
 

 

 

 

 

 

 

 

Hej lärare – delta i skolutbytet KLIMATAMBASSADÖRERNA 

 och arbeta med de globala hållbarhetsmålen 

 

Hur hållbart är de ungas liv i Indien och i Sverige? Lär om utmaningar och erfarenheter hos barn och ungdomar 

som bor i slumområdena i Mumbai och i de avlägsna byarna i bergen i Västra Ghats. Hur hanterar de 

klimatförändringarna, och hur gör vi i Sverige? Hur hanterar de och vi knapphet på vatten och energi? Hur hanteras 

sopor och avfall? Hur återanvänds tekniska prylar? Hur näringsrik är kosten? Vilka ansträngningar görs för att 

förändra ungas levnadsvillkor i Indien? Vilka är deras och våra lärdomar och erfarenheter när det gäller att uppnå 

de globala målen för hållbar utveckling? 

 

Den indiska miljöorganisationen Srushtidnyan erbjuder ett utbytesprogram med skolor i Indien. Projektet 

som heter Klimatambassadörer Mumbai - Stockholm ger möjlighet till utbyte mellan lärare och skolelever på 

högstadiet och gymnasiet, i Indien och i Sverige. Utbytet kan ske via webbkommunikation och faktiska 

utbytesbesök till varandra. Det kan innebära att man jämför olika klimatscenarier eller andra situationer som 

involverar natur, hållbarhet, biologisk mångfald, matsäkerhet, matsuveränitet, teknikutveckling mm. Vi jobbar med 

alla dessa aspekter med ungdomarna, liksom även med några lokalsamhällen i staden och på landet. Vi utvecklar 

vårt arbete i samarbete med våra svenska partnerorganisationer Klimataktion och Framtidsjorden. Erfarenheter av 

skolutbyte har vi fått bland annat genom samarbete med Globala gymnasiet i Stockholm. Genom UHR och 

programmet Globala skolan finns möjligheter för lärare att få vidareutbildning och tillgång till nätverk för lärande 

i hållbar utveckling. Söka bidrag för utbyte kan göras exempelvis via Atlasprogrammet. 

 

Låter det intressant? Kontakta oss! Mejla Prashant Shinde på engelska, mail@srushtidnyan.org 

eller Eva Avner, eva.avner@gmail.com tel 073 929 99 22 

 

Ytterligare information och länkar 

• Presentationsfilm om Srushtidnyan: 

Engelska subtitles: https://vimeo.com/213680451 / Svenska subtitles: https://vimeo.com/212710273   

• Broschyr om Srushtidnyan på engelska: 

http://klimataktion.se/wp-content/uploads/2015/07/English-Pamphlet-Back-to-back-type.pdf 

• Broschyr om Srushtidnyan på svenska: 

http://klimataktion.se/wp-content/uploads/2015/07/Presentationsbroschyr-svenska.pdf 

 

www.srushtidnyan.org 

http://klimataktion.se/ 

http://framtidsjorden.se/ 

https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/den-globala-skolan/  
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