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Utbildningsfilm för skolan

Tema: Hållbar konsumtion
Hållbar konsumtion - Global Share

Billigare mat - till vilket pris?

Varför betala dyrt för något som du
hädanefter kan hyra billigt av någon via
internet? Det är principen bakom den
“dela-med-sig-ekonomi” som många företag erbjuder. Idén bygger på att ge människor chansen att dela i princip vad som
helst som en bil, bostad eller skrivbord.
Hållbar konsumtion - Global Share är en
djupdykning i samarbetets ekonomi och
visar de som är pionjärer och delar med
sig inom allt från konsumtion, utbildning,
odling, boende eller arbete. Visst kan det
vara ett bidrag till en hållbar konsumtion
och hållbar privatekonomi?

Vem betalar priset för den billiga maten
i våra livsmedelsbutiker? Filmen söker
upp platser där tre av våra basvaror
produceras; tomater, fisk och bananer.
I Italien lever illegal arbetskraft under
fruktansvärda förhållanden. I Guinea
plundras fiskebestånd av utländska flottor och människor tvingas arbeta under
slavliknande villkor. I Kamerun annekterar bananindustrin mark och riskerar
hälsan hos sina arbetare. En fransk
dokumentärfilm om global handel som
väcker frågor om konsument- och producentansvar samt fairtrade- och ursprungsmärkningar.

Art.nr: CIN1583

Art.nr: FIL7243

FAKTA

FAKTA
Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox
Produktionsland: Frankrike

Från: 11 år

Längd: ca 55 min

Svensk text

Ämne: SO, Ekonomi, Hem- och konsumentkunskap

Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell

Svensk distribution: © Filmo
Produktionsland: Frankrike

Från: 13 år

Längd: ca 54 min

Svensk text

Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Ekonomi, Etik
& moral

Nature Inc: Unik potatis erövrar världen

Koldioxid mot vatten

Det moderna jordbruket har reducerats
till ett fåtal sorter som passar snabba
skördar. Men det är ett sårbart system.
Går något fel stiger matpriserna snabbt.
Rätt sorts gröda kan spara vatten och
kräver mindre jord. Några av världens
folkrikaste länder, Kina och Indien, är
idag “potatis-supermakter”. Men för att
klara framtidens matutmaningar behöver forskare undersöka det förgångna. I
det här programmet skildras potatisen
framgångssaga, från Anderna, via Asien
och Afrika.

Vattenbrist är en av våra största globala
utmaningar. Enligt FN saknar över en
miljard människor tillgång till rent vatten. I Kenya syns problemet tydligt: där
riskerar kvinnorna hälsa och utbildning,
och träden huggs ned i kampen för rent
dricksvatten. Men tack vare koldioxidmarknaden har ett företag hittat ett sinnrikt sätt att hjälpa människor och miljön,
samtidigt som de tjänar pengar. Filmen
skildrar historien bakom Lifestraw, där utsläppsrätter betalade för vattenfilter. Den
ger exempel på vad hållbart företagande i
kombination med innovativ teknik kan leda till.

Art.nr: CIN1525
Se även Nature Inc: Orörd skog blir lönsam Art.nr: CIN1526

FAKTA

Art.nr: CIN1538

FAKTA

Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox
Produktionsland: Frankrike

Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox
Produktionsland: Frankrike

Från: 13 år

Längd: ca 21 min

Från: 11 år

Längd: ca 22 min

Svensk text

Ämne: Biologi, Samhällskunskap

Svensk text

Ämne: NO

Tips! Om ni har avtal med en AV-central kan du prova att önska filmen via dem!
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ERBJUDANDE!
Tema: Hållbar konsumtion - Spara upp till 750 kr.
• Köper du 1-2 filmer kostar de 800 kr/styck • 3-4 filmer kostar 750 kr/st • 5 filmer kostar 650 kr/st •
Köper du alla 5 filmerna kostar de 3 250 kr.
......st

Art.nr. CIN1583

Hållbar konsumtion - Global Share

800 kr

......st

Art.nr. FIL7243

Billigare mat - till vilket pris?

800 kr

......st

Art.nr. CIN1525

Nature Inc: Unik potatis erövrar världen

800 kr

......st

Art.nr. CIN1526

Nature Inc: Orörd skog blir lönsam

800 kr

......st

Art.nr. CIN1538

Koldioxid mot vatten

800 kr
3250 kr

ALLA FEM FILMER (ord pris 4 000 kr)

......st

650 kr/film

Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella rättigheter för skolan.

Så här enkelt beställer du:
• Ring: Filmo/Cinebox 08-445 25 50 • Faxa: 08-445 25 60 • E-post: mia.lund-arnell@filmo.se eller ann.nordstrom@cinebox.se
• Via hemsidan: www.filmo.se eller www.cinebox.se • Posta till: Filmo/Cinebox • Box 6014 • 171 06 Solna
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E-post ......................................................................................................................................
Namn .......................................................................................................................................
Underskrift . .............................................................................................................................

Filmo/Cinebox - en del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • Tel: 08-445 25 50 vxl
www.filmo.se mia.lund-arnell@filmo.se • www.cinebox.se ann.nordstrom@cinebox.se

fritt en månad!

Strömmande film
direkt i klassrummet
www.filmochskola.se

Trailer och studiehandledningar finns på www.filmo.se och www.cinebox.se

