Hungerprojektets informationsprojekt om

FN:s millenniemål

Föreläsningar
som ger resultat:
Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med
de medel fick från Forum Syd,
genom Sida, för att genomföra
ett informationsprojekt i Sverige
under 2014.
Precis som under 2013 har vi
hållit i föreläsningar/workshops
för elever i mellan- och högstadiet.
De har handlat om FN:s åtta millenniemål och möjligheterna
och utmaningarna en människa som lever i hunger och fattigdom ställs inför. I den här broschyren kan du läsa mer om detta.
Nästa år kommer vi att ta fram ett studiematerial om flickors rättigheter och situation i världen. Kontakta oss om du vill
veta mer!
Till er lärare och elever som vi varit ute och föreläst hos:
Stort tack för att ni tog emot oss!

Det här utbildningsmaterialet har finansierats med Sida-stöd genom Forum Syd. Sida och Forum Syd
delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande författarens.

Hur får vi bort hungern i världen?
– kunskap ger engagemang
Under 2014 fick nästan 3 400 elever i Stockholm, Göteborg,
Malmö och Lund med omnejd besök av Hungerprojektet. De fick
sätta sig in i FN:s millenniemål genom workshops, och lära sig
om hungerproblematiken. Med sig fick de också ett studiematerial med information, övningar
och exempel ur verkligheten från
Hungerprojektets programländer.
Totalt under 2013 och 2014 fick
5 600 elever delta i Hungerprojektets workshops. Vi tror att med
kunskap kommer engagemang,
och med det kan fler bidra till en
bättre värld.

Vi har också uppdaterat vårt studiematerial från 2013, ”Lär dig mer
om FN:s åtta millenniemål”.
Totalt under 2013 och 2014 har över 12 000 tryckta exemplar delats
ut i skolor och beställts av lärare över hela Sverige. I studiematerialet
skriver vi om FN:s millenniemål och
ger exempel från verkligheten till vart
och ett av dem. Därefter kopplas uppgifter till varje mål. Och så berättar vi
förstås vilka viktiga framsteg som har
gjorts i världen hittills. Materialet kan
till exempel användas som underlag
för diskussioner i klassrummet.
Studiematerialet finns även att
ladda ned som PDF på vår hemsida,
www.hungerprojektet.se

”Viktig föreläsning som kommer att
återknytas till. Eleverna fick sig en
tankeställare kring andra människors livssituation och en inblick i att
levnadsvillkoren är väldigt olika runt
om vår jord. Både lärare och elever
upplevde hela föreläsningen som mycket givande.”

Några lärarröster
om våra föreläsningar och
vad det gett eleverna:

”Ni inte bara inspirerade eleverna utan också oss lärare. Kändes roligt att få lite
påfyllnad och inspirerande samtal, vilket gör det lättare att hitta energi till att
planera kommande lektioner och genomgångar. Varmt tack för det!”
”Tusen tack för en nedrans bra föreläsning. Tack också för övningen, den ska
vi sätta tänderna i! Det ska bli spännande. Eleverna var taggade efteråt och det
är ju väldigt positivt.”

”Att människor kan påverka sin egen situation även om man är väldigt fattig.”
”Om varför dessa mål var framtagna. Vilka kopplingar de har till varandra. Hur
stora ekonomiska skillnader det verkligen är mellan länderna och hur det var förr”.
”Att en idé från en fattig kan rädda sin omgivning. T.ex. starta ett starta ett
speciellt företag.”
”Folk behöver lite hjälp på vägen men de klarar det själva bara om man tror på dem.”
”Min syn på fattigdom ändrades lite och man fick
en relativt bra bild hur det är i världen när det gäller
hunger, svält mm. Världen är bättre nu än förut.”

Elever om det
viktigaste de tog med sig
från föreläsningen:

”Det viktigaste jag lärt mig idag är att du kan göra
skillnad i samhället oavsett vem du är och var du är.”

Vill du att vi ska komma och föreläsa
för dina elever?
Vi håller gärna i en workshop för din klass.
Under 2015 kommer Hungerprojektet att ta
fram ett studiematerial om flickors rättigheter
i världen, kostnadsfritt att beställa. Vill du
veta mer om detta, eller om hur Hungerprojektet kan bli en del av er undervisning?
Kontakta oss!

Hungerprojektet är en global ideell organisation som arbetar för att
avskaffa hunger och fattigdom.
Vi investerar i människors drivkraft och ger dem chansen att se sin
egen potential. Då kan de med egna krafter förändra sina samhällen
– en gång för alla.
Vi vill förmedla kunskap, nya tankar och skapa engagemang, och få
elever att känna att de är viktiga och kan göra skillnad.

Kontakta oss gärna!
mail: ellen.hoas@hungerprojektet.se
mobil: 0703-68 56 41

