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INNEHÅLL

Detta utbildningsmaterial är framtaget av FN:s utvecklingsprogram UNDP. UNDP har verksamhet i 177  
länder och är ett globalt nätverk för mänsklig utveckling. Vi sammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet 
och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP koordinerar också millenniemålsarbetet. 
Besök gärna www.undp.se och www.millenniemålen.nu för mer information. 
Den första upplagan av Blir världen bättre kom ut 2005. Det här är den femte uppdaterade och omarbetade 
upplagan. Boken är till stor del skriven av Sta!an Landin (medarbetare på UNDP mellan 2001 och 2005)  
i samarbete med UNDP:s nordiska kontor. Sta!an arbetar idag som frilansande föreläsare och skribent med 
fokus på utvecklingsfrågor och han kan kontaktas genom www.sta!an.landin.com. 
Blir världen bättre har tagits fram med stöd av Sida.
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!Världen står vid ett vägskäl. Vi måste  
nu alla – ministrar och beslutsfattare,  

näringsliv, det civila samhället och  
ungdomar – tillsammans arbeta för att  

förändra de ekonomiska systemen så att 
våra samhällen vilar på en mer rättvis  

och skälig grund. Samtidigt som vi måste 
skydda de resurser och ekosystem som vår 

gemensamma framtid är beroende av." 
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon
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Förord
"Sedan ”Blir världen bättre?” gavs ut 

första gången, 2005, har den lästs 
och använts av tiotusentals svenskar 
– ungdomar och vuxna, i skolor, 

föreningar och studiecirklar. Vi har fått många 
positiva reaktioner och kommentarer, främst 
vad gäller det faktum att världen faktisk inte är 
så eländig som man kan tro. 

För trots att vi varje dag blir översköljda 
av nyheter om våldsamma uppror, hungersnöd 
och miljöförstöring finns det många goda 
krafter som arbetar för att bryta de onda cirk-
larna och göra världen till en bättre plats för 
alla människor. Aldrig tidigare har så många 
barn börjat skolan, livslängden ökar i så gott 
som hela världen och fler och fler länder håller 
demokratiska val. 

Samtidigt ser vi dock hur klyftorna ökar, 
både mellan och inom länder, och hur den 
globala konkurrensen ställer allt hårdare krav 
på människor och samhällen.

I Blir världen bättre har vi samlat aktuell 
fakta och statistik, samtidigt som vi försöker ge 
en lättförståelig och övergripande introduktion 

till de globala utvecklingsfrågorna. I denna 
omarbetade upplaga beskriver vi också hur 
världsekonomin påverkar samt går på djupet 
med hur man egentligen kan mäta framgång 
och mänsklig utveckling. Eftersom 2015 – då 
FN:s åtta millenniemål ska vara uppnådda – 
närmar sig resonerar boken också om nästa 
generations utvecklingsmål.

Boken är nu kompletterad med en webbdel 
(www.millenniemålen.nu) där lektionsplane-
ringar och arbetsuppgifter finns samlade. Här 
har vi påbörjat ett samarbete med Den Globala 
Skolan som har runt 10 000 lärare i sitt nät-
verk och stor erfarenhet av pedagogiskt arbete. 

Så även om vi börjar med en ganska rak 
och enkel fråga – Blir världen bättre? – hoppas 
vi att vår bok ska leda till ännu fler frågor och 
diskussioner om allas vår gemensamma värld 
och framtid. 

Trevlig läsning! 
"
"

Camilla Brückner,
Chef för UNDP:s nordiska kontor
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Umaru Kargbo, som blev förlamad i benen som 
10-åring, kan tack vare sin yrkesutbildning nu för-
sörja både sig själv och sin familj. Här tillsammans 
med sin son Mohammed.

Sierra Leone

Foto: UNDP Sierra Leone

Umaro lär andra funktionshindrade att laga och tillverka skor. 
Drömmen är att starta en fabrik som kan ge !er arbete.
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#Umaru Kargbo, allmänt kallad 
K-man, är ett levande bevis på att 
det med stark vilja, hårt arbete och 
rätt hjälp går att ta sig ur ett liv i 

fattigdom. För bara tre år sedan bodde han på 
gatan och överlevde genom att tigga – idag 
har han en egen verkstad där han lagar och 
tillverkar skor.

Umaru bor i Makeni, en stad i norra Sierra 
Leone, ungefär 20 mil från huvudstaden Free-
town. Sierra Leone är ett av världens fattigaste 
länder som under hela 90-talet härjades av ett 
blodigt inbördeskrig. Fattigdom och orättvisor 
var bidragande orsaker till kriget och än idag är 
arbetslösheten – speciellt bland unga – ett stort 
problem. Enligt uppskattningar står 800"000 
unga utan arbete, och det i ett land med en 
total befolkning på drygt fem miljoner. 

Extra svårt är det för dem som, liksom 
K-man, har någon typ av funktionshinder. När 
han var tio år drabbades han av polio och blev 
förlamad i benen. Ganska snart stod det klart 
att han skulle få svårt att försörja sig och det 
enda rådet han fick var att börja tigga.

”Men jag ville göra något bättre av mitt liv” 
säger Umaru och berättar om hur han, genom 
ett projekt stött av FN:s utvecklingsprogram, 
fick chansen till yrkesutbildning. ”Jag fick gå 

som lärling hos en skomakare. Genom projek-
tet fick jag material – lim, läder, nubb och en 
hammare. Jag fick också lite pengar så att jag 
kunde klara mig.”

Umaru har haft tur. För även om FN:s mil-
lenniemål har bidragit till att lyfta miljontals 
människor ur fattigdom visar studier att det 
fortfarande är långt kvar, speciellt när det gäller 
världens mest utsatta människor; de som lever 
i länder drabbade av konflikter och naturkata-
strofer samt de som diskrimineras på grund av 
kön, ålder, funktionshinder eller etnicitet. Alla 
framsteg till trots ser vi nämligen hur klyftorna 
har ökat – både mellan och inom länder. Arbe-
tet för ökad jämlikhet och social rättvisa måste 
därför ges högsta prioritet – inte minst då vi 
vet att en ojämlik värld också är en farlig värld.  

K-man tog verkligen vara på den chans 
han fick och idag ser livet helt annorlunda 
ut – som färdig skomakare har han byggt upp 
en egen verkstad och han jobbar med att lära 
upp andra funktionshindrade. Drömmen är att 
starta en fabrik som kan skapa ännu fler jobb. 

Dessutom har han bildat familj … 
”Jag brukar tjäna typ 7 dollar om dagen – 

en bra dag tjänar jag ännu mer och nu kan jag 
försörja min familj. Idag är jag stolt och glad 
och vågar drömma om framtiden.”

Från tiggare till skomakare – nu vågar K-man tro på framtiden.

En fantastisk
möjlighet! 
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Vad är 
utveckling?

F"ör att kunna svara på frågan om 
världen blir bättre måste vi först 
definiera vad det är som ska bli 
bättre, vad som ska utvecklas. Är 

det viktigast att fattigdomen minskar eller att 
utbildningen ökar? Att vi får färre krig eller 
rättvisare fördelning av jordens resurser? 

Det svåra är att det inte finns någon 
objektiv definition av utveckling som passar 
alla människor och alla länder. Vissa menar 
att ekonomisk tillväxt är det bästa måttet på 
utveckling medan andra menar att pengar på 
sin höjd kan vara ett verktyg för att betala för 
de verkligt viktiga sakerna i livet.

Klart är dock att det finns vissa universella 
behov som alla människor har, oavsett var de le-
ver eller hur mycket pengar de har. Alla behöver 
mat, vatten och någonstans att bo. När man är 
sjuk behöver man sjukvård och kanske medi-
ciner, samtidigt vet vi att utbildning ger både 
barn och vuxna en bättre chans i livet. Utan ett 
rimligt betalt arbete är det dessutom svårt att 
tillgodose de mest grundläggande behoven. 

Hur mäter man egentligen utveckling? Flest bilar  
per invånare, bäst utbildade ungdomar, högst BNP  
per capita eller kanske mest pengar i statskassan?

Enligt FN:s utvecklingsprogram, UNDP, 
består utveckling av många olika faktorer. 

Därför har UNDP lanserat begreppet 
”mänsklig utveckling” (Human Development 
på engelska) som beskrivs som ”möjligheten 
för människor att leva ett fullvärdigt liv”. En 
viktig del i detta är att människor själva ska 
kunna välja vad deras liv ska innehålla. Det 
förutsätter exempelvis en viss nivå av frihet 
och demokrati. 

Sedan 1990 har UNDP gett ut en årlig 
rapport – Human Development Report – där 
man med hjälp av aktuell statistik jämför den 
mänskliga utvecklingen i världens alla länder. 
Istället för att bara mäta inkomst per capita 
vägs också utbildningsnivå och förväntad 
livslängd in. Måttet kallas Indexet för mänsklig 
utveckling (Human Development Index, 
HDI, på engelska) och skapades för att ge ett 
mindre trubbigt mått på utveckling. När länder 
listas efter detta index framgår det tydligt att 
utveckling inte bara handlar om inkomst och 
ekonomi. 
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HUMAN DEVELOPMENT INDEX

Indexet för mänsklig utveckling (Human  
Development Index, HDI) mäter den  
mänskliga utvecklingen i ett land utifrån  
befolkningens förväntade livslängd vid  
födseln, utbildningsnivå (i form av skolgång 
och läskunnighet bland vuxna) och levnads-
standard (mätt i BNI per capita). Utifrån 
dessa tre faktorer räknas ett värde ut för varje 
land som kan jämföras med andra länder  
och över tid för att se om utvecklingsnivån  
i landet ökar eller minskar.

DE FEM MEST UTVECKLADE LÄNDERNA 

ENLIGT 2011 ÅRS INDEX:

Norge
Australien
Nederländerna
USA
Nya Zeeland

DE FEM MINST UTVECKLADE LÄNDERNA 

ENLIGT 2011 ÅRS INDEX:

Demokratiska republiken Kongo
Niger
Burundi
Moçambique 
Tchad

Källa: Human Development Report 2011
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VAD ÄR UTVECKLING?

ATT DISKUTERA: 
VAD ÄR UTVECKLING?

! Hur tycker du att man ska mäta ett lands 

utvecklingsnivå? Går det över huvud-  

taget att mäta utveckling? 
!  Spelar det någon roll att alla får rösta  

om det ändå inte "nns resurser till  

utbildning, sjukvård eller ens mat?
! Är friheter som föreningsfrihet och 

yttrande frihet viktiga för ett lands  

utveckling? Varför?
!  Vad är viktigast: ekonomisk utveckling, 

hälsa eller mänskliga rättigheter?
! Spelar miljö och ekologi in i människors 

välbe"nnande? Hur då i så fall?

Bara för att ett land har mycket pengar är det 
inte säkert att hälso- och utbildningsnivån är 
lika bra. Indexet och rapporterna har därför 
bidragit till att vidga debatten om utveckling. 

VISSA SAKER ÄR SVÅRARE ATT MÄTA

Den här bokens slutsatser är dragna från mät-
bara områden som medellivslängd, inkomstni-
våer eller skolgång. Andra faktorer, som också 
är viktiga för ett bra liv, är dock svårare att 
mäta. Det gäller bland annat demokrati, frihet 
och mänskliga rättigheter. Det är exempelvis 
svårt att hitta entydiga statistiska samband som 
visar att ökad demokrati alltid leder till mer 
utveckling. Framsteg och bakslag i mänsklig 
utveckling går också att hitta i såväl demokra-
tier som diktaturer. 

Mänskliga rättigheter, demokrati samt kul-
turell och individuell frihet är och förblir dock 
viktiga mål i sig själva – absolut nödvändiga för 
att människor ska kunna leva det liv de själva 
önskar. Det gäller oavsett om det går att bevisa 
att de också leder till ekonomisk utveckling.

SOCIALA ORÄTTVISOR BROMSAR  

UTVECKLINGEN

På senare tid har sociala orättvisor lyfts upp 
som ett stort hinder för mänsklig utveckling 
och det finns forskning som visar att alla – rika 
som fattiga – har att vinna på ökad jämlikhet. 
Med hjälp av Gini-koe#cienten, som mäter 
inkomstfördelning, kan man bland annat se att 
ett samhälle med stora sociala skillnader också 
tenderar att vara mer våldsamt. 

Tidigare har det varit svårt att få tag på 
säker statistik som visar hur tillgångar och 

service fördelas inom specifika länder. Allt 
eftersom tillgänligheten ökar ser vi dock att 
allt fler forskare uppmärksammar de problem 
som ojämlikheten för med sig. Under de 
senaste åren har Human Development Report 
exempelvis presenterat ett index för mänsklig 
utveckling där skillnader och ojämlikhet räknas 
in (Inequality-adjusted Human Development 
Index). Enligt indexet är Sverige ett av värl-
dens mest jämlika länder. 

För ett par år sedan presenterade brit-
tiska forskare bevis för att även rika förlorar 
på alltför stora skillnader. Forskningen, som 
baseras på omfattande statistik från 21 länder, 
presenteras i den uppmärksammade boken 
”Jämlikhetsanden” som beskriver hur även de 
rika får sämre hälsa och kortare liv i ojämlika 
samhällen.
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!Bara för att ett land har mycket  
pengar är det inte säkert att hälso- 
och utbildningsnivån är lika bra."

SKILLNADEN MELLAN HDI OCH BNI!RANKNING

LÄNDER MED HÖGRE PLACERING PLACERING 
HDI ÄN BNI ENL. HDI ENL. BNI

Australien 2 18 
Nya Zeeland  5 35 
Kuba  51 103 
Grenada  67 97 
Georgien  75 111
Madagaskar 151 177

LÄNDER MED HÖGRE PLACERING PLACERING 
BNI ÄN HDI ENL. BNI ENL. HDI

Qatar 1 37 
Luxemburg 5 25 
Oman 39 89
Ekvatorial Guinea 45 136 
Botswana 62 118
Angola 110 148 

Det finns inte alltid ett självklart samband mellan ekonomisk framgång (hög 
BNI) och mänsklig utveckling (HDI). Länder med låg BNI som satsar på skola 
och hälsovård ligger ofta högre på HDI-rankningen. På motsvarande sätt finns 
det ”rikare” länder där välståndet inte når ut till hela befolkningen. Utveckling är 
en fråga om politiska prioriteringar!

Källa: Human Development Report 2011

Kuba är det 103:e 
rikaste landet (av 
187) men enligt HDI 
hamnar Kuba på 
51:a plats.

Qatar är världens 
rikaste land men 
hamnar bara på 37:e 
plats på HDI.
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Foto: UN/Photo: Martine Perret
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Hur tror 
du världen
ser ut?
Vad tänker du på när du hör  
begrepp som global utveckling, 
kampen mot fattigdom eller Afrika 
söder om Sahara?

 anske ser du människor från olika delar av världen 
framför dig – glada barn i skoluniform eller hungrande 
massor i något avlägset flyktingläger? Du kanske tän-
ker på växande storstäder med moderna höghus och tät 

trafik, på svällande kåkstäder eller en myllrande marknadsplats?
Eller också går dina tankar till demonstranter som slås till-

baka av tårgas och militärer i pansarvagnar, eller till förtvivlade 
människor som flytt undan krig eller katastrofer? 

