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Poesi för att främja och stärka en levande demokrati
Hur mår demokratin i dag? Vilka tankar och idéer har barn och unga
för att främja och stärka en levande demokrati? Vilken roll spelar
demokratin i samskapandet av en hållbar framtid?
I samband med demokratins 100-års jubileum i Sverige bjöd
föreningen Sustainable Poetry in barn och unga till samskapandet
av e-poesiantologin Tankar om demokratins framtid av barn och
unga. Bokens dikter som berör demokrati och FN:s 17 globala mål för
hållbar utveckling har valts ut av en jury i samband med Sustainable
Poetrys årliga poesitävling. Illustrationerna är skapade av konstnären
och illustratören Ingrid Skåre, Big Brain Agency.
Läs, samtala och inspireras av denna poesiskatt som berör vår samtid
och ger hopp om framtiden. Kanske blir du nyfiken på hållbarhet och
poesi och vill göra din röst hörd för en hållbar framtid? TACK alla
poeter och Ingrid Skåre för värdefulla dikter och illustrationer. TACK
även till pedagoger, lärare och skolbibliotekarier som bidrar till att
ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen. TACK alla
medskapare i projektet - Tillsammans för en hållbar framtid! Trevlig
läsning!
Bästa hälsningar
Sustainable Poetry Teamet
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Sustainable Poetry är ett globalt samskapande språk- och
kulturprojekt som lyfter barns och ungas röster för en hållbar
framtid, ger hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen
och stärker genomförandet av mål 4 god utbildning för alla
(www.globalamalen.se)
Mer information om projektet och tips för att skapa poesi med
utgångspunkt i de globala målen finns här: www.sustainablepoetry.se
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Låt oss prata om fred
Kriget har börjat
Där någonstans, nära, bakom hörnet
Här, framför våra ögon
Ett fruktansvärt spel har börjat
Mörkt, kallt, hemskt
Ett spel där alla förlorar
Alla pratar om krig
TV, internet, radio
Hemma, i skolan, i bilen
Låt oss prata om fred
Om skönhet, om kramar, om kärlek
Låt oss prata om lycka
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Dajte da pričamo o miru
Počeo je rat
Tu negdje, blizu, iza ćoška
Ovdje, pred našim očima
Počela je strašna igra
Mračna, hladna, užasna
Igra gdje gube svi
Svi pričaju o ratu
TV, internet, radio
U kući, u školi, u autu
Dajte da pričamo o miru!
O ljepoti, o zagrljajima, o ljubavi
Dajte da pričamo o sreći
Minel
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Krig och sorg
I detta oändligt stora universum utan början och slut
Snurrar vår planet med stora problem så stora lidanden
Varför?
Släng bort alla vapen och gevär
De är bara till besvär
Om ni slutar skjuta
Kan vi kanske börja njuta
När skriken har tystnat
När våldet har tagit slut
När blodet har slutat rinna
När sorgen ändå finns kvar
När acceptansen tar vid
Då kan jag kanske börja le
Atrisa
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Vi ser vattnet vart vi än går
men ändå har inte många det så
Vi förstår inte hur mycket vi slösar med det vi får
I andra länder slåss man bara för droppen som sågs
Ingrid

Jag lever i havet
och vill inte dö
så tänk till när
du slänger skräp på
marken det kan komma
till mitt hem
Rasmus
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Jag är de forsande floderna
de gigantiska haven
vattnet du dricker
vattnet du behöver för att leva
ta hand om mig nu.
Ted
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Demokrati
Tryckfrihet och yttrandefrihet
Respekt för alla medmänniskor
En bred variation av valmöjligheter
Lika rösträtt för alla
Elma

