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Kick-off Nairobi, Kenya 

Celebrate UN Environment 50 Years  
Three-day conference 26 - 28 February, 2019 

 

Förberedelser för elever 
 

Hej ni alla som deltar i Kick-Off konferensen! 
 
Här kommer info om förberedelser för Kick off dagarna i Nairobi 
Framtidsskeppet - Our Uniting Water – Banderoll – Ett program 
  

Framtidsskeppet 
Vad är viktigt? 
Fundera vad du tycker är viktigt, vad du vill ska bli bättre där du bor och i världen.  
Lärare berättar om dom 17 Globala Målen och Barnets Rättigheter.  
  
Vad vill jag och vad vill andra ha med i Framtidsskeppet? 
I Framtidsskeppet är det barnen som kommer med idéer och vuxna hjälper till – när det behövs. 
Alla som deltar i bygget har med sig någonting eget som visar vad som är viktigt inför framtiden. 
Det man tycker är viktigt kan man skriva, måla eller modellera i skolan eller hemma.  
Visa eller berättar för varandra vad ni vill ha med i Framtidsskeppet.  
En lärare kan hjälpa till och skriva alla förslag och sen samtalar ni om förslagen.  
Det är inte många som kan vara med på resan men alla i klassen och flera klasser på skolan kan vara med 
och ge idéer.  
Alla idéer förenas i något som är tredimensionellt. Ni kanske kommer fram till något gemensamt eller så 
har ni flera olika idéer som ni förenar. Det kan vara vilken form som helst och vilken storlek som helst.  
Ha gärna med förslag och idéer hur man gör världen bättre. 
Det ni skapat tillsammans tar ni med till Nairobi – det blir ert bidrag till Framtidsskeppet. 
 
Tänk på: 

• att det ni bygger ska tåla regn och blåst i 17 dagar - utomhus! 
• återvinning – ni kanske hittar material hemma – i källare, garage, på vinden eller affärer som tar 

emot begagnade saker, tyger och annat. 
• att det ni skapar ska kunna packas på ett bra sätt - kanske i flera delar som ni kan sätta ihop i 

Nairobi.  
  
Museet i Nairobi 
Det ni har med er får en plats i Children’s Garden på Nationalmuseet i Nairobi som är ett stort grönområde. 
När alla sett varandras bidrag börjar det spännande: Man bygger ihop sig med varandra. Kanske någon har 
tänkt samma tankar som ni – då kan ni kan bygga en bro till varandra. Kanske någon gjort något som ni inte 
tänkt men tycker är bra – då kan ni bygga ihop er med den gruppen.  
 
 
Extra material till Framtidsskeppsbygget 
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För att kunna bygga ihop sig med andra behövs extra material och verktyg. Vi i Globträdet kommer att 
skicka en lista på material och verktyg till era lärare och vi hoppas alla som reser från Sverige kan hjälpa till!  
Det blir cirka 15 grupper från Sverige som reser (75 personer – barn – ungdomar - vuxna) och cirka 125 
personer från Kenya, Tanzania och Uganda. Vi har också volontärer - som hjälper till.  
 
Framtidsskeppet flyttas till FN 
Efter två dagars byggande (26 och 27 februari) flyttas Framtidsskeppet från museet till Children’s Meeting 
Place på FN. Den 28 februari kommer chefer och andra som arbetar på FN och tittar på ert Framtidsskepp 
och ni berättar hur ni tänkte när ni byggde.  
Framtidsskeppet står kvar på FN och får många besökare 11 – 15 mars när det är ett stort möte på FN i 
Nairobi. Världens miljöministrar kommer tillsammans med sina medarbetare. Den 15 mars kommer barn i 
Nairobi och Dandora, som varit med och byggt, att guida ministrarna in i Framtidsskeppet.  
 

Our Uniting Water – Vårt Förenande Vatten 
Ta med vatten från en plats som ni tycker om. Om det är flera platser ni tycker om kan ni förena vatten från 
flera platser. Häll vattnet i en hållbar flaska och tejpa extra där vattnet kan rinna ut och packa flaskan i en 
väska som ni checkar in. Man får inte ha vattenflaskor i handbagaget. Vattnet ska vara med i två 
ceremonier i invigningen och avslutningen på konferensen som vi kallar Our Uniting Water Ceremony. Alla 
barngrupper (enligt barnkonventionen är man barn tills man fyllt 18 år) deltar i vattenceremonin och har 
med sig vatten.  
 

En Banderoll 
Bra om ni gör en skylt eller banderoll med ett kort budskap eller uppmaning plus info var ni kommer från; 
skola, stad och land. Skylten eller banderollen ska hängas i träd på FN. Gör gärna er skylt av återvunnet 
material! 
 

Ett program 
Om ni får lust – tänk ut ett program som ni kan presentera för varandra under konferensen. En dans, sång, 
musik, dikt, lek, teater eller annat som innehåller ert budskap. Programmet ska vara max 3 minuter.  
Ni kan också fundera på lekar och annat kul som ni kan dela med era nya vänner.  
 
Vi ser fram emot att träffa er alla i Nairobi! 
 

Lycka Till! 
 
Från oss alla i Globträdet 
 
Länkar: 
Framtidsskeppet i Globen – Our Uniting Water – Program  
Ett stort Framtidsskepp byggdes i Globen 1998 och barn från många länder förenade vatten och hade 
program.  
Titta gärna på filmen som är ungefär 10 minuter;    
https://www.youtube.com/watch?v=EfTxy8ntdcA&t 
Ett Framtidsskepp byggdes i Haag, Holland i en konferens om vatten; From Vision to Action 
2 minuter film: 
https://www.youtube.com/watch?v=ib-Yzr2oRAw 