Vår världsbild rymmer en rad olika bilder och tankar som 
formats genom egna erfarenheter, media eller kanske från något 
vi en gång läst i en skolbok.

Men vad vet du egentligen om hur världen ser ut idag?

"K
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1. Var bor det "est fattiga människor, 
I Indien eller i Afrika?

2. Hur stor andel av världens befolkning lever i extrem fattigdom  
(mindre än 1,25 dollar om dagen)? 
a) Runt 20 procent
b) Runt 40 procent
c) Runt 80 procent

3. Var är barnadödligheten störst?
a) I Estland eller Singapore
b) I Turkiet eller Malaysia
c) I Serbien eller USA

4. Hur stor andel av världens barn börjar skolan?
a) 50 procent
b) 70 procent
c) 90 procent

5. Vilken är den förväntade livslängden i världen?
a) Cirka 50 år
b) Cirka 60 år
c) Cirka 70 år

6. Hur stor andel av världens parlamentsledamöter är kvinnor?
a) Nära 10 procent
b) Nära 20 procent
c) Nära 40 procent

7. Hur många människor i världen har tillgång till rent vatten?
a) Nästan 50 procent
b) Nästan 70 procent
c) Nästan 90 procent

TESTA DIG SJÄLV 
– vad vet du om världen?
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FACIT:
1. I Indien bor det #est fattiga människor. Enligt Världsbankens senaste uppskattning från 
2010 lever cirka 400 miljoner människor i Indien i extrem fattigdom (dvs. på mindre än 
1,25 dollar om dagen). I Afrika söder om Sahara lever 386 miljoner i extrem fattigdom. 

2. Enligt Världsbankens senaste si!ror från 2008 har den extrema fattigdomen i världen 
minskat från 43 procent 1990 till 22 procent 2008. Det betyder att 1,3 miljarder männis-
kor lever i extrem fattigdom.

3. Estland har dubbelt så hög barnadödlighet som Singapore. Turkiet har nästan tre 
gånger så hög barnadödlighet som Malaysia. USA har något högre barnadödlighet  
än Serbien. 

4. Idag börjar nio av tio barn i skolan (närmare 90 %). Det är #er än någonsin tidigare. 
Samtidigt är det fortfarande nästan 70 miljoner barn som inte får chansen att börja 
skolan. 

5. Medellivslängden i världen år 2010 var 70 år – och den fortsätter att öka. Skillnaden 
mellan olika delar av världen är dock stor. I Sverige är medellivslängden 81,5 år medan 
den i Afrika söder om Sahara endast är 54 år.

6. Trots framsteg är bara 19 procent av världens parlamentariker kvinnor. 

7. Idag har nästan nio av tio människor i världen (89 %) tillgång till rent dricksvatten.  
År 1990 var andelen 77 procent. Därmed har andelen människor som saknar tillgång  
till rent dricksvatten halverats.

Källor: FN:s årliga rapport om millennimålen (The Millennium Development Goals Report 2011),  

FN:s millenniemålsdatabas (Millennium Development Goals Database),  

FN:s befolkningsfond UNFPA, Human Development Report 2011,  

Världsbanken och OECD.
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HUR TROR DU VÄRLDEN SER UT?

VÄRLDEN ÄR BÄTTRE ÄN VI TROR

För ett par år sedan gjorde FN:s Utvecklings-
program, UNDP, en undersökning där 1"000 
svenskar  fick svara på frågor om hur de trodde 
att det såg ut  i världens fattiga länder. Resulta-
tet var nedslående. Undersökningen visade att 
den genomsnittlige svensken tror att världen 
är sämre än vad den faktiskt är och att många 
framsteg helt enkelt gått oss förbi. 

De allra flesta (84 procent) trodde exem-
pelvis att mindre än hälften av alla barn i ut-
vecklingsländerna börjar skolan. Att det i själva 
verket är nio av tio barn som börjar skolan var 
det nästan ingen som visste. De flesta svenskar 
trodde dessutom att mindre än hälften av 
befolkningen i utvecklingsländerna kunde  
 läsa och skriva – det rätta svaret är att runt  
80 procent kan läsa och skriva hjälpligt. 

Men mest fel hade svenskarna ändå om 
hur länge de trodde att en människa lever. 
Nästan hälften av de tillfrågade trodde att den 
förväntade livslängden i utvecklingsländerna 
var mindre än 50 år, många trodde till och med 
att den låg under 30 år. I själva verket har den 
förväntade livslängden stigit till nära 70 år, 
något som få kände till. 

Bara 13 procent trodde vidare att det var 
möjligt att halvera jordens fattigdom och 
hunger till 2015 – trots att världens ledare, 
inom ramen för FN:s åtta millenniemål, har 
lovat just detta. Här finns det dock skäl att 
vara mer hoppfull. Färska si!ror från Världs-
banken visar att fattigdomen i världen redan 
är halverad från 1990 års nivå, och det flera år 
före 2015. Det innebär att detta delmål redan 
har uppnåtts. 

VARFÖR ÄR BILDEN SNEDVRIDEN? 

Det är svårt att peka ut orsakerna till varför  
vår världsbild skiljer sig så mycket från verklig-
heten. För att ta reda på det skulle man under 
en längre tid behöva analysera vilka källor som 
spelar störst roll för oss när vi skapar vår bild av 
världen. Det ligger dock nära till hands att tro 
att en del av förklaringen ligger i hur medi-
erna rapporterar. Tidningar, radio och TV har 
traditionellt varit de viktigaste källorna till våra 
omvärldsbilder. Och eftersom krig, dramatiska 
val och katastrofer oftare får stora rubriker än 
långsiktiga utvecklingstrender, som att fler barn 
börjar skolan eller att tillgången till rent vatten 
har ökat, påverkar det såklart vår bild av världen.

Nyhetsrapporteringen har länge formats 
av ett fåtal, större redaktioner samtidigt som 
antalet utrikeskorrespondenter har minskat. 
Det leder till en allt mer strömlinjeformad 
rapportering, eftersom redaktionerna till stor 
del förlitar sig på samma material från ett fåtal 
källor, exempelvis internationella nyhetsme-
dier. Tack vare webben har dock tillgången till 
alternativa nyhetskällor ökat. 

Men det finns också andra förklaringar till att 
vår bild av omvärlden inte stämmer med verklig-
heten. Den bild som många biståndsorganisationer 
och insamlingskampanjer ger domineras exempel-
vis ofta av misär och problem eftersom syftet är att 
samla in pengar för att råda bot på just detta. 

!Tack vare webben har 
tillgången till alternativa 
nyhetskällor ökat."
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Möjligen kan också våra egna förutfattade  
meningar göra att vi omedvetet sållar bort 
information som inte stämmer med vår världs-
bild. Hur utbildningen i våra skolor är upplagd 
och vilka läromedel som används är säkert 
också en del av förklaringen. Politisk grundsyn 
och kultur är andra faktorer som kan spela in. 

KAN EN SNEDVRIDEN VÄRLDSBILD  

GÖRA SKADA?

Gör det då något om vi tror att större delar 
av världen lider av fattigdom och hunger än 
vad som faktiskt är fallet? Ja, det finns flera 
anledningar till varför det är viktigt att känna 
till framstegen och inte överdriva problemen. 
Nedan beskrivs några av dessa.

MOTGÅNGAR ÄR FÖRLAMANDE

Om vi inte vet att det sker förbättringar är det 
lätt att tro att det inte går att minska hungern 
och fattigdomen, eller på andra sätt förändra 
världen. Det kan leda till en känsla av hopplös-
het – varför försöka förändra världen om det 
ändå inte verkar göra någon skillnad?

Om vi däremot vet att många länder i 
Afrika söder om Sahara lyckats vända den 
svåra hiv-epidemin, betyder det också att andra 
länder kan göra det – med rätt politik och 
rätt hjälp från omvärlden. Då blir det också 
meningsfullt att bidra till den förändringen.

I Sverige har en ny slags biståndskritik 
vunnit mark de senaste åren, kritik som bygger 
på föreställningen att Sverige har ”pumpat 
in pengar i Afrika” och att det ”ändå inte har 
blivit bättre”. Om det vore sant borde vi ju na-
turligtvis avbryta vårt stöd genast. Sanningen 

är dock att det faktiskt har blivit mycket bättre, 
även i Afrika söder om Sahara.

VI KAN LÄRA AV FRAMSTEGEN

För att kunna dra lärdom av de länder som har 
gjort stora framsteg, måste vi först känna till 
framstegen. Så länge som vi inte har fullstän-
dig fakta är risken stor att vi drar fel slutsatser. 

Eftersom det finns exempel på framsteg 
inom alla regioner, inom alla områden och 
för alla typer av länder måste vi kunna lära av 
dem som har lyckats. Varje land behöver inte 
uppfinna hjulet på nytt.

FRAMSTEGEN ÄR INTE TILLRÄCKLIGA

Vi gör alltså framsteg i kampen mot extrem 
fattigdom, men vägen är lång. Även om världen 
på många sätt är bättre än vad de flesta tror får 
de framsteg som gjorts på vissa håll aldrig bli ett 
argument för att luta sig tillbaka och tro att vi 
har nått en fulländad och rättvis värld.

Nästa kapitel redogör för några av de 
utmaningar som världen fortfarande står inför.

ATT DISKUTERA: 
VARIFRÅN KOMMER 
DIN VÄRLDSBILD?

Tänk noga igenom alla källor till kunskap 

som du kan komma på. Försök sedan att 

fundera på orsakerna till att just dessa  

källor beskriver världen som de gör.
! Hur kan man få en annan bild av  

världen?
! Var kan man hitta andra, alternativa, 

kunskapskällor?
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Blir världen 
bättre?
Är världen en bättre eller sämre plats att leva på 
idag, jämfört med för 10, 30 eller 50 år sedan?

F"rågan om utvecklingen i världen går 
åt rätt håll är omöjlig att besvara 
med ett enkelt ja eller nej. Det 
beror helt enkelt på hur man ser på 

frågan, eller vem man frågar. 
Många kommer att svara att världen aldrig 

har varit en bättre plats att leva på än idag. Fler 
barn än någonsin går i skolan, fler människor 
än någonsin kan läsa och skriva och andelen 
fattiga i världen har aldrig varit mindre. För att 
inte tala om att fler barn än någonsin överlever 
sina första fem år på jorden. 

Andra kommer att säga att världen aldrig 
tidigare har varit så orättvis, att skillnaderna 

mellan de allra fattigaste och de allra rikaste ald-
rig varit större och att problemen faktiskt växer i 
vissa delar av världen. Och det trots att vi aldrig 
haft så mycket resurser att dela på som idag. 

Faktum är att båda sidor har rätt. Världen 
blir hela tiden allt bättre på många viktiga 
områden. Men det går inte tillräckligt fort 
och framför allt blir det inte bättre för alla. 
Samtidigt drabbar klimatförändringen, som 
till största del har orsakats av de utvecklade 
länderna, de fattigaste hårdast och riskerar att 
omintetgöra många av de framsteg som gjorts. 
Detta kapitel går igenom några av de trender 
som vi sett under de senaste årtiondena.
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Som vi redan nämnt kan det vara svårt att få tag på rätt upp-
gifter och tillförlitliga si!ror. All o!entlig statistik på global nivå är 
dessutom uppskattningar vilket gör att datan innehåller en viss 
felmarginal. För vissa länder, med tradition och resurser att satsa 
på mätningar och folkbokföring, är felmarginalen ofta väldigt liten. 
Men för länder i krig, som saknar aktuell folkräkning och där man 
inte för statistik över olika dödsorsaker, kan marginalen vara större. 

Genom att göra många mätningar, med bra och beprövade 
metoder samt genom att öppet redovisa källor, metod och doku-
mentation kommer forskare och statistiker allt närmare sanningen. 
Felmarginalen krymper. Bara med tillförlitlig data kan man få en 
korrekt bild av världen, och bara med en sann bild av världen kan 
man fatta de rätta besluten om vägen framåt.

I den här boken använder vi de bästa och mest trovärdiga källor 
vi känner till. Ofta kommer våra si!ror från de olika FN-organen 
eller Världsbanken. I vissa fall är andra organisationer och stiftelser 
helt världsledande, som det svenska institutet SIPRI, när det gäller 
si!ror om vapenindustrin, eller den svenska stiftelsen Gapminder 
– som i sin tur använder sig av #era o!entliga källor för att sätta 
samman längre och mer omfattande tidsserier.

Att förstå statistik 
och mäta utveckling 

ATT DISKUTERA: 

! Varför är utvecklingsnivån i Afrika söder om Sahara så 

mycket lägre än i övriga världen? 
! Hur kan det komma sig att en del länder har förhållan-

devis hög inkomst men ändå låg förväntad livslängd?

20
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SÅ HÄR SER VÄRLDEN UT IDAG

Titta på bilden ovan. Varje bubbla motsvarar ett 
land, färgen visar vilken region landet tillhör och 
storleken på bubblan visar hur stor befolkningen 
är. De stora röda bubblorna är till exempel Kina 
och Indien. Sverige, med hög inkomst och lång 
förväntad livslängd, återfinns uppe i högra hör-
net av bilden medan Demokratiska republiken 
Kongo, med låg inkomst och kort förväntad 
livslängd, återfinns i nedre vänstra hörnet.

Som framgår av bilden är de flesta länder 
medel- eller höginkomstländer och i så gott 
som alla länder utanför Afrika är den förvän-
tade livslängden över 60 år. Det är viktigt att 
känna till att de flesta länder faktiskt inte är 
fattiga och underutvecklade!

Det är samtidigt lätt att se vilken region som 
halkar efter. De flesta länder i Afrika återfinns 
i det nedre vänstra hörnet, med låg inkomst 
och kort medellivslängd. Det är bara ett fåtal 
länder i regionen där medellivslängden är  
högre än 60 år och lika få har en inkomst på 
mer än 4 000 dollar per capita och år.

Undantagen i Afrika när det gäller hur 
länge man lever är de nordafrikanska länderna 
och flera mindre ö-stater som Mauritius eller 
Kap Verde. Utanför Afrika är det däremot bara 
ett land som hamnar under 60 års-strecket –  
det krigshärjade Afghanistan.
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ANNAT VAR DET FÖRR!

För femtio år sedan såg världen helt annorlun-
da ut (jämför gärna med bilden från 2010 på 
förra sidan). Då var länderna med låg inkomst 
och låg förväntad livslängd medellivslängd 
en blandad grupp från nästan hela världen. 
Länderna i Asien, Afrika och Mellanöstern 
var med några få undantag fattiga och hade låg 
förväntad livslängd.