Ta bort allt som kan skada oss
Ta bort pengar
Ta bort olja från våra hav
Ta bort krig
Ge oss kärlek
Ge oss frihet
Ge oss demokrati
Ge oss lycka
Nya generationen behöver kunskap
Nya generationen behöver bra gemenskap
Nya generationen behöver bra relationer till
varandra
Nya generationen behöver en lycklig barndom
Nashaat
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Mitt land försvinner
Mitt land var en demokrati
Vi kunde bestämma över våra liv
Men i dag är vi ledsna
För mitt land försvinner och har blivit diktatur
Jag är orolig för mina nära och kära där
Jag är orolig för tjejers och kvinnors frihet
Vilken väg ska vi ta för att få ett bättre liv
Jag vet inte, jag vet inte
Ehsan
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Kvinnor behandlas dåligt på vissa sätt
ändå måste man alltid le brett,
för att inte visas svag allt känns ändå som ett slag.
Mamma jobbar så att familjen ska få tillräckligt med mat
hon jobbar hårt för ett bättre klimat.
Mamma jobbar exakt lika mycket som männen
ändå säger de, det är för lite lilla vännen.
Killar får mer pengar för vad de gör
även fast kvinnor kör.
Det borde vara lika mellan kvinnor och män
men ändå tänker ingen att det är allmänt.
Kön delas upp som det vore varsin grupp,
kvinnor och män behandlas olika även fast båda jobbar på Ica
Mamma kämpar för att få mat dag in och ut
men tänk ifall hon faller och allt tar slut.
Det gör ont i de små barnens magar
för att de har behövt gå utan mat i flera dagar.
De små barnen borde få mat för dagen
ändå var hungern redan tagen.
Det var svårt att släppa blicken från maten i skyltfönsterna
Han ville sno mer en gärna.
Föräldrar sliter för att få pengar till mat
på bordet står det ändå tomma fat.
Magen både kniper och piper
men ändå är det ingen som ingriper.
Om barnen är ute på gatan och skriker jag behöver mat
får de bara blickar och hat.
Barnen behöver mat och då behövs det tjat.
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Hungern i kroppen vill inte släppa
det gör så att hela familjen börjar deppa.
Kvinnor och män är olika
men ska behandlas snarlika.
Killar har förväntats att klara mer även fast man står och ber
för mat att äta för dagen så att man blir mätt i magen.
Filippa

Hungern river i oskyldiga barns magar.
De har inte fått mat på flera dagar.
Hungern tar tag och vill inte släppa.
Den tar ett riktigt hårt tag för att kunna greppa.
Föräldrar som sliter för att kunna få pengar till mat.
Men det enda dom får är bara hat.
Hungern tar tag, river och sliter.
Det gör lika ont som när vargen biter.
Ingen person i världen är värd det här.
Men det kommer mer. Bara lyssna och lär.
Kön delas upp. Som att var och en har varsin grupp.
Är man i den gruppen, behandlas man så.
Är man i den andra, behandlas man som att man inte kan stå.
Enligt vissa är tjejer svaga, känsliga och klena.
Enligt vissa ska killar vara starka, inte visa sina känslor
och på fotboll ska de vara en riktig fena.
Tjejer ska ta hand om hemmet, killar ska jobba.
Ska det verkligen vara såhär? Det känns nästan som att mobba.
Stina
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Natten är mörk, borde jag vända
För rädd för vad som ska hända
Nu måste jag titta bakom varje vrå
Så rädd att han ska göra så
Jag kan inte längre dölja
Mitt hjärta måste jag följa
Låt mig vara den jag vill
Även om jag inte räcker dig till
Varför ska jag vara stark när jag känner mig som svagast
Varför ska jag vara svag när jag känner mig som starkast
Edith och Smilla
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Något som är hemskt är mobbning
Mobbare tror de är en tuffing
Många ser det runt omkring
Men ändå gör de ingenting
Viskningar, blickar, knuffar och slag
Detta i mångas värld händer varje dag
Mobboffret blir väldigt svag
Att förbjuda mobbning borde bli en lag
Ebba
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Ett land i ruiner
Mörkret, sorgen
Oron i oskyldiga ögon
Tårar faller
Larmet tjuter
Staden i ruiner
Människor flyr
för sina liv.
Hjälpen kommer
Ljuset i tunneln,
glädjen blommar igen!
Sanna
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Alla dessa explosioner
Vad lämnar vi till kommande generationer
Nu får vi sluta med dessa hemskheter
innan det tar död på mänskligheten
Små barn saknar hem
Redan innan de fyllt fem
Du är nu inget längre något värd
Vad är detta för mardrömsvärld
Ellie

