räkna.

Diskutera
• Vad tycker ni om skolan där ni bor?
• Hur är en bra skola?
• Vad skulle hända om alla skolor försvann?
Det här kan ni göra tillsammans
• Gå in på http://världskoll.se/fokus/skolgang
och svara på frågorna där.
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Mål 5 – Jämställdhet
Jämställdhet är
när kvinnor och män har det lika bra.
I ett jämställt samhälle
får kvinnor och män bestämma lika mycket.
De har lika mycket pengar
och de mår lika bra.
Men så är det inte just nu.
Kvinnor har det ofta sämre än män.
Till exempel tjänar många kvinnor
mindre pengar än män.
Dessutom får färre flickor gå i skolan
jämfört med pojkar.
På många ställen i världen
är det också farligare att vara kvinna.
Kvinnor blir oftare hotade
eller skadade av andra människor.
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I en del länder får inte kvinnor heller
bestämma över sitt eget liv.
Det är vanligt att de tvingas gifta sig
fastän de inte vill.
Mål 5 handlar om
att kvinnor ska ha det lika bra som män.
För att få en värld som är hållbar
måste alla vara jämställda.

Diskutera
• Varför är det ojämställt mellan kvinnor och män?
• Har ni varit med om något ojämställt?
Det här kan ni göra tillsammans
• Gå in på http://världskoll.se/fokus/kvinnor-i-parlamentet
och svara på frågorna där.
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Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla
Vatten är förutsättning för allt liv.
Inget levande kan finnas utan vatten,
varken djur, växter eller människor.
När forskare letar efter liv på andra planeter
letar de alltid efter vatten.
Om det finns vatten så finns det liv.
Vi människor behöver vatten att dricka
och laga mat med.
Vatten är också viktigt för saniteten.
Sanitet är att kunna hålla sig ren.
Vi behöver ju till exempel vatten
för att kunna duscha och gå på toa.
På platser med dålig sanitet
blir människor ofta sjuka.
Att kunna tvätta sig och gå på toa
är viktigt för att inte smittas av sjukdomar.
På många ställen i världen
har människor inget vatten alls,
eller så är vattnet smutsigt.
Smutsigt vatten kan vara farligt.
Det kan innehålla bakterier
som man kan bli sjuk av.

43

VÅR FRAMTID

För att det ska finnas bra vatten överallt
måste vi vara rädda om vårt dricksvatten.
Vi kan inte dricka vatten från haven
eftersom det vattnet är salt.
Men vi kan dricka vatten från sjöar och floder.
Därför måste vi vara extra rädd om naturen där.

Diskutera
• Hur tror det skulle vara
att leva utan rinnande vatten hemma?
Det här kan ni göra tillsammans
• Gå in på http://världskoll.se/fokus/vattentillgang
och svara på frågorna där.
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Mål 10 – Minskad ojämlikhet
Alla människor är lika mycket värda.
Därför ska också alla ha det lika bra.
Det är en mänsklig rättighet.
Alla ska få göra samma saker,
ha lika mycket pengar
och bli behandlade på samma sätt.
Då är vi jämlika.
Men tyvärr är inte alla människor jämlika.
En del människor har det sämre än andra.
Till exempel har många människor
mindre pengar än andra människor.
En del människor blir också diskriminerade.
Diskriminering betyder att någon behandlas dåligt
eftersom den tillhör en viss grupp av människor.
Till exempel kan det vara svårare att få jobb
för en person som är född i ett annat land.
Men det är inte bara ojämlikt mellan människor.
Det är också ojämlikt mellan länder.
En del länder har mycket pengar
medan andra är fattiga.
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I Sverige är diskriminering förbjudet
om det beror på:
• Kön
• Könsöverskridande identitet eller uttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Sexuell läggning
• Ålder

