
	  

National Geographic’s utmaning för Sime Next 
 
National Geographic Society är en global ideell organisation som arbetar för att 
bevara och skydda vår planet. 
 
Det är en stor värld vi lever i, med allt ifrån klimatförändringar till att nya arter 
upptäcks medan andra riskerar att utrotas. National Geographic Society stödjer 
hundratals forskningsprojekt runt om i världen varje år. Några av våra viktigaste 
initiativ är att hjälpa till att skydda de sista orörda platserna i haven samt att försöka 
rädda de stora kattdjuren från konflikter med människor och troféjakt. Vi är 
övertygade om att genom ökad medvetenhet om dessa viktiga frågor kan vi 
inspirera människor att förändra världen. 
 
Forskare säger att det finns mer än 20 000 växter och djur som är på väg att 
försvinna. Bland djurlivet finns apor, elefanter, stora kattdjur, svarta noshörningar 
och jättepandan som exempel på arter som är direkt utrotningshotade och listan 
är lång.  
 

Utmaning 1. Skyddande av utrotningshotade arter 
 

     
 
Välj ett utrotningshotat djur som du är intresserad av. Beskriv en teknisk lösning, 
eller en affärsidé som kan hjälpa till att öka medvetenheten hos människor om 
deras utsatthet. Din idé ska bidra till att skydda djuren eller förklara hur människan 
skulle kunna ändra sitt beteende för att hjälpa till att både skydda och bevara dem. 
 

  



	  

 
Utmaningen 2. Hjälp oss upptäcka världens hemligheter 
 

 
 
Det återstår fortfarande många oupptäckta områden som väntar på att utforskas, 
på jorden, i haven och för att inte tala om, i rymden. 
 
Beskriv hur man med dagens teknik (nanoteknik, virtuell verklighet, Google Earth, 
spel, eller annan framtida teknik) skulle kunna hjälpa utforska vår mänskliga 
historia.  
 
Ett exempel på hur visade Sarah Parcak som vann 2016 års TED Prize. Hon är 
rymdarkeolog och National Geographic Fellow. Parcak fick priset för sin 
användning av satellitteknik för att hitta dolda arkeologiska platser och för att 
förhindra plundring av dessa skatter. 