16

Klimat
Nät och skräp överallt
På Nordpolen är det inte tillräckligt kallt
Den dyrbara tiden bara rinner
medan isen försvinner
Djuren springer, skogen brinner
ännu mer djur som försvinner
Jorden går under, tiden rinner
När ska vi förstå hur djuren lider
Det är dags att hjälpa till
att göra vädret still
Tiden sakta går
medan vi bara står
Djuren sitter fast
de får aldrig nån rast
De är för blyga
och vi är för dryga
Djuren springer, skogen brinner
ännu mer djur som försvinner
Jorden går under, tiden rinner
När ska vi förstå hur djuren lider

Amina
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Vi kommer samman vid metropolen
Hur löser vi de globala målen
Svaret är flummigt, vet inte riktigt
Men gör ditt bästa och handla försiktigt
Gör om, gör rätt med förnybar energi
Sol, vind och vatten, ren poesi
Problemen är samma, men vem ska ta ansvar
Vem som helst, för jorden är dyrbar
Eddie
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Hypocrites
Watching it drip, watching it slip
A crying glacier, the norm of Nature
How could this be, a rising degree
Watching them flee, to the bottomless sea
How can you shout democracy
Watching them burn it’s just crazy
Say it’s cannibalistic,
just animalistic
Look in a mirror, hypocritic
Because of our will
we walk up the hill
to make the kill
Makes me feel ill
it’s just a drill
Now time to pay the bill
Just for clarification,
you ever thought about salinization
Oh queen
why so green
It’s just your kingdom about to crash
Shout newsflash
cause everything around you is turning to ash
Take out the trash
A new observation,
away with this pestic population
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How can you shout democracy
watching them burn, it’s just crazy
Say it’s cannibalistic, just animalistic,
Look in a mirror, hypocritic
Because of our will
we walk up the hill
to make the kill
Makes me feel ill,
It’s just a drill
Now (it´s) time to pay the bill
Alba
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 دورولا ترهدزا املك، لمجأ ةقيدحلا تناك
 دورولا تلبذ املك، ةلحاق انتايح تحبصأ
طيحم ةغللا
قرغي ال ةحابسلا عيطتسي نم

Språk är vackert, som rosor i trädgården.
Ju mer rosorna blommar,
desto vackrare blir trädgården.
Ju mer rosorna vissnar,
desto kargare blir våra liv.
Språk är ett hav
Den som kan simma drunknar inte.
R.G.
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用双眼观察，
用耳朵倾听，

甚至用心去感受，
语言是无形的

它传达着人心之间情谊的桥梁
语言确实好奇妙

有时候是一个字，有时候是一句话。
语言就是不同的魔法

恶意的语言会伤害别人，

善意的语言可以帮助别人。
Observera med ögonen,
lyssna med öronen,
Känn med ditt hjärta,
språket är en osynlig bro
vänskap mellan människors hjärtan.
Språket är underbart,
ibland ett ord, ibland en mening.
Språket är som magi,
elaka ord kan skada
vänliga ord kan hjälpa.
Y.Z.

