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TÄNK OM... DU VAR FATTIG?
Fattigdom innebär hunger, dåliga boendeförhållanden, brist på utbildning,
hälsovård och möjligheter att påverka i samhället. Fattigdom betyder att man
inte kan göra några val själv.
Världen är full av fattiga människor. Mer än var tredje människa på jorden är
fattig, det vill säga måste klara sig på mindre än två euro om dagen. Trots att
världen är rikare än någonsin.
TÄNK OM.... MAN KUNDE GÖRA VÄRLDEN BÄTTRE?
Den här frågan grubblade man över i New York år 2000 vid Förenta Nationernas
millenniekonferens. För första gången samlades världens alla stater för att
fundera över hur man tillsammans kan påskynda utvecklingen. Resultatet av
det historiska mötet blev millenniedeklarationen. Den innehåller överenskommelser
om klara, tydliga och mätbara målsättningar som är inriktade på att avskaffa
fattigdomen och lösa världens övriga stora utvecklingsproblem. Tidsgränsen för
målen är år 2015.
Millenniemålens utgångspunkt är att alla människor har ansvar för varandra.
Med god utveckling menar man helt enkelt att alla människor ska ha möjlighet
att leva utan misär, hunger, analfabetism, sjukdomar och otrygghet.

Sammanlagt 189 länder undertecknade FN:s millenniedeklaration. Också Finland
har förbundit sig till millenniedeklarationens värderingar och mål. De bildar
stommen för vårt utvecklingssamarbete.

DE ÅTTA MILLENNIEMÅLEN
NR 1: AVSKAFFA EXTREM FATTIGDOM OCH HUNGER
NR 2: ALLA SKA HA MÖJLIGHET TILL GRUNDUTBILDNING
NR 3: FRÄMJA JÄMLIKHET MELLAN KÖNEN
NR 4: MINSKA BARNDÖDLIGHETEN
NR 5: FÖRBÄTTRA GRAVIDA MÖDRARS HÄLSA
NR 6: BEKÄMPA AIDS, MALARIA OCH ANDRA SJUKDOMAR
NR 7: STÖDJA HÅLLBAR MILJÖUTVECKLING
NR 8: SKAPA ETT GLOBALT PARTNERSKAP FÖR UTVECKLING
DE UNGA OCH MILLENNIEMÅLEN
Världens utvecklingsproblem är gemensamma för alla, men barn och ungdomar är ofta
särskilt sårbara. Det är svårare för barn och unga att få sina rättigheter respekterade.
Till exempel att skaffa utbildning och arbete är speciellt krävande när man är
ung.Millenniedeklarationen förpliktigar alla länder till att inte bara satsa på barn och
unga, utan att också involvera dem i beslutsfattande och handlingar.
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MILLENNIEMÅL NR 1: HALVERA ANTALET
HUNGRANDE OCH FATTIGA MÄNNISKOR
TILL ÅR 2015
TÄNK OM… Du aldrig fick annat att äta än havregrynsgröt och måste gå och
lägga dig hungrig?
Var sjätte människa på jorden lever på mindre än två euro per dag. Fattigdomen är
det största av världens utvecklingsproblem eftersom den påverkas och tilltar på
grund av alla de övriga problemen. Fattigdomen föder i sin tur nya problem. Stora
ojämlikheter i samhället är ett exempel, de förorsakar konflikter i samhället som
till och med kan leda till krig.
GÖR VI FRAMSTEG?
Sedan år 1990 har antalet extremt fattiga människor minskat med hundra miljoner.
Målet att halvera fattigdomen till år 2015 är fortfarande möjligt att uppnå, men
inte om det inte görs större ansträngningar än nu.
Utvecklingen fördelar sig väldigt ojämnt. Världens folkrikaste länder Kina och Indien
har gjort mycket stora framsteg. Men i dessa länder är de fattigas antal ändå mycket
stort, trots den kraftiga ekonomiska tillväxten. I Afrika söder om Sahara, Östeuropa
och Centralasien har de fattigas antal bara ökat. Hunger och fattigdom ökar på
grund av naturkatastrofer, krig och andra konflikter.