Flera länder i Latinamerika, som varit själv-
ständiga längre än länderna i Afrika och Asien, 
hade redan börjat sin klättring, men det var bara i 
Europa, Nordamerika, Japan och Australien som 

den förväntade livslängden var högre än 65 år.
Under 1960-, 70- och 80-talen var utveck-

lingen positiv i de flesta länder. I Afrika gick 
utvecklingen långsammast, om än oftast åt rätt 
håll. 1990 hade de flesta länder utanför Afrika 
klättrat över 60 års-strecket i förväntad livs-
längd och i Afrika närmade sig de flesta länder 
en förväntad livslängd på 50 år.

Redan 1990 hade de flesta länder i Latin-
amerika och flera länder i Asien en inkomst på 
mer än 4 000 dollar per person och år. Resten 
av Asien skulle snart också se snabb ekono-
misk utveckling.
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Sedan 1990 har utvecklingen varit ojämn.  
I Östasien, Mellanöstern och Latinamerika 
förbättrades hälsan och ekonomierna växte.  
I Östeuropa och Centralasien kollapsade dock 
ekonomierna samtidigt som hälsan försämra-
des. Detta som ett resultat av kommunismens 
sammanbrott som ledde till Sovjetunionens 
upplösning. 

Men sämst gick det för delar av Afrika 
söder om Sahara, där den förväntade livsläng-
den i många länder föll kraftigt – något som är 
väldigt ovanligt. Orsaken var hiv/aids. 

Värt att notera är att de länder som kom 

att kallas ”industriländer” för femtio år sedan, 
exempelvis Sverige, hade samma inkomst- och 
hälsonivå 1960 som de flesta länder i världen 
har idag. 

De senaste årtiondena har utvecklingen 
gått enormt snabbt i länder som Brasilien, 
Kina och Indien – de har utvecklats mycket 
snabbare än vad Sverige gjorde på sin tid. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att 
många av dessa snabbt växande ekonomier har 
stora skillnader i levnadsstandard – vissa grup-
per tjänar massor med pengar medan andra 
fortfarande lever i allvarlig fattigdom.
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STÖRST UTMANINGAR FÖR AFRIKA

Som framgår av diagrammen är Afrika söder 
om Sahara den region som är längst ifrån en 
hög utvecklingnivå. Och även om utveck-
lingen på senare år satt fart har det hittills gått 
mycket långsammare här än i andra delar av 
världen. Den förväntade livslängden i Afrika 
söder som Sahara är exempelvis bara 54 år till 
skillnad från 65 år i Sydasien, 72 år i Nord-
afrika, Mellanöstern och i Östasien och 74 år   
i Latinamerika. 

Det finns många orsaker till att situationen 
är sämre i Afrika, interna såväl som externa. 
Historiska och kulturella faktorer spelar in, 
men även geografiska faktorer, som att många 
länder i Afrika saknar kust och har långt till 
de globala marknaderna. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att det är stor skillnad mellan 
olika länder på den afrikanska kontinenten.

SLUTA PRATA OM U!LÄNDER!

Det är dags att sluta prata om industriländer 
och utvecklingsländer, eller i- och u-länder. 
Enligt den gängse definitionen skulle alla 
länder, förutom de allra mest utvecklade, kall-
las utvecklingsländer – det behövs helt enkelt 
bättre och mer exakta sätt att dela in världen. 

Singapore har exempelvis lika hög ut-
vecklingsnivå som EU-länderna, ändå räknas 
landet som utvecklingsland. Det gör också 
Sierra Leone, som med en förväntad livslängd 
på under 50 år har mycket lite gemensamt med 
Singapore. Världen består inte längre bara av en 
liten grupp rika och en stor grupp fattiga länder. 
Det finns idag länder på alla utvecklingsnivåer – 
från de allra fattigaste till de allra rikaste.

!Världen består inte längre bara 
av en liten grupp rika och en stor 
grupp fattiga länder."

I slutet av boken beskriver vi alternativa sätt att 
dela in världen. UNDP:s indelning av länder 
med låg, medel och hög mänsklig utveckling 
är ett mer komplicerat men också mer rättvist 
sätt. Även en gruppering efter inkomst (låg-, 
medel- och höginkomstländer) ger mer rättvisa 
än de gamla begreppen. 

DE FLESTA LÄNDER GÅR FRAMÅT

Mellan 1960 och 1990 hade de allra flesta 
länder en positiv utveckling, både när det 
gällde inkomst och hälsa (jämför diagram-
men från 1960 och 2010). För femtio år sedan 
var det bara Nordamerika, Europa, Japan och 
Australien som hade en förväntad livslängd på 
över 65 år. Nu har hela världen, utom Afrika 
söder om Sahara, uppnått detta. Visserligen 
har utvecklingen gått fortare för de rika än för 
de fattigare länderna men den generella tren-
den är ändå att de allra flesta länder utvecklats 
åt rätt håll. 

I stora delar av Afrika söder om Sahara har 
dock utvecklingen gått mycket långsammare 
än i resten av världen, men även i denna region 
gick utvecklingen framåt under perioden 
1960-1990. Under 2000-talet däremot har 
många länder i Afrika gjort stora framsteg, in-
komsterna har ökat och fattigdomen minskat. 
Många länder i regionen har haft stadig tillväxt 
10-15 år i rad.
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DEN FÖRVÄNTADE LIVSLÄNGDEN  

FÖLL I FLERA LÄNDER 

Under 1990-talet hände något ovanligt och 
mycket dramatiskt – den förväntade livsläng-
den föll i ett 30-tal länder, främst i Afrika 
söder om Sahara. I de allra värst drabbade 
länderna, där 20-25 procent av alla vuxna 
beräknas ha hiv, föll livslängden med upp till 
15-20 år.

SKILLNADERNA ÖKAR

Skillnaderna mellan fattiga och rika i världen 
är fortfarande enorma. Den fattigaste femte-
delen av jordens befolkning har bara 2 procent 
av världens samlade inkomst. Och över en 
miljard människor lever fortfarande i extrem 
fattigdom, med mindre än tio kronor om 
dagen. 

Den rikaste femtedelen har å andra sidan 
hela 75 procent av den totala inkomsten att 
leva på. Klyftan mellan de allra rikaste och 
de allra fattigaste har alltså ökat de senaste 
årtiondena. 

Samtidigt har många människor i mel-
lanskiktet fått det avsevärt bättre. Den snabba 
ekonomiska tillväxten i länder som Kina, 
Indien och Brasilien har skapat en ”global 
medelklass” som – om dagens trender håller 
i sig – kommer att komma ifatt de rikaste 
länderna, även om det kan ta lite tid.

På sätt och vis kan man alltså säga att den 
globala inkomstfördelningen blivit något mer 
jämlik. Men även i länder med ekonomisk till-
växt kommer framstegen inte alltid alla till del. 
Oftast växer inkomsterna snabbare för de rika 
än för de fattiga. Därför växer också ojämlik-
heten inom de allra flesta av jordens länder.
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ATT DISKUTERA:  BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

! Kan man säga att världen blir bättre, att vi är på väg åt rätt håll? 
! Vad i dagens utveckling är bra och vad är dåligt? 
! Vad skulle man kunna ändra på för att få en bättre och mer 

rättvis värld?
! Gör det något att skillnaderna mellan de fattigaste och de 

rikaste ökar även om de fattigaste får det bättre? Är rättvis 

fördelning av jordens resurser ett självändamål?
! Vad kan Sverige och andra rika länder göra för att förhindra att 

hiv/aids får lika stora konsekvenser på andra håll i världen som 

i Afrika?
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Framsteg  
du kanske inte  
kände till
Trots alla rapporter om katastrofer, svält och elände så sker det 
faktiskt en hel del framsteg också. Om vi inte får höra om dessa 
är risken stor att vi får en felaktig bild av hur världen ser ut.

V"isste du att Indonesien utvecklas 
dubbelt så fort, socialt och ekono-
miskt, som Sverige gjorde under 
1900-talet? Eller att Egypten har 

minskat barnadödligheten med rekordfart? Eller 
att det finns länder som fördubblat antalet barn 
som börjar skolan på bara några få år?

Här presenteras några av de framsteg som 
har gjorts under senare år, ofta utan att få stora 
rubriker.

MÄNNISKOR LEVER LÄNGRE

Medellivslängden i världen har ökat från 53 år i 
början av 1960-talet till nästan 70 år idag, detta 
trots att livslängden föll i ett 30-tal länder under 
1990-talet. Ökningen har visserligen mattats av 
något de senaste tre årtiondena men fortfarande 
ökar livslängden i världen med 2-2,5 år per årti-
onde och 25 länder i världen har ökat livslängden 
med över 20 år sedan 1970.

Om man mäter utvecklingen sedan 1970 har 
Maldiverna rekordet. Där lever man i genom-
snitt 33 år längre idag än man gjorde 1970. I 
Vietnam har livslängden ökat med  
27 år sedan 1970 då vietnamkriget härjade  
som värst. 

Lika mycket har livslängden i Bangladesh 
ökat. 1970 kämpade landet för att bli självstän-
digt från Pakistan. Då var medellivslängden 
bara 42 år, idag är den nästan 70. 

Med på topp-10 listan över länder där 
medellivslängden ökat mest finns både Egyp-
ten och Libyen, två länder som stod i centrum 
under den arabiska våren 2011 och där de 
tidigare regimerna störtades av de folkliga 
upproren. Revolutionerna visar att det inte 
räcker med att få det bättre materiellt. Allt ef-
tersom utbildnings- och hälsonivån förbättras 
vill människor också vara med och påverka sin 
framtid.
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FRAMSTEG DU KANSKE INTE KÄNDE TILL 

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD I ÅR

 1970 2010 Förändring

Maldiverna 44 77 +33
Vietnam 48 75 +27
Bangladesh 42 69 +27
Bhutan 41 67 +26
Nepal 43 68 +25
Jemen 40 65 +25
Turkiet 50 74 +24
Libyen 52 75 +23
Madagaskar 44 66 +26
Egypten 50 73 +23

Källa: Stiftelsen Gapminder

FLER BARN GÅR I SKOLA

Aldrig tidigare har så många fått tillgång till 
utbildning och 90 procent – eller nio av tio – 
av alla barn runt om i världen börjar faktiskt 
skolan. För tio år sedan vad den si!ran 82 
procent. Men det betyder också att lite drygt 
10 procent, eller 67 miljoner, barn runt om i 
världen fortfarande inte får chansen att lära 
sig läsa och skriva. Det kan handla om barn 
med funktionshinder eller barn i krigs- eller 
konflikthärjade områden. 

Andelen barn som börjar grundskolan har 
ökat snabbast i Afrika söder om Sahara, från 
58 procent 1999 till 76 procent 2009. Det är 
oerhört glädjande eftersom det är just i denna 
region där flest barn står utan utbildning.  

I tabellen nedan kan du se några länder 
som på kort tid gjort stora framsteg när det 
gäller att öka inskrivningen i skolan.

ANDELEN BARN INSKRIVNA I GRUND$
SKOLAN 1999 OCH 2009 I PROCENT:

 1999 2009

Burundi 37 99
Tanzania 49 97
Etiopien  36 83
Moçambique 52 90
Bhutan 56 88
Guinea 43 75
Niger 26 54
Burkina Faso 33 60
Zambia 71 93
Kenya 62 83

Källa: Världsbanken, www.data.worldbank.org

De senaste årens positiva utveckling visar 
också att det är möjligt att göra stora framsteg 
på kort tid. Ofta är de åtgärder som krävs för 
att öka skolgången kända och relativt enkla. 
Vissa insatser kostar pengar, men investering i 
utbildning är något som betalar sig i längden.

KONKRETA ÅTGÄRDER FÖR ATT  

FÅ FLER BARN I SKOLAN:

 Avska!a skolavgifter och skoluniformer så 
att alla har råd att gå i skolan.

 Inför gratis skolmat så att barnen får 
tillräckligt med näring. Då lär de sig bättre 
samtidigt som föräldrarnas försörjnings-
börda minskar.

 Öka barns, framförallt flickors, säkerhet 
både i skolan, samt på vägen till och från 
skolan. Detta så att de inte riskerar att utsät-
tas för övergrepp. Ingen förälder vill skicka 
sina barn till skolan om de kan råka illa ut!
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 Satsa på utbildning för kvinnor – ju högre 
utbildad en kvinna är desto fler år går hen-
nes barn i skolan.

Trots dessa satsningar hoppar ändå många 
barn av innan de har slutfört grundskolan. 
Anledningarna kan vara många – att de måste 
arbeta för att hjälpa sin familj, att flickor gifts 
bort eller att skolan har förstörts av stridig-
heter eller naturkatastrofer. 

BEFOLKNINGSÖKNINGEN AVTAR

I takt med att kunskapen om människans 
negativa inverkan på miljön har ökat, har också 
oron för den växande befolkningen tilltagit. 
På hösten 2011 passerade jordens befolkning 
sjumiljarderstrecket och många undrar om 
resurserna kommer att räcka till.

Den goda nyheten är dock att antalet män-
niskor på jorden nu ökar allt långsammare. 
Runt 2050 kommer befolkningsökningen ha 
stannat av och troligen blir vi aldrig så många 
som 10 miljarder.

Anledningen till att befolkningsökningen 
stannar upp är att kvinnor föder allt färre barn. 
Antalet barn per kvinna har minskat från 5 
barn 1960 till mindre än 2,5 barn 2009. En 
vanlig missuppfattning är att hög dödlighet, 
till exempel genom sjukdomar eller fattigdom, 
kan hålla tillbaka befolkningstillväxten. Den 
felaktiga slutsatsen blir då att bättre utveckling 
leder till ökad risk för överbefolkning.

Glädjande nog är det precis tvärtom: ju 
lägre fattigdom och barnadödlighet och ju fler 
möjligheter människor har, desto färre barn 
föds och desto snabbare minskar befolknings-
tillväxten.

UGANDA VÄNDE EN SKENANDE  

HIV!EPIDEMI

Uganda var ett av de första länderna som 
fick uppleva en växande hiv-epidemi under 
1980-talet och blev snabbt ett av de värst drab-
bade länderna. I början av 1990-talet beräk-
nades elva procent av befolkningen mellan 15 
och 49 år vara smittade. Bara ett land i världen 
(Zambia) hade högre si!ror." 

Till skillnad från många andra tog Ugan-
das ledare smittan på allvar och landet lyckades 
vända trenden. Hiv-epidemin gavs hög politisk 
prioritet och en rad åtgärder vidtogs. 

Bland annat gjordes stora satsningar på 
sexualundervisning och nationella kampanjer 
för att öka kondomanvändningen. Antalet nya 
hiv-fall minskade och så småningom också 
andelen smittade. Nu har dock den positiva 
trenden brutits. Ugandas regering har bytt 
riktning och propagerar mindre för vikten av 
att skydda sig och mer för återhållsamhet. Det 
har resulterat i att antalet nysmittade åter ökar 
i landet. Enligt FN:s aidsprogram, UNAIDS, 
är andelen smittade idag 6,5 procent.  

