
Unesco är FN:s organ för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. 
Ett engagemang i Unesco innebär en unik möjlighet att påverka och få

internationella erfarenheter från en FN-organisation.
 

Är du intresserad av att engagera dig på den globala arenan? 
 Här får du tips om hur du kan delta i nätverk, söka praktikplats eller hitta

arbete via Unesco. Du kan antingen engagera dig genom en nationell
ungdomsorganisation eller söka olika uppdrag individuellt.

 

Gör skillnad med
engagemang i Unesco

 

Är du intresserad av klimat, utbildning eller hållbar
utveckling? Här finns möjligheter att påverka

Unescos arbete på lokal, regional eller global nivå. 

 

Fyra vägar till engagemang

 



Ett nystartat nätverk för alla som är
intresserade av utbildning för hållbar
utveckling. Nätverket syftar till
kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte
mellan bland annat forskare, experter,
ungdomsorganisationer och
utbildningsinstitutioner. Nätverket erbjuder
webinarier, utbildningar och möjligheter till
deltagande i konferenser på lokal, regional
och global nivå. 

Både organisationer och individer kan gå med
i ESD-Net genom att följa deras nyhetsbrev
eller gå med i Linkedin-gruppen. Mer
information om nätverket hittas på hemsidan.

EDUCAT ION FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT FOR 2030  GLOBAL
NETWORK (ESD-NET )  

En ungdomsledd plattform som samlar
alla initiativ inom Unesco med syfte att
stärka ungdomsinflytande och
engagemang inom organisationen.
Genom GYC får medlemmar tillgång till
en mängd tjänster, verktyg och
resurser. Medlemmar kan exempelvis
delta i kampanjer, event och projekt
samt lämna synpunkter på strategiska
Unescodokument. 

Det nystartade nätverket är öppet för
både organisationer och individer 
(18–35 år). Mer information och
intresseanmälan kan hittas på
hemsidan. 

GLOBAL YOUTH COMMUNITY
(GYC)  

Gå med i ett globalt ungdomsnätverk

Utvecklas inom utbildning
 för hållbar utveckling

"Sustainable development 
begins with education"

"Building peace in the minds 
of men and women"

https://mailchi.mp/unesco.org/esd-subscribe
https://www.linkedin.com/groups/9021873/
https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development/esd-net
https://www.unesco.org/en/youth/global-youth-community


Ett nätverk som syftar till att låta ungdomar
vara delaktiga i utformandet av framtidens
utbildning. Ett medlemsskap i nätverket ger
möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra
utbildningsintresserade ungdomar, aktivt
deltagande i större FN-evenemang, samt
tillgång till utbildningar i bland annat
ledarskap och förhandling. 

Unesco kommer lansera en ny
ansökningsomgång i början av 2023 där
unga (18–29 år) som representerar en
organisation kopplad till utbildningsfrågor
kan ansöka om medlemskap. Läs mer om
nätverket och kriterier för ansökan på
hemsidan.

SDG 4  YOUTH NETWORK 

Delta i utformning 
av framtidens utbildning

Ett nätverk för ungdomsorganisationer
engagerade i klimatfrågor, som ger
ungdomar ett utrymme att engagera sig,
kommunicera och generera lösningar för att
hantera globala klimatutmaningar.
Medlemmar kan få stöd av Unesco för att
genomföra projekt på lokal till global nivå,
samt möjlighet att aktivt delta vid större
evenemang. Utöver detta erbjuds två
praktiktillfällen vid Unescos högkvarter med
fullt fokus på implementeringen av
nätverket.

Nätverket kommer öppna för allmänt
medlemskap under 2023. I samband med
detta kommer även en styrelse väljas, dit
svenska klimatorganisationer uppmuntras
att söka. Mer information finns på nätverkets
hemsida.

YOUTH UNESCO CL IMATE 
ACT ION NETWORK (YOU-CAN)

Påverka det 
internationella klimatarbetet

"UNESCO with, by and for
youth"

https://www.sdg4education2030.org/youth-youth-sdg4youth-network-championing-youth-led-decision-making
https://en.unesco.org/youth/you-can


P R A K T I S E R A ,  S Ö K  V O L O N T Ä R A R B E T E  
E L L E R  K O R T T I D S T J Ä N S T E R

Förutom ideellt engagemang finns även möjligheter till praktik eller arbete för ungdomar
inom Unesco. Via Unescos hemsida går det hitta praktikplatser, betalda korttidstjänster
och volontärarbete.  Varje termin erbjuder dessutom Regeringskansliet praktikplatser

vid Svenska Unescorådet i Stockholm och vid Sveriges permanenta delegation vid
Unesco i Paris. Information om praktik och lediga praktikplatser finns på regeringen.se.

 
Vill du veta mer om vad Unesco gör internationellt och i Sverige och vilka möjligheter det

finns om du vill engagera dig? Gå in på UNESCO:s hemsida, UNESCO Youth på
Facebook och Unesco.se.

 

U
nescos högkvarter i P

aris

Följ oss gärna på våra sociala medier 

Svenska Unescorådet: Delegationen i Paris: 

https://www.unesco.org/en/join-unesco
https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/praktik/praktik1/
https://www.unesco.org/en
https://www.facebook.com/UNESCOyouth/
https://unesco.se/
https://www.instagram.com/swedenunesco/?next=%2Funescosverige%2F
https://twitter.com/unescosverige
https://www.linkedin.com/company/svenska-unescoradet