Diskutera
• Har ni varit med om något ojämlikt?
• Varför diskriminerar människor ibland andra människor tror ni?
Det här kan ni göra tillsammans
• Gå in på https://www.do.se/lattlast/vad-ar-diskriminering/
sju-diskrimineringsgrunder/
och läs mer om diskriminering.
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Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
Mer än hälften av alla människor
bor i eller nära städer.
Därför är det viktigt att städerna
är bra för de som bor där.
Alla ska ha samma möjligheter
att få ett bra liv.
Det är till exempel viktigt
att alla kan få en bra bostad.
Ingen ska behöva bo
i ett dåligt hus eller en dålig lägenhet.
Det ska inte heller vara jättedyrt
att få en bra bostad.
Det är också viktigt med bra transportmedel.
Transportmedel är allt
som man åker med.
Det är till exempel bussar, bilar och cyklar.
Det är extra viktigt med bra transporter i städer
eftersom det bor så många människor
på en väldigt liten yta.
Städer kan också skapa problem för klimatet och naturen.
Till exempel blir det mer utsläpp
från bilar och fabriker i en stad.
Det är inte bra för klimatet.
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Det blir också mer sopor i en stad
eftersom det bor så många där.
Det är inte bra för naturen.
Mål 11 handlar om
att skapa bra städer.
Städerna ska vara trygga och säkra.
De ska också vara bra för miljön.

Diskutera
• Varför vill så många bo i städer tror ni?
Det här kan nu göra tillsammans
• Gör en lista
med vad som är bra med att bo i städer.
Gör sedan en lista till
med vad som är bra med att bo på landet.
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Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
Det måste vara tryggt i ett land
för att människorna där ska ha det bra.
Människor ska inte behöva oroa sig
för våld, krig eller annat farligt.
Därför är det väldigt viktigt
att vi försöker skapa fredliga samhällen.
I fredliga samhällen finns det ingen
som skadar någon annan.
Men just nu finns det många farliga platser i världen.
Där finns det människor
som gör olagliga saker,
och kanske gör illa andra människor.
Dessutom är det krig i många länder.
I krig är det många som dör
och de flesta är väldigt rädda.
Dessutom är det ofta svårt att få mat
och ibland måste skolorna stänga.
Det gör att många inte kan stanna i sitt land.
De måste fly.
Just nu finns det många miljoner flyktingar
runt om i världen.
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För att få ett fredligt samhälle
måste ledarna i landet
stoppa krig och orättvisor.
De ska skydda befolkningen
och se till att alla har samma rättigheter.
Mål 16 handlar om att vi måste vi stoppa människor
från att göra olagliga saker
och skada andra människor.
Vi måste också kunna lita på
de som styr vårt land.

Diskutera
• Vad tror ni är de vanligaste anledningarna
till att länder krigar?
• Vad kan vi göra
för att stoppa människor
från att göra olagliga saker?
Det här kan ni göra tillsammans
• Gå in på http://världskoll.se/fokus/manniskor-pa-flykt
och svara på frågorna där.
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Hur kan vi skapa en bättre
värld för alla människor?
Det finns många saker vi kan göra
för att alla i hela världen ska ha det bra.
Vi kan såklart ge pengar till de som är fattiga
och mat till de som är hungriga.
Men det hjälper ju bara en stund.
Människor behöver hela tiden
mer pengar och mer mat.
Därför behöver vi komma på
andra sätt att hjälpa till.
Vi behöver tänka ut
stora förändringar i samhället.

Lagar
Ett sätt att förändra
är att ändra lagarna i ett land.
Lagarna kan förbjuda dåliga saker
som till exempel diskriminering.
Lagar kan också bestämma
att alla måste gå i skola.
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I de flesta länder är det politikerna
som kan ändra lagarna.
Vi kan påverka politikerna genom att rösta
och skicka in förslag till kommunen.