VISSTE DU ATT...
En människa definieras som extremt fattig om han eller hon är tvungen att klara sig på
mindre än en USA-dollar om dagen (ca 80 cent). Var femte människa i världen är extremt
fattig.
Den som är extremt fattig är oftast också hungrig. 800 miljoner människor på jorden får
inte tillräckligt med mat.
Varje dag dör 25 000 människor av svält och undernäring, vilket är mer än invånarantalet
i Brahestad.
De 500 rikaste människorna i världen har sammanlagt lika stora inkomster som världens
fattigaste 416 miljoner människor sammanlagt.
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I skolan har alla roligt.

MILLENNIEMÅL NR 2 : ALLA VÄRLDENS BARN
SKA FÅ MÖJLIGET ATT GÅ I GRUNDSKOLA.
TÄNK OM... du var tvungen att gå till torget eller en fabrik för att arbeta, istället
för att gå till skolan?
Av världens barn kan fler än hundra miljoner inte gå i skola hur gärna de än vill.
För att alla barn ska kunna gå i skola måste man satsa mera pengar på utbildning.
Världen behöver till exempel 30 miljoner lärare till före år 2015. Det viktigaste är
inte att barnen får börja sin skolgång utan att de också får slutföra den. I Afrika
söder om Sahara slutar nästan hälften av barnen skolan i förtid. Det är också viktigt
att satsa på undervisningens kvalitet.
Skolgången borde vara avgiftsfri. En fattig familj har mycket svårt att skicka sina
barn till skolan om de dessutom måste betala för skolböcker och skoluniformer.
Barnen hålls ofta kvar i hemmen för att hjälpa till med hushållet – det gäller i
synnerhet flickor.
GÖR VI FRAMSTEG?
Vissa länder och regioner har gjort stora framsteg. Latinamerika, Karibiens länder
och Ostasien har nästan nått sina mål redan. I de här länderna börjar så gott som
alla barn grundskolan. I Afrika är Malawi, Uganda, Tanzania och Kenya exempel
på god utveckling. I dessa länder slopades skolavgifterna vilket ledde till att antalet
barn som går i skola ökade med miljoner. I många andra afrikanska länder ser
situationen fortsättningsvis dyster ut. Åtta av tio barn som inte går i skola lever i
Afrika söder om Sahara.
UTBILDNING ÄR NYCKELN TILL ETT BÄTTRE LIV
Utbildning är bland de bästa sätten att minska på fattigdomen. Den som har gått i
skola är vanligtvis friskare, får lättare arbete och högre lön. När man kan läsa och
skriva kan man bättre delta och påverka sitt liv och samhällspolitiken. Det är lättare
att göra vettiga val ju mer kunskap man har.

VISSTE DU ATT..
Av världens barn går var sjätte av dem som är i grundskolåldern inte i skola överhuvudtaget.
De är alltså 115 miljoner, och nästan allihop bor i utvecklingsländer.
En ännu större mängd unga människor (133 miljoner) kan varken läsa eller skriva.
I Finland infördes allmän läroplikt år 1921, men då fick alla finländska barn inte ännu gå i
skola eftersom det inte fanns tillräckligt med skolutrymmen.
Obligatorisk och avgiftsfri skolgång är inte någon självklarhet ute i världen. I många länder
kostar det att gå i grundskola.
Om man till den summa pengar som årligen används för utbildning lade till den summa som
under ett halvt års tid går åt till glass i USA, så kunde vi uppnå det andra millenniemålet.

Vem kom först, hönan
eller ägget?
Vem väger mer, tuppen
eller hönan?
Är alla jämställda,
men somliga mer jämställda
än andra?

När vi gungar på samma bräda är båda könen lika mycket värda.