22

The world we live in today some may consider corrupt.
Is this true we all ask.
The truth of the matter, no matter how much we humans fight for our free
will and freedom,
we will never know what it’s like to truly be free.
The government traps you and you can only say and do so much, and
sometimes the bare minimum is all we can provide.
A world without hatred, a world without evilness. What is it like?
Some things we wonder about, and that’s all it is; wonder.
We seek genuineness within ourselves and others, we seek hope and peace,
but what’s the normality of being happy?
Happiness is a challenge for many people, and unfortunately the “great
depression” is among us all.
Today people waste their time hating others, judging others, but what for?
Why sit at home looking out your window at the people who walk by, and
judge them?
What people fail to see is that we live to die, life as we know it can disappear
in one instant.
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Your last sight being a car’s headlights, a hospital room, maybe even a
weapon. Truly, what is life?
I see no normality in being hateful, but despite that, depressed people
shed on others their hatred and absurdness.
People see color and then what?
Their hearts are filled with hatred and they feel the need to spread
that hate.
Where’s the sense, suddenly everyone’s so tense.
I seek for love in this world, I seek for the peaceful side of this world.
I surround myself with good people, good energy, high vibrations,
genuine love and peace.
Learn to appreciate life, everyone lives to die just as you do.
Everyone is in the world together, they should all stick together.
Learn to love, learn to share greatness, be aspiring.
Layla
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Drömmar kan vara gula.
Drömmar kan vara blå.
Stranden är gul och havet är blått.
Vi behöver inget slott.
Åka buss är kul den har fyra hjul.
Bussen tar oss ut ur staden så vi kan titta på bladen.
Ingen dödar djuren eller förstör i naturen.
Ingen ska vara kaxig eller slåss.
Att boxas och slåss är inget för oss.
Drömmar om silver.
Drömmar om guld.
Tänk om kistan alltid var full.
Barn i förskolan
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Drömmar
Jag tror på drömmar
Drömmar är viktigt
ifall du har en
ge aldrig upp med din dröm
Min dröm är att vi ska vara rädda om
vårt klimat
Det är viktigt
utan klimatet
skulle vi inte kunna leva
Jag tycker alla borde göra det
Drömmar
Minih
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Skogen är så fin, så fin
Fåglarna kvittrar
Löven är så gröna
Jag vill att det ska vara
fred på jorden
Alla barn ska få
gå i skolan
Aston
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Alla människor ska vara trygga där de bor
Alla människor ska ha ett hem
Alla människor är lika mycket värda
Alla människor får rösta
Alla människor får vara med
Alla människor ska få mat
Alla människor ska ha fred
inga människor får kasta plast i havet eller i naturen
Alla människor ska kunna gå i skolan
Jack
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Ser ni inte alla dessa bränder
På grund av de förlorar vi våra länder
Häng inte bara på massa stränder
Ser ni inte vad det är som händer
Alla stod bara där och log
Medan andra förstörde vår skog
Vi såg bara på när djuren dog
Nu får detta faktiskt vara nog
Nu måste vi börja ta makt
Säga stopp till dem i fel akt
Detta problem måste bli sagt
Det är dags att skapa vår egen vakt
Jana
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NATURSÅNGEN
Mjuka, fina gröna blad i en lång rad,
vinden blåser i fin passad
Varma, ljusa solen skiner
allting viner!
De färgglada blommorna blommar
och de två färgade bina brummar
Nytvättade mopparna rullar,
Snälla Mauri bjuder på bullar.
Dom goda bären växer snabbt,
När regnet kommer och spelar spratt
Maskrosorna växer som ogräs
Medan solrosorna spelar en pjäs.
Agnes
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Friheten vi bär
Havet under, himlen över,
vilsna värld var är din väg?
Ett liv,
Ett liv,
Ett liv.
Ett andetag,
One heartbeat.
Ett rop på hjälp, men ingen hör.
Försvinner i luften,
under himlen,
