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STEG 3 - Kapitel 1 - Skapa en presentation 2 

Är till för de som vill vara med och göra motstånd och 
förändra samhället omkring dem till det bättre.  
Organisationen är politiskt och religiöst obunden och är 
en del av Röda Korset och Röda Halvmåne-rörelsen, 
som	finns	i	185	länder	över	hela	världen.

En internationell hjälporganisation som arbetar för  
att bekämpa fattigdom och orättvisa i över 40 länder.  
Alla projekt och kampanjer har ett speciellt fokus på  
fattiga	och	utsatta	kvinnor	och	flickor.	

En svensk biståndsorganisation som stödjer behövande 
människor genom hjälp till självhjälp. Det kan t.ex betyda 
att fattiga bönder får grödor att odla och hjälp att sälja 
sina produkter.

Världsnaturfonden är en av världens ledande ideella 
naturvårdsorganisationer med verksamhet i över 100  
länder. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av 
jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där 
människor lever i harmoni med naturen.

Står på barnets sida och skall fungera som en länk mellan 
barn, vuxna och samhället samt informera barn och  
ungdomar om deras rättigheter. 

Kämpar för barns rättigheter. De väcker opinion och 
stödjer barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen.

En miljöorganisation med kraft att förändra. De sprider 
kunskap och påverkar politiker både i Sverige och  
utomlands och driver miljömärkningen Bra Miljöval.

Tar hand om föräldralösa och övergivna barn och ger 
dem hem, familj och utbildning. De har hittills byggt 
och driver ca 500 barnbyar i 132 länder, där de även 
driver sjukvårdskliniker, skolor, förskolor, yrkesskolor och 
sociala center.

Arbetar med hjälp av aktivister och kampanjer för att 
makthavare, företag och vanliga människor tillsammans 
ska skapa ett samhälle som inte skadar miljö och klimat. 
De arbetar främst med att hejda klimatförändringarna, 
säkra havens överlevnad, stoppa regnskogsskövling och 
hindra att gifter sprids i naturen.

Alla barn har samma rättigheter var i världen de än  
bor – t.ex. att gå i skolan, att få sjukvård och att delta i 
beslut	som	rör	dem.	Plan	arbetar	för	att	fler	barn	ska	få	
sina rättigheter uppfyllda och för att minska fattigdom 
bland barn.

Arbetar med att informera och lära människor om vad 
som är bra för vår natur, både människor, växter och 
djur. Till exempel att vi inte ska skräpa ner, att vi ska 
återvinna och hur skolor kan hjälpa till för att vår miljö 
ska bli bättre.

Världens	största	barnrättsorganisation	och	finns	på	plats	
i nästan alla länder. Uppgiften är att förverkliga barn-
konventionen och se till att alla barn får rent vatten,  
hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd 
mot våld, övergrepp och diskriminering.