MILLENNIE MÅL NR 3: FRÄMJA JÄMLIKHET
MELLAN KÖNEN OCH FÖRBÄTTRA KVINNORS
STÄLLNING, SÄRSKILT GENOM ATT GE
FLICKOR SAMMA MÖJLIGHET TILL SKOLGÅNG
SOM POJKAR.
TÄNK OM… du inte lärde dig läsa och skriva bara för att du råkade vara född
till flicka? Och av samma orsak skulle du inte ha egna pengar eller någon egendom.
Jämställdhet betyder att flickor och kvinnor har samma möjligheter som pojkar och
män att förverkliga sig själva och förbättra sina liv. Millenniemålen kan inte uppnås
om inte kvinnornas ställning förstärks. I nästan alla jordens länder finns det lagar
som förbjuder diskriminering på grund av kön.
Tillspetsat kan man säga att kvinnorna befinner sig i en svagare position än männen
i hela världen. Kvinnor är undervärderade och överarbetade. Man borde satsa mera
på flickors utbildning. Kvinnor ska ha samma rättigheter som män att delta i
beslutsfattande så väl i hemmen som utanför hemmets väggar, exempelvis i politiken.
GÖR VI FRAMSTEG?
För tillfället ser det ganska osannolikt ut att målet uppnås; dvs. att alla flickor går
i grundskola år 2015. Utvecklingen mäts bland annat genom att man jämför antalet
flickor i grundskolor, gymnasier och universitet med antalet pojkar. Framstegen kan
också mätas om man ser på kvinnornas andel av arbetslivet utanför jordbruket, och
de kvinnliga folkkvaldas antal. För närvarande är 16 procent av världens folkvalda
kvinnor. Av Finlands 200 riksdagsledamöter är 76 kvinnor, deras procentandel är
alltså 38 (år 2006). Afrikanska Rwanda är ett exempel för resten av världen: i
Rwandas parlamentsval år 2003 fick kvinnorna så mycket som 49 procent av
platserna.

VISSTE DU ATT...
Av världens analfabeter är två tredjedelar flickor och kvinnor.
Kvinnornas sysselsättningsgrad är en tredjedel lägre än männens.
I Finland är kvinnornas månadsinkomster i medeltal en fjärdedel mindre än männens, fast
de utför samma arbete.
Finlands president Tarja Halonen är en sällsynthet. Av världens statsöverhuvud är bara en
bråkdel kvinnor.

Fråga vem som helst.
Fråga i norr, fråga i söder.
Fråga i öst och i väst.
Fråga gammal och ung. Fråga
en skyndande kvinna och en
sittande man. Fråga på
landet, fråga i stan.
Fråga en direktör,
fråga en latmask.
Fråga de kloka och
fråga de dumma.

Fråga. Du får samma svar av allihop: Varje barn är ett litet underverk.
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MILLENNIEMÅL NR 4: MINSKA DÖDLIGHETEN BLAND BARN UNDER FEM ÅR MED
EN TREDJEDEL AV NIVÅN ÅR 1990.
TÄNK OM... mässling och diarré skulle leda till massdöd bland barnen i Finland?
I utvecklingsländerna dör 10 miljoner barn varje år av sjukdomar som går att
förebygga eller bota. Den höga barndödligheten är en del av fattigdomen. Alla
åtgärder som decimerar fattigdomen förbättrar också barns möjligheter att överleva
och växa upp. Man kan få barndödligheten att minska avsevärt om både barn och
mödrar får tillräckligt med näring och rent vatten. Alla barn borde ha tillgång till
vaccinationer och allmän hälsovård, helst avgiftsfri.
GÖR VI FRAMSTEG?
Antalet barn som dött innan de fyllt fem år har sjunkit med 15 procent sedan år
1990. Utvecklingen har inte varit tillräcklig snabb. Målet att halvera barndödligheten
går att uppnå om bara vilja finns. Med den nuvarande hastigheten kommer vi att
uppnå målet först år 2045. Man kan nå goda resultat med relativt enkla och snabba
medel, och ett sådant medel är vaccin. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är
det möjligt att rädda 10 miljoner barn från döden under åren 2006-2015 om man
vaccinerar mera.

VISSTE DU ATT...
I utvecklingsländerna dör ett barn av tio innan det fyllt fem år. I de utvecklade länderna
är motsvarande siffra ett barn av 143.
De vanligaste orsakerna till att barn dör i utvecklingsländerna är lunginflammation, diarré,
malaria, mässling och hiv/aids.
Det har funnits ett effektivt vaccin mot mässling i mer än 40 år. Trots det insjuknar 30
miljoner barn i mässling varje år. Många av dem dör eller blir invalidiserade för livet.
I Finland är vaccinationerna frivilliga men så gott som alla barn får de vaccinationer som
föreskrivs i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Mamman är frisk!
bekräftade läkaren.

