
Ingen vet exakt hur många 
människor som bor i det 
jättelika slumorådet i den 
kenyanska huvudstaden – en 
del säger 350 000, andra en 
och en halv miljon. Området 
saknar sjukhus, det finns bara 
fyra skolor och bekvämlig-
heter som rinnande vatten, 
toaletter och elektricitet är att 
betrakta som lyx.

Här driver FN:s millen-
niemålskampanj, i samarbete 

Som världen ser ut är det svårt 
att vara odelat positiv och 
bara tala om goda nyheter. 
Utmaningarna är många men 
om vi blundar för framstegen 
är risken stor att vi ger upp och 
tappar sugen. 

Se bara på millenniemålen – 
med drygt tre år kvar till 2015 
står det klart att det blir svårt 
att uppnå dem alla. Samtidigt 
har den extrema fattigdomen 
redan halverats, !er människor 
har tillgång till rent vatten och 
allt !er barn går i skolan. Och 
bara det att så många män-
niskor samlades i Rio tidigare i 
sommar för att diskutera ekono-
misk och social rättvisa, hållbar 
livsstil och ekonomi är en god 
nyhet i sig.

En av mina förebilder, Dag 
Hammarskjöld, har sagt att vi 
kan välja att se på FN på olika 
sätt – antingen som ett statiskt 
konferensmaskineri eller som 
ett dynamiskt verktyg för med-
lemsstaterna att tillsammans 
skapa ett fungerande världs-
samfund.

Jag kommer att göra allt jag 
kan för att den senare visionen 
skall visa vägen framåt.

Jan Eliasson, FN:s vice general-
sekreterare
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Befolkningen i Kibera SMS:ar 
för millenniemålen
I Kibera, det stora slumområdet i Nairobi, råder brist på så gott som all 
grundläggande service: vatten, toaletter och sjukvård. Genom ett FN-
lett projekt kan nu invånarna rapportera utebliven service och därmed 
hålla sina myndigheter ansvariga – allt med hjälp av mobilen.

med lokala partners och med 
stöd av Sida och UNDP, ett 
pilotprojekt som syftar till att 
stärka dialogen mellan stat 
och invånare. Huduma – som 
betyder service på swahili  –  
är en teknisk plattform som 
kan ta emot och registrera 
problem och bristande service 
som invånarna rapporterar 
in med hjälp av sina mobiler. 
Klagomålen följs sedan upp 
och syftet är att projektet ska 

leda till bättre service och ökat 
ansvarsutkrävande.

Hittills har ett hundratal 
rapporter kommit in om allt 
från doktorer som tvingas 
operera utan bedövning och 
hiv-patienter som inte får sin 
bromsmedicin till skolor som 
tar ut höga avgifter – trots 
att utbildningen ska vara 
kostnadsfri.

Loice Emerd, som jobbar 
för en lokal organisation i 

Kibera med uppgift att följa 
upp att samhällsservicen fung-
erar, har stora förhoppningar 
på projektet:

– Kenyas konstitution ger 
oss rättigheter men den är 
skriven på ett krångligt språk 
och väldigt få av oss förstår 
vart vi ska vända oss om den 
service vi har rätt till uteblir 
– genom Huduma får vi hjälp 
med det.

Och det lönar sig att 

rapportera. När Loice och 
hennes organisation skickade 
SMS till Huduma om att 
Kibera Primary School, med 
sina drygt 2 000 elever, inte 
haft vatten på åtta år ledde det 
till att ännu fler problem upp-
dagades. På skolområdet fanns 
flera oavslutade toalettbyggen 
där hantverkarna försvunnit 
med pengarna innan jobbet 
var klart. De hjälporganisatio-
ner som betalat och beställt 
arbetet hade inte brytt sig 
om att följa upp och det enda 
skolledningen sett till av dem 
är logotyperna på de ofärdiga 
husen.

– Efter Huduma kom in i 
bilden har vi haft kontakt med 
både hjälporganisationer och 
lokala myndigheter. Till och 
med byggjobbarna har kom-
mit tillbaka. Förhoppningsvis 
ska vi snart äntligen få både 
vatten och toaletter, säger 
Abdallah Mohammed som är 
skolans förvaltare. 