Även globalt har det skett stora framsteg 
i kampen mot hiv. Antalet människor som 
smittades med hiv var som högst 1996 och har 
sedan dess stadigt sjunkit. Nu smittas omkring 
2,7 miljoner människor varje år – vilket fortfa-
rande är ett mycket stort antal. Samtidigt har 
antalet människor som dör till följd av hiv/aids 
minskat i takt med att tillgången till broms-
mediciner har ökat. 
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BARNADÖDLIGHETEN MINSKAR  

I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

I början av 1970-talet var barnadödligheten 
mycket hög i de flesta länder i arabregionen. 
I flera länder dog nära vart femte barn innan 
fem års ålder. Värst var läget i Jemen där vart 
tredje barn inte fick uppleva sin femte födel-
sedag.

Sedan dess har barnadödligheten sjunkit 
dramatiskt i regionen, i de flesta fall med nära 
90 procent – det gäller även länder som har 
varit indragna i konflikter. Allra snabbast har 
barnadödligheten minskat i Oman, Förenade 
Arabemiraten, Tunisien och Egypten. Detta 
bland annat tack vare breda satsningar på 
folkhälsa och utbildning.

ANDEL BARN SOM DÖR FÖRE SIN  
FEMÅRSDAG I PROCENT

 1970 2010

Oman 20,0 0,9
Förenade 
arabemiraten 9,0 0,7
Tunisien 18,0 1,6
Egypten 24,0 2,2
Saudiarabien 18,0 1,8
Qatar 8,0 0,8
Bahrain 8,0 1,0
Libyen 14,0 1,7
Iran 20,0 2,6
Syrien 12,0 1,6

Källa: Stiftelsen Gapminder

ALLT FLER LÄNDER ÄR DEMOKRATIER

Världen blir allt mer demokratisk, även om 
det tar tid och inte sällan är en våldsam kamp. 
Upproren mot diktatur och ofrihet i Nord-
afrika och Mellanöstern har krävt många 
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människoliv. Och trots att tre regeringar hittills 
störtats – i Tunisien, Libyen och Egypten – är 
det fortfarande för tidigt att säga om regionen 
blivit mer demokratisk. 

Det tar tid att skriva om grundlagar, 
bygga upp flerpartisystem, arrangera val och 
komma överens om hur landet ska styras. 
Särskilt besvärligt är det i länder som saknar 
demokratiska traditioner och där folket inte 
är vana att vara med och påverka. De grupper 
som tidigare styrde vill dessutom ogärna lämna 
ifrån sig sin makt. 

När förändringarna inte går tillräckligt 
snabbt finns det också risk att människor blir 
besvikna och menar att ”det var bättre förr”. 
Vägen mot demokrati kantas därför ofta av 
bakslag. Upproren i Nordafrika har dock satt 
ett kraftfullt exempel och det kommer san-
nolikt bli allt svårare att hålla ett folk under 
hårt förtryck. 
Som tidigare nämnts är det inte lätt att mäta 

graden av demokrati och frihet. Ändå görs 
många försök, som alla pekar på att demokra-
tin är på frammarsch och att de rena diktatu-
rerna blir allt färre.

Den amerikanska organisationen Freedom 
House gör en årlig mätning, som ofta citeras, 
där världen delas i fria, delvis fria och ofria 
länder. Enligt denna analys har antalet demo-
kratier i världen mer än dubblerats de senaste 
40 åren och idag finns alltså dubbelt så många 
demokratier som diktaturer i världen. I början 
av 1970-talet var situationen den omvända.

DEMOKRATIER PÅ FRAMMARSCH

Källa: Freedom House (www.freedomhouse.org) 

ATT DISKUTERA: 
OKÄNDA FRAMSTEG

! Håller du med om att stora framsteg ofta 

går oss förbi?
! Varför har vi så svårt att se och uppmärk-

samma framsteg i andra delar av världen?

20

40

60

80

100

1970 1980 1990 2000 2010

DEMOKRATIER PÅ FRAMMARCH

Fria länder Delvis fria länder Inte fria länder
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Stora 
utmaningar 
kvarstår
Trots decennier av tekniska framsteg, hög ekonomisk 
tillväxt och mer samlad kunskap än någonsin tidigare  
är situationen för många människor på jorden lika  
svår idag som för 30 år sedan. Alla har inte fått del av 
utvecklingen, många har inte fått det bättre.

D#et kan vara lockande att låta sig 
lugnas av att trenden går åt rätt 
håll, men utveckling tar tid och 
utjämning av orättvisor sker 

inte över en natt. Man måste kunna skilja på 
tillstånd och trender. Tillståndet kan fortfa-
rande vara allvarligt även om trenden går åt 
rätt håll. 

Kina har till exempel haft en enormt snabb 
utveckling under många år, men genomsnitts-
inkomsten per person är inte högre än vad den 
var i USA för nära 100 år sedan. Och trots 
att många afrikanska länder har haft en hög 
procentuell tillväxt under det senaste årtiondet, 
ska man komma ihåg att utvecklingen har 
skett från en mycket låg nivå. Många länder 
har fortfarande en låg BNP och enbart 13 av 

46 länder i Afrika söder om Sahara har en 
inkomst som överstiger 3 000 dollar per person 
och år – en nivå som Sverige nådde för mer än 
hundra år sedan (omräknat i dagens penga-
värde). En tredjedel av alla länder i regionen 
(15 av 46 länder) är dessutom fattigare idag än 
de var 1990. 

Det gör att utvecklingen, trots att den går 
åt rätt håll, måste fortstsätta – i årtionde efter 
årtionde. Framtidsutsikterna för detta är goda, 
men det finns också potentiella hotbilder och 
utmaningar.

Forskning pekar på att klimathotet och en 
ökad global uppvärmning är en sådan utma-
ning och verkligheten har de senaste åren visat 
att finanskriser och global ekonomisk nedgång 
är en annan.
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I det här kapitlet har vi listat några av de  
stora utmaningar som världen står inför. 

DEN EXTREMA FATTIGDOMEN ÄR  

FORTFARANDE HÖG

Den internationella gränsen för ”extrem fat-
tigdom” är 1,25 dollar om dagen. Måttet är 
justerat efter köpkraft, det är alltså omräknat 
efter hur dyrt det är att leva i olika länder.

Att leva i extrem fattigdom är en livsho-
tande situation. Människor i extrem fattigdom 
har mycket sämre möjlighet att tillgodose sina 
mest grundläggande mänskliga behov och 
löper större risk att dö av svält, sjukdomar eller 
katastrofer. Man brukar tala om fattigdom 
som dödar. Den förväntade livslängden för 
människor som lever i extrem fattigdom är 
bara hälften så hög som den vi har i Sverige – 
omkring 40 år istället för över 80 år. 

Trots stora framsteg i kampen mot fat-
tigdomen, levde år 2008 nära 1,3 miljarder 
människor i extrem fattigdom. 

Nya si!ror från Världsbanken, som presente-
rades i februari 2012, visar dock att de flesta 
regioner gjort större framsteg än man tidigare 
trott. Det gäller även södra Asien – den region 
där det finns flest extremt fattiga. Här har 
andelen fattiga minskat från 54 till 36 procent 
på 20 år. Fortfarande lever dock över en halv 
miljard människor i södra Asien i extrem fat-
tigdom. 

Den fattigaste regionen är, utan tvekan, 
Afrika söder om Sahara. Här lever fortfarande 
varannan människa på mindre än 1,25 dollar 
om dagen och antalet extremt fattiga har ökat 
med 100 miljoner människor sedan 1990. 

!Att leva i extrem fattigdom är en 
livshotande situation. Man brukar 
tala om fattigdom som dödar."

 1990 2008 1990 2008
Östra Asien 926 284 56!% 14!%
Södra Asien 617 571 54!% 36!%
Afrika söder om Sahara 290 386 57!% 48!%
Latinamerika 53 37 12!% 6!%
Mellanöstern & Nordafrika 13 9 6!% 2,7!%
Europa och Centralasien 9 2 1,9!% 0,47!%
Världen totalt 1909 1289 43!% 22!%

ANTALET OCH ANDELEN EXTREMT FATTIGA 1990 OCH 2008,
I MILJONER MÄNNISKOR OCH PROCENT:

Källa: Världsbanken
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! 21 000 barn dör varje dag av orsaker och sjukdomar som är  
lätta att förhindra eller bota.

!  Varje dag dör nära 1 000 kvinnor i samband med graviditet  
eller förlossning. 

! Varje år dör 1,8 miljoner människor av hiv/aids och ytterligare  
över 2,7 miljoner smittas av hiv.

! 1,2 miljoner människor dör av malaria varje år.
! 783 miljoner människor saknar tillgång till rent dricksvatten.
! 2,5 miljarder människor saknar toalett.
! En stor del av jordens fattiga lider av hunger. 2010 beräknades 

925 miljoner människor vara kroniskt undernärda.
! I Afrika söder om Sahara är 43 procent av alla barn under fem  

år underviktiga.
! 27 miljoner människor lever på flykt inom sina egna länder.
! 67 miljoner barn får inte chansen att börja skolan.
! Utsläppen av koldioxid fortsätter att öka och utsläppsnivån är 

nu runt 40 procent högre än den var 1990 – högre än någonsin 
tidigare.

! Mer än 80 procent av alla parlamentsledamöter i världen är män.
Källor:  The Millennium Development Goals Report 2011,  

UNICEF, WHO, UNAIDS, IAE
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HUNGERN MINSKAR INTE

Efter framgångar i kampen mot hungern 
vände utvecklingen i mitten av 1990-talet och 
antalet kroniskt undernärda började långsamt 
bli fler. I samband med den globala ekono-
miska krisen för ett par år sedan ökade antalet 
hungrande med nära tvåhundra miljoner män-
niskor och enligt FN:s livsmedels- och jord-
bruksorganisation, FAO, har antalet hungrande 
aldrig varit större än vid årsskiftet 2009/2010. 
Då beräknades runt en miljard av jordens 
befolkning lida av kronisk undernäring. 

Det innebar att var sjätte människa på jor-
den fick gå och lägga sig hungrig. Kväll, efter 
kväll, efter kväll … 

Under de senaste två åren har dock 
hungern minskat något och idag beräknas 925 
miljoner – av världens dryga sju miljarder – 
människor vara kroniskt undernärda. 

Man kan dock fundera på varför det inte 
görs större framsteg i kampen mot hungern. 
Hur kan det exempelvis vara att inte hungern 
minskat i samma takt som den globala fattig-
domen? 

Det enklaste svaret på den frågan är att 
matpriserna ökat kraftigt. Det finns många 

orsaker till detta. Ökad efterfrågan har ex-
empelvis lett till att priserna på livsmedel och 
varor som behövs för att skapa ett e!ektivt 
jordbruk (exempelvis konstgödsel och utsäde) 
rusat i höjden. Det ökande välståndet i vissa 
delar av världen har också lett till att männis-
kor börjat efterfråga en annan typ av livsmedel. 
Produkter som kött och mejerivaror – som det 
går åt mer resurser att producera – har därför 
getts företräde framför basgrödor som bönor 
och majs. Även det ändrade klimatet – med 
fler torkperioder och översvämningar – har 
påverkat såväl matpriser som människors för-
sörjningsmöjligheter. Politisk instabilitet och 
konflikter påverkar också.

Helt klart är att det krävs krafttag mot 
hunger och kronisk undernäring!

MILJONER BARN DÖR I ONÖDAN

Varje år dör runt 7,6 miljoner barn innan de 
hunnit fylla fem år. Det är nästan 21 000 barn 
varje dag. De allra flesta dör av orsaker eller 
sjukdomar som är lätta att förhindra eller bota. 
Många dör av undernäring eller av sjukdomar 
som lunginflammation och malaria. Många 
dör till och med av diarré. Man kan säga att 
de flesta av dessa barn dör som en följd av 
fattigdom.

21 000 barn varje dag är ett oerhört stort 
och svårgreppbart antal. Som jämförelse kan vi 
ta tsunamikatastrofen i december 2004 då runt 
250 000 människor dog. Barnadödligheten i 
världen motsvarar en tsunamikatastrof var $or-
tonde dag, en katastrof där alla döda är barn 
under fem år. Den stora skillnaden är att det 

!Barnadödligheten i världen 
motsvarar en tsunamikatastrof 
var fjortonde dag, en katastrof där 
alla döda är barn under fem år."
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inte rör sig om en plötslig katastrof – tvärtom 
vet vi om att det kommer att ske, samtidigt 
som vi känner till hur det kan förhindras och 
har tillräckligt med resurser för att kunna göra 
det. Som i många andra fall är det en fråga om 
prioriteringar. 

Hälften av alla världens länder har vis-
serligen så gott som halverat barnadödligheten 
mellan 1990 och 2010 och är således på väg att 
nå millenniemålet om att minska barnadödlig-
heten med två tredjedelar. Men utvecklingen 
har tyvärr varit ojämn. I ett femtontal länder 
har barnadödligheten antingen stått stilla på 
en hög nivå eller till och med ökat jämfört med 
1990 (du kan läsa mer om millenniemålen i 
nästa kapitel).

Utvecklingen verkar gå långsammast i de 
länder där problemen är som störst. Allra trö-
gast går det i Afrika söder om Sahara, hemvist 
för nästan hälften av alla barn som dör innan 
de fyllt fem år. Där dör över 12 procent av alla 
barn innan sin femte födelsedag. 

En av de stora framgångsfaktorerna i kam-
pen mot barnadödlighet är satsningen på vac-
cination mot mässlingen. Sedan 2000 har anta-
let barn som dör av mässlingen minskat med 
78 procent – från 750 000 barn per år 2000 till 
under 164 000 barn år 2008. Allra störst var 
minskningen i Afrika söder om Sahara.

Sverige har, liksom de flesta andra rika 
länder, haft allmän mässlingvaccination sedan 
början av 1980-talet. Att det skulle behöva ta 
över 20 år att även skydda barn i fattiga länder 
mot sjukdomen – trots att vaccinet hela tiden 
varit tillgängligt – är förstås sorgligt.

BARNADÖDLIGHET, FRAMSTEG  

OCH BAKSLAG:

ANDEL BARN SOM DÖR FÖRE FEM ÅRS ÅLDER

 1990 2010

Haiti 15 % 16"%
Zimbabwe 8 % 8"%
Somalia 18"% 18"%
Kamerun 14"% 14"%
Sydafrika 6"% 6"%
Lesotho 9"% 9"%
Centralafrikanska 
Republiken 17"% 16"%
Kongo, Kinshasa 18"% 17"%
Mauritanien 12"% 11"%
Kenya 10"% 8"%
Chad 21"% 17"%

EXEMPEL PÅ STORA FRAMSTEG SEDAN 1990

 1990 2010

Niger 31 % 14"%
Malawi 22 % 9"%
Liberia 23"% 10"%
Östtimor 17"% 5"%
Sierra Leone 28"% 17"%
Madagaskar 16"% 6"%
Bangladesh 14"% 5"%
Laos 14"% 5"%
Maldiverna 10"% 2"%
Moçambique 22"% 14"%
Tanzania 15"% 8"%

Källa: UN Inter-agency Group for  
Child Mortality Estimation – www.childmortality.org
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BRISTANDE FOKUS PÅ KVINNOR OCH 

KVINNORS HÄLSA

Att få barn är en höjdpunkt i livet för de flesta 
familjer och en källa till både kärlek och lycka. 
Men för många kvinnor är både graviditeten 
och födseln förenat med stor oro eller till och 
med livsfara.

