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Om momondo 
momondo.se är en gratis, oberoende och global resesöksajt som jämför miljarder priser på flyg, hotell och hyrbilar. 
Med huvudkontoret i Köpenhamn är momondo aktiva i över 30 internationella marknader. momondos mobila 
applikationer finns även tillgängliga gratis för iPhone och Android. momondo har fått flera utmärkelser och är 
rekommenderade av både svenska och internationella media som Aftonbladet, CNN, The New York Times och The 
Daily Telegraph. momondo är ett självständigt varumärke inom KAYAK-filialen i Priceline Group. 

 

 
 

Momondo och CISV bygger tolerans över gränser 
 
Trots att vi lever i en tid där tekniken möjliggör kontakt med i princip hela världen har yngre 
generationer idag mindre tilltro till andra människor än vad äldre generationer har. Det visar 
momondos globala undersökning “The Value of travelling”. Denna insikt låg till grund för 
momondos nya initiativ ”Dear mom and dad” som är en del av momondos samarbete med 
organisationen CISV.  
 
Efter det omtalade initiativet ”The DNA Journey” som momondo genomförde under 2016 tar 
nu momondo ytterligare ett steg för att öppna upp för ökad tolerans och respekt över 
landsgränser, genom nya initiativet ”Dear mom and dad”. Under juli månad träffades barn 
från hela världen i en CISV-by i São Paulo, Brasilien, för att upptäcka att de har mer 
gemensamt än vad de trodde. Initiativet har tagits fram av momondo tillsammans med 
organisationen CISV.   
 
Bakgrunden till projektet är den globala rapport som momondo tagit fram, ”The Value of 
travelling”, där 7 200 respondenter från 18 länder har medverkat. Den visar bland annat att 
yngre generationer hyser mindre tilltro till andra människor än vad äldre generationer gör. I 
åldersgruppen 18–35 år svarar 36 procent av de tillfrågade att de flesta människor går att lita 
på, medan 40 procent av de tillfrågade i gruppen 36–55 år svarar detsamma. I 
åldersgruppen 56–65 år svarar hela 50 procent att de flesta människor går att lita på. 
Resultatet av undersökningen understryker även de positiva effekterna av att resa, då 61 
procent av alla tillfrågade tycker att om människor reste mer, skulle också intoleransen 
minska i världen. 
 
Initiativet ”Dear mom and dad” bygger på momondos vision om att bryta ner barriärerna 
mellan människor och öppna upp världen för dem. Barnen är vår framtid, och för att hjälpa 
nästa generation att vara mer öppensinnade så har momondo sponsrat CISV International 
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Village i São Paulo, där barn från hela världen träffades i somras och globala vänskapsband 
skapades. 
 
Barn har lättare att utmana fördomar 
Enligt Rachel Tuck, doktorand på University of Michigan School of Education, och medlem i 
The Educational Programmes Committee på CISV International, kan barn lättare utmana 
fördomar då de inte har hunnit utveckla starka fördomar ännu. 
 
– Det kan vara lättare för barn att överkomma fördomar. De har många gånger inte hunnit 
bli lika färgade av förutfattade meningar om andra grupper av människor, till skillnad från 
vad vuxna har, säger Rachel Tuck. 
 
Momondo lät barnen dela med sig av sina känslor genom att skriva vykort till sina föräldrar i 
början av lägret, för att sedan två veckor senare åter skriva ett nytt där de fick berätta hur 
deras förståelse och tankar om varandras olikheter hade förändrats under tiden. Dessa 
berättelser samlades i en kortfilm som visar deras tankegångar och de förändringar som 
barnen upplevde. 
 
– Det är väldigt värmande och inspirerande att höra från barnen i CISV-byn och hur deras 
erfarenhet av att möta barn från andra delar av världen har öppnat upp deras sinnen och 
gett dem en större förståelse för andra nationaliteter och kulturer, säger Carl Sundberg, 
svensk talesperson på momondo.  
 
För att sprida budskapet vidare har momondo också skapat två kostnadsfria 
utbildningsaktiviteter utvecklade för att hjälpa barn förstå vikten av ömsesidig tolerans och 
respekt. Läromedlet “Equally Different” och “Our Colourful World” lär barn hur enkelt det är 
att skapa stereotyper men framförallt hur de kan överkomma dessa genom att vara 
öppensinnade. Paketen inkluderar aktivitetsformulär, lärarmaterial och en medföljande 
kortfilm som illustrerar vikten av ett öppet sinne. Paketen är gratis och finns för nedladdning 
på www.letsopenourworld.com, där mer insikter finns om momondos sponsorskap av CISV, 
samt mer information om de andra välgörenhetsprojekt momondo arbetar med för att 
skapa en öppnare värld.  
 
Länk till filmen: https://youtu.be/hjARRVbVHok 
 
Om undersökningen “The Value of Travelling” 
Undersökningen baserades på svar från 7 200 respondenter, och inkluderar 400 respondenter 
från följande 18 länder: Australien, Brasilien, Kina, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Italien, Mexiko, Norge, Portugal, Ryssland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Turkiet, Storbritannien 
och USA. Datainsamlingen skedde mellan den 2-9 februari 2016 genom en digital enkät via 
undersökningsföretaget Cints panel. Respondenterna är representativt utvalda efter kön, 
ålder och geografisk plats.  
 
Om CISV 
CISV International är en global organisation som arbetar med att utbilda och inspirera till fred 
genom skapande av interkulturell vänskap, samarbete och förståelse. CISV grundades 1950 
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och är idag ett nätverk med 69 medlemsföreningar och över 200 lokala avdelningar och 
grupper.  
 
Alla siffror och citat är fria att använda vid publicering. Källhänvisning med länk görs 
till: http://www.momondo.se  
 
 
För mer information, vänligen kontakta; 
Jens Elfsberg, presskontakt momondo Sverige  
E-post: jens.elfsberg@wenderfalck.com 
Telefon: +46707941056 
 