REFLEKTION

1. Halvera jordens  
fattigdom och hunger

2. Se till att alla barn  
får gå i grundskola

3. Öka jämställdheten  
mellan kvinnor och män

4. Minska barna- 
dödligheten

5. Förbättra  
mödrahälsan

6. Stoppa spridningen  
av hiv/aids, malaria och  
andra sjukdomar

7. Säkra en miljömässigt 
hållbar utveckling

8. Öka samarbetet kring  
handel, bistånd och  
skuldavskrivningar

Beslutsamhet 
och vilja  
kan förändra 
världen

FAKTA
! Ungefär hälften av 
Kenyas dryga 40 miljoner 
invånare är mellan 15 och 
65 år. I landet !nns över 
25 miljoner mobilabbone-
mang.
! Den tekniska plattfor-
men har utvecklats av FN:s 
millenniemålskampanj i 
samarbete med Sodnet, en 
kenyansk organisation som 
använder modern teknik 
för att mobilisera och kana-
lisera socialt engagemang.
! Innan pilotprojektet 
startade genomfördes en 
kartläggning där 8 000 hus-
håll svarade på frågor om 
hur de upplevde samhälls-
servicen. Detta för att man 
senare ska kunna följa upp 
projektets resultat.

Millenniemålen är åtta utvecklingsmål som alla världens ledare har ställt 
sig bakom – de ska vara uppfyllda till 2015

www.millenniemålen.nu   2012

Hälften av  Sveriges bistånd  går till FN och andra multilaterala  organisationer  – läs mer om vad du  är med och  bidrar till!
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NOTISER

Fungerande tsunami- 
varningssystem på plats
Efter tsunamin i Sydostasien 2004 
"ck Unesco i uppgift att utveckla 
ett nytt varningssystem – för att 
förebygga katastrofer och skydda 
sårbara kustsamhällen. Nu är 
systemet på plats och nyligen 

Stora framgångar i kampen 
mot polio
Arbetet för att utrota polio – en av 
världens mest dödliga och försva-
gande sjukdomar – har kommit 
långt. Numera "nns virussjukdo-
men endast i tre länder – Afgha-
nistan, Nigeria och Pakistan. 

FN driver, tillsammans med 
Rotary International, en global 

kampanj för att vaccinera alla 
världens barn och därmed 
utrota sjukdomen helt. 

Indien är ett av de länder 
där vaccineringsprogrammen 
har haft stor e#ekt. Nyligen 
"rade landet sitt första polio-
fria år.

Millenniemålet om att halv-
era fattigdomen är uppnått

Världens !ickor får chans till 
ett bättre liv

Världsbankens senaste si#ror 
visar att det första millenniemå-
let – att halvera den extrema 
fattigdomen till 2015 – redan 
uppnåtts. Enligt Världsbanken 
levde 43 procent av jordens 
befolkning i extrem fattigdom 
1990 och idag uppskattar man 

att andelen har sjunkit till runt  
20 procent.  

Men kampen för att utrota 
fattigdomen måste fortsätta 
– framstegen till trots försöker 
fortfarande över en miljard 
människor överleva på 1,25  
dollar om dagen.

Varje dag gifts 20 000 !ickor bort i 
världen. Giftermålet gör att de går 
miste om utbildning. De riskerar 
också att utsättas för faror som 
våld inom äktenskapet, kompli-
kationer av tidiga graviditeter 
samt begränsad rörelsefrihet och 
tillgång till reproduktiv hälsovård. 
Inom kampanjen Flicka stödjer 
FN-förbundet UNFPA:s projekt 
i Etiopien som erbjuder !ickor 
utbildning och stöd.

”Jag glömmer aldrig mitt 
ursprung. Själv har jag – genom 
hårt arbete och beslutsamhet – 
lyckats men jag tänker ständigt 
på dem som inte fått samma 
chans. Tack vare fotbollen har jag 
nu fått möjlighet att hjälpa andra 
genom att uppmärksamma den 
globala kampen mot fattigdom.”

”Insikten att världens extrema 
fattigdom kan elimineras på tio 
år. De fattiga har en inre styrka 
som mobiliseras i företags- och 
jobbskapande – 20 gånger ef-
fektivare än vanligt gåvobistånd.  
Vi har startat 800 000 företag. 
Sedan följer att få arbetande 
barn in i skolor samt hälso- och 
miljöprogram.”