Enligt beräkingar dör närmare 1"000 kvin-
nor varje dag i samband med graviditet och 
förlossning. Då räknas även osäkra aborter och 
komplikationer till följd av otillräcklig vård i 
samband med förlossningen in. 

Ökade satsningar på förebyggande 
mödravård, fler utbildade barnmorskor och 
sjuksköterskor, samt mer resurser till den akuta 
mödravården och till hälsosektorn i stort, är 
nödvändigt för att minska mödradödligheten. 
Forskning visar att upp till 80 procent av alla 
dödsfall då skulle kunna förhindras.

Enligt en uppskattning som FN:s befolk-
ningsfond UNFPA har gjort skulle så många 
som vart tredje dödsfall kunna undvikas om 
kvinnor hade kunskap om, och tillgång till, 
preventivmedel. Varje år beräknas osäkra abor-
ter exempelvis leda till 47 000 kvinnors död.

Den stora mödradödligheten är ett av de 
tydligaste exemplen på skillnaden i levnads-
standard i fattiga och rika länder. Nästan 
99 procent av alla som dör i samband med 
graviditet och förlossning återfinns i utveck-
lingsländerna. Värst är situationen i länder 
som Afghanistan, Niger och Sierra Leone där 
nära två procent av alla graviditeter slutar med 
att kvinnan dör. I Sverige är motsvarande risk 
mindre än 0,03 promille.

Trots att den senaste statistiken visar på 
vissa framsteg är graviditet och förlossning fort-
farande förknippat med stor fara i många länder. 
Det återspeglar den låga prioritet som kvinnor 

och kvinnors hälsa har i stora delar av världen.
Runt om i världen förvägras kvinnor rät-

tigheter som borde vara självklara, det visar sig 
inte bara inom hälsoområdet. Kvinnor tjänar 
exempelvis mindre pengar än män i alla länder 
på jorden. Och även om en större andel barn 
får utbildning är det fortfarande fler pojkar än 
flickor som går i skolan. 

Kvinnor har heller inte samma möjlighe-
ter som män att påverka politiska beslut – i 
utvecklingsländerna är bara 18 procent av 
ledamöterna i parlamenten kvinnor. Skillnaden 
mot de rika länderna är dock inte så stor – här 
är 23 procent av parlamentarikerna kvinnor. 

AIDS # DEN FRÄMSTA DÖDSORSAKEN 

BLAND VUXNA I AFRIKA

Sedan de första aids-fallen upptäcktes i början 
av 1980-talet har epidemin vuxit till enorma 
proportioner. Idag lever omkring 34 miljoner 
människor med hiv och varje år smittas ytter-
ligare 2,7 miljoner människor. Omkring 1,8 
miljoner människor dör varje år i aids.

Värst drabbat är Afrika söder om Sahara, 
där omkring 23 miljoner människor lever med 
hiv. Här är aids också den främsta dödsorsaken 
bland vuxna. Ett stort problem i regionen är 
bristen på sjukvård. Trots att 12 procent av 
jordens befolkning lever i Afrika söder om 
Sahara, finns bara 3 procent av världens sjuk-
vårdspersonal där. 

För att stoppa spridningen av hiv och 
förlänga livet för de som redan har smittats krävs 
omfattande satsningar – inte bara på behandling 
utan även på ökad kunskap om hur viruset sprids 
och om hur man kan skydda sig. De senaste åren 
har tillgången till så kallade bromsmediciner 
ökat, vilket gör att man kan leva längre med hiv-
viruset utan att utveckla aids. 
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Med rätt behandling går det numera att leva 
ett i det närmaste normalt liv som hiv-smit-
tad. Idag får fler än 6,6 miljoner människor i 
låg- och medelinkomstländerna bromsmedi-
ciner – mer än tio gånger fler än för fem-sex 
år sedan. 

Enligt UNAIDS satsades under 2010 
totalt 15 miljarder dollar på att bekämpa 
hiv-epidemin, detta inkluderar både interna-
tionellt bistånd och inhemska resurser. Om 
alla människor som lever med hiv ska kunna 
få stöd och behandling måste det stödet dock 
ökas betydligt. 15 miljarder dollar om året kan 
i och för sig låta som väldigt mycket pengar, 
men då ska man känna till att det är ungefär 
lika mycket som världens regeringar lägger på 
militära utgifter under bara tre-fyra dagar. 

KLIMATFÖRÄNDRINGEN RISKERAR  

ATT BROMSA UTVECKLINGEN

Den kanske största utmaningen världen står 
inför är att stoppa den globala uppvärmningen. 
Frågan har legat högt på agendan under flera 
år men ännu finns inget bindande avtal på 
global nivå som anses räcka för att minska de 
farliga utsläppen. Faktum är att utsläppsnivån 
av koldioxid troligen var den högsta någonsin 
år 2010, efter en liten nedgång under finans-
krisen 2009.

Det är utan tvekan de rikaste länderna 
som har orsakat dagens situation och USA är 
det land som släpper ut mest koldioxid. Även 
länder som Kina och Indien står dock för en 
allt större del av de globala utsläppen. 

Frågan är inte om, utan hur mycket, utsläp-
pen måste minska. Många forskare menar att 
utsläppsnivån måste halveras till 2050 jämfört 
med 1990 års nivå. Problemet är bara att vi 
idag släpper ut nära 40 procent mer farliga 
växthusgaser än vad vi gjorde 1990. 

Det är som om vi satt på ett tåg från 
Malmö till Stockholm.  Vi vet att vi borde ha 
stannat halvvägs – i Jönköping – men medan vi 
har diskuterat om (och hur) vi ska bromsa eller 
vända har tåget rusat vidare. Nu har vi redan 
passerat Söderhamn. Jönköping blir allt mer 
avlägset och tåget går fortfarande åt fel håll.

Den globala uppvärmningen är i förläng-
ningen ett hot mot hela mänskligheten, men 
redan vid små temperaturhöjningar riskerar 
den ha en negativ inverkan på utvecklingen – 
framför allt i fattigare länder. Översvämningar, 
vattenbrist, minskad matproduktion och ökade 
livsmedelspriser – problem som redan nu 
orsakar stor hungersnöd – är några av konse-
kvenserna som allvarligt hotar utvecklingen i 
många fattiga länder. 

UNDP:s Human Development Reports 
från 2008 och 2011 tar upp aktuell forskning 
kring flera av klimatförändringens negativa 
e!ekter. Helt klart är att det är de fattigaste 
länderna som riskerar att drabbas hårdast. Dels 
för att marginalerna i dessa länder är mindre 
och att de därmed har lägre motståndskraft, 
och mindre resurser, för att hantera klimatför-
ändringens följder. Dels för att länderna redan 
idag drabbas hårt av miljörelaterade katastrofer.

Det finns ett starkt samband mellan fattig-
dom och dödsfall på grund av miljörelaterade 
orsaker; ju fattigare ett land är, desto större 
är risken att dö av orsaker kopplade till dålig 
miljö. Exempelvis dör närmare två miljoner 
människor varje år av dålig inomhusluft, något 

!Trots att 12 procent av jordens 
befolkning lever i Afrika söder om 
Sahara, finns bara 3 procent av  
världens sjukvårdspersonal där."
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som i sin tur beror på att man saknar moderna 
spisar och istället lagar mat över öppen eld.

I Human Development Report från 2011 
uppskattas det vidare att hälften av världens 
undernäring och hälften av all barnadödlighet 
har miljörelaterade orsaker. Det kan exempel-
vis röra sig om matbrist, torka, översvämningar 
och brist på vatten – faktorer som riskerar att 
förvärras ytterligare när klimatet förändras. 

Om inte mer görs för att hejda den globala 
uppvärmningen riskerar utvecklingstakten 
bland de minst utvecklade länderna att avta av-
sevärt. Enligt det värsta scenariot som Human 
Development Report 2011 kalkylerar med, kan 
utvecklingen avta helt och till och med börja 
gå bakåt.

FINANSKRISERS EFFEKTER KAN  

BLI LÅNGVARIGA

Finanskrisen 2008 och 2009 påverkade länder 
och människor över hela världen. Trots att 
många rika länder tog de största direkta 
smällarna i form av fabriks- och företagsned-
läggningar och arbetslöshet, blev de slutliga 
konsekvenserna hårdare för fattiga länder, där 
människor redan levde på marginalen. 

Den goda ekonomiska utveckling som flera 
fattiga länder har upplevt under de senaste 
10-15 åren stannade i många fall av i och 
med finanskrisen. Jämfört med andra regioner 
klarade sig dock Afrika relativt väl och det 
verkar inte som om krisen långsiktigt skadat 
regionens goda tillväxttrend.

! Översvämningar. Ett varmare klimat för 
med sig stigande havsnivåer, vilket leder 
till översvämningar. Vissa stater, som Mal-
diverna, riskerar till och med att försvinna 
helt under havsytan. 
! Brist på vatten. Krympande glaciärer le-
der inte bara till stigande havsnivåer utan 
också till större brist på rent dricksvat-
ten. Enligt UNDP:s Human Development 
Report från 2008 kan hundratals miljoner 
människor, framför allt i Centralasien, Kina 
och Indien få brist på rent dricksvatten när 
Himalayas glaciärer smälter.
! Minskad matproduktion. Ett varmare 
klimat påverkar regnmängd, temperatur 
och tillgång till vatten för jordbruket. Där-
med påverkas också mattillgången i redan 
fattiga områden. Enligt vissa beräkningar 

skulle en ökning av temperaturen kunna 
innebära minskad avkastning med så 
mycket som 25 procent i Afrika söder 
om Sahara. För vissa, mer regnberoende, 
grödor kan avkastningen minska med upp 
till 50 procent. 
! Hälsorisker. Ett varmare klimat kan leda 
till att sjukdomar sprids till nya regioner. 
Flera hundra miljoner #er människor 
riskerar därmed att utsättas för malaria, en 
sjukdom som redan idag skördar runt en 
miljon människoliv varje år.
! Kollapsade ekosystem. Den biologiska 
mångfalden är hotad och många arter ris-
kerar utrotning, såväl på land som i världens 
hav. Redan idag har ungefär hälften av värl-
dens korallrev drabbats av så kallad blek-
ning, till följd av högre vattentemperatur. 

Hur klimatförändringen påverkar utvecklingen i världen
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Men trots att Afrika som helhet inte backade 
så mycket ekonomiskt innebar ändå krisen att 
tillväxten bromsades upp i de flesta länder. Och 
eftersom de resurser som tillväxten ger behövs 
för att minska barnadödlighet, förbättra hälsa 
eller möjliggöra utbildning, kan konsekven-
serna bli riktigt allvarliga. 

Den Internationella Valutafonden (IMF) 
uppskattar finanskrisens konsekvenser för 
möjligheterna att nå millenniemålen som både 
omfattande och långvariga. Fattigdomsbe-
kämpningen går nu långsammare, något som 
beräknas hålla i sig även på sikt. År 2020 kom-
mer 70 miljoner fler människor leva i extrem 
fattigdom än vad som skulle varit fallet utan 
finanskrisen.

Även på kortare sikt beräknas krisen få 
e!ekter. Minskad tillväxt kan leda till att vi 
2015 har 350"000 färre barn i skolan och att 
100 miljoner fler saknar rent dricksvatten. 
Dessutom beräknas minskningen av barna-
dödligheten gå långsammare, vilket gör att  
det – fram till 2015 – kan ha dött 1,2 miljarder 
fler barn än vad det annars skulle gjort. 

INTERNATIONELLA RESURSFLÖDEN 

SINAR 

Under en global kris är behovet av internatio-
nella pengaflöden som utländska investeringar 
och bistånd större, men tyvärr påverkadas även 
dessa negativt av krisen.

INVESTERINGARNA MINSKAR 

De utländska direktinvesteringarna minskade 
med över 30 procent under 2009, detta som en 
direkt följd av krisen. En viss återhämtning har 

skett, men troligen kommer det dröja ytterli-
gare ett par år innan investeringarna är tillbaka 
på den nivå de låg på före krisen. 

Afrika kan komma att drabbas speciellt 
hårt av detta. Riskerna har inte ökat mer i 
Afrika än i resten av världen men då det över-
lag anses mer riskfyllt att investera i Afrika och 
den allmänna viljan att ta ekonomiska risker 
har minskat, kan krisen komma att slå extra 
hårt mot kontinenten. 

MIGRANTER SKICKAR HEM MINDRE 

PENGAR 

De pengar som migranter skickar tillbaka till 
sina hemländer, så kallade remitteringar, har 
för många fattiga länder blivit en allt viktigare 
källa till finansiering. Remitteringarna minskar 
dock vid globala ekonomiska kriser eftersom 
gästarbetare och utländsk arbetskraft är lättast 
att avskeda vid stora varsel och neddragningar.

BISTÅNDET MINSKAR

Bistånd är en viktig inkomstkälla för många 
fattiga länder. Med finanskrisen blev många  
givarländers ekonomier allt mer ansträngda, 
det har påverkat biståndet. År 2011 minskade 
det globala biståndet för första gången på 
15 år. Men redan 2010 påverkades biståndet 
negativt och ökningen blev mindre än utlovat. 
Sveriges bistånd minskade till exempel med  
7 procent 2010.

!De utländska direktinvesteringarna 
minskade med över 30 procent  
under 2009, detta som en direkt 
följd av krisen."
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År 2000 enades världens ledare om åtta 
mätbara och tidsbundna utvecklingsmål 
för att minska jordens fattigdom – de så 
kallade millenniemålen. 2015 ska målen 
vara uppnådda men redan nu pratas det 
om nästa globala utvecklingsagenda. 
Att samlas runt gemensamma mål och 
löften kan vara bra för att säkra att vik-
tiga problem inte glöms bort – men det 
gäller också att hela tiden påminna poli-
tiker och andra beslutsfattare om att de 
måste leva upp till sina löften. 

Millenniemålen
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MILLENNIEMÅLEN

I"nför millennieskiftet fanns en stor vilja 
bland världens ledare att verkligen ta tag i 
de globala ödesfrågorna. Det kalla kriget 
var slut och istället för att bara koncen-

trera sig på maktbalansen var det nu dags att 
utrota fattigdom, hunger och smittsamma 
sjukdomar. Samtidigt ville man skapa en tryg-
gare och fredligare värld där länderna kunde 
leva och utvecklas tillsammans.

Baserat på löften och deklarationer från 
1990-talets alla toppmöten enades därför 
världens ledare kring den så kallade millennie-
deklarationen som sedan konkretiserades i åtta 
tidsbundna och mätbara mål – millenniemålen. 

