Om de globala målen ska bli verklighet så måste alla känna till dem!

VAD ÄR DET HÄR?
GLORIENTERING är en slags orientering, med sjutton kontrollstationer per bana, var
och en representerandes ett globalt mål.
Varje kontroll är försedd med en bokstav och genom att placera dessa i rätt ordning (att
koppla ihop ikonen med målsättningen den illustrerar) bildas ett lösenord, kopplat till
hållbarhetsarbete.
VAD ÄR DE GLOBALA MÅLEN?
De globala målen för hållbar utveckling (”Sustainable Development Goals” på engelska),
är en del av Agenda 2030. Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att från
och med den 1 januari 2016 till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt; att
bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och
kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser.
HUR GÅR DET TILL?
1. Knappa in GLORIENTERINGS-skyltens koordinat* på en karta på din dator eller
smartphone för att få den utmarkerad.
2. Hitta skylten i terräng.
3. Notera den bokstav som finns på skylten och var uppmärksam på vilket av de 17 globala målen som ikonen representerar. Placerade i rätt ordning (1-17) bildar bokstäverna
ett lösenord kopplat till hållbarhetsarbete.
*Koordinat anges enligt formen XX.XX,XX° XX.XX,XX°. Testa att ta bort kommatecknen om kartfunktionen du använder vill ha koordinaten inskrivna på annat sätt!
Arbetar du i skolan så missa inte de tillhörande tipsfrågorna!
Koordinat och kringmaterial finns att hämta kostandsfritt hos din kommun eller på
www.globalamalensverige.se
VAD VINNER MAN?
Utöver att spendera tid med, och reflektera kring, de globala målen så lär du känna din
närmiljö, kommer ut i naturområden, får motion och frisk luft. Det är väldokumenterat
att naturen påverkar hälsan och välbefinnandet positivt. – Och blir du i letandet efter
skyltar lyhörd för djur och natur så har både du och miljön vunnit stort! Viktiga steg mot
en hållbar framtid alltså.
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