Vad är  
drivkraften 
bakom ditt 
engage-
mang för 
världen?

Ban Ki-moon, 68, FN:s  
generalsekreterare

Marta Vieira da Silva, 26, 
fotbollsspelare och  
ambassadör för UNDP

Percy Barnevik, 71,  
ordförande för Hand in Hand 
International

Fler barnmorskor minskar  
mödradödligheten i Bangladesh

Bangladesh kvinnliga pre-
miärminister Sheik Hashina 
kämpar mot mödradödlig-
heten. Som ett resultat håller 
en helt ny yrkeskår på att 
växa fram i landet och förra 
året utexaminerades de 60 
första barnmorskorna.  Men 
arbetet har pågått längre än 
så, berättar Anna af Ugglas 
Nygren, svensk barnmorska 
som jobbar för UNFPA (FN:s 

befolkningsfond) i huvudsta-
den Dhaka.

– Svenska barnmorskor 
har, med stöd av Sida, varit 
på plats på UNFPA-kontoret 
sedan 2005. Jag är den tredje i 
raden, säger Anna och berättar 
om det omfattande arbetet att 
bygga upp en struktur för ut-
bildning av barnmorskor sam-
tidigt som det måste skapas en 
kapacitet att ta emot dem på 

klinikerna ute på landsbygden. 
Hela tiden pågår en kamp 
för att förändra attityder och 
värderingar. Tidigare saknades 
barnmorskor helt och födande 
flickor och kvinnor kunde i 
bästa fall få hjälp av en dai 
vilket bäst översätts som 
”hjälpgumma”.

 Tidigare födde nära 90 
procent av mödrarna i hem-
met men på tio år har den 

si!ran sjunkit till 75 procent, 
samtidigt som allt fler får 
hjälp av sjuksköterskor som 
vidareutbildats till barn-
morskor. På sikt är målet att 
varje landsbygdsklinik ska 
ha fyra barnmorskor så att 
förlossningshjälp kan erbjudas 
dygnet runt i hela landet.

– Vid världstoppmötet i 
New York i september 2010 
lovade Sheik Hashina att 
Bangladesh ska ha 3 000 
barnmorskor 2015. Det var ett 
starkt ställningstagande för att 
bekämpa mödradödligheten 
och det är oerhört spännande 
att vara en del av processen, 
säger Anna af Ugglas Nygren.

– Att antalet dödsfall på 
100 000 levande födda barn 
gått ner från 340 till 194 på 
mindre än tio år visar att vi är 
på rätt väg!

ÅTTA TYCKER TILL:

I många utvecklingsländer saknas professionella 
barnmorskor. Det är ett avgörande skäl till att  
350 000 !ickor och kvinnor varje år dör i samband 
med graviditet och förlossning.
I Bangladesh arbetar FN tillsammans med regeringen 
för en förändring och på nio år har mödradödlig- 
heten minskat med 40 procent.
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Nybliven stolt mor på ett sjukhus i Dhaka i Bangladesh.
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testades det med gott resultat. 
Så här går det till; En 

tryckmätare på botten känner 
av vågorna och registrerar 
våghöjden, informationen 
sänds upp till bojen på ytan 
och uppgifter om vågornas 
storlek och vilka kuster som 
kan drabbas skickas vidare till 
lokala varningscenter. Dessa 
ansvarar i sin tur för att varna 
den berörda befolkningen.  
För mer information: unesco.se

”En av mina främsta 
drivkrafter är att 
bidra till att millen-
niemålen uppfylls 
till 2015 – det är 
utmanande men 
möjligt.
 



Mark Levengood,  
48, programledare, författare 
och Unicef-ambassadör

Gunilla Carlsson, 49,  
Sveriges biståndsminister

Wycli"e Omuchenta 
Aluialala, 35, Social aktivist, 
Kibera, Kenya

Charlotte Petri-Gornitzka, 
53, Generalsekreterare Sida

Lena Ek, 54, Sveriges  
miljöminister

”Världen blir vad vi gör den till, 
därför har var och en ett ansvar. 
Vi har gjort fantastiska framsteg 
men alltför många lever fortfa-
rande i fattigdom och förtryck. 
Däri ligger min drivkraft: Att 
mina insatser, hur små de än må 
vara, kan bidra till att förbättra 
livet för en annan människa.”