Ägget är friskt!
tillade sköterskan.

Fliskale än flisk! sa
den lilla ankungen.
Väntans tid är lång.

MILLENNIEMÅL NR 5: FÖRBÄTTRA
GRAVIDA MÖDRARS HÄLSA OCH REDUCERA
MÖDRADÖDLIGHETEN TILL EN FJÄRDEDEL AV NIVÅN ÅR 1990.
SKULLE DU VÅGA... drömma om ett eget barn om graviditet och förlossning
var synnerligen allvarliga hälsorisker?
I utvecklingsländerna är graviditet och förlossning de vanligaste dödsorsakerna för
15-19 åriga flickor. En stor del av dödsfallen skulle gå att förhindra, särskilt om
man hade flera barnmorskor och mera rådgivningsservice. Rådgivningsbyråerna
förbereder blivande mammor och pappor både på förlossningen och på föräldraskapet.
En viktig del av rådgivningsbyråernas verksamhet är att de följer upp mammornas
hälsotillstånd. Behovet av information är stort. Man borde erbjuda upplysning om
reproduktiv och sexuell hälsa i skolan, både åt flickor och åt pojkar.
Målet är att det ska finnas en barnmorska eller annan professionell sjukskötare
närvarande vid alla förlossningar.

GÖR VI FRAMSTEG?
Globalt sett har förlossningsdödsfallen minskat. Men den positiva utvecklingen gäller
inte krigshärjade länder som Etiopien, Afghanistan och Sierra Leone. Egypten är
ett exempel på ett land som har nått strålande resultat. Där fick man ner
mödradödligheten med 50 % på åtta år. Det lyckades genom att man utökade stödet
och informationen till mödrarna.

VISSTE DU ATT...
Mer än en halv miljon flickor och kvinnor dör varje år av komplikationer som sammanhänger
med graviditet eller förlossning.
Så gott som all mödradödlighet sker i utvecklingsländerna.
Hälften av de 18-åriga flickorna i utvecklingsländerna är mammor. I Finland är
förstföderskornas medelålder 28 år.
Hälften av mödrarna i utvecklingsländerna föder utan hjälp av någon professionell barnmorska
eller läkare.
De första rådgivningsbyråerna i Finland grundades på 1920-talet. Idag använder sig nästan
alla väntande mammor (och pappor) av de kostnadsfria rådgivningstjänsterna.

Beredd på krig mot den osynliga
fienden stod läkaren iförd
traditionell stridsmundering; vit
rock och mössa. Dessutom var
han utrustad med stetoskop,
termometer, bekväma sandaler och
rena händer.

Trots att miljoner fiender redan är besegrade fortsätter kampen.

MILLENNIEMÅL NR 6: BEKÄMPA AIDS,
MALARIA OCH ANDRA SJUKDOMAR.
TÄNK OM... du var hiv-positiv och inte hade en chans att få vård eller mediciner,
eller tänk om myggorna i Finland spred malaria?
Varje år smittas nästan lika många människor av hiv som det finns invånare i
Finland. Över en miljon människor dör i malaria och av dem är tre fjärdedelar barn.
Mål nummer sex är att stoppa sjukdomarnas spridning och se till att antalet
insjuknade sjunker. Allvarliga smittosamma sjukdomar som malaria, tuberkulos (en
lungsjukdom) och hiv/aids är mördare i det tysta. Förutom i de insjuknades och
avlidnas familjer märks följderna i hela samhället. Hiv/aids och malaria har i många
länder åstadkommit att en utveckling som i tiotals år varit positiv har förändrats
i negativ riktning. Exempelvis i Zimbabwe är det brist på lärare eftersom så många
lärare har dött av aids.
I all kamp mot sjukdomar är metoderna ungefär de samma. Information, utbildning
och skyddsmedel måste finnas, de insjuknade måste få vård och mediciner och man
borde satsa på forskning. Allt det här kräver pengar och vilja.
GÖR VI FRAMSTEG?
Det sjätte millenniemålet är det enda där betydande framsteg inte har skett. I många
länder har man ändå effektivt lyckats minska spridningen av aids/hiv. Thailand i
Asien och Uganda i Afrika har visat världen hur man kan hejda antalet hiv/aidssmittade
och till och med vända smittokurvan nedåt med hjälp av målmedvetet arbete. Fast
det ännu inte finns något vaccin har man utvecklat effektiva mediciner som hejdar
sjukdomens framfart. Medicinerna är emellertid för dyra för de flesta utvecklingsländer.
Det samma gäller många malariamediciner.