Sociala trygghetssystem
I Sverige finns det ett socialt trygghetssystem.
Det betyder att alla kan få hjälp
när de behöver det.
Alla sjuka människor, gamla människor
och arbetslösa människor kan få hjälp.
Men i många länder finns det inte
något socialt trygghetssystem.
Det betyder att alla människor måste klara sig själva
trots att de kanske inte kan det.
Arbetslösa människor får inte hjälp
med pengar så de kan köpa mat.
Gamla människor får inte hjälp
med att städa och tvätta sig.
Om det fanns sociala trygghetssystem i alla länder
skulle många människor få det mycket bättre.
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Diskutera
• Vilken lag skulle ni införa
om ni bestämde?
Varför då?
Det här kan ni göra tillsammans
• Kolla upp på kommunens hemsida:
- vad man kan få för extra hjälp i skolan
om man behöver det.
- var någonstans man kan få hjälp
om man blir sjuk.
- vad man kan få för hjälp
om man har en funktionsnedsättning.
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Den här gången ska vi prata om ekonomi.
Ekonomi handlar om
vad vi gör med våra pengar,
både själva och tillsammans i världen.
En stor del av ekonomin
är att vi köper och säljer saker till varandra.
På så sätt flyttas pengar
mellan personer och länder.
Då kan vi tjäna pengar,
och det är viktigt för ekonomin i hela världen.
Allt i vår värld styrs av pengar.
Alla människor behöver pengar
för att kunna köpa det vi behöver.
Alla länder behöver ha pengar
för att ta hand om sin befolkning.
Med pengar kan vi också styra
vad som händer i världen.
Rika länder kan ge pengar till fattiga länder.
Företag kan göra saker
som hjälper fattiga och skyddar miljön.
Alla personer kan tänka på
vad de köper och inte köper.
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De globala målen om ekonomi
Eftersom ekonomi är så viktigt
handlar egentligen alla globala mål om pengar.
Utan pengar kan vi inte
stoppa hunger och fattigdom.
Utan pengar kan vi inte
rädda utrotningshotade djur.
Därför kommer vi inte bara
prata om pengar den här gången.
Vi kommer också prata om
hur pengar hänger ihop
med allt annat i världen.
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Men det finns tre globala mål
som handlar mer om pengar
än de andra målen:
• Mål 8 – Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
• Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
Gör det här tillsammans
Här finns texter om alla tre målen.
Men ni behöver inte läsa om alla.
Välj ut ett eller två mål
som ni tycker verkar mest intressanta.
Läs dem och fundera kring frågorna.
Kanske var det något särskilt mål
som ni ville lära er mer om förra gången?
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Mål 8 – Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Jobb
Mål 8 handlar egentligen om två saker.
Det handlar först om jobb.
Jobb är jätteviktigt för ekonomin
på grund av två saker:
1. Alla som jobbar är
jätteviktiga för hela samhället.
Utan människor som jobbar
kan vi inte tillverka saker vi behöver.
Vi kan inte heller ta hand om sjuka personer.
Vi kan inte bygga nya vägar
och göra massa andra saker
som vi behöver i samhället.
2. Alla som jobbar får pengar.
De pengarna är en lön.
Lönen kan vi sedan använda
för att köpa saker.
Det är viktigt för den ekonomiska tillväxten.
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Första delen av Mål 8 handlar om
att alla som vill ska få ett jobb.
Men alla som jobbar
ska också ha bra arbetsvillkor.

Det betyder att alla ska få bra lön
och må bra på sitt jobb.
Ekonomisk tillväxt
Mål 8 handlar också om ekonomisk tillväxt.
Just nu har vi ett system i världen
där länder hela tiden måste tjäna mer pengar.
Det är det som kallas ekonomisk tillväxt.
Ett land får mer pengar
när alla människor i landet tjänar mer pengar.
Mer pengar låter ju väldigt bra, eller hur?
Men det finns ett stort problem:
Många tjänar pengar på ett sätt
som inte är hållbart.
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En del personer tjänar pengar
på att tillverka saker i sina fabriker.
Men i fabriken kanske det jobbar
människor som har jättedålig lön.
En del personer tjänar pengar på
att fiska mycket fisk.
Men de kanske fiskar så mycket
att fisken tar slut i haven.
Det finns många fler exempel.
Därför handlar mål 8 om
att vi måste ändra sätten
som vi tjänar pengar på.
Det kallas att ha en hållbar ekonomisk tillväxt.

