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rar du också ditt bidrag till Glocal
stivals hållbarhetspris.

Film Festival, som är en filmfesde globala målen, att gästa städer
KAS
i samarbete
med Universitetsv dessa
städer är Norrköping.

skolerådet genom:
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veckor, från deneller
17 augusti
delsedag den 17 december, och
angemang – kopplade till vart
målen för hållbar utveckling – med
d inbjudna samtalsledare och

w.utbyten.se

ll ett kostnadsfritt arrangemang
et, fördjupa förståelsen och ge
era och hitta ingångar till fortsatt
agendan.

Även om många fattiga länder har haft en positiv ekonomisk utveckling
med minskad fattigdom, så har klyftorna mellan individer och grupper,
baserat på bl.a. kön, ålder, etnicitet och ekonomisk och social status, ökat.
Pio har bråttom att växa upp. Han bor i A Ciambra, ett segregerat
”samhälle i samhället” i italienska hamnstaden Gioia Tauro, men rör sig
obehindrat mellan regionens fraktioner; romer, italienare och de västafrikanska flyktingarna. Men hans iver att bli vuxen tvingar honom snart att ta
livsavgörande beslut.

Bra film gör mer än förklarar. Bra film
rör och berör. Det är därför Glocal Film
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till att skapa engagemang kring de globala
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#goglocal
Med hjälp av hashtaggen #goglocal
kan du dela med dig av vad just du/din
arbetsplats/skola/kommun gör för de
globala målen. Genom att lägga upp en
bild och tagga #goglocal på Instagram
kvalificerar du också ditt bidrag till Glocal
Film Festivals hållbarhetspris.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av resurser och
såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället.
Även om många fattiga länder har haft en positiv ekonomisk utveckling
med minskad fattigdom, så har klyftorna mellan individer och grupper,
baserat på bl.a. kön, ålder, etnicitet och ekonomisk och social status, ökat.
Pio har bråttom att växa upp. Han bor i A Ciambra, ett segregerat
”samhälle i samhället” i italienska hamnstaden Gioia Tauro, men rör sig
obehindrat mellan regionens fraktioner; romer, italienare och de västafrikanska flyktingarna. Men hans iver att bli vuxen tvingar honom snart att ta
livsavgörande beslut.

13.00-13.15 – Hej och välkomna!
PROGRAMFÖRBOKAS i samarbete med Introduktion:
UniversitetsVad är ”Globala målen”?

n besöker blir värd för en av de
Den 25 september är det dags
mmer 10: Minskad ojämlikhet.

a film
A
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Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av resurser och
såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället.

och högskolerådet genom:
glocalfilmfestival.com eller utbyten.se
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Även om många fattiga länder har haft en positiv
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är svensk?
Vem är ”blatte”? Vad är mångfald och hur vet vi att vi uppmed minskad fattigdom, så har klyftorna mellan individer och grupper,
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– hur skapar vi ett inkluderande och jämlikt samhälle där alla människor

Pio har bråttom att växa upp. Han bor i A Ciambra, ett segregerat
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– Avslutning
livsavgörande beslut.

Tips och tankar
#goglocal

Avslutning med Glocal Film Festival och Universitets- och högskolerådets
verksamhet Den globala skolan

Evenemanget är kostnadsfritt, men föranmälan krävs:
www.glocalfilmfestival.com

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja
fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder.
För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA!

17 mål 17 filmer 17 städer 17 veckor – www.glocalfilmfestival.com

