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Hej!

Hur ofta har du hört någon säga att det är en lottovinst att vara född i Fin-

land? Om vi jämför situationen i Finland med den övriga världen så har vi 

det bra. Trots att social och ekonomisk ojämlikhet också existerar hos oss 

garanteras alla människor ändå grundutkomst och basservice.

Extrem fattigdom, smittosamma sjukdomar och en hög barnadödlighet 

tillhör inte vår vardag på samma sätt som för människorna i många ut-

vecklingsländer. Vi får ändå inte sluta våra ögon inför de stora globala 

utmaningarna, för i världen är vi i sista hand beroende av varandra och 

förbundna vid varandra. Var och en av oss kan också för egen del påverka 

framtiden för vår gemensamma värld.

År 2000 förband sig världens ledare vid åtta utvecklingsmål för att skapa 

en bättre och rättvisare värld. Om de här målen förverkligas blir de här 

millenniemålen en lottovinst för världen: 8 rätt.

Vi önskar dig insiktsfulla läsestunder med millennieserien!
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1.  Halvera den extrema fattigdomen

2.  Alla barn får gå i grundskola

3.  Främja jämställdhet

4.  Minska barnadödligheten

5.  Förbättra mödrahälsan

6.  Stoppa spridningen av sjukdomar

7.  Trygga en hållbar utveckling

8.  Delta i globalt samarbete 

FN:s millenniemål 
– vilka är de?

Framstegen har varit ojämna. Hur målen har förverkligats skiljer sig dels 
beroende på vilket av målen det gäller, på regioner, stater samt skillna-
der mellan stad och landsbygd. Som helhet kan vi säga att trots att man 
lyckats bättre med en del mål än med andra så återstår fortsättningsvis 
mycket globalt arbete. Världen är inte färdig år 2015 – hur skall utveck-

lingen garanteras efter det?

I FN:s millenniedeklaration år 2000 förband sig världens ledare vid åtta 

utvecklingsmål (de så kallade millenniemålen) för att skapa en bättre 

och rättvisare värld. Avsikten är att millenniemålen skall uppnås före 

år 2015.

Vårt gemensamma ansVar är att
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Millenniemål Latin-
amerika
och
KaribienSöder om

Sahara

   
  Afrika     Asien     Oberoende
          Oceanien   Staternas Samvärde 
          
 Norra   Östra Sydöstra Södra Vänstra   Europa Asien 
 

Fn:s meDLemsstter  överenskom år 2000 
om åtta globala utvecklingsmål i sin Millen-
niedeklaration. Översikten här nedan visar 
hur man i fråga om respektive millenniemål 

har framskridit i olika delar av världen. En del 
av uppgifterna är från sommaren 2010, en del 
grundar sig på något äldre statistiska uppgif-
ter (från 2005–2009).

Millenniemålen: 

Mot en rätt visare värld

nästan

låg mycket hög  hög  hög  mycket låg  –– måttlig  låg  hög
    hög

mycket stort  mycket stort stort mycket  mycket mycket  mycket måttlig litet stort
   stort stort stort stort

mycket  mycket stort  måttlig måttlig stor måttlig  –– måttlig mycket måttlig 
liten        liten

hög måttlig hög hög måttlig måttlig –– hög hög hög 
     

nästan nästan jämställt jämställt jämställt nästan   nära jämställt jämställt    jämställt
jämställt jämställt    jämställt    jämställt   

låg andel medelhög hög medelhög låg låg     medelhög hög andel    hög   hög
 andel andel andel andel andel andel    andel   andel

mycket låg låg mättlig mättlig låg mycket mycket måttlig låg låg
     låg  låg  

låg mycket hög låg måttlig hög låg måttlig låg låg måttlig
        

MILLENNIEMÅL 1 | Utrota extrem fattigdom och hunger

Halvera extrem 
fattigdom
  

Förbättra sysselsätt-
ningen (sysselsätt-
ningsglapp) 
 
Halvera
hungern

 
 
MILLENNIEMÅL 2 |  Grundskoleutbildning för alla barn

Allmän grundskola

 

 
MILLENNIEMÅL 3 |  Främja jämställdhet och förbättra kvinnors ställning

Jämställd inskrivning 
av flickor 
i grundskolan
 
Kvinnors andel 
av den lokala 
arbetskraften 
 
Kvinnors representa-
tion i nationella 
parlament
 
 
MILLENNIEMÅL 4 |  Minska barndödligheten

Minska dödligheten 
bland barn under 
5 år med två 
tredjedelar
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Millenniemål Latin-
amerika
och
KaribienSöder om

