
GLOBALA MÅLEN
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin 
antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att 
minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. I alla länder. För alla människor!

FILM: PINGVINRESAN 2 
Luc Jacquet är tillbaka med en ny hisnande vacker naturupplevelse. Den här gången följer vi en ung ping-
vin som ger sig ut på sin allra första resa. Ciceron är en 45-årig pingvin som minns sina egna äventyr när 
han ser sin yngre släkting utmana rädslor och upptäcka en ny, stor värld runtomkring sig. 

Det har gått 12 år sedan den Oscarbelönade Pingvinresan gjorde sitt triumftåg över världen. Nu kommer 
uppföljaren. Regissören Luc Jacquet har återvänt till Antarktis och använt både u-båtar och drönare för 
att komma den unika miljön så nära in på livet som möjligt. Resultatet går, precis som föregångaren, rakt 
in i både hjärta och hjärna!

• Visst är de gulliga pingvinerna, hur tror ni de blir påverkade av    
    miljöförstöringar?

 
• Just nu finns det mycket skräp i våra hav, vad tror ni är orsaken till  
  det? Vem har skräpat ner? Vad för typ av skräp är det? Är det skräp  
  som människor lagt där? Ska det vara skräp i naturen och i haven?

• Vad händer mer djuren i och runt haven om de äter av skräpet?

• Vad är biologisk mångfald? Förklara begreppet för barnen!

• Vad är skillnaden på vilda och tama djur?

ÖVNINGAR:
1. Ladda ner och skriv ut Håll Sverige Rent material för skolan ”Hitta 
skräpet” – Vad är skräp och vad är inte det under vattenytan? Hitta 10 
skräp! https://www.hsr.se/sites/default/files/havet-a4_0.pdf

2. På Håll Sverige Rent sida finns också Skräplabbet mini, där ni kan 
lära er om vad som räknas som skräp och vad som händer om skräp 
hamnar i naturen.
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