över havet.
Frustrerad av dagen,
förblindad av lagen.
Ingen vill slåss mot livet.
Vi vill ta oss loss,
hoppas förbli oss.
Men hur kan man i ljudet av ett skott,
med synen av hopp,
se ett långt lopp?
Frihet, vad är frihet?
Ett rop på hjälp, men ingen hör?
En ensam tår, som är vår?
Ligger vaken om natten, ser månen som skatten,
drömmer om strömmen, gömmer och glömmer?
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När världens alla växter,
inte andas mer,
ser vi ner.
Känner blombladet mellan fingrarna,
minns det som igår.
Solen lyser klart.
Doften av sommar finns fortfarande kvar,
tills grenar hänger lite mer och
stormar tar sig för.
Tills vi blir världens alla växter,
då vill vi veta mer.
Oro, nej, det anses inte bra!
Frihet, vad är frihet?
Små fingrar flätar sig in i ens hand.
Ligger nära, med huvudet mot bröstet,
känner sig liten i deras stora famn.
Kylan blandas med värmen.
Frihet den har aldrig känts närmre.
EllenAila
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Det öppna Skåne
Vart är vi på väg? Mot 2030
Nya mål, nya utmaningar
Framtiden är ljus
Det öppna Skåne
En plats för drömmar, lycka och initiativ
Sveriges stolthet
Barn och ungas framtid
Det öppna Skåne
Ingen rädsla på den nya vägen
Hopp och framtidstro
Möjlighet att förverkliga drömmar
Det öppna Skåne
Lärande ekosystem
Det finns något för alla
Kunskap är en hållbar tillgång för framtiden
Det öppna Skåne
Tillsammans för framtidens generationer
Framtiden i ett stadigt grepp
Portarna öppnas ut mot världen
Sanna, Clara,
Filip, Elma, Alex,
Eric och Filip
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Ni vuxna slänger skräp i naturen
Och släpper ut avgaser
Varför lämnar allt till oss barn?
Vi vill bara ha en normal framtid
Att kunna vara ute och njuta
Istället för att plocka skräp
Och fixa klimatkrisen
Varför cyklar ni inte även
om ni bor nära jobbet
Vi barn behöver inte ta smällen
Efter er vuxna
Naturen behöver vår hjälp
Men varför struntar ni i det?
Nu är det dags att ta tag i detta.
Stella
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Jag tror på fred
jag tror på Jorden
jag tror på att vi kan
förbättra framtiden
Jag tror på alla de starka träden
Jag tror på friheten
Jag tror på stjärnorna,
solen och vattnet
Olivia
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Jag tror på en värld
full av vänskap
en familj
det är mitt liv
lev som du vill
tro på framtiden
alla ska ha pengar
för att köpa mat
jag tror på min familj
en värld full av vänskap
Ester
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DEMOKRATI ÄR ATT ALLA KAN HA ALLA FÄRGER
DEMOKRATI ÄR ATT ALLA ÄR LIKA VÄRDA
DEMOKRATI ÄR ATT MAN INTE FÅR TVINGA NÅGON
VIKTIGT FÖR MIG ÄR ATT BRY SIG OM VARANDRA
Aston
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Män får pengar till mat
Män får klä sig som de vill
Männen gör ju ett tyngre jobb
Men är det verkligen sant?
Nuförtiden gör kvinnor precis
Samma jobb som män
Får lägre lön, får utstå kränkningar
Om de visar för mycket hud
Och förväntas ta hand om barnen ensam
Fattar ni inte att det inte kan fortsätta så här
Kvinnor ska ha samma rättigheter som män
Det är ren logik.
Ines
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Man ska inte slösa sina pengar, man ska handla det man ska äta
Man ska inte slänga den mat man inte tycker om, först ska man smaka
Om den är gammal måste man smaka en liten tugga eller lukta
Man kan göra smoothie eller soppa på det
Inte slänga det som man har på tallriken, då blir det för mycket i påsen,
och då slösar man på pengarna
Alla ska till och med få äta sig mätta
Man ska inte gå och vara hungrig
Om man ser en av dom, kan man kanske dela mat med dom
Barn i förskolan
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Tankar om demokratins framtid av barn och unga
Poesiantologin innehåller dikter skapade av barn och unga inom
projektet Sustainable Poetry och med anledning av demokratins
100-årsjubileum i Sverige. Dikterna berör FN:s 17 globala mål för
hållbar utveckling och lyfter barns och ungas tankar om demokratins
framtid. Läs, reflektera och samtala. Inspireras av barn och unga som
delar insikter, hopp och framtidstro.