De åtta målen (Millennium Development 
Goals, MDGs, på engelska) ska vara uppfyllda 
till år 2015 med 1990 som baslinje. När man 
pratar om att jordens fattigdom ska halveras 
till 2015 utgår man alltså från 1990 års nivå. 

Till varje mål finns dessutom ett antal 
delmål och indikatorer kopplade som gör det 
lättare att mäta och jämföra hur arbetet går. An-
delen kvinnor i världens parlament är exempel-
vis en indikator till millenniemål nummer tre, 
det som handlar om att öka jämställdheten. 

!Trots upprepade löften om mer 
och bättre bistånd har många  
länder inte lyckats leva upp till 
vad de lovat"

NÄSTAN ALLA MÅL GÅR I RÄTT RIKTNING

Om man försöker fånga trenderna på global 
nivå ser man att det har skett stora framsteg 
och att utvecklingen går i rätt riktning för så 
gott som alla mål. På våren 2012 meddelade 
Världsbanken, som ansvarar för fattigdoms-
statistiken, att delmålet om att halvera den 
extrema fattigdomen redan hade uppnåtts på 
global nivå, flera år före 2015. Enligt Världs-
bankens beräkningar har antalet extremt 
fattiga – människor som lever på runt tio 
kronor om dagen – minskat med 600 miljoner 
människor jämfört med 1990 (från 1,9 till 
knappt 1,3 miljarder). Med tanke på att jor-
dens befolkning ökat under perioden innebär 
det att fattigdomen minskat från drygt 40 till 
drygt 20 procent.

I mars 2012 meddelades också att även 
delmålet om rent vatten har uppnåtts och att 
närmare 90 procent av jordens befolkning idag 
har tillgång till rent vatten. Att jämföra med 
77 procent 1990. Det här är en förbättring 
som leder till ett hälsosammare liv för miljoner 
människor!

Du har redan kunnat läsa att fler och fler 
barn går i skolan, att fler barn överlever sin 
femårsdag och att till och med hiv-epidemin 
har nått sin kulmen. 

Sämre har det gått med mål 7 – som hand-
lar om att säkerställa en miljömässigt hållbar 
utveckling – och mål 8, som främst riktar sig 
till de rika länderna. Trots upprepade löften 
om mer och bättre bistånd har många länder 
inte lyckats leva upp till vad de lovat. Även 
handeln med fattiga länder har sjunkit som en 
följd av den globala ekonomiska krisen. 

Mer information om millennie målen 
och hur arbetet med att uppnå dem går 
hittar du på www.millenniemålen.nu
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VILKA ÄR MILLENNIEMÅLEN? 
1.  HALVERA FATTIGDOMEN OCH HUNGERN.

2. ALLA BARN SKA GÅ I SKOLAN.

3.  ÖKA JÄMSTÄLLDHETEN MELLAN KVINNOR OCH MÄN.

4. MINSKA BARNADÖDLIGHETEN MED TVÅ  
 TREDJEDELAR.

5. FÖRBÄTTRA MÖDRAHÄLSAN OCH MINSKA  
 MÖDRADÖDLIGHETEN.

6. STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV/AIDS, MALARIA OCH  
 ANDRA SJUKDOMAR.

7.  SÄKERSTÄLLA EN MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR  
 UTVECKLING.

8. ÖKA SAMARBETET KRING BISTÅND, HANDEL  
 OCH SKULDAVSKRIVNINGAR.
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Totalt sett kan man alltså skönja framsteg när 
det gäller samtliga millenniemål – utveck-
lingen har dock varit ojämn och ibland gått de 
allra fattigaste förbi.  

UTVECKLINGEN ÄR VÄLDIGT OJÄMNT 

FÖRDELAD

Millenniemålen är satta globalt och det har 
aldrig varit meningen att varje enskilt land 
ska nå vart och ett av målen till 2015. För ett 
fattigt land med stora utvecklingsproblem och 
stor befolkning innebär målen naturligtvis en 
större utmaning än för ett land med mindre 
problem och mer resurser. 

Vi kan se att Kina – som under det senaste 
decenniet upplevt en närmast gallopperande 
ekonomisk tillväxt – är det land som lyckats 
bäst med att minska fattigdomen. Samtidigt 
får vi inte glömma bort att det i Kina fort-
farande finns hundratals miljoner extremt 
fattiga. Människor som inte lyckats ta del av 
framstegen. 

Närmare två tredjedelar av världens extremt 
fattiga lever idag i vad vi kallar medelinkomst-
länder (mer om hur vi delar in världens länder i 
olika grupper kan du läsa längre fram i boken)." 

Hur det har gått med att uppfylla mil-
lenniemålen skiljer sig alltså både mellan och 
inom länder. 

Det faktum att millenniemålen utgår från 
andel och inte antal gör också att det ibland 
kan vara svårt att jämföra framstegen; Fat-
tigdomen och hungern ska halveras, barna-
dödligheten ska minskas med två tredjedelar 
och mödradödligheten ska minska med tre 
$ärdedelar. 

Detta sätt att mäta innebär att länder med 
stora grupper fattiga och hög barna- och 
mödradödlighet måste göra större framsteg om 
det ska märkas i statistiken. I många fall utgör 
befolkningstillväxten ytterligare en utmaning. 
I och med att befolkningen hela tiden växer 

krävs större insatser – riktade till fler männis-
kor – för att fattigdomen ska kunna halveras. 

Som tidigare nämnts är målen satta på 
global basis, bestämda utifrån tidigare trender. 
Medan länder som Bangladesh och Egypten 
redan lyckats klara målet om minskad bar-
nadödlighet skulle det exempelvis ta Burkina 
Faso ytterligare 140 år att lyckas, om utveck-
lingen fortsatte i nuvarande takt. 

Mot bakgrund av detta är det viktigt att 
förstå att all utveckling utgår från lokala behov 
och förutsättningar och att det inte bara finns 
ett sätt att lösa ett specifikt problem. 

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED  

MÄTBARA MÅL?

Genom att enas kring gemensamma mål, som 
dessutom är mätbara och tidsbestämda, har 
världens ledare åtagit sig att göra sitt bästa för 
att målen ska uppnås. Många – både regeringar 
och organisationer – vittnar också om att mil-
lenniemålen hjälpt dem att fokusera och prio-
ritera. Dessutom har millenniemålen varit ett 

!Närmare två tredjedelar av  
världens extremt fattiga lever idag  
i vad vi kallar medelinkomstländer."
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MILLENNIEMÅLEN

bra verktyg, både när det gäller att mobilisera 
politisk vilja och ekonomiska resurser. 

Även om världen inte kommer att nå ända 
fram – det vill säga att alla mål är uppnådda 
2015 – har millenniemålen hjälpt till att hålla 
de mest akuta utvecklingsfrågorna på dagord-
ningen.

VAD HÄNDER EFTER 2015?

Det är viktigt att komma ihåg att millen-
niemålen inte var tänkta som något som 
– en gång för alla – skulle lösa alla världens 
problem. Att halvera fattigdomen är exem-
pelvis bara ett delmål där det slutgiltiga målet 
naturligtvis handlar om att utrota den extrema 
fattigdomen. 

Arbetet för att lösa de problem som 
beskrivs i millenniemålen kommer därför att 
fortsätta även efter 2015. De flesta länder är 
nämligen överens om att det har varit bra med 
en gemensam utvecklingsagenda. Därför är 
förhandlingarna om hur nästa generations ut-
vecklingsmål ska formuleras redan i full gång; 
Är det några områden som inte fanns med i 
millenniemålen och som borde ges utrymme 
nu? Hur ska länderna hållas ansvariga för 
löftena och vem ska ansvara för att rapportera 
framstegen? Vad har fungerat bra och vad kan 
göras bättre?

Just nu lutar det åt att nästa generations mål 
kommer att vara mer inriktade på hållbar ut-
veckling och istället för MDGs – Millennium 
Development Goals – talas det om SDGs 
– Sustainable Development Goals. Hittills 
har nämligen den ekonomiska utvecklingen, 
som behövs för att möjliggöra satsningar på 
hälsa och utbildning, i princip alltid gått hand 
i hand med ökad miljöförstöring. Genom att 
betona hållbarhetsaspekten hoppas man kunna 
möjliggöra mänsklig utveckling utan att vi för 
den skull förstör vår gemensamma miljö och 
framtid.   

Världens ledare har dock signalerat att de 
inte kommer att ge upp vad gäller millennie-
målen och tanken är att de nya hållbarhetsmå-
len ska bygga vidare på tidigare löften.

ATT DISKUTERA: 
NÅR VI MÅLEN?

! Tror du att vi kommer att lyckas nå millenniemålen? 

Om inte – vad tror du det beror på?
! Är är det något mål som blir svårare än de andra att 

nå? Varför?
! Finns det något område eller någon fråga som du 

tycker ska vara med i nästa generations utvecklings-

mål?

!Att halvera fattigdomen är bara ett delmål där det 
slutgiltiga målet naturligtvis handlar om att utrota 
den extrema fattigdomen."



BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?    57

Fo
to

: U
N

/P
ho

to
: S

ha
re

ef
 S

ar
ha

n



58    BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

Fo
to

: U
N

/P
ho

to
: K

ib
ae

 P
ar

k



BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?    59

Vägen framåt
Att världens ledare är eniga om ambitionerna att 
nå millenniemålen och bekämpa fattigdomen be-
tyder inte att alla är överens om hur det ska gå till. 
Det är här som politik, ideologi och olika intressen 
kommer in i bilden.
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VÄGEN FRAMÅT

"Det yttersta ansvaret för att skapa 
utveckling och nå millenniemålen 
ligger utan tvekan på regeringarna 
i varje enskilt land. Bara de kan 

fatta beslut om hur landets egna resurser ska 
fördelas och användas.

Exakt vad som behöver göras i länder som 
ska utvecklas finns det heller inga enkla och 
entydiga svar på. Det varierar stort från land 
till land, beroende på just det landets speciella 
behov och förutsättningar. Helt klart är dock 
att varje land måste välja sin egen utveck-
ling och politik. Men det är också viktigt att 
poängtera att många länder behöver stöd från 
omvärlden om de ska ha en chans att bekämpa 
fattigdomen och nå millenniemålen.

Poängen med millenniemålen är att ansvaret 
för världens utveckling delas mellan rika och 
fattiga länder. Partnerskapet, och det delade 
ansvaret, har till och med fått ett eget millen-
niemål – mål 8. Det innebär bland annat att 
de rika länderna måste höja och e!ektivisera 
biståndet, ändra sin handelspolitik och fort-
sätta processen med att skriva av de fattigaste 
ländernas skulder. År 2002 tillsatte FN:s 
dåvarande generalsekreterare, Kofi Annan, en 
projektgrupp – Millennieprojektet –  som fick 
i uppgift att ta fram en konkret handlingsplan 
för att uppnå millenniemålen. I projektets 

slutrapport presenterades en rad åtgärder som 
så väl rika som fattiga länder måste vidta för 
att uppnå millenniemålen. 

VAD FATTIGA LÄNDER MÅSTE GÖRA 

ANTA AMBITIÖSA UTVECKLINGSSTRATEGIER

Ländernas egna utvecklingsstrategier måste 
fokusera på åtgärder som långsiktigt krävs för 
att nå millenniemålen – i stället för att handla 
om hur långt man kan nå med de resurser man 
för tillfället har till förfogande. Att vända på 
planeringen leder till ett mer långsiktigt tän-
kande samtidigt som det tydliggör hur mycket 
resurser som saknas. 

SATSA PÅ DEMOKRATISK  

SAMHÄLLSSTYRNING

Svaga demokratiska institutioner utgör ofta 
ett hinder för utveckling. Detta eftersom 
varken företag eller biståndsorganisationer vill 
investera i ett land som inte kan säkerställa 
att resurserna används på ett bra sätt och inte 
försvinner, exempelvis genom korruption. 

Men problemet är inte bara att fattiga län-
der leds av korrupta ledare, även om det ibland 
är fallet. Det vanligaste problemet med svag 
eller odemokratisk samhällsstyrning är snarare 
att de statliga institutionerna har för lite resur-
ser att upprätthålla ordningen och tillgodose 
befolkningens grundläggande behov. Om de 
anställda inom statliga myndigheter inte kan 
överleva på sin lön, skapas dessutom en mark-
nad för korruption. På samma sätt försämras 
rättssäkerheten om man inte har resurser att 
utbilda poliser och anställa kompetent personal 
inom domstolsväsendet.  

»Det yttersta ansvaret för att skapa 
utveckling och nå millenniemålen 
ligger utan tvekan på regering-
arna i varje enskilt land.«
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Länder som arbetar för att stärka de demo-
kratiska institutionerna behöver ofta hjälp och 
stöd utifrån, exempelvis från FN:s utvecklings-
program, UNDP. 

ENGAGERA DET CIVILA SAMHÄLLET OCH 

DEN PRIVATA SEKTORN

Ett starkt civilsamhälle har visat sig vara 
mycket betydelsefullt för utvecklingen. Både 
för att driva på processer för en mer jämlik 
fördelning av landets resurser men också för 
att själva genomföra utvecklingsprojekt inom 
exempelvis utbildning eller hälsovård.

Ökad inhemsk företagsamhet är även det 
en oerhört viktig faktor. Företag i fattiga länder 
behöver i grunden samma sak som företag 
i vår del av världen; Enkla och tydliga lagar 
och regler, välfungerande bankväsen, utbildad 
arbetskraft och en marknad för sina produkter. 
Med rätt förutsättningar kan företagen bidra 
till att skapa arbetstillfällen och driva utveck-
lingen framåt i landet.

MOBILISERA INHEMSKA RESURSER

Låginkomstländer måste öka sina egna 
intäkter. Egna skatteintäkter kan bidra till att 
bekosta de nödvändiga investeringar som krävs 
för att få igång utvecklingen i landet.

TA HJÄLP AV OMVÄRLDEN  

NÄR DET BEHÖVS

Ibland finns det dock inte tillräckliga resurser 
inom det egna landet för att kunna genomföra 
de satsningar som behövs. När de inhemska 
resurserna inte räcker till – trots att landet i 
fråga har vidtagit alla tänkbara åtgärder för att 

få fart på den egna ekonomin – finns det heller 
inga argument för omvärlden att inte hjälpa till 
med ökat bistånd och samarbete. 

RIKA LÄNDERS ANSVAR: 

MER OCH BÄTTRE BISTÅND

Sedan mer än 40 år tillbaka har det funnits en 
överenskommelse om att de rika länderna bör 
ge 0,7 procent av sin BNI i bistånd. Det målet 
har om och om igen skrivits under av rika 
länders regeringar. Men 2011 var det fortfa-
rande bara fem länder som uppfyllde löftet: 
Sverige, Norge, Danmark, Luxemburg och 
Nederländerna. Därefter var det ett stort hopp 
till Storbritannien som gav 0,56 procent.

