
Den 1 april 2019 arrangeras 
finalen på Jorden Runt-loppet 
för en bättre värld av barn i  
hela världen. 

Jorden Runt-loppet för en bättre värld 
fokuserar särskilt på de globala målen 
5 (för jämställdhet), 10 (för jämlikhet) 
och 16 (för rättvisa och fredliga sam-
hällen). Förberedelserna inför 1 april 
löper som en röd tråd genom alla steg 
WCP-programmet, där eleverna rör 
sig framåt både i tanken och fysiskt. 
Varje del, från arbetet med barnets 
rättigheter och barnrättshjältar, till 
flickors och pojkars gemensamma 
kamp för jämställdhet, bidrar till 
framåtrörelsen.

Den 1 april genomförs en manifest-
ation för barnets rättig heter och de 
globala målen där även dina elever 
kan vara med och:
• Framför sina krav på förändring,

i sociala medier och/eller med
plakat, banderoller och tal!

• Bilda en så lång mänsklig kedja de
kan, fingerspets mot fingerspets.

• Förlänga kedjan genom att gå eller
springa tre kilometer.

BJUD IN OMVÄRLDEN
Eleverna får gärna bjuda in föräldrar, 
lokala organisationer, politiker och 
medier att uppleva det historiska 
ögonblick då de tillsammans med 
miljoner barn omfamnar jordklotet 
och framför vilka förändringar de vill 
se vad gäller respekten av barnets 
rättigheter och uppfyllandet av de 
globala målen för hållbar utveckling. 

MINST 100 VARV
Rapportera till WCP hur många barn 
som deltog så att WCP kan räkna 
hur många varv runt hela jordklotet 
som de miljoner barnen tillsammans 
tillryggalagt för en bättre värld.

TRÄFFA SVENSK OLYMPIER
Jorden Runt-loppet är ett sam arbete 
med Sveriges Olympiska Kommitté, 
SOK. Därför kan er skola få besök 
av en svensk olympier som berättar 
om den olympiska rörelsens grund-
värderingar: respekt för varje individ 

och vänskap över alla gränser, om de  
globala målen och barnets rättig heter, 
om sitt eget olympiska tävlings  ögon-
blick och sin idrott. Er skola kan  
boka sitt olympierbesök någon gång 
t.o.m. 1 april 2019, eller mellan
1 november 2019 och 1 april 2020.

DE OLYMPISKA 
VÄRDERINGARNA:
• strävan efter excellens
• visa respekt
• bygga vänskap

Genomförs i samarbete med 

med stöd från 

JORDEN RUNT-LOPPET 
FÖR EN BÄTTRE VÄRLD
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