”När jag ser att myndigheterna 
inte använder de resurser som 
"nns på ett bra sätt känns det 
som att jag själv och andra fat-
tiga förvägras vår rätt till service 
och ett bättre liv. Att stoppa 
korruption är min drivkraft!”

”Mitt engagemang är inte bara 
för världen utan för människorna 
som lever i den. Alla föds med 
unika egenskaper men olika 
förutsättningar och jag hoppas 
att varje !icka, pojke, kvinna och 
man en dag ska få chansen att 
förverkliga sina drömmar. Vi är 
inte där än, men min drivkraft att 
vi ska nå dit.”

”Mitt politiska engagemang är 
sprunget ur ett rättvisepatos 
och ur kärleken till naturen. 
Jag vill förändra till det bättre 
och som miljöminister får jag 
arbeta mot högt ställda klimat-
mål och ta stegen mot en mer 
hållbar värld. Ett viktigt ledord 
är samverkan – alla bidrar 
utifrån sina förmågor.”

”I grund och botten bygger 
mitt engagemang på en starkt 
rotad tro att jag kan förändra 
saker. Varken jag eller någon 
annan behöver vara ett o#er för 
omständigheter, utan bör kämpa 
mot problemen, vare sig det är 
en ondsint lärare eller ovärdiga 
livsvillkor.”

Palestinskt småföretagande 
skapar framtidstro

Att starta företag med begrän-
sade resurser i Jerusalem är en 
utmaning, speciellt om du är 
kvinna. Men Inayat Nageeb är 
nu både framgångsrik företa-
gare, mamma och hustru. 

Inayat och hennes familj 
har fått stöd genom ett 
program som drivs av FN:s 
utvecklingsprogram, UNDP, 
där utsatta familjer får hjälp 
att lyfta sig ur fattigdomen 

– inte bara lindra den. 
Programmet omfattar 1 500 

familjer i Jerusalem och 8 500 
familjer på Västbanken och de 
som deltar får både finansiellt 
stöd genom mikrolån och 
rådgivning i hur man startar 
och driver företag. Allt som 
allt har programmet skapat 
12 000 permanenta jobb men 
hela 66 000 människor har 
lyfts ur fattigdom. "

Grundtanken är ”hjälp till 
självhjälp” och familjerna får 
stöd att själva identifiera sina 
behov och komma fram till 
passande lösningar. Delaktig-
het och ägarskap är viktiga 
ingredienser som har bidragit 
till att stärka både självkänslan 
hos familjerna och lönsamhe-
ten i deras företag. 

Att stärka självkänslan är 
särskilt viktigt med tanke 

på att nära 75 procent av 
befolkningen bara i Gaza är 
beroende av bistånd för sin 
överlevnad.

Och underklädesbutiken 
har verkligen förändrat livet 
för Inayat och hennes familj. 
Bara två månader efter att 
butiken öppnades hade famil-
jens inkomst fördubblats och 
eftersom lönsamheten hela 
tiden ökar hyser Inayat stor 
tilltro till framtiden. Förutom 
att betala för de fem barnens 
utbildning har hon också 
planer på att själv vidareut-
bilda sig.

– Palestinska kvinnor är 
som olivträd, djupt rotade i 
marken. Jag startade a!ären 
för att kunna stanna i Jerusa-
lem, berättar Inayat som hade 

varit hemmafru i 26 år när 
hon med hjälp av UNDP 
startade sitt företag. Men så 
tillägger hon:

Nu är det dags för mig att 
verkligen leva!”

Twenty years ago, 
the internet was 
largely unknown. 
!e Cold War 
had just ended, 
and BRICS were 
used to build 
houses – not the 
world’s most dy-
namic economies.

