
Corona Camino
snak på en gåtur

Hvad tænker du Danmark får ud af at samarbejde med andre lande?

Hvornår har du sidst samarbejdet med nogen – 
og hvordan gik det? 

Hvad synes du kan gøre det svært at samarbejde? 

FN er et samarbejde mellem (næsten) alle verdens lande. 
Hvad ville du tage op på et FN-møde? 

Efter 2. verdenskrig handlede samarbejdet i FN om at skabe
fred i verden – hvad tror du de taler mest om i dag?

SAMARBEJDE

Brug spørgsmålene til inspiration. Lad samtalen flyde.
Rigtig god Corona Camino!

#CoronaCamino



Hej
Vil du gå en Corona Cam

ino m
ed m

ig?

FN er en forkortelse af De Forenede Nationer.

På engelsk United Nations forkortet UN. Efter 2. verdenskrig ville 51 lande 
sam

arbejde for at bevare verdensfreden. I dag er næ
sten alle verdens lande 

m
ed i FN – 193 ud af 195 uafhæ

ngige stater. FN består af 5 hovedorganer, og 
en ræ

kke specialorganisationer. I Generalforsam
lingen har alle m

edlem
slande 

én stem
m

e hver – uanset størrelse. I FN diskuterer og sam
arbejder landene om

 
dét, der påvirker fred og sikkerhed. Fx: Bæ

redygtig udvikling. Katastrofehjæ
lp. 

M
iljø. M

enneskerettigheder. Og dem
okrati. www.un.dk/da

Tag et billede og del det 
#CoronaCam

ino #UN75

Find flere sam
talekort på 

byenshusroskilde.dk/coronacam
ino

M
angler du en sam

talepartner?
Skriv til byenshus@

roskilde.dk 

Dette sam
talekort er lavet i sam

arbejde m
ed

Hvad er Corona Cam
ino?

Corona-krisen kalder på eftertanke og sam
tale. 

Corona Cam
ino er tid til en snak m

ellem
 to m

ennesker på en gåtur. Del jeres 
ønsker og håb, tanker og erfaringer. Det kan væ

re m
ed én, du kender eller én 

du m
øder for første gang. Og det kan foregå m

ed to m
eters afstand - udendørs. 

i anledning af FNs 75-års jubilæ
um