Diskutera
• Vad tycker du är viktigt
för att ha bra arbetsvillkor?
• Vad tror ni skulle hända
om alla vi i Sverige fick mindre pengar?
Det här kan ni göra tillsammans
Gör två listor:
en med de jobb ni tycker är dåliga
och en med de jobb ni tycker är bra.
Förklara varför ni tycker så!
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Mål 9 – Hållbar industri, infrastruktur
och innovationer
Industri
När vi tillverkar saker
kallar vi det för industri.
Det är industrin som de flesta länder
tjänar sina pengar på.
Fabriker är väldigt viktiga för industrin.
Men fabriker kan vara dåliga
både för miljön och för människor.
De kan till exempel släppa ut gift,
som ni kanske redan läst om förrförra gången.
Därför måste vi ändra på fabrikerna och industrin
så de blir mer hållbara.
Det betyder att industrin inte ska skada naturen.
Fabrikerna ska vara bra för alla människor
som jobbar i industrin.
En annan viktig sak är att hjälpa fattiga länder
att få mer industri.
Då kan de tjäna mer pengar
och inte vara lika fattiga längre.
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Mål 9 handlar om
att göra industrin bättre och mer hållbar överallt.

Infrastruktur
Infrastruktur är till exempel vägar och järnvägar.
Men det kan också vara vattenrör och internet.
Det är alla stora system
som vi i samhället behöver.
Det är tack vare infrastrukturen
som vi kan leva bra och bekväma liv.
I fattiga länder är ofta infrastrukturen dålig.
På vissa ställen är det också risk
att infrastrukturen förstörs.
Det beror på klimatförändringarna.
Klimatförändringarna gör
att det blir översvämningar och stormar.
Det kan förstöra infrastrukturen.
Mål 9 handlar om
att vi måste bygga bättre infrastruktur.
Vägar, järnvägar rör och ledningar måste vara säkra och stabila.
Det är också viktigt
att alla får tillgång till internet.
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Innovationer
Vi måste komma på nya, smarta idéer
för att kunna bygga bättre fabriker och få bättre infrastruktur.
Nya idéer och uppfinningar kallas för innovationer.
Många runt om i världen tror att innovationer
kan lösa många av problemen
som de globala målen handlar om.
Just nu försöker forskare runt om i världen
hela tiden komma på nya idéer.
Forskare arbetar oftast på olika universitet.
Därför handlar mål 9 också om
att vi måste ge mer pengar till universiteten.

Diskutera
• Vet ni någon smart innovation?
• Hur mycket använder ni Sveriges infrastruktur?
Det här kan ni göra tillsammans
• Försök ta reda på
vilken som är Sveriges största industri.
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Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
Vi människor tillverkar mycket saker.
Det kallas produktion.
Efter att någon har tillverkat en sak
är det någon annan som köper den.
Det kallas konsumtion.
Just nu producerar och konsumerar vi saker
på ett sätt som är dåligt
för både människor och miljön.

Produktion
Om ni har läst om mål 9
har ni redan lärt er en del om produktion.
Det är ju nämligen industrier
som sköter nästan all produktion nu för tiden.
Förrförra gången när det var tema miljö
kunde ni också läsa lite om sådant
som handlade om produktion.
Till exempel kunde ni lära er om gift
och hur dåligt det är för naturen.
Vi människor använder mycket gift
i vår produktion av mat och saker.
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Mål 12 handlar om
att vi måste producera saker
på ett mer hållbart sätt.