Även om det inte räcker med ökat bistånd 
för att nå en varaktig förändring i de fattigaste 
länderna, så är biståndet i många fall en abso-
lut nödvändighet för att utveckling överhuvud-
taget ska kunna komma igång.

Flera beräkningar visar att biståndet måste 
dubbleras jämfört med dagens nivå om millen-
niemålen ska kunna nås. Det kan dock vara bra 
att komma ihåg att det inte är några astrono-
miska summor vi talar om. En dubblering av 
biståndet skulle innebära att de rika länderna 
i genomsnitt ger runt 0,6 procent av sin BNI, 
alltså fortfarande under den redan utlovade 
nivån på 0,7 procent.

Man ska dessutom komma ihåg att vi i 
västvärlden varje år spenderar långt mycket 
mer på exempelvis subventioner till vårt eget 
jordbruk, militära satsningar och tobak än vad 
vi satsar på bistånd. 

Det är dock inte bara biståndsnivån som 
spelar roll, minst lika viktigt är kvaliteten. I den 
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VÄGEN FRAMÅT

så kallade Parisdeklarationen från 2005 har 
givar- och mottagarländer gjort åttaganden för 
att förbättra biståndet. En serie internationella 
toppmöten har ägt rum men mycket återstår, 
inte minst för givarländerna, vad gäller att 
leva upp till sina löften om ett bättre och mer 
samordnat bistånd som gör skillnad för fattiga 
människor. 

RÄTTVISARE HANDEL SOM FRÄMJAR  

FATTIGA LÄNDERS UTVECKLING

Handel är ofta drivkraften för utveckling 
och tillväxt och har hjälpt till att lyfta många 
länder ur fattigdom. Under senare år har de 
globala handelsfrågorna kommit alltmer i 
centrum för kraven på en mer rättvis värld. 
Mycket på grund av att stora delar av världen 
missgynnas av dagens system. 

De senaste åren har därför starka krav 
ställts på att det globala handelssystemet måste 
bli mer rättvist. Vissa menar att ett rättvist 
system innebär att alla ska ha samma chans att 
konkurrera på den internationella marknaden, 
vilket skulle innebära att tullmurar mellan län-
der måste sänkas. Andra menar att man måste 
gå ännu längre och ha ett handelssystem på de 
fattigas villkor, där svaga länder tillåts skydda 
sina ekonomier och marknader i ett uppstart-
ningsskede, ungefär som Sverige gjorde när vi 
utvecklades.

Världshandelsorganisationen (WTO) leder 
förhandlingar för att öka fattiga länders delak-
tighet i handeln. Förhandlingarna, som kallas 
Doharundan och påbörjades 2001, har dock 
mer eller mindre stått still under de senaste 
åren. Detta eftersom rika och fattiga länder 
inte är överens om hur snabbt marknaderna i 
de fattiga länderna ska öppnas för utländska 
företag. De fattiga länderna kräver vidare att de 
rika länderna ska sluta stödja sin jordbrukspro-
duktion och subventionera sin export med jät-
telika statsbidrag som gör det svårt för fattiga 
länder att konkurrera med sina produkter.

För att kompensera den långsamma 
processen med att få fram globala avtal har 
istället många regionala och bilaterala han-
delsavtal ingåtts. Många fattiga länder och 
folkrörelser menar dock att dessa avtal ofta 
saknar utvecklingsperspektiv. Det är viktigt 
att frågor om rättvis handel inte begränsas till 
att bara handla om tullar och handelshinder. 
Utvecklingsländerna måste också få politiskt 
handlingsutrymme att själva bestämma vilken 
politik som bäst skapar utveckling, snarare än 
att tvingas in i en färdig modell. 

Ett annat stort problem är den kapitalflykt 
som uppkommer när utländska företag för ut 
obeskattade vinster från fabriker och verksam-
heter i fattiga länder. Enligt aktuella beräk-
ningar rör det sig om tio gånger så mycket som 
dessa länder får i bistånd.

SKULDAVSKRIVNING

Flera av de fattigaste länderna i världen har 
stora skulder till omvärlden, något som har 
hindrat dem i deras utveckling. Många länder 

!I västvärlden spenderar vi varje år 
långt mycket mer på subventioner till 
vårt eget jordbruk, militära satsningar 
och tobak än vad vi satsar på bistånd."
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VÄGEN FRAMÅT
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betalar flera gånger mer i räntor och amorte-
ringar på sina gamla lån till de rika länderna än 
vad de får i bistånd. 

Men sedan slutet av 1990-talet har 
skuldfrågan fått allt större utrymme i utveck-
lingsdebatten. Många – inte minst frivilligor-
ganisationer – menar exempelvis att skulderna 
inte ska behöva betalas tillbaka eftersom lånen 
togs av odemokratiska ledare och sällan kom 
befolkningen till del. Frivilligorganisationerna 
anser vidare att det behövs tydligare regler för 
ansvarsfull utlåning och låntagande. 

Att skuldfrågan hamnat i fokus beror till 
stor del på stora kampanjer som drivits av 
folkrörelser runt om i världen. Inför millen-
nieskiftet lyckades en bred folkrörelsekampanj 
exempelvis samla in över 20 miljoner namnun-
derskrifter för en avskrivning av de fattigaste 
ländernas skulder.

Kampanjerna gav resultat; Världsbanken 
lanserade det så kallade HIPC-initiativet 
(HIPC står för Heavily Indebted Poor 
Countries) för att lätta skuldnivån hos de 
värst drabbade länderna. Detta initiativ var ett 
viktigt steg i rätt riktning och 2005 fattades 
beslut om ytterligare skuldavskrivningar, som 
innebar att skulder till Världsbanken, regionala 
utvecklingsbanker och Internationella valu-
tafonden också kunde skrivas av. Cirka 35 av 
världens fattigaste länder har på detta sätt fått 
sina skulder avskrivna. 

ENKLA LÖSNINGAR # SNABBA VINSTER

Det finns ingen snabb och enkel lösning på 
världens fattigdom, inget enkelt recept som 
löser den fattiga världens samlade problem 
en gång för alla. Istället handlar det om ett 
träget och långsiktigt arbete, där investeringar 
i till exempel hälsa och utbildning idag är 
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1500

1000

500

Militär-
utgifter

Jordbruks-
subventioner

Migrant-
överföringar

Bistånd
totalt

Bistånd till
hiv/aids-

bekämpning

1630

326

227

129
7,6

M
ilja

rd
er

 d
ol

la
r

Källor: Sirpi, Världsbanken, OECD, UNIADS
Källor: Sipri, Världsbanken, OECD, UNAIDS 

STÖRRE SATSNINGAR PÅ MILITÄRER  

ÄN BISTÅND

2010 satsades 129 miljarder dollar i bistånd för 
att stödja utvecklingen i fattiga länder, den hög-
sta summan någonsin. Det kan låta som mycket 
pengar, men den motsvarar ändå bara en knapp 
månad av världens samlade militärutgifter. 
Ungefär lika mycket satsade EU och Internatio-
nella valutafoden under 2010 på ett stödpaket 
för att rädda Irlands banker – med då handlade 
det bara om att hjälpa ett enda land.

Biståndet till hiv/aids-bekämpning uppgår 
i sin tur bara till 7,6 miljarder årligen – ändå 
är det en sjukdom med närmare 35 miljoner 
smittade och som varje år dödar 1,8 miljoner 
människor.

Notera också att den summa som mig-
ranter varje år skickar hem till sina familjer, så 
kallade remitteringar, är 2,5 gånger så hög som 
det samlade internationella biståndet.

Miljarder dollar

förutsättningen för framsteg om fem, tio eller 
ibland till och med 25 år.

Men det är inte hela sanningen. Det finns 
också relativt enkla lösningar på svåra problem, 
lösningar som på kort sikt kan rädda liv och 
förbättra tillvaron för miljoner människor.

BISTÅND FRÅN RIKA LÄNDER  

I PROCENT AV BNI 2011

DE FEM SOM GER MEST…

Sverige 1,02
Norge 1,00
Luxemburg 0,99
Danmark 0,86
Nederländerna 0,75

!Det finns relativt enkla lösningar 
på svåra problem, lösningar som på 
kort sikt kan rädda liv och förbättra 
tillvaron för miljoner människor."

DE FEM SOM GER MINST…

Grekland 0,11
Sydkorea 0,12
Japan 0,18
Italien 0,19
USA 0,20

Källa: OECD 2012
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Insatser för en bättre värld handlar ofta 
om ett träget och långsiktigt arbete. Det 
$nns dock vissa lösningar som är både 
enkla och ger snabb e%ekt i kampen mot 
fattigdom.

År 2002 tillsatte FN:s dåvarande generalsekreterare, Kofi Annan, en pro-
jektgrupp – Millennieprojektet –  som fick i uppgift att ta fram en konkret 
handlingsplan för att uppnå millenniemålen. I sin slutrapport presenterade 
gruppen ett antal enkla och beprövade åtgärder som kan ge snabba vinster 
i kampen mot fattigdomen:

! Avska!a skolavgifter och skoluniformer.
! Förse fattiga jordbrukare i Afrika söder om Sahara med billiga  
 och e!ektiva gödningsmedel. 
! Ge skolmat till alla barn, gjord av lokalt producerade råvaror.
! Distribuera gratis myggnät till alla barn som bor i områden med  
 stor risk för malaria. 
! Ta bort avgifter för grundläggande hälsovård i låginkomstländer.
! Utöka tillgång till information om sexuell och reproduktiv hälsa,  
 inklusive information om preventivmedel och familjeplanering.
! Utöka användandet av bevisat e!ektiva mediciner mot aids,  
 tuberkulos och malaria. 
! Se till att att alla sjukhus och skolor får tillgång till vatten och sanitet. 
! Genomföra nationella kampanjer för att minska våld mot kvinnor.

Källa: The UN Millennium Project

Enkla lösningar 
– snabba vinster
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Att minska fattigdomen,%hejda klimatförändringen 
och%bekämpa orättvisor kan kännas som%tunga och 
svåra uppgifter att ta sig an. Alla kan dock vara med 
och bidra för att skapa förutsättningar för en bättre 
värld – det gäller bara att man vet hur man ska ta 
första steget…

Alla kan bidra 
till en bättre 
värld!
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"Om du vet vad som orsakar orätt-
visor kan du också enklare arbeta 
för att förhindra dem. Börja där-
för med att ska!a dig kunskap 

om de problem du vill förändra. Du kan till 
exempel söka information och tips på web-
ben, i böcker eller i tidingar. Du kan också ta 
kontakt med en organisation som arbetar med 
en specifik fråga och be dem hjälpa dig med 
tips, idéer eller kontakter. Försök också hålla 
koll på seminarier som behandlar de ämnen du 
vill engagera dig i – det är ofta bra tillfällen att 
ställa frågor och ska!a viktiga kontakter!

STARTA EN STUDIECIRKEL

Ett utmärkt sätt att lära sig mer om en särskild 
fråga är att starta eller gå med i en studiecirkel. 

Ta kontakt med ett studieförbund på din 
hemort och fråga hur du går tillväga och 
vilken hjälp du kan få. Ofta kan de hjälpa dig 
med såväl studiematerial och lärare som med 
ekonomiskt stöd.

STARTA KAMPANJER

Det kan finnas flera syften med att dra igång 
en kampanj. Till exempel kan det handla om 
en informationskampanj för att uppmärk-
samma en specifik fråga, insamling till ett 
projekt eller försök att få politiker och andra 
beslutsfattare att ändra mening eller ta upp ett 
visst problem.

Du behöver inte vara en del av en organi-
sation eller ett politiskt parti för att starta en 
kampanj, även om det ibland kan underlätta. 
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ALLA KAN BIDRA TILL EN BÄTTRE VÄRLD!

Att fråga människor vad de tycker i en speciell 
fråga, exemplvis genom lokala enkäter och 
opinionsundersökningar, kan ofta vara ett bra 
sätt att starta en diskussion och att få utrymme 
i medierna.

Demonstrationer och manifestationer kan 
också vara bra om du vill visa din åsikt. Om 
det är någon särskild politiker eller besluts-
fattare som du vill rikta dig till, kan även 
uppvaktningar och öppna brev vara verknings-
fulla. Ofta når man mycket längre med noga 
avvägda argument och försök till dialog än 
högljudda krav och påhopp. Du kan också ta 
kontakt direkt med din lokala riksdagsledamot 
eller andra ansvariga politiker.

Insändare och debattartiklar i tidningar är 
ett annat bra sätt att sprida kunskap och skapa 
debatt i en viss fråga. Lokala tidningar brukar 
ofta ta in insändare om de inte är alltför långa.

ANVÄND SOCIALA MEDIER

Glöm inte att använda dina egna kontakter 
och nätverk för att spida ditt budskap. Med 
hjälp av Facebook, Twitter och andra sociala 
medier är det enkelt att bilda intressegrup-
per, sprida information och få människor att 
engagera sig.

ENGAGERA DIG I EN FRIVILLIG!

ORGANISATION

Sverige har ett mycket stort nät av frivilligor-
ganisationer och föreningar – exempelvis mil-
jörörelser, sociala rörelser, kulturföreningar och 
kvinnogrupper. Vissa organisationer fokuserar 
på en specifik sakfråga, andra arbetar för att 
sprida kunskap om och förändra övergripande 

frågor som har påverkan på utvecklingen i 
världen. Några koncentrerar sig på ett särskilt 
land eller en viss region, medan andra har hela 
världen som arbetsfält.

Det finns många olika sätt att delta i, eller 
stödja, det arbete som dessa organisationer gör. 
De flesta organisationer erbjuder medlemskap 
som automatiskt drar in dig i föreningsarbetet.  
Andra har mer eller mindre fristående aktivite-
ter som man kan delta i och några kan du välja 
att bara stötta ekonomiskt.

De svenska civila samhällsorganisationerna 
– som frivilligorganisationerna också kallas – 
spelar en viktig roll vad gäller arbetet för att 
minska fattigdomen i världen och bidra till en 
hållbar global utveckling. En viktig del av det 
svenska biståndssamarbetet går därför ut på att 
stötta och stärka organisationer och föreningar. 
Eftersom många av det civila samhällets orga-
nisationer samarbetar med systerorganisationer 
och partners runt om i världen har de ofta bra 
kontakter på lokal nivå, vilket gör att de kan nå 
ut direkt till de människor som behöver stöd.

STARTA EN EGEN FÖRENING ELLER  

ETT NÄTVERK

Om det inte finns någon organisation på din 
ort som jobbar med just det du är intresserad 
av kan du starta ett eget nätverk eller förening. 
I många fall erbjuder kommunen hjälp och 
stöd till det lokala föreningslivet. Ta kontakt 
med din kommun och fråga hur du kan göra. 
Om du går i skolan kan du också fråga om 
din skola erbjuder något ekonomiskt stöd eller 
annan stöttande hjälp för nybildade skolför-
eningar.
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ENGAGERA DIG POLITISKT

De politiska partierna är grundstenen i det de-
mokratiska beslutsfattandet. Det är viktigt att 
påpeka att man mycket väl kan vara engagerad 
i politiska organisationer och andra organisa-
tioner samtidigt. Om du vill bli medlem i ett 
politiskt parti finns det olika sätt att engagera 
dig. De flesta partier har studiecirklar, utskott 
och grupper för olika frågor. Partierna har 
också särskilda förbund – exempelvis ung-
domsförbund eller kvinnoförbund – som ofta 
bedriver mer riktad internationell verksamhet. 
Ta kontakt med ditt lokala partidistrikt och 
fråga hur du kan engagera dig i de frågor som 
du är intresserad av.