VISSTE DU ATT...
Hiv/aids ”upptäcktes” för 25 år sedan.
I vissa afrikanska länder som Swaziland, Botswana och Lesotho bär var tredje vuxna
invånare på hi-viruset.
Man har beräknat att 6000 människor avlider av aids varje dag.
År 2003 dog närmare 5000 människor av tuberkulos.
Under 1930-50 talen dog som mest 8000 människor per år av tuberkulos i Finland. År
2004 hade vi 347 fall av tuberkulos, men den är vanligtvis inte någon ödesdiger sjukdom
i Finland mera eftersom vi har mediciner och botemedel.
I Finland har man konstaterat lite mer än 1800 hiv-smittade totalt. Finland har kring
hundra nya smittofall varje år.

Du lilla planta i min trädgård, sjöng
Pingvinen glatt.
Grönt är skönt, kväkte Grodan
förtjust och krafsade med sin hacka.
Tuut, sa det när
Elefanten vattnade.

Den bästa utvecklingen är den som består från generation till generation.

MILLENNIEMÅL NR 7: STÖDJA HÅLLBAR
MILJÖUTVECKLING.
TÄNK OM... du bara fick brunt dricksvatten? Eller om du bodde i en koja utan
toalett och på gården hade alla träd huggits ner och använts som ved?
Det sjunde målet strävar efter att alla ska dra sitt strå till stacken för en hållbar
utveckling. Hållbar utveckling medför att vi till kommande generationer kan lämna
efter oss en värld där miljön inte är oåterkalleligt förstörd och där naturresurserna
inte tar slut.
Förutom att man försöker förhindra miljöförstöringen är målets syfte att halvera
antalet människor som inte har tillgång till rent dricksvatten och att förbättra livet
för hundra miljoner sluminvånare.
De stora städernas slumområden är överbefolkade och otrygga. De har inte tillräckligt
med skolor, sjukvård och rent vatten. I slummen är sjukdomar, arbetslöshet och död
vanligare än i andra stadsområden.
Alla de föregående millenniemålen är beroende av hur stora framsteg vi åstadkommer
med det sjunde målet. Ansvaret för hållbar utveckling ligger främst hos de rika
staterna för det är de utvecklade länderna som belastar miljön mest.
GÖR VI FRAMSTEG?
Det finns mycket att göra. Naturresurserna används i allt snabbare takt och man kan
redan märka förändringar i världens klimat på grund av alla utsläpp. Energi används
nog effektivare och mera ekonomiskt än förr, men den behövs också i allt högre grad.
Fast det är svårt att beskriva utvecklingen i siffror går det att bedöma den bland
annat genom att mäta hur mycket föroreningar som har släppts ut i atmosfären,
skogarnas areal och bortfallet av djur- och växtarter. Framsteg är till exempel att
världens naturskyddsområden har blivit fler. Mer än tio procent av jordens yta har
utnämnts till skyddade områden.
Från nivån år 1990 har antalet människor som saknar rent dricksvatten sjunkit med
mer än 400 miljoner. Men den goda utvecklingen har inte varit jämn. I Afrika söder
om Sahara lider fyra människor av tio av brist på rent dricksvatten.