Konsumtion
Vi gör mycket fel i vår produktion,
men vi gör också fel i vår konsumtion.
Det största problemet
är att människor i rika länder
konsumerar alldeles för mycket.
Sverige är ett av de länderna.
När vi konsumerar mycket
måste också fabrikerna tillverka mycket.
För att fabrikerna ska kunna tillverka saker
måste de ha massa material.
Det mesta materialet kommer från naturen.
Det kallas naturresurser.
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Men jorden har inte
hur mycket naturresurser som helst.
Och en del resurser är viktiga för djur och natur.
När vi använder mycket naturresurser
blir det helt enkelt stora problem.
Ett annat problem är skräp och sopor.
Ni fick ju lära er lite om skräp
förrförra gången också.
Problemen med allt skräp
börjar egentligen med hur vi konsumerar.
I rika länder köper många personer
fler saker än de behöver.
Men en person behöver inte
hur mycket saker som helst.
Därför hamnar mycket i soporna.
Ett annat problem är dålig kvalitet
på saker som produceras.
Det betyder helt enkelt
att många saker går sönder väldigt lätt.
Då måste vi köpa samma sak igen.
Och vips blir det mer skräp!
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Diskutera
• Fundera kring er egen konsumtion:
Hur mycket konsumerar ni?
Köper ni saker som är onödiga?
Det här kan ni göra tillsammans
• Ge exempel på sätt som det går
att konsumera mer hållbart.
• Skriv ner tips till skolan/jobbet/daglig verksamhet
hur de kan slänga mindre skräp och sopor.
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Pengar hänger ihop med allt
Just nu är nästan alla i världen
beroende av pengar.
De flesta klarar sig helt enkelt inte utan pengar.
De flesta kan inte odla sin mat,
eller sy sina kläder.
De får köpa mat och kläder i stället.
Alla länder behöver också pengar
för att kunna ta hand om sin befolkning.
Det får de oftast genom skatt.
Alla i ett land betalar skatt.
Det betyder att alla betalar
en del av sin lön eller bidrag till staten.
Staten kan man säga är
alla i ett land som gått samman.
Vi har tillsammans bestämt
att staten styrs av våra politiker.
Staten sköter sedan alla Sveriges pengar.
När vi betalar skatt till staten
betalar vi alltså skatt till Sverige.
Staten sköter det sociala trygghetssystemet.
Med våra skattepengar betalar vi tillsammans
för skola och sjukvård med mera.
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Eftersom vi betalar skatt
hänger våra egna pengar ihop med Sveriges pengar.
I sin tur hänger Sveriges pengar ihop
med alla andra länders pengar.
Det beror på att Sverige säljer saker till andra länder
och köper saker av andra länder.
Att alla länders pengar hänger ihop
kallas att vi har en global ekonomi.
Det är den globala ekonomin
som gör de globala målen så viktiga.
Inget land kan ensamt använda sina pengar
för att göra världen bättre.
Alla länder måste göra det tillsammans.

Diskutera
• Skulle vi människor kunna leva helt utan pengar?
• Vad tycker ni om skatt?
Till nästa gång
Lyssna på radio, titta på tv eller läs tidningar.
Pratar de om något
som har med hållbarhet att göra?

Vadå?
Pratar de om miljö, sociala frågor eller ekonomi?
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Det här är den sista träffen i studiecirkeln.
Den handlar om hållbarhet och förebilder,
men också om hur vi kan påverka.
Börja med att diskutera de tidigare träffarna tillsammans:
• Är det något ni tänkt på mycket efteråt?
• Har ni tyckt väldigt olika om någon sak ni har diskuterat?
• Har ni ändrat något i sättet ni lever på?
• Är det något ni vill lära er mer om?
Hur kan ni göra det?
Gör det här tillsammans
Ta fram korten med bilder på de globala målen
som ni använde under första träffen.
Sedan får alla välja ett kort med det mål
som de tycker är allra viktigast.
Tycker ni samma mål är viktiga
som på första träffen?
Varför då eller varför inte?
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Hållbarhet
Diskutera
• Hur skulle ni beskriva hållbarhet nu
efter att ha träffats fyra gånger?
FN säger att hållbarhet är
vad vi behöver nu och i framtiden.
Alla ska ha det bra i världen just nu
och vi ska kunna utvecklas.
Men alla som lever i framtiden
ska också ha det bra.
Därför får vi som lever nu
inte förstöra för de som kommer leva sen.

Diskutera
• Vad ni har hört på radio och tv
sedan förra gången?
Pratade de om hållbarhet alls?
• Om inte: Varför då?
• Om de gjorde det:
Vilka saker var vanligast
att de pratade om?
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Det här kan ni göra tillsammans
• Fundera ut så många saker ni kan
för att börja leva mer hållbart direkt.
Ni kanske redan har kommit på
flera saker under träffarna!

Hållbarhet i tre kategorier
Hållbarhet kan delas in i tre kategorier.
Den första handlar om miljön och naturen.
Vi måste ta hand om naturen.
De som lever efter oss behöver naturen
precis som vi gör.

