
12 JANUARI ANLÄNDER KUBEN TILL NORRKÖPING

Exempelbild på Kuben

SVERIGES STÖRSTA SKOLPROGRAM INOM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Den 12 januari anländer en 27 kubikmeter stor kub i stål med rättigheten “Rätten att inte torteras” till De Geergymnasiet i Norrköping. Med
hjälp av Raoul Wallenberg Academys Kubprogram ska eleverna på samhällsprogrammet på lära sig mer om mänskliga rättigheter och
mänskliga skyldigheter.

”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad” består av 30 stycken stora svarta kuber i stål, varje kub representerar en av de 30 mänskliga
rättigheterna. Kuberna fördelas på skolor i Sverige och utomlands och med hjälp av dem ska eleverna lära sig mer om de mänskliga rättigheter.

Det är andra året som De Geerskolan är med i Kubprogrammet. Förra året upprättade eleverna kontot "#DeGeer för rättvisa" på Instagram.

–#DeGeerFörRättvisa - var en konkret men också kreativ och tankeväckande uppgift som eleverna hade roligt med när de genomförde. Eleverna
upptäckte att man inte måste ha ekonomiska resurser med sikte att rädda världen för att ändå bidra till en bättre värld. Raoul Wallenberg Academys 100-
lista underlättade och förtydligade att även den lilla handlingen kan göra stor skillnad, säger Eva Lindahl, lärare på DeGeergymnasiet.

Tillsammans med kuberna kommer pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar
för.

–Vi ser möjligheten att utveckla och använda oss mer av elevernas kreativitet. Vi kommer starta jobbet med kuben i januari i klassrummet, när vårvärmen
börjar komma börjar vi inreda kuben på riktigt, säger Eva Lindahl.

Elever från skolan berättade för ansvariga lärare i detta års kubprogram hur de arbetat under en nätverksträff som Raoul Wallenberg Academy anordnade
hösten 2017.

–Jag besökte gymnasiet våren 2017 och har sett att lärarna verkligen tar Kubprogrammet på allvar. Lärarna vågar djupdyka ner i viktiga frågor och visar
vägen för eleverna vilket har gett engagerade elever, säger Philip Hjalmarsson, projektledare på Raoul Wallenberg Academy.

OM KUBPROGRAMMET

Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber som delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest,
Paris och New York.



Kuberna kommer att stå på respektive skola under våren för att sedan förflyttas till Kungsträdgården i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs
dag, där alla 30 kuber samlas och ställs ut för allmänheten den 30 augusti till 1 september 2018.
År 2017 deltog 30 skolor och 8 000 elever.
Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKTPERSONER

Eva Lindahl, lärare De Geergymnasiet, 072 5970029, eva1.lindahl@norrkoping.se
Philip Hjalmarsson, projektledare Raoul Wallenberg Academy, 070-4210787, philip.hjalmarsson@rwa.se

Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse. Vi agerar i Raoul Wallenbergs anda och stödjer unga att hitta modet
att göra skillnad genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration. Raoul Wallenberg Academy arbetar sedan 2001 med att stödja morgondagens ledare
att hitta modet att göra skillnad.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se