”

NOTISER

Vatten för 
livet
På 20 år har två miljarder !er 
människor fått tillgång till rent 
dricksvatten. Detta millenniemål 
har därmed redan uppnåtts – tre 
år före 2015. Indien och Kina 
står för en stor del av ökningen 
men fortfarande saknar nästan 
800 miljoner människor rent 
dricksvatten – de !esta i Afrika 
söder om Sahara. I Niger, där 
nästan halva befolkningen lever 
utan tillgång till rent dricksvat-
ten, "nns Unicef  på plats och 
borrar brunnar, bygger toaletter, 
utbildar lokalbefolkningen och 
sprider livsviktig kunskap om 
hygien – ett arbete som under 
de senaste åren räddat livet på 
tusentals människor.

Tack vare mikrolån och uppstartshjälp har Inayat 
Nageeb startat en egen underklädesbutik i Jerusa-
lem. Pengarna hon tjänar investeras i de fem barnens 
utbildning:
”Stödet har hjälpt mig att komma på fötter – nästa 
steg är att göra företaget framgångsrikt”, säger hon.

Aron Cramer, som leder BRS –  
en forsknings- och konsultor-
ganisation som arbetar med 
hållbart företagande. BRICS är 
en förkortning av Brasilien, Ryss-
land, Indien, Kina och Sydafrika.

I april kunde Jordanien äntligen 
förklara landet fritt från land-
minor. Genom sitt minröjnings-
program – ett samarbete mellan 
de jordanska myndigheterna, 
Norsk Folkehjelp och UNDP – har 
närmare 140 000 landminor 
avlägsnats. 

“Jag kan inte vänta tills jag 
åter kan börja bruka min mark, 
föda upp boskap och odla. Det 
är det enda jag är bra på”, säger 
68-åriga Salman Awad, som – på 
grund av landminorna – inte 
kunnat bruka sin mark på 35 år.

Jordanien 
äntligen  
minfritt
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Palestinska 
kvinnor är som 
olivträd, djupt 
rotade i marken. 
Jag startade  
a"ären för att 
kunna stanna  
i Jerusalem.
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NOTISER

Blir världen 
bättre?

FN:s arbete 
gör skillnad

Hur ser utvecklingen i världen 
ut och hur går det 
egentligen med FN:s 
millenniemål?

På millenniemålen.
nu hittar du aktuell 
fakta och statistik. 
Där kan du också 
ladda ned suc-
céboken ”Blir värl-

den bättre” – som ger en 
lättförståelig och övergripande 
introduktion till de globala 
utvecklingsfrågorna  – samt ta 
del av nyheter, lektionsplane-
ringar och annat pedagogiskt 
material. Millenniemålen.nu 
drivs av UNDP:s nordiska kontor 
med stöd av Sida.

Världens bästa nyheter har tagits 
fram av UNDP:s nordiska kontor 
i samarbete med FN-förbundet 
och andra svenska FN-organi-
sationer och med stöd av Sida. 
Tanken är att visa på alla de fram-
steg som görs runt om i världen 
– utan att för den skull blunda för 
de utmaningar vi fortfarande står 
inför. För trots att vi varje dag 
matas med nyheter om kon!ik-
ter, svältkatastrofer och negativa 
e#ekter av klimatförändringen 
"nns många goda krafter som 
arbetar för att göra världen till en 
bättre plats för oss alla.

Tack alla svenskar för att ni är 
med och bidrar!

Ännu !er goda 
nyheter på 
Världskoll.se
Hur skulle ditt liv se ut om du 
växte upp i Tanzania? På Svenska 
FN-förbundets sajt Världskoll.se 
kan du jämföra levnadsvillkoren 
på olika platser i världen. Med 
hjälp av lekfull gra"k och rör-
liga bilder förmedlas dessutom 
massvis med goda nyheter och 
exempel på positiv utveckling. 
FN-förbundet har också utbil-
dade millenniemålsambassadö-
rer runt om i landet som gärna 
berättar mer om utvecklingen i 
världen.

