
ungdoms-

världen
verksamhet

Agera lokalt,

inverka globalt

Om du känner till några intressera-
de personer på din ort, kan ni planera 

och genomföra sådan verksamhet som 
ni brinner för. Du får stöd från nätverket som erbjuder 
material och idéer för lokal kampanjverksamhet och 
annan verksamhet. 

Lär dig och engagera dig

på Changemaker-veckoslut 

Changemaker-veckoslut är ett superbra sätt att på-
börja sin Changemaker karriär. Veckosluten i april och 
oktober samlar Changemakers medlemmar från hela 
landet till ett gemensamt läger. Vecko-
sluten erbjuder mångsidigt med 
utbildning om utvecklingsfrågor, 
workshops där du får prova på 
grejer och avslappnat hänga 
med andra världsförändrare.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Changemaker 
om du är 13–35 år och intresserad av global rättvisa. 
Changemakers medlemskap är gratis och erbjuder 
många olika möjligheter till att påverka och delta. Som 
medlem får du ett nyhetsbrev fyra gånger i året på 
svenska och månatligen på finska. I nyhetsbrevet hit-
tar du information om nätverkets aktuella evenemang. 

Kyrkans Utlandshjälp / Changemaker
Södra kajen 8, PB 210, 00130 Helsingfors 
info@changemaker.fi

www.changemaker.fi

som förändrar

Instagram: 
changemakerfin

facebook.com/
ChangemakerFinland

Twitter: 
ChangemakerFin



Vad är Changemaker?

Changemaker är ungdomsnät-
verket vid Kyrkans Utlandshjälp. 

Det arbetar för en rättvisare värld. 
Changemaker erbjuder dig möjligheter att jobba för 
fred, mänskliga rättigheter och miljön tillsammans 
med andra. 

Verksamheten planeras och genomförs 
av medlemmarna. I nätverket kan du 
vara aktiv på din egen ort, delta i den 
nationella verksamheten och vara 
med i fina påverkningskampanjer. 
Du behöver inte förhandskunskaper 
– i Changemaker lär du dig genom att 
engagera dig tillsammans med andra.

Finlands Changemaker är grundad 2004 
och den är en del av det internationella  

Changemaker-nätverket. 

Tilsammans kan vi påverka

Inspirerande aktuella kampanjer, gjorda 
av ungdomar, som strävar till att påverka 
enskilda medborgare, politiker och företag, 
vars beslut formar vårt samhälle. Change- 

makers perspektiv utgår alltid 
från utvecklingsländernas syn-
vinkel, vi tänker att rätten till ett 
människovärdigt liv och rätten till 
utkomst tillhör alla. 

Påverkansarbetet sker också genom utbildingar, dis-
kussion, uttalanden och lokal verksamhet. Change- 
makers verksamhet bygger kring tre teman. De är 

fred, miljö och ekonomi.

Globalisti – 

världsförändrarens tidning

Tidningen Globalisti, som görs av frivilliga, publ-
iceras två gånger i året och behandlar mångsidigt 

utmaningar som är relaterade till utvecklingsländer. 
Kom med i redaktionen, det behövs fotografer, skri-
benter, illustratörer och korrekturläsare. Changema-
ker ordnar med jämna mellanrum utbildningar i vilka 
vi lär oss om hur man gör en tid-
ning. Ifall du är intresserad 
av att göra en tidning är 
Globalisti just för dig!