Sahara

   
  Afrika     Asien     Oberoende
          Oceanien   Staternas Samvärde 
          
 Norra   Östra Sydöstra Södra Vänstra   Europa Asien 
 

      Målet uppnått eller mycket nära Inga framsteg eller försämringar   
 att uppnås av läget 
       Målet kan uppnås om utvecklingen Otillräcklig information
       fortsätter i samma riktning  
       Målet uppnås inte om den aktuella 
    trenden består

 Färgerna:

   måttlig  mycket hög låg hög hög måttlig hög måttlig låg     låg
    

   måttlig    låg hög måttlig måttlig måttlig låg hög hög       måttlig
     

    låg hög låg låg låg låg måttlig måttlig måttlig låg

    låg hög måttlig hög måttlig låg måttlig låg måttlig      måttlig
    

    liten medelstor medel- stor medel- liten stor stor stor   liten
  stor  stor

    hög låg måttlig måttlig måttlig hög låg hög hög       måttlig
   

  måttlig mycket låg låg låg mycket måttlig matala måttlig måttlig låg
    låg   

   hög låg hög måttlig låg hög låg hög  hög       måttlig 

 
MILLENNIEMÅL 5 | Förbättra mödrahälsan

Minska mödradöd-
ligheten med tre 
fjärdedelar
 
 
Tillgång till 
reproduktiv
hälsovård
 
 
MILLENNIEMÅL 6 |  Stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar

Hejda och minska 
spridningen av 
hiv/aids

 
Hejda och minska 
spridningen av tuber-
kulos (dödlighet)

 
 
MILLENNIEMÅL 7 | Säkra en hållbar utveckling

Förhindra förlust 
av skogsareal

 
Halvera andelen som 
saknar tillgång till 
rent dricksvatten 
 
Halvera andelen som
saknar tillgång till sani-
tära levnadsförhållanden  

 
MILLENNIEMÅL 8 | Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling

Internetanvändare
 
 

Uppföljningstabellen ovan presenterar den globala utvecklingen av millenniemålen på två nivåer. Texten i varje ruta indikerar i hur hög grad mål och delmål 
är uppfyllda i olika länder och världsdelar. Färgerna hänvisar till vilka framsteg som gjorts enligt teckenförklaringen nedan.
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Globalis är en internaktiv databas som 

hela tiden uppdateras, där du hittar bl.a. 

kartor, geografiska uppgifter, artiklar 

om aktuella konflikter i olika delar av 

världen, statistik över humanitär ut-

veckling, satellitbilder över människans 

inverkan på naturen och uppgifter om 

centrala internationella avtal. Globalis 

är en god kunskapskälla för alla som 

är intresserade av internationalitet och 

globala frågor. Databasen kan också ut-

nyttjas på ett mångsidigt sätt i under-

visningen i olika ämnen.

globalis hjälper dig att följa med hur 
förverkligandet av millenniemålen 
framskrider 

Det är meningen att åtta centrala mil-

lenniemål skall uppnås före år 2015 - På 

Globalis kan du läsa i vilken riktning ut-

vecklingen går. Databasen samlar statis-

tiken över FN:s millenniemål och erbju-
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der uppdaterade uppgifter om var världen 

står i förverkligandet av målen.

På ingångssidan till Globalis hittar du en 

grafik med FN:s millenniemål. Genom att 

klicka på ikonen kan du ta del av statis-

tik över millenniemålen. Statistiken kan 

granskas på två sätt: utgående från de en-

skilda målen eller från hur förverkligandet 

sker i olika länder.

I målgranskningen har man sammanställt 

statistik över millenniemålen. Du kan ta 

del av uppgifterna genom att klicka på 

ikonen för det mål du är intresserad av i 

vänstra kanten på millenniemålssidan.

Du kan också kolla upp hur man framskri-

der med millenniemålen i enskilda länder. 

Det kan du göra genom att på sidans lista 

över länder klicka för det land du är intres-

serad av.

Globalis möjliggör också jämförelser av si-

tuationen mellan olika länder www.globa-

lis.fi (på finska).

Obs!
Globalis-databasen kan också användas på svenska 

på webbplatsen www.globalis.se, som upprätthålls av 

Sveriges FN-förbund. Den svenska webbplatsen kan 

dock ha litet annorlunda innehåll än den finska.
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DE MED-

VERKANDE:

UGH främling! 
Jag bär namnet Pazpaz. 
Jag kanske är en oför-

bätterlig världsförbätt-
rare, men jag är stolt 

över det.
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Hejsan. Jag är Miimii. 
Tycker du inte att jag ser bra 
ut idag? I morse fick jag håret 
fixat och pälsen putsad. Jag gör 
precis vad jag vill!

Ööh… Vad ska jag berätta 
om mig själv… Jag är litet blyg… 
och jag tycker om godis och glass 

och bullar… Jo - och jag heter 
Watawata.
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Halvera 
den extrema 
fattigdomen 
”Vi besluter att till år 2015 halvera det 
antal människor vars inkomster är lägre 
än en dollar per dag och det antal som 
lider av hunger.”

MILLENNIE-

MAL 1
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Stora framsteg i 
målet om minskad 
fattigdom har 
gjorts framför-
allt i Östasien. 

Trots det finns det fortfarande cirka 1,4 mil-
jarder människor som lever i extrem fattigdom, 
eller med andra ord lever på mindre än 1,25 
US-dollar per dag. Ungefär en miljard männis-
kor går fortfarande hungriga.

En stor del av dem som 
lever i fattigdom och 
lider av hungersnöd är 
barn och unga.

Extrem fattigdom är framförallt ett 
problem för landsortsbefolkningen: 70 
procent av människorna som lever i 
extrem fattigdom bor på landsbygden.

Livsmedelspriserna för-
dubblades globalt under 
åren 2006 - 2008. Trots 
att priserna efter det har 
sjunkit är de fortsättnings-
vis högre än före matkrisen. 
De höga matpriserna för-
värrar de fattigas situation.

För att vi skall kunna minska fattigdo-
men krävs det av de rika västländerna 
och de växande ekonomierna mer osjäl-
viskhet än tidigare, till exempel borde 
spelreglerna för världshandeln balan-
seras. Utvecklingsländerna måste å sin 
sida förbinda sig vid principen om god 
förvaltning, stoppa korruptionen och 
respektera de mänskliga rättigheterna.

fakta-
hornan: MILLENNIEMALEN

DEL 1/8
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forslag

till uppgift:

Fortsätt konversationen i serien på det förra uppslaget: vad svarar mii-

mii på Pazpaz´ och Watawatas fråga? Fyll i pratbubblan!
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Grundskole-
utbildning 
för alla barn
”Vi besluter att garantera att alla barn, 
både flickor och pojkar, senast år 2015 
har möjlighet att fullfölja hela den pri-
mära skolutbildningen och att flickor och 
pojkar har samma tillgång till utbildning 
på alla nivåer.”

MILLENNIE-MAL 2
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fakta-
hornan: MILLENNIEMALEN

DEL 2/8
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Enligt statistik från år 2008 
var 90 procent av världens 
barn inskrivna i grundsko-
lan. År 1999 var motsva-
rande andel 84 procent.

Könsfördelningen i grundutbildnin-
gen håller på att utjämnas: år 2008 
gick det 96 flickor på varje 100 
pojkar som skrevs in i grundskolan 
(91 flickor år 1999).

Tillgången på yrkes-
    kunniga lärare, 
       ändamålsenliga 
        klassutrymmen 
          och material 
   är en utmaning 
         när det gäller 
         möjligheterna 
      att erbjuda
 kvalitativ grundut-

Att slopa terminsavgifter och kunna erbjuda gratis skolbespisning 
är effektiva metoder att öka barns skolgång i fattiga länder.

Andelen barn 
som är inskrivna i 

skolan är minst i Afrika 
söder om Sahara. Men ut-

vecklingen är uppmuntran-
de: andelen steg med 

18 procent från 58 procent 
till 76 procent under 

åren 1999 - 2008. 

Utbildningsvägens 
början är mycket 
viktig. Men lika 
viktigt är det att 
säkerställa att 
barnen också
 har möjligheter 
att gå åtminstone 
grundskolan till 
slut. Särskilt flickor-
nas skolgång avbryts 
ofta som följd av fattigdom 
eller graviditet.

       bildning i de mindre 
utvecklade länderna.



forslag

till uppgifter:

19

1. Fundera över vilka faktorer det är som inverkar på att barn, och 

speciellt flickor i utvecklingsländerna tvingas avbryta sin skolgång. 

nämn åtminstone tre saker. Hur kunde vi minska andelen som 

avbryter?

2. Bekanta dig med Fn:s livsmedelsprogram WFP och dess skol-

matsprogram, www.ykliitto.fi/wfp/kouluruoka

Hur kan gratis skolmat främja barns välfärd och skolgång i utveck-

lingsländerna? nämn åtminstone tre saker.

Du kommer väl 
ihåg att också glädjas 
över att din skolmåltid 

är gratis!



2020

Främja jämställd-
heten och för-
bättra kvinnors 
ställning
”Vi besluter att främja jämställdhet och stär-
ka kvinnors makt som effektiva sätt att be-
kämpa fattigdom, hunger och sjukdomar och 
stimulera en verkligt hållbar utveckling.”

MILLENNIE-
MAL 3



21



22

Enligt FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna (1948) 
är var och en, kvinnor och män 
likvärdigt berättigade till mäns-
kliga rättigheter.

År 1979 antogs FN:s konven-
tion om avskaffande av all 
slags diskriminering av kvin-
nor för att trygga kvinnors 
rättigheter. Man ansåg att 
det var nödvändigt att skapa 
en särskild konvention för att 
främja verklig jämställdhet.Andelen kvinnor 

som förvärvsarbetar utanför jord-
brukssektorn har stigit och var 
41 procent år 2008. Utvecklingen 
är emellertid ojämn: i västra och 
södra Asien är andelen kvinnor 
bland de förvärvsarbetande en-
dast cirka 20 procent.

Männen är klart överrepre-
senterade bland dem som har 
en ledande ställning: globalt 
sett är endast var fjärde 
tjänsteman i ledande ställning   
   kvinna. I västra och södra 
        Asien samt i Nordafrika 
       är andelen kvinnor i 
                  chefsställning under
                10 procent.

        Trots fram-
                     stegen var andelen 
           kvinnliga riksdagsledamöter i olika   
      länder i världen endast 19 procent år  2010. För att 
öka andelen kvinnor i det politiska beslutsfattandet 
     krävs det i många fall kvotering eller andra spe-
          cialåtgärder.

Finland betraktas ofta som ett mo-
delland vad gäller kvinnors rättigheter. 
Trots det har vi också jämställdhetsproblem 
hos oss, löneklyftan mellan män och kvinnor 
är en sådan orättvisa. Också i Finland be-
höver vi fler kvinnor i ledande 
ställning.

fakta-
hornan: MILLENNIEMALEN

DEL 3/8
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forslag

till uppgifter:

1. Bekanta dig med Fn:s kvinnokonvention om avskaffande av alla 

slag av diskriminering av kvinnor  (CeDaW): www.kvinnokonventio-

nen.se/kvinnokonventionen/del1.asp 

Välj ut en av konventionens artiklar och skapa en egen seriestripp, 

vattenfärgsteckning eller ett annat bildverk. Hur bra du är på att 

teckna spelar ingen roll, det viktiga är att du förmedlar budskapet på 

ditt eget sätt!

2. Förverkligandet av kvinnors rättigheter (eller då de inte förverkli-

gas) påverkar på ett betydande sätt också förverkligandet av de 

andra millenniemålen. På vilket sätt? nämn åtminstone tre saker.

3. är Finland ett modelland då det gäller jämställdhet? Debattera 

den här frågan så att en grupp försvarar påståendet och den andra 

gruppen motsätter sig det. som utgångspunkt kan ni exempelvis ta 

det här uttalandet av professor Juha siivola (Hs.fi 11.3.2011): 

”Vi måste lämna myten om att Finland är en jämställd värld 
och i stället utgå från att grabbkulturen här har varit lika 
kvinno- och barnfientlig som på andra håll.”
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Minska 
barnadödligheten
”Målet är att före år 2015 minska död-
ligheten bland barn under 5 år med två 
tredjedelar av de nuvarande talen.”

MILLENNIE-
MAL 4
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Som barnadödlighet definieras an-
talet barn som dör innan de hunnit 
fylla fem år. De vanligaste dödsor-
sakerna är bl.a. lunginflammation, 
diarrésjukdomar och malaria. Död-
ligheten är ofta också relaterad till 
undernäring.

År 1990 dog 12,4 miljoner 
barn under fem år i världen. 
År 2009 hade dödstalet 
minskat till 8,1 miljoner - 
men det innebär att fort-
farande dör 22 000 barn 
varje dag.

Effektiva metoder att minska bar-
nadödligheten är t.ex. insektsdödande 
myggnät över barnens sängar, omfattande vaccinationskampanjer 
och att vi säkrar tillgången till rent dricksvatten. Med tanke på bar-
nadödligheten är det också mycket centralt att förbättra mödrahäl-
san (millenniemål 5), eftersom ungefär 40 procent av all barnadödlig-
het sker under spädbarnets första månad.

Barnadödligheten 
har i högre grad än 
tidigare koncentre-
rats till vissa länder. 
År 2009 skedde hälf-
ten av alla dödsfall 
bland barn under 5 år 
i fem länder: Indien, 
Nigeria, Demokratis-
ka republiken Kongo, 
Pakistan och Kina.

Barnadödligheten är fortsättningsvis högst 
i Afrika söder om Sahara, där i medeltal 
vart åttonde barn dör innan det har hunnit 
fylla 5 år. I de utvecklade länderna dör vart 
167:e barn innan det har nått fem års ålder.

Sammantaget har man gjort betydande 
framsteg i förverkligandet av millenniemål 
4. Särskilt positiv har utvecklingen varit i 
Nordafrika och Ostasien. Men med nuva-
rande takt minskar barnadödligheten inte 
tillräckligt snabbt för att målet skall kunna 
uppnås globalt före år 2015.

fakta-
hornan: MILLENNIEMALEN

DEL 4/8
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forslag

till uppgift:

år 2009 dog i Finland i medeltal tre barn under fem år per 1000 levan-

de födda; i Zambia var motsvarande antal 141. Hur förklarar du den 

här skillnaden?

gör upp en lista över faktorer som i Finland främjar spädbarnens och 

småbarnens välfärd. (t.ex. moderskapsförpackningen, riksomfattande 

vaccinationsprogram) och jämför dem med din bild av situationen i 

Zambia (om du vill kan du naturligtvis också söka fram fakta).

Vilka förändringar borde, enligt din mening, ske för att minska barna-

dödligheten i Zambia?
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Förbättra 
mödrahälsan
”Målet är att minska mödradödligheten 
med tre fjärdedelar före år 2015”

28

MILLENNIE-MAL 5
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Tänk om vi 
inTe hade 
några 
mammor?

Tänk om vi 
inTe hade 
några 
mammor?
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Årligen dör över en halv 
miljon kvinnor under 
graviditeten eller i 
komplikationer i sam-
band med förlossningen, 
varav 99 procent lever i 
ett utvecklingsland.

De flesta 
mödra-
dödsfall 
kunde 
undvikas.

Familjeplaneringen har 
intensifierats i utvecklings-
länderna: användningen av 
preventivmedel ökade från 
50 till 62 procent under åren 
1990 - 2005. Minst används 
preventivmedel bland fattiga 
och outbildade kvinnor.

Fattigdom och brist på ut-
bildning ökar sannolikhe-
ten för tonårsgraviditeter.

Världshälsoorganisationen WHO 
rekommenderar att minst fyra 
hälsogranskningar genomförs under 
en graviditet. Under hälften av alla 
gravida kvinnor i världen blev delak-
tiga av det här minimikravet under 
åren 2000 - 2008. Finländska kvin-
nor hälsogranskas normalt ett tiotal 
gånger under sin graviditet.

I Sydostasien och i Afrika 
söder om Sahara sker över 
hälften av förlossningarna 
utan närvaro av yrkeskun-
nig assistans.

fakta-
hornan: MILLENNIEMALEN

DEL 5/8
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forslag

till uppgift:

Ur ett helhetsperspektiv är bedömningen att av millenniemålen har 

man lyckats sämst med målet att förbättra mödrahälsan. skriv en 

insändare, ett ställningstagande eller ett upprop, där du kräver en 

förbättring. Inled din text exempelvis så här:

”Av millenniemålen är det målet att förbättra mödrahälsan 
som har lyckats sämst. Vi måste göra något åt det här!”
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Stoppa spridnin-
gen av HIV/AIDS, 
malaria och an-
dra sjukdomar
”Målet är att år 2015 ha stoppat och 
börjat minska spridningen av HIV/AIDS, 
malaria och andra utbredda sjukdomar 
som plågar mänskligheten, och att ge 
särskild hjälp till barn som blivit för-
äldralösa på grund av HIV/AIDS.”

MILLENNIE-MAL 6
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AIDS är den smitto-
sjukdom som för-
orsakar de flesta 
dödsfallen globalt 
och tuberkulos är
den sjukdom som
skördar nästflest 
liv i världen.

I Afrika har använd-
ningen av insektsdödande 

myggnät blivit allmännare, 
och de kan i bästa fall skydda 

hela samfund från malaria. 
Också produktionen av eff-

ektiva malariamediciner ökar 
snabbt. Men fattigdom kan i 
många fall utgöra ett hinder 
för ett effektivt förebygg-

ande och en effektiv 
vård av malaria.

Många unga får 
inte tillräcklig infor-
mation om HIV för 
att de effektivt skulle 
kunna skydda sig mot 
smittan. HIV kan också smitta direkt från mo-
dern till ett ofött barn om man inte under gra-
viditeten inleder ändamålsenlig medicinering.

Enligt bedöm-
ningar år 2008 

lever cirka 
33,4 miljoner 

människor 
med HIV. 
År 2008 

bodde 70 
procent av 

de nya HIV-
smittade 

i Afrika söder 
om Sahara.

fakta-
hornan: MILLENNIEMALEN

DEL 6/8
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1)  ”Ett mål som det är helt möjligt att förverkliga är att åtminstone minska fattigdomen,  

 AIDS-problemet och att skapa en rättvisare handelslagstiftning…det är verkligen möjligt  

 och ingen mystisk grej…för det krävs det bokstavligen att sisådär 10 män…bara sätter sig  

 ned kring ett bord.”
 a)  Robbie Williams
 b)  David Beckham
 c)  Chris Martin (sångare i Coldplay)

2)  ”Ekonomin i Mozambique växer, men trots det har fyra av tio människor där HIV eller  

 AIDS.  Villkoren där är obegripliga, men det som gjorde mest intryck på mig…var den  

 mänskliga styrkan och det faktum, att de här människorna har fått gå igenom så mycket  

 och ändå dansar de på gatorna.”
 a)  James McAvoy
 b)  Ewan McGregor
 c)  Leonardo Dicaprio

3)  ”Vi måste minska stigmat som är kopplat till HIV. En del av problemet i Förenta Staterna  

 och här, och runtom i världen är att största delen av mödrarna inte testas, och därmed  

 inte får antiretroviral behandling, och därför föder de HIV-positiva barn.”
 a) Oprah Winfrey
 b) Laura Bush
 c) Hilary Clinton

4)  ”Över 40 miljoner människor är HIV-positiva *. Jag såg på saken så, att det här var 

 ett problem som krävde organisation och litet företagaranda, och med en rätt liten 

 penningsumma skulle vi kunna få stora saker till stånd.” 
 a) Bill Clinton
 b) Bill Gates
 c) Mark Zuckerberg

5) ”Utbildning, mera information och förebyggande verksamhet är nycklar [till HIV-proble

 met], men stigmatiseringen och att familjen överger den sjuka förorsakar mest lidande.”

 a) Bianca Jagger (Mick Jaggers ex-hustru)

 b) Ralph Fiennes

 c) Scarlett Johansson

R
ät

ta
 s

va
r:

 C
,C

, B
, A

, BFrågor att reflektera över:

1.  Vad avser man med stigmatiseringen i fråga om HIV? Hur kan man minska den?

2.  Vilka är, enligt din mening, nyckelfrågorna i det globala HIV-problemet?

3.  är din egen kännedom om risken för HIV-smitta uppdaterad? Ytterligare infor- 

 mation finner du exempelvis på www.aidstukikeskus.fi (aids-stödcentralen).

* Enligt uppgifter år 2008 är 33,4 miljoner människor i världen HIV-positiva.   
  Frågeformulärets källa: UK Red Cross celebrity quote quiz, bearbetat

många offentliga personer har uttalat sig om problemet med aIDs, men 
vem har sagt vad? svara på frågorna. Fundera sedan själv över de avs-
lutande tre frågorna eller diskutera dem tillsammans med andra. 

forslag

till uppgifter:
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Säkra en hållbar 
utveckling
”Målet är att före år 2015 halvera den del 
av mänskligheten som inte har tillgång 
till rent dricksvatten.”
”Vi bekräftar vårt stöd för principerna om 
hållbar utveckling. Vi beslutar därför att 
i alla åtgärder som rör miljön följa en ny 
etik för god hushållning och förvaltning.”

MILLENNIE-MAL 7
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Målet för hållbar 
utveckling är att 
förutsättningarna 
för välfärd säkras 
från en genera-
tion till en 
annan.

I ett större perspektiv 
har en hållbar utveck-

ling både ekologiska (mil-
jö-), ekonomiska, sociala 

och kulturella dimensioner.  
De här dimensionerna är  

  också starkt kopplade till 
                               varandra.

En rättvis han-
del kan ses som 
ett exempel på 
en socioekono-
miskt hållbar 
utveckling.

I millenniemål 7 om hållbar utveckling 
understryks vikten av biologisk mångfald och be-
tydelsen av rent vatten och drägliga sanitära för-
hållanden för den grundläggande välfärden. 

Enligt FN:s be-
dömning behö-
ver varje män-
niska dagligen 
minst 20–50 
liter rent vatten 
för att till-
fredställa sina 
grundbehov. 
Var sjätte 
människa i 
världen har 
inte ens till-
gång till detta 
minimum.

Varje finländare för-
brukar i medeltal 140 liter 
vatten per dygn, varav 
två liter är dricksvatten. 
Resten används i huvudsak 
för personlig hygien (cirka 
45 % av vattenmäng-
den), matlagning och disk 
(20%), klädtvätt (15%) 
och wc (15%). 

Uppskattningsvis 2,6 
miljarder människor 
runtom i världen sak-
nar tillgång till drägliga 
sanitära förhållanden. 
Särskilt svår är situa-
tionen på landsbygden 
i de fattiga länderna. 
Bristfällig hygien ökar 
spridningen av smitto-
samma sjukdomar.

Målet att bibehålla den biologiska mångfalden har 
inte förverkligats. Exempelvis borde man på ett 
effektivare sätt nu ingripa i överdriven skogsav-  
      verkning, rovfiske och hoten mot korallreven.

fakta-
hornan: MILLENNIEMALEN

DEL 7/8
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analysera dina egna konsumtionsvanor: i punkt 1 är uppgiften att kritiskt 
granska din egen vattenförbrukning och i punkt 2 att bedöma grunderna 
för dina inköpsbeslut i förhållande till principen om en hållbar utveckling.

Jämför sedan din bedömning av den egna vattenförbrukningen och grun-
derna för dina inköp med dina kamraters. agerar ni ungefär likadant eller 
mycket olika? I vilken grad påverkas dina egna vanor och val av kamrater-

nas och andra jämnårigas konsumtionsbeteende? är det bra eller illa?

1.  Har du tänkt på hur mycket, och till vilka ändamål du använder vatten  
 dagligen? slösar du med vatten i något fall? I hur hög grad skulle ditt liv 
 kompliceras om du inte hade tillgång till drickbart vatten ur kranen utan  
 du i stället var tvungen att gå flera kilometer för att hämta ditt vatten, 
 och tvingas koka upp det före användning, något som är vardag för 
 människorna i många utvecklingsländer?

 Bedöm din dagliga vattenförbrukning:
 Köksvatten (dricksvatten, matlagning m.m):         liter

 Klädtvätt:         liter

 WC-spolningar:    liter

 Personlig hygien:             liter

Världsvattendagen arrangeras årligen den 22.3. Ytterligare information om 
behovet av vatten, förbrukning och tillgång (på engelska) får du på Un Water, 
adress www.unwater.org

2.  I vilken grad påverkar följande faktorer dina inköpsbeslut, t.ex. då du   
 köper kläder (poängsätt från 1 - 10, 1 = viktigast, 10 = minst viktig)? 
 Fundera efter poängsättningen över dina val i förhållande till principen
 om en hållbar utveckling. Kunde du på ett ännu bättre sätt ta hållbar
 utveckling i beaktande i dina inköpsbeslut? På vilket sätt?

	 •	 Utseende	(			)
	 •	 Produktmärke/brand	(			)
	 •	 Hållbarhet	i	användningen	(			)
	 •	 Trendighet	(			)
	 •	 Material	(			)
	 •	 Barnarbetskraft	har	inte	utnyttjats	i	produktionen	(			)
	 •	 Inhemsk	produkt	(			)
	 •	 Pris	(			)
	 •	 Rättvisemärkning	(			)
	 •	 Något	annat	–	vad?		(			)

Läs mera om etisk handel och konsumtion på adress www.eetti.fi
eller www.rattvishandel.net (Sverige).

forslag

till uppgifter:
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Globalt 
partnerskap 
för utveckling
”Vi besluter att utveckla ett nära samar-
bete ned den privata sektorn och organi-
sationer i det civila samhället i kampen 
för utveckling och fattigdomsutrotning.”

MILLENNIE-MAL 8



41



42

Den så kallade fjärilseffekten (på engelska butterfly effect) är ur-
sprungligen en kaosteori som går ut på att en fjärils vingslag på ena si-
dan av jordklotet kan förorsaka en orkan på den andra sidan av jordklo-
tet. Dagens värld är i allra högsta grad en värld av fjärilseffekter och 
ömsesidigt beroende - det vi gör påverkar också andra och vice versa.

Att förbinda sig vid globalt 
kompanjonskap innebär att 
staterna och andra aktörer 
(internationella organi-
sationer, multinationella 
företag m.fl) i samarbete 
möter de stora globala 
utmaningarna, såsom kam-
pen mot fattigdomen och 
klimatförändringen. 

Ett av den rika världens mest centrala 
löften är att höja det officiella ut-
vecklingsbiståndet (engelska: Official 
Development Aid, ODA) till 0,7 procent 
av bruttonationalprodukten före år 
2015. År 2011 är Finlands mål att anslå 
1,1 miljard i utvecklingsbistånd, vilket 
utgör 0,59 procent av bruttonational-
produkten.

                                                             Enligt uppgifter 
från Världsbanken sände världens emigranter år 
2010 pengar till sina hemländer motsvarande tre 
gånger summan av den sammantagna officiella 
utvecklingshjälpen, De här människorna utgör 
alltså en betydande, men ofta förbisedd eller 

glömd resurs i utvecklingen.

Enbart en höjning av utvecklingsbiståndet är inte 
en hållbar lösning på världens utvecklingsutma-
ningar. Skapandet av ett globalt samarbete för 
utvecklingen förutsätter också bland annat rätt-
visare strukturer i världsekonomin och att fler blir 
delaktiga av den nya teknologins vinningar.

Var och en kan 
för egen del 
bidra till globalt 
kompanjonskap, 
genom vilket 
man strävar 
efter att trygga 
ett människo-
värdigt liv för 
alla. Också med 
små handlingar 
kan du påverka.

fakta-
hornan: MILLENNIEMALEN

DEL 8/8
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Hur kunde du i din vardag så att säga föra det goda vidare? 

rita en tankekarta (mind map) där du bedömer kedjan av effekter dina 

handlingar medför, och å andra sidan hur andra människors val påverkar 

dig. Fritt fram för kreativitet och fantasi!

Ytterligare information om de löften som staterna har avgett inom ramen 

för millenniemålen får du på adress www.commit4africa.org. 

forslag

till uppgift:
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De rätta svaren: 1. SANT, 2. FALSKT, 3. FALSKT, 4. SANT, 
5. SANT, 6. FALSKT, 7. SANT, 8. FALSKT, 9. FALSKT 10. SANT   

sant eller falskt? ringa in rätt alternativ. 
Korrigera sedan de falska påståendena.

1.  I FN:s millenniedeklaration från år 2000 förband sig världens 
 beslutsfattare vid åtta utvecklingsmål och avsikten är att
 de skall förverkligas före år 2015. 

2.  Största delen av millenniemålen har redan förverkligats.

3.  De 1,4 miljarder människor som lever i extrem fattigdom 
 måste klara sig på fem US-dollars per dag.

4.  Gratis skolmåltider är ett sätt att öka fattiga barns skolgång.

5.  Kvinnor bör ha samma rättigheter som män. 

6.   I Afrika söder om Sahara dör vart tionde barn innan 
 det har fyllt fem år. 

7.  Att förbättra mödrahälsan har stor betydelse 
 också då vi vill minska barnadödligheten.

8.  Malaria är den smittosjukdom som skördar flest 
 dödsoffer globalt.

9.  Enligt FN:s bedömning behöver varje människa dagligen 
 minst 140 liter vatten för att tillfredställa sina grundbehov.

10. Enbart en höjning av utvecklingshjälpen är inte en hållbar 
 lösning på de globala utvecklingsproblemen.

SANT  / FALSKT

SANT  / FALSKT

SANT  / FALSKT

SANT  / FALSKT

SANT  / FALSKT

TESTA VAD DU 

HAR LART DIG

SANT  / FALSKT

SANT  / FALSKT

SANT  / FALSKT

pi
tä

isi
kö

 o
lla

 d
e?

SANT  / FALSKT

SANT  / FALSKT
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Jag är
 Högstadielärare
 Gymnasielärare
 Elev i högstadiet
 Elev i gymnasiet
 Annat 

Ålder             år
  
Jag har tidigare bekantat mig med fn- förbundets material om global fostran  
 Ja            Nej    

Som helhet tyckte jag att häftet om millenniemålsättningarna var

      5   4     3        2           1

Min bedömning av faktahörnorna (ringa in lämpligt alternativ)   5   4   3   2  1  (5= bra, 1=dåligt)

Min bedömning av uppgifterna (ringa in lämpligt alternativ)   5   4   3   2  1  (5= bra, 1=dåligt)

Särskilt bra tyckte jag om

Jag saknade

Övriga kommentarer

Ett varmt tack för din värdefulla respons!

           mycket Bra                              bra                  varken bra eller dåligt                  dåligt                       mycket dåligt

GE RESPONS



VIK HÄR OCH NITA IHOP NERE!

suomen YK-liitto

Tunnus 5014340

00003 VASTAUSLÄHETYS

000000
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