Nya spisar ger bättre miljö 
och hälsa

Kvinnor får större  
politiskt och ekonomiskt 
in!ytande

Hur tror du världen 
ser ut? Testa dig själv

Tidigare spenderade 48-åriga 
Pilar Valladolid timmar på 
att samla ved för att klara 
familjens matlagning. Till sin 
hjälp hade hon sin åttaåriga 

TEST

1. Var bor det !est fattiga  
människor?
I Indien eller i Afrika?

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

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

Andelen kvinnor i världens 
parlament har ökat långsamt 
men stadigt – från 14 procent 
år 2000 till runt 20 procent 
idag. FN:s enhet för jämställd-
het, UN Women, satsar på 
att stärka kvinnors aktörskap 
ytterligare och inför valet i 
Sydsudan ledde UN Women 
en medborgarutbildning som 
bidrog till att 51 procent av de 
röstande var kvinnor – många 
av dem analfabeter. 

Under den Arabiska våren 

gav organisationen tidigt  
stöd för kvinnors medbe-
stämmande och stöd i att 
formulera krav om ökad 
jämställdhet och kvinnors 
rättigheter.

UN Women arbetar också 
för att stärka kvinnors ställ-
ning på arbetsmarknaden, 
genom utbildning och socialt 
skydd, men också genom stöd 
till ILO:s konvention om 
reglering av hushållsarbete. 

Hittills har 257 inter- 

nationella företag skrivit 
under principerna om förbätt-
rade arbetsförhållanden och 
kvinnors lika rättigheter.

Undersökningar visar också 
att kvinnliga politiker är mer 
benägna än män att engagera 
sig i frågor som rör miljö och 
hälsa.

”Jämställdhet är en bra a!är 
för alla parter”, konstaterar 
Michelle Bachelet, tidigare 
president i Chile som nu leder 
UN Women.

Empowered lives. 
Resilient nations. 

millenniemålen.nu

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

Fortsätt testa din kunskap om 
världen på www.millennie-
malen.nu/blir-varlden-battre/
vad-vet-du-om-varlden/

FACIT:
1. I Indien bor det !est fattiga människor (cirka 400 miljoner lever i extrem 
fattigdom enligt Världsbankens senaste si#ror). I Afrika söder om Sahara 
lever 386 miljoner människor i extrem fattigdom.
2. Idag börjar nio av tio barn i skolan (närmare 90 %).
3. Medellivslängden i världen 2010 var 70 år – och den fortsätter att öka.
4. Idag har nästan nio av tio människor i världen (89%) tillgång till rent 
dricksvatten.
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dotter – precis på samma 
sätt som Pilar fick hjälpa sin 
mamma att samla ved när 
hon var barn. Familjen lever 
i en liten bergsby i Anderna 

där fattigdomen är utbredd. 
Traditionella vedspisar har 
varit regel snarare än undantag 
och familjerna äter, sover och 
umgås i de små lerhusens enda 

rum. Men traditionella spisar 
är inte speciellt e!ektiva – det 
går åt mycket ved och efter-
som spisarna inte är utrustade 
med skorsten stannar det 
mesta av röken inomhus.

Genom ett FN-stött 
projekt har Pilar och hennes 
familj nu fått en ny, mer ef-
fektiv, spis. Den ger samma 
e!ekt och värme med bara 
hälften så mycket ved vilket 
gör att både utsläppen av 
växthusgaser och hälsopro-
blemen har minskat kraftigt. 
Dessutom sparar familjen 
massor av tid som annars 
skulle ha lagts på att hämta 
ved – tid som istället kan 
läggas på läxläsning eller 
inkomstgenererande verk-
samhet.

Programmet drivs av de lo-
kala myndigheterna med stöd 
av UNDP och man beräknar 

att det bidragit till att koldi-
oxidutsläppen hittills minskat 
med över 40 000 ton per 
år bara i Pilars hemtrakter. 
Familjerna får också hjälp att 
sälja sina utsläppsrätter vilket 
bidrar till att göra projektet 
långsiktigt hållbart.

FAKTA
! Runt 1,5 miljoner män-

niskor dör varje år av 
förorenad inomhusluft, 
ofta från omoderna 
spisar. Kvinnor och barn 
– som spenderar mycket 
tid i hemmet – är hårdast 
drabbade.

! Fler än 750 000 män-
niskor i Peru som lever 
i extrem fattigdom har 
gynnats av att nya, mer 
e"ektiva spisar har 
installerats i deras hem. 
UNDP har varit med att 
installera 150 000 nya 
spisar – bara i Peru.

BLIR 
VÄRLDEN 

BÄTTRE?
FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN


