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ärlden har blivit mycket bättre men
det återstår fortfarande stora utmaningar. Världens länder har kommit
överens om 17 ambitiösa mål som fram till
år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem
fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas
för Agenda 2030 eller Globala målen för
hållbar utveckling.
yrkornas globala vecka 2017 vill
genom temat Hållbar värld för alla
sprida kunskap om hur kyrkor och organisationer redan bidrar till uppfyllandet av
de Globala målen, hur dessa mål berör oss
alla och hur vi kan alla göra något!
om med i Kyrkornas globala vecka och
bidra med ditt engagemang!
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Arrangeras av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet
i samarbete med Diakonia, Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU,
Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda och Svenska kyrkan.

att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans.

Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer

Hållbar Värld för alla

Följ oss på:

Arrangeras av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet
i samarbete med Diakonia, Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU,
Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda och Svenska kyrkan.

att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans.

Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer

Hållbar Värld för alla

Följ oss på:

Arrangeras av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet
i samarbete med Diakonia, Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU,
Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda och Svenska kyrkan.

att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans.

Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer

Hållbar Värld för alla

Följ oss på:

Arrangeras av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet
i samarbete med Diakonia, Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU,
Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda och Svenska kyrkan.

att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans.

Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer

Hållbar Värld för alla