Social

Ekologisk

Ekonomisk
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Den andra kategorin handlar om sociala frågor.
Vi måste se till att alla i världen mår bra nu.
Annars kommer de i framtiden
inte må bra heller.
Den tredje kategorin handlar om pengar.
Vi kan använda våra pengar
för att skapa en bättre framtid.
Om man tittar på de 17 målen
går det att dela in dem i de tre kategorierna:
• Miljö
• Sociala frågor
• Ekonomi
Precis så har ju den här studiecirkeln
också varit uppdelad.
Ni har alltså lärt er
om de tre delarna av hållbarhet.
Det här kan ni göra tillsammans
• Sätt upp alla kort med målen på samma vägg.
Dela upp målen i de tre kategorierna.
Vilken kategori har ni lärt er mest om?
Finns det något mål
som passar i flera kategorier?
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Att påverka tillsammans
Diskutera
• Vad betyder påverka egentligen?
• Vem kan påverka framtiden mest?
Vi kan allihop göra världen bättre.
Vi kan till exempel ändra
hur vi lever våra liv.
Men vi kan påverka mer tillsammans
än om vi är ensamma.
Till exempel kommer politikerna lyssna bättre
på femtio personer än på en ensam person.
Det är också lättare att vara fler.
Då kan man hjälpas åt
och man kan stötta varandra.
Att vara många ger oss kraft att förändra!

Diskutera
• Vad kan ni påverka?
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Samarbete
För att kunna påverka
finns det en sak som är extra viktigt:
att samarbeta.
För att kunna nå de globala målen
måste vi samarbeta.
Alla människor måste samarbeta.
Alla länder måste samarbeta.
Därför handlar det sista globala målet (mål 17)
om just samarbete.

Mål 17 säger till exempel
att fattiga och rika länder måste samarbeta.
Då kan de fattiga länderna få det bättre.
Det är också viktigt
att samarbeta i varje land.
Till exempel kan företag samarbeta
med kommunen och organisationer.

76

VÅR FRAMTID

Förebilder
Det finns många som kämpar
för att vi ska få en bättre värld.
En del personer kämpar för
att rädda miljön och klimatet.
Andra kämpar för
att alla människor ska ha det bra.
Greta Thunberg är väldigt känd
för att försöka stoppa klimatförändringarna.
Hon blev känd när hon bara var 15 år.
Då började hon strejka
utanför Sveriges riksdag.
Hon var arg för att politikerna
inte försökte stoppa klimatförändringarna.
Hon var särskilt arg för alla barns skull.
Det är de som är barn i dag
som kommer få lida i framtiden
om vi förstör klimatet.
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FN:s ledare kämpar också alltid
för att få en bättre värld.
Den som är ledare just nu (från 2017 till 2026)
heter António Guterres.
Han har länge jobbat i FN
med att hjälpa flyktingar.
Det finns också många organisationer
som länge har kämpat för en bättre värld:
Greenpeace är en organisation
som finns i hela världen.
De försöker skydda naturen
och alla djur.
Röda Korset finns också i hela världen.
De hjälper människor som är nöd.
Till exempel delar de ut mat
till människor som hungrar.
De hjälper också människor
som har varit med om krig.

Diskutera
• Vet ni några andra som arbetar med hållbarhet?
• Har du någon förebild som är bra på hållbarhet?
Varför är det din förebild?
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Avslutning
Hållbarhet är något som berör oss alla.
Om vi inte får en hållbar värld
kan ingen av oss leva ett bra liv.
Varken nu eller i framtiden.
Tillsammans kan vi skapa en mer hållbar värld.
Det finns många sätt att göra det på.
Det viktigaste är att påverka på något sätt.
Du bestämmer själv hur du vill påverka.
Det kan vara något litet
eller det kan vara något stort.

Diskutera
• Hur vill ni påverka?
Det här kan ni göra tillsammans
• Skriv till Studieförbundet Vuxenskolan
och berätta vad ni tycker om den här studiecirkeln.
• Gör en trevlig avslutning på studiecirkeln!
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