Planetskötare
Det kommer krävas massor med jobb och engagemang för att vår framtid ska bli så ljus som vi önskar.
Det är därför vi alla behövs! Alla på vår planet måste
hjälpas åt. Alla kan göra något och det är tillsammans,
som Planetskötare, vi bygger framtiden!
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Att vara planetskötare är inget nytt. Tillsammans har vi länge
gjort saker för att Jorden skall bli en bättre plats att vara på. Fast
vi har kanske inte tänkt på att vi faktiskt är just planetskötare.
Under året har Fenomenalen och Gotlands Allehanda publicerat
16 tips och utmaningar, kopplade till de globala målen. Allt för
att göra jorden bättre. Om du missat någon så finns de på
Fenomenalens hemsida, www.fenomenalen.se.
Tittar vi ungefär femtio år tillbaka i tiden så har det hänt mycket
som är bra. Fråga en vuxen som är runt femtio år om hur det var
när hen var liten. Satt de med eller utan bilbälte i bilen? Använde de cykelhjälm? Vad lekte de på rasten? Vad såg de på TV?
Vilka uppfinningar fanns inte då? Vilka uppfinningar fanns då som inte används nu? Tycker de
att världen har blivit bättre?
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Uppdrag 1

Vilket är ditt bästa
planetskötartips?
Har du kommit på egna smarta idéer som du kan tipsa
om, eller vill du berätta om något fiffigt ni gör hemma?
Gör det. Bra idéer är till för att spridas.

Skicka in ditt planetskötartips till Ulrika på Gotlands
Allehanda, ulrika.fransson@gotlandsmedia.se senast
den 26 november.
En tipsare vinner ett årskort på Fenomenalen!

Uppdrag 2
Prata med alla du känner om de Globala målen och hur
du och alla människor kan bidra till en hållbar utveckling,
hjälp till att sprida kunskap om de framsteg och bra
exempel som finns.
Världen blir bättre och vi är en del av förändringen!

NåGrA sAker som hAr blivit
bättre på bArA 25 år:

● Färre fattiga – För 25 år sedan

levde 1 700 miljoner människor
i extrem fattigdom och idag har
det minskat till 700 miljoner.
● Fler barn i skola – För 25 år sedan
började ungefär 8 av 10 barn
i skolan. Idag är det
9 av 10 barn som
börjar skolan.
Tänk så stor
skillnad det
blir i hela
världen!
● Rent
vatten
– Flera
miljoner
människor
har fått tillgång
till rent vatten de
senaste 25 åren.

PS: Håll utkik i
tidningen. Snart
presenterar GA
och Fenomenalen en kul grej
som händer på
Skyltsöndagen!
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