VISSTE DU ATT..
En fjärdedel av utvecklingsländernas invånare, dvs. cirka 1,3 miljarder människor, lever
i områden som är ekologiskt känsliga, till exempel bergstrakter och torra områden. De
flesta av dem lever i extrem fattigdom.
Världens slumområden expanderar kraftigt. I dem är var sjätte människa bosatt, vilket
betyder ungefär en miljard människor.
Var sjätte människa eller mer än en miljard har inte tillgång till rent dricksvatten.
Under de senaste tio åren har det försvunnit så mycket skog från jordens yta att det
motsvarar två gånger Finlands yta.
Varje finländare producerar årligen 550 kg samhällsavfall.

Pingvinen och Oxen dansade
internationell samarbetsdans.
Härligt! kväkte Grodan och
skuttade i takt.
Spindeln sveptes med
av rytmen och svängde
sina lurviga ben.

Partnerskap är att hitta en gemensam melodi.

MILLENNIEMÅL NR 8: SKAPA GLOBALT
PARTNERSKAP FÖR UTVECKLING
SKULLE DU VARA REDO... att köpa ”rättvisa” frukter även om de var dyrare?
Skulle du vara redo att förändra dina levnadsvanor?
I ett riktigt partnerskap är alla likvärdiga och alla har lika stora rättigheter och
skyldigheter. I det åttonde målet kristalliseras tanken att ingen står ensam, alla
måste agera tillsammans. Utvecklingssamarbete betyder att utvecklingsländerna är
jämlika partners med sina biståndsgivare.
De fattiga länderna ansvarar själva för sin utveckling men man måste ge dem
möjligheter att föra den framåt. De rika länderna bör ge sådant stöd åt de fattiga
länderna som de är i behov av och avlägsna hindren för utvecklingen. Det betyder
att utvecklingsbiståndet måste utökas. Fattiga länder bör få möjligheter att bedriva
jämlik och rättvis handel med den övriga världen. För att främja rättvis handel
måste dessutom de fattiga ländernas skuldproblem lösas. Eftersom utvecklingen
kräver information och kunskap måste också ny teknologi nå alla. Det samma gäller
mediciner.
Att de unga människorna spelar en viktig roll bekräftas också i det åttonde målet,
och att garantera arbetsplatser åt ungdomar är nödvändigt.
Det åttonde och sista millenniemålet är det mest ambitiösa – det beror på det
åttonde målets framgång om alla de andra målen ska bli verklighet.
GÖR VI FRAMSTEG?
Hur det åttonde millenniemålet framskrider mäts i första hand med hjälp av
utvecklingsstöd. De rika länderna har avtalat om att använda 0,7 procent av sina
bruttonationalinkomster till utvecklingsstöd. Bara fem länder har uppfyllt löftet:
Sverige, Norge, Danmark, Luxemburg och Holland. Finland strävar efter att sälla
sig till dem senast år 2010.
Enbart pengar är ändå inte tillräckligt och utvecklingsstödet måste utnyttjas
effektivare än hittills. Finland och de andra givarländerna försöker tillsammans med
mottagarländerna dvs. utvecklingsländerna förbättra samarbetet och samordningen
av all verksamhet. Utvecklingsländerna är skyldiga att ta med sina fattiga medborgare
i planering och beslutsfattande.

VISSTE DU ATT...
Många utvecklingsländer använder mera pengar till att sköta sina skulder än på utbildning
och hälsovård.
Millenniemålen kan uppnås, om världens länder använder en tiondel mindre pengar på vapen
och istället satsar pengarna på utveckling.
I Europa får korna understöd för cirka två euro per dag vilket är mer än vad hälften av
jordens invånare förtjänar.
Finlands utvecklingsarbete ökar men vi har ännu lång väg kvar till målet. År 2006 reserverades
670 miljoner euro eller ungefär 125 euro per invånare för utvecklingssamarbete.

Utvecklingsproblemen är sammanflätade med varandra. Om ett problem löses medför det
att de andra också löses, och tvärtom.
EXEMPEL:

Det går att ta sig upp ur fattigdom och misär (mål 1)

genom att gå i skola (mål 2)

vi måste sköta om miljön (mål 7) för
nedsmutsningen och exploateringen av
naturresurser leder till fattigdom

smutsigt och stillastående vatten
erbjuder grogrund för sjukdomar,
vars spridning måste stoppas
(mål 6)

problemen är gemensamma för oss alla,
och