KONTAKTA DITT FACKFÖRBUND

Fackförbunden gör ofta ett viktigt internatio-
nellt arbete. Det kan handla om samarbeten 
med systerorganisationer, hjälp till att stärka 
utsatta löntagares rättigheter i andra länder 
eller utbildningar om internationella frågor. 
Är du medlem i facket kan du kontakta ditt 
fackförbund och ta reda på vilka möjligheter 
du har att engagera dig.

KONTAKTA DIN FÖRSAMLING

Religiösa församlingar i Sverige har en lång 
historia av internationellt engagemang. Fråga 
din församling om den har någon internationell 
verksamhet och vad du i så fall kan bidra med.

! SKAFFA DIG KUNSKAP. Om du vet vad 
som orsakar orättvisor kan du enklare 
arbeta för att förändra dem. 
! TA DEL AV ANSVARET. Det är vi i de rika 
länderna som förbrukar mest energi och 
har livsstilar som tär mest på jordens resur-
ser. Lär dig mer om hur du kan minska på 
din klimatpåverkan.
! GÅ SAMMAN. Hitta andra som är enga-
gerade, gå samman och arbeta för föränd-
ringar. Du kan till exempel bli medlem%i en 
organisation – eller starta en egen. 
! TA STÄLLNING. Skriv under namnin-
samlingar för frågor du tycker är viktiga. 
Var med på seminarier, möten och delta 
i kampanjer. Skriv insändare till tidningar 
eller starta en insamling.

! ANVÄND DINA EGNA NÄTVERK. An-
vänd dina egna kontakter och nätverk för 
att spida ditt budskap. Med hjälp av Face-
book, Twitter och andra sociala medier är 
det enkelt att bilda intressegrupper, sprida 
information och engagera människor på 
olika sätt. 
! PÅVERKA MAKTHAVARNA. Kontakta 
politiker genom att skriva brev, skicka 
e-post eller ringa upp dem. Berätta vad du 
vet, säg vad du tycker och föreslå lösningar 
för att förbättra situationen.
! FRÅGA OCH STÄLL KRAV. Se till att 
din skola, arbetsplats eller a!är köper in 
rättvisemärkta och ekologiska varor. Om vi 
som konsumenter ställer krav på de varor 
och tjänster som vi köper, kan vi bidra till 
en rättvis och hållbar utveckling.

Så här kan du engagera dig:
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Indelningar  
av länder
Som tidigare nämnts kan det vara på sin plats att  
ifrågasätta hur vi delar in världens länder. Detta efter-
som många av de indelningar vi använder ofta ger en 
missvisande bild av hur världen egentligen ser ut.

"Ett av de vanligaste sätten att dela in 
länder är fortfarande att beskriva dem 
som så kallade industri- eller utveck-
lingsländer (i-länder och u-länder). 

Ibland används också begrepp som nord och 
syd eller fattiga och rika länder. Vad dessa 
uppdelningar ofta handlar om är ett försök att 
dela in världen utifrån två kategorier; en kate-
gori länder som lyckats bra med sin utveckling 
och en kategori där utvecklingen gått mycket 
långsammare. 

Problemet med denna indelning är att 
det inte finns någon tydlig definition på vad 
som är ett utvecklingsland. Dessutom försöker 
man dela upp världen på ett sätt som inte 
längre stämmer överens med hur världen ser ut 
utvecklingsmässigt (se sidan 25).

Den vanligaste definitionen på i-länder 

– eller utvecklade länder – omfattar Västeuropa, 
Nordamerika (men inte Mexiko) Japan, 
Australien, Nya Zeeland och ibland Sydkorea. 
Alla andra länder räknas som utvecklingslän-
der. Singapore räknas exempelvis fortfarande 
som ett utvecklingsland, trots hög livslängd, 
inkomst och utbildningsnivå. 

Om man vill kunna särskilja länder efter 
ekonomisk och social utveckling finns det 
bättre sätt att dela in världens länder!

INDELNING EFTER EKONOMISK  

UTVECKLING

Den vanligaste uppdelningen utgår från län-
dernas samlade inkomster. Med utgångspunkt 
från bruttonationalinkomsten, BNI, delas 
länderna in i tre grupper; låg-, medel- och 
höginkomstländer.
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INDELNINGAR AV LÄNDER

!Gruppen låginkomstländer omfattar 
idag bara 35 länder varav de flesta, men 
inte alla, ligger i Afrika söder om Sahara."

Gruppen höginkomstländer blir allt fler och 
omfattar idag 70 länder, däribland Sverige. 
Gruppen låginkomstländer omfattar idag bara 
35 länder varav de flesta, men inte alla, ligger i 
Afrika söder om Sahara.

De flesta länder idag – 110 stycken – är 
alltså medelinkomstländer. Denna stora grupp 
delas in i två undergrupper; länder med lägre 
respektive högre medelinkomst. Här hittar vi 
stora delar av Latinamerika, Asien samt Nord-
afrika och Mellanöstern. 

Den stora fördelen med att dela in världen 
efter tydliga och bestämda nivåer är att län-
derna, i takt med att de utvecklas, flyttas till en 
annan grupp. Zambia, Ghana och Laos är ex-
empelvis tre länder som inte längre räknas som 
låginkomstländer. %ailand, Kina, Maldiverna 
och Tunisen är i sin tur exempel på länder som 
från och med 2010 räknas som medelhögin-
komstländer.

INDELNING AV LÄNDER UTIFRÅN BNI PER CAPITA, 2012:

Höginkomstländer (70 st) Mer än 12 275 dollar 
Medelhöginkomstländer – lägre (56 st) 3 975–12 275 dollar
Medellåginkomstländer – högre (54 st) 1 006–3 975 dollar
Låginkomstländer (35 st) Mindre än 1 006 dollar

INDELNING EFTER MÄNSKLIG  

UTVECKLING $HUMAN DEVELOPMENT%

Problemet med indelningen efter inkomst är 
att den inte tar hänsyn till andra faktorer som 
påverkar utvecklingsnivån i ett land. För att 
komma åt problemet lanserade FN:s utveck-
lingsprogram 1990 ett index för mänsklig 
utveckling; Human Development Index, HDI 
(läs mer om HDI på sidan 8–10). Förutom 
att mäta inkomstnivå tar HDI även med hälsa 
(mätt i förväntad livslängd) och utbildnings-
nivå (mätt i läskunnighet och skolgång) i 
beräkningen. Utifrån dessa faktorer räknas 
sedan ett värde ut för respektive land. Detta 
värde kan jämföras, både med andra länder och 
över tid.

Baserat på ländernas HDI-värde delas de 
sedan in i fyra lika stora grupper – mycket hög, 
hög, medelhög och låg mänsklig utveckling. 
Fördelen med detta sätt att mäta är att det ger 

Källa: Världsbanken
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en mer nyanserad bild av utvecklingsnivån i de 
olika länderna – inte bara den genomsnittliga 
inkomsten. Faktorer som utbildningsnivå och 
livslängd berättar också mer om hur landets 
resurser fördelas och vilken livssituation män-
niskorna har. På senare år har UNDP utvecklat 
HDI så att det tar ännu större hänsyn till 
ojämlikheter inom länderna. 

Problemet med HDI är att det är mer 
komplicerat att beskriva. Vad innebär det 
egentligen att ett land har medelhög mänsklig 
utveckling? Inkomstnivåer är mer rakt-på-sak 
och lättare att både förstå och förklara, kanske 
är det anledningen till att den uppdelningen 
oftare används.

Föga överraskande är det inga större 
skillnader mellan de båda grupperingarna – 
länder med hög inkomst har ofta även hög 
mänsklig utveckling och tvärtom. Det är 
dock inte alltid som inkomst per capita och 
mänsklig utveckling sammanfaller. Kuba och 
Chile har exempelvis hög mänsklig utveckling 
men räknas bara som medelinkomstländer. På 
samma sätt räknas Zambia inte längre som ett 
låginkomstland. Landet ligger dock långt ner 
på HDI-rankningen (164:e plats av 187) och 
räknas därför in i gruppen av länder med låg 
mänsklig utveckling.

MINST UTVECKLADE LÄNDER $MUL%

De så kallade MUL-länderna (LDC på engel-
ska – Least Developed Countries) är en grupp 
länder med svaga ekonomier som definieras 
efter: a) svag inkomst, mätt i bruttonational-
inkomst b) svagt humankapital, bland annat 

genom dålig hälsa, låg utbildningsnivå och låg 
läskunnighet samt c) ekonomisk sårbarhet, 
bland annat genom liten befolkning, instabil 
jordbruksproduktivitet och instabil import.

Gruppen omfattar idag 49 länder och 
indelningen används för att sätta extra fokus på 
de länder med störst utvecklingsbehov. 

GEOGRAFISKA INDELNINGAR

Förutom att dela in länder efter utvecklings-
nivå behöver man ofta också dela in världen 
geografiskt. När det gäller utveckling passar 
det ofta bättre att dela in världen utifrån regio-
ner än utifrån världsdelar. 

Problemet är dock att många organisatio-
ner använder sig av olika indelningar, vilket 
kan göra det svårt att jämföra statistik från 
olika FN-organ och internationella organisa-
tioner. 

Gemensamt för de flesta är dock att Afrika 
söder om Sahara utgör en egen grupp och 
att Nordafrika antingen räknas som en egen 
grupp eller till gruppen arabländer (som också 
inkluderar Mellanöstern, Iran och Irak).

DEN UPPDELNING SOM UNDP ANVÄNDER 

SIG AV I HUMAN DEVELOPMENT REPORT 

SER UT SÅ HÄR:

 Afrika söder om Sahara
 Nordafrika och Mellanöstern
 Europa och Centralasien
 Latinamerika och Karibien
 Södra Asien 
 Östasien och Stilla havet
 OECD-länderna
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INDELNINGAR AV LÄNDER

"
I FN:s generalsekreterares årliga rapport om 
millenniemålen delas länderna också in geo-
grafiskt, men på ett något annorlunda sätt:

UTVECKLINGSREGIONER:

 Afrika söder om Sahara
 Centralasien och Kaukasus
 Nordafrika
 Oceanien
 Västasien
 Sydasien
 Sydostasien
 Östasien

UTVECKLADE REGIONER: 

 Australien
 Europa
 Kanada
 Nya Zeeland
 USA

Världsbanken, som bland annat står för mät-
ningar av fattigdom och länders inkomster, 
har i sin tur ytterligare en indelning. Denna 
indelning är nästan identisk med UNDP:s 
men innehåller till viss del andra länder, vilket 
gör det svårt att jämföra rakt av.

 Afrika söder om Sahara
 Nordafrika och Mellanöstern
 Europa och Centralasien
 Latinamerika och Karibien
 Södra Asien
 Östasien och Stilla havet
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Mer om global 
utveckling
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Det $nns många sätt att följa den globala utvecklingen 
i världen. Här är några tips på var du kan hitta mer  
information om tillståndet i världen och vilka föränd-
ringar som skett de senaste årtiondena.

SVENSK WEBBSIDA OM  

MILLENNIEMÅLEN

På www.millenniemålen.nu hittar du informa-
tion om hur det går med millenniemålen. Här 
finns också länkar till vidare information på 
både svenska och internationella webbsidor. 
Världens ledare har lovat att millenniemålen 
ska vara uppnådda till år 2015. Ta reda på hur 
arbetet går!

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE PÅ WEBBEN

Nu finns innehållet i denna bok även till-
gängligt på webben – med rörlig grafik, 
videoklipp, kunskapsövningar och ytterligare 
diskussionsfrågor. Du hittar webbmaterialet på 
www.millenniemålen.nu/blir-varden-battre/ 
eller genom att klicka på ”Blir världen bättre”  
i huvudmenyn.

RAPPORTERING FRÅN NÄSTAN ALLA 

VÄRLDENS LÄNDER

UNDP är FN:s globala nätverk  för utveckling, 
som finns på plats i nästan alla världens länder. 
På www. undp.org kan du läsa mer om arbetet 
för att minska fattigdomen och hitta lokala 
lösningar för att stärka demokrati, förebygga 
konflikter, miljöförstöring och spridning av 
smittsamma sjukdomar.

ÅRLIG RAPPORT OM MÄNSKLIG  

UTVECKLING 

Human Development Report är UNDP:s 
årliga rapport om mänsklig utveckling. Den 
innehåller massor av statistik och fakta om 
utvecklingen i världens länder. Du hittar den 
bland annat på www.undp.se/hdr/ eller genom 
att klicka på ”Publikationer” i huvudmenyn.

PEDAGOGISK STATISTIK

Det finns en hel del program med rörlig grafik 
om världens utveckling att ladda ned kostnads-
fritt på webben. Gapminder är en stiftelse som 
förser allmänheten med statistik och pedago-
giska verktyg att visa statistik utan kostnad. 
Bland annat kommer bubbeldiagrammen om 
världens utveckling, som används i denna bok, 
från Gapminder. Applikationer och program 
läggs kontinuerligt ut på www.gapminder.org.

UTBILDNING FÖR HÅLLBAR  

UTVECKLING

Den Globala Skolan på Internationella 
Programkontoret arbetar för att stärka skolans 
möjlighet att utbilda unga i att ta ansvar för en 
hållbar utveckling och interkulturell förståelse. 

På www.programkontoret.se/denglobala-
skolan hittar du mer information om de kurser, 
föreläsningar och wokshops som du som skol-
personal kan ta del av.
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BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Svaret beror på vem du frågar  

och vad du väljer att jämföra. 

Vissa skulle svara att världen aldrig varit bättre; allt #er 

människor kan läsa och skriva, andelen fattiga minskar,  

#er människor har tillgång till rent vatten och livslängden 

ökar i så gott som hela världen. 

Andra skulle säga att världen aldrig varit så orättvis  

som nu; att skillnaderna mellan de fattigaste och de rikaste 

ökar och att utvecklingstakten är långsammare i dag än för 

20 år sedan. 

I den här boken har vi tagit hjälp av aktuell statistik för  

att beskriva hur världen utvecklats de senaste årtiondena.

FN:s Utvecklingsprogram UNDP har verksamhet i 177 

länder och är ett globalt nätverk för mänsklig utveckling. 

Vi sammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och 

resurser som hjälper människor att förbättra sina liv. 

Tel: 08-545 232 50 

E-post: info@undp.se 

www.undp.se

Empowered lives. 
Resilient nations. 


