
 
Million Minds arbetar med socialt hållbar utveckling, och kraften av unga 
personers skapandekrafter 

 
Rädda världen med din idé? (framtagen av Million Minds) 
Vi står inför en av de mest utmanande situationer som världen har befunnit sig 
i sedan andra världskriget.  

Entreprenörskap handlar om att utveckla nya idéer och omsätta dem i handling. 
Sociala entreprenörer drivs av en vilja att göra något gott för samhället. 

	  
Hur kan vi underlätta hjälpinsatser i framtiden?  
Hur kommer det att se ut och hur kan det påverka vårt sätt att leva nu och 
framtiden? Vilka fördelar kan man få av det och hur skulle det kunna se ut?  
Hur kan vi med hjälp av teknik rädda världen?  
Fundera och beskriv hur du tror nya digitala tjänster kan rädda världen? Tänk 
gärna stort och var kreativa (tänk lokalt eller globalt, ni har oändligt med resurser) 
 
Så anta en, eller flera, av nedan utmaningar och prova på att bli social 
entreprenör! 
 
 

1.   Det finns 60 miljoner människor i världen som är flyktingar eller lever i 
flyktingliknande situationer. Möt Yonis på flykt: Yonis är 10år gammal, 
han bor i Syrien med sina föräldrar. Deras liv ändrades över en natt. Från att 
han gick i skolan och lekte med sina kompisar på gården till att han nu 
flydde från kriget tillsammans med sin mamma och pappa. Efter en lång och 
krokig väg så var slutdestination Sverige. Väl framme i Sverige så är det 
mycket som är nytt och annorlunda.  
 

- Hur skulle du med din idé välkomna Yonis och hans familj på bästa sätt. Hur 
kan de bli en del av samhället? 

 
 
2.   Se till att alla barn får gå i grundskola. Möt Asmoas vardag: Asmoa är 

14år gammal, som bor i Ratmate i centrala Nepal. Hon är ett av de barn vars 
liv vändes upp och ner i lördagens jordbävning. Familjens hus förstördes 
helt i skalvet. Lyckligtvis var hennes familj ute, men allt de ägde krossades 
när huset kollapsade. Familjen har fått tält och filtar för att klara den 
närmaste tiden. Asmoa är orolig över att inte kunna gå i skolan för alla 
hennes böcker förstördes och begravdes inne i huset. Samtidigt så 



förstördes skolor och ca 100.000 skolbarn i åldrarna 6-16år saknar 
skolmaterial.  
 

- Vad skulle du med din idé kunna göra för att Asmoa och andra barn i Nepal 
kan fortsätta sin skolgång. Hur kan vi bidra med skolmaterial på ett hållbart 
sätt? 

 
3.   Halvera jordens fattigdom och hunger. Möt Kevin i nöd: Kevin är 6år 

gammal, som bor i Sydsudan med sin mamma. De lever på platser med 
provisoriskt skydd där ingen eller lite hjälp nått fram. Kevin och hans mor är 
en av många familjer som lider av konflikten. I december 2013 utbröt 
inbördeskriget och nu hotas 4 miljoner människor av matbrist. Vi behöver 
gemensamt trappa upp för insatserna om att nå ut till människor i avlägsna 
områden i Sydsudan.  

 
- Hur kan du med din idé bidra till nöddistribution av mat, hälsovård, skydd, 
utbildning och sanitet? 

 
 
 
4.   Barn som löper risk för att hamna utanför samhället. Möt Kajsa om 

uppväxten: Kajsa är 12år gammal och bor i Stockholm med sin pappa i 
stadsdelen Husby. De har levt med begränsade resurser och det har 
påverkat uppväxten. Så som hälsa, utbildning och relationer. Utbildning är 
den enskilt viktigaste faktorn för att bryta socialt utanförskap bland barn och 
unga. Goda skolprestationer och utbildning efter grundskolan är ett starkt 
skydd för barn i sårbara situationer. Kajsa drömmer om att en dag bli pilot. 
 
 – Hur kan du med din idé bidra till social hållbarhet för barn i Sverige? På 
vilket sätt kan vi påverka för att göra skolgången roligare och tryggare? Vad 
kan vi göra för att förverkliga Kajsas dröm? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vill du engagera dig mer? 
Idag finns det flera olika sätt att lösa samhällsutmaningar på. Hur kan du rädda 
världen? Med hjälp av ny teknik, innovation och entreprenörskap. Här nedan har 
vi några exempel på hur du utifrån ditt engagemang kan hitta innovativa lösningar 
på samhälls- och miljöproblem.  
 

REACH FOR CHANGE - Vi tror att en person kan förändra världen. 
PEPPY PALS - Brinner för att motverka mobbning bland barn genom spel. Studier 
visar att barn med högt EQ varken mobbar eller blir mobbade i samma 
utsträckning som andra barn och tillsammans startade de därför Peppy Pals. Peppy 
Pals är världens första digitala EQ-spel för barn 2-6 år med syftet att utbilda kring 
samarbete, känslor och empati med hjälp av humor och rollspel 
 
GROPLAY.COM - Producerar leksaker och spel för barn från 2 till 12 år. Utöver att 
vara miljövänliga och närproducerade är Gro:s produkter även miljöutbildande, för 
att skapa en mer långsiktig effekt. De lär barn om miljö på ett roligt sätt som tilltalar 
barnen. Tack vare leksakerna och spelens utformning kan även vuxna som själva 
inte är insatta i miljörelaterade frågor bidra till att lägga grunden för en hållbar 
livsstil hos barnen. 
 
SHULE DIRECT - Tanzanias utbildningssystem står inför sin andel av utmaningar. 
67% av tilldelade lärare saknas i offentliga skolor. Det finns en nuvarande årliga 
efterfrågan på 26.000 Vetenskap och matematik lärare med en effekt på endast 
1000 lärare per år. Shule Direct arbetar för att ändra på detta genom att skapa det 
bästa innehållet från kvalificerade lärare som kan nås via vår utbildnings förvar på 
nätet. Organisationen ger en möjlighet att barn i Tanzania att lära sig och 
förverkliga sin potential. 
 
CLIMATE CONCERN –  Producerar soldrivna lampor som gör det möjligt för barn 
från Rwanda att studera på natten utan att använda hälsofarliga fotogenlampor. 
 
STEMBEES 
Linda har en passion för IT och anser att alla, flickor och pojkar, unga och gamla, kan 
lära sig att koda och skapa appar och IT-verktyg. Hon tror att om barn fick en mer solid 
STEM (vetenskap, teknologi, teknik och matematik) utbildning, skulle de ha fler 
chanser att lyckas i sitt vuxna liv. Därför kommer hon att öppna ett center där barnen 
får lära ICT och STEM på ett roligt och mycket praktiskt sätt, genom den faktiska 
produktionen av produkter som så småningom kan säljas på marknaden. 
 


