
Gruppe 5 – Healing the Sick  
 
 

 
 
Til gruppe 5 
 
Velkommen til temaet Healing the sick, som I har valgt at fokusere på i jeres gruppe. 
The World Health Organization (WHO) coordinates the international response to humanitarian 
health emergencies. (UN.org)  
 
Formålet med jeres mission er at I undersøger 

• Hvordan FN’s organisation WHO (World Health Organization) arbejder for at helbrede de 

syge  

• og finder gode, konkrete eksempler på, hvordan FN’s og en række NGOers arbejde gør en 

forskel  

• og formidler jeres viden til forskellige målgrupper på en spændende og engagerende 

måde i form af et bidrag til klassens samlede kampagne  

 

 
Banksy overrasker igen. Kunstværk hylder coronakrisens frontkæmpere 

http://www.who.org/


Værket viser en lille dreng i t-shirt og overalls, der har udskiftet sine sædvanlige heltefigurer, 
Batman og Spiderman, med en figur af en sygeplejerske med mundbind. 
Sygeplejersken er iført en kappe og strækker armen frem i en klassisk Superman-positur. 

Kunstværket er i sort-hvid, men på sygeplejerskens forklæde er tegnet et rødt kors. 
Læs mere på TV2.dk 
 

 

Forslag til kilder I kan benytte jer af 

  

1. WHO (World Health Organization (engelsk)  

2. Forskellige artikler  

3. Læger uden grænser 

4. FN YouTube Channel (engelsk) 

5. 75 måder hvor FN gør en forskel 

 

 

Forslag til arbejdsdeling 

 

I kan evt. dele arbejdet mellem jer i gruppen, så I fx arbejder sammen parvis efter interesser og 

færdigheder. 

Fx kan et par arbejde med kilde 1 og 5, mens det andet par tager sig af kilde 2, 3 og 4. 

Afslutningsvis præsenterer I jeres resultater for hinanden og diskuterer indhold og form på jeres 

bidrag til kampagnen 

I er selvfølgelig velkomne til selv at finde flere kilder, som fx medier, personer I kan interviewe 

med videre. 

 

Kilde 1 

 
WHO began when our Constitution came into force on 7 April 1948 – a date we now celebrate 
every year as World Health Day. We are now more than 7000 people from more than 150 
countries working in 150 country offices, in 6 regional offices and at our headquarters in Geneva. 

https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-05-07-banksy-overrasker-igen-kunstvaerk-hylder-coronakrisens-frontkaempere


WHO works worldwide to promote health, keep the world safe, and serve the vulnerable. 

Our goal is to ensure that a billion more people have universal health coverage, to protect a billion 

more people from health emergencies, and provide a further billion people with better health and 

well-being. 

 

I kan evt. begynde med folderen Working for better health for everyone, everywhere på WHO’s 

hjemmeside. 

 

Kilde 2  

Betydningen af WHO’s arbejde  FN forbundet  

Verdenssundhedsorganisationen WHO er kommet under skarp kritik for sin indsats under corona-

pandemien. Kritikere har særligt anklaget FN-organet for at have for tætte bånd til det kinesiske 

styre, og kritikken eskalerede, da den amerikanske præsident, Donald Trump, trak USA’s støtte til 

WHO på omtrent 3 milliarder kroner om året (10-15 procent af organisationens indtægter).  

Læs mere 

 
WHO sender corona advarsel til unge: Behøver I feste hele tiden 
Selvom unge ikke bliver nær så syge af covid-19, bidrager de i høj grad til at sprede virussen. 
Sådan lyder det fra Verdenssundhedsorganisationen WHO, der nu opfordrer unge til at tænke sig 
om og måske skrue ned for sommerfesterne for at stoppe spredningen af smitten. - Unge 

mennesker er også nødt til at tage på sig, at de har et ansvar. Læs mere 

 

https://www.who.int/about/what-we-do/who-brochure
https://fnforbundet.dk/nyheder/2020/betydningen-af-who-s-arbejde/
https://fnforbundet.dk/nyheder/2020/betydningen-af-who-s-arbejde/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/who-sender-corona-advarsel-til-unge-behoever-i-feste-hele-tiden
https://www.dr.dk/nyheder/udland/who-sender-corona-advarsel-til-unge-behoever-i-feste-hele-tiden


 

Shadi Mohammedali, 28, works for the International Rescue Committee raising awareness among his fellow asylum seekers 

about how to protect themselves from COVID-19. Credit: IRC 

On International Youth Day, we celebrate the contributions of all youth to societies and their 

efforts to help others in their darkest hour of need. With the COVID-19 crisis, many youth have 

stepped up to take care of their communities during these difficult times. Shadi Mohammedali, a 

refugee from Gaza, is one of those youth we celebrate today. Læs mere på unocha.org 

 

Kilde 3  

NGO’er 

 Ud over de mange organisationer, der er knyttet direkte til FN, er der også mange NGO’er, som 

understøtter FN’s arbejde. Inden for jeres tema, vil det være oplagt at gå på opdagelse på Læger 

uden grænsers hjemmeside. Se fx Sådan arbejder vi med spændende konkrete eksempler på 

hvordan organisationens arbejde gør en forskel 

 

Neutralitet og uafhængighed er en afgørende del af vores arbejde, og hvem vi er. Det er 

humanitære principper, som giver os mulighed for at rykke hurtigt ud og redde liv, hvor kun få 

andre kan. Vi giver medicinsk nødhjælp til de mest udsatte mennesker, men fortæller også om de 

lidelser og overgreb, vi ser i felten. 

https://www.unocha.org/story/international-youth-day-ocha-celebrates-contributions-all-youth
https://msf.dk/saadan-arbejder-vi/


Kilde 4 

 
 

I kan fx finde mere inspiration og ideer til jeres arbejde samt gode eksempler på, at FN’s arbejde 

gør en forskel for rigtig mange mennesker på  United Nations youtube channel. Her vrimler det 

med små film på ca. 3 minutter om FN. Fx giver et tryk på playlister jer blandt andet adgang til film 

om United Nations Peacekeeping. 

En del af disse film viser, at FN soldaterne beskæftiger sig med meget andet end fred og sikkerhed. 

Fx katastrofehjælp, gratis lægehjælp, dyrlæge ekspertise, beskyttelse af og kontrol med 

menneskerettigheder, sikring af humanitær hjælp, afvæbning. Samtidig med at de fungerer som 

rollemodeller. 

Se fx denne film 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/unitednations/featured
https://www.youtube.com/watch?v=NIHWqrtmbrg&list=PL49CE20981558F582
https://www.youtube.com/watch?v=1vUl0e9yiLw


Kilde 5 

 
I kan også finde inspiration og ideer til jeres arbejde samt gode eksempler på, at FN’s arbejde gør 

en forskel for rigtig mange mennesker på Unrics hjemmeside. Her er de i anledning af FN’s 75-års 

fødselsdag ved at udarbejde en liste over 75 måder, hvor FN gør en forskel.  

Se et eksempel der passer til jeres tema her 

 

United nations – Peace, dignity and solidarity on a healthy planet  
Der er også meget information at hente på UNITED NATIONS officielle engelske hjemmeside 

I er selvfølgelig også meget velkomne til selv at researche efter spændende input til jeres emne 
Helbrede de syge: Billeder, tegninger, begivenheder, tekster, statistikker mv. 
  

https://unric.org/da/?s=75+m%C3%A5der+hvor+FN+g%C3%B8r+en+forskel
https://unric.org/da/75-maader-hvor-fn-goer-en-forskel-stoppe-spredningen-af-epidemier/
https://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html

