
TÄVLA MED ZENIT!
Undersök hur världen funkar och gör en förändring i Din närmiljö som
bidrar till utveckling och minskad fattigdom i världen. Vinn en resa!

Tävlingen består av två delar. En teoretisk och en praktisk. Den teoretiska delen består i att
undersöka vad som gynnar repektive missgynnar tillväxten i fattiga länder. Undersök också vad
Sverige som land gör för att förbättra de fattiga ländernas möjlighet till tillväxt och minskad fattigdom? 

Du och din grupp kan t ex intervjua en politiker, eller samla material från olika håll. Mycket
information finns att hämta på t ex Sidas hemsida; www.sida.se. Skriv en rapport om vad ni kommit
fram till. Fundera på vad Du kan göra utifrån den kunskap som ni skaffat i den teoretiska delen.

Den praktiska delen består i att du genomför ett förändringsprojekt som du dokumenterar i text
samt i foto, video eller på annat sätt. Se till att skolcafeterian tar in rättvisemärkt kaffe, ta reda på
vem som tillverkar Dina gymnastikskor eller starta ett internationellt nätverk för unga företagare.
Listan på små saker som du kan göra i din vardag, som bidrar till att minska världens fattigdom, kan
göras lång. Använd gärna tipslistan som finns på www.sida.se/zenit eller hitta på en egen idé.

Skicka sedan Ditt tävlingsbidrag senast den 4 juni 2004 per post till:

Zenit på Sida
Sveavägen 20
105 25 Stockholm

Vinnarna kommer att utses av en jury bestående av Gustav Fridolin (riksdagsledamot  för miljöpartiet),
Birgitta Ohlsson (riksdagsledamot för folkpartiet), Staffan Söderberg (miljöchef vid Skanska), Pia Schultz
(Näringslivets Internationella Råd), Henrik Westander (tidigare Svenska Freds, nu lobbyist) samt personal
från Zenit. 

Prisutdelning kommer att äga rum på Zenit, Sveavägen 20 i Stockholm i början av september 2004.

1:a pris: Resecheckar för 15 000 kronor.
2:a pris: Resecheckar för 4000 kronor.
3:e-10:e pris: Biocheckar.

Tävlingen är öppen för alla mellan 13 och 19 år. Varje tävlande grupp får bestå av högst fyra
personer. Frågor om tävlingen besvaras på telefon 08 698 57 40 eller på zenit@sida.se.

Vänligen observera att Zenit inte ansvarar för inskickat material och förbehåller sig rätten att
använda det. Samt att eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.

Lycka till!

zenit@sida.se

SUN´S MART HJÄLPER TILL ATT MINSKA FATTIGDOMEN
Saman Kumara bor i Sri Lanka och är 20 år gammal. Han startade själv
kryddföretaget Sun’s Mart bokstavligt talat från noll. Det har gått så bra att
han numera kan betala för sina bröders utbildning. Efter sitt första år som
företagare gick Saman den Sida-stödda kursen ”Improve your business”
och bestämde sig för att satsa på en ny, snygg logga och bättre förpackningar.
Snart ska Saman skaffa företagslokal och anställa en av sina bröder.
Vill du möta andra som jobbar med att halvera fattigdomen till år 2015?

Gå in på www.sida.se/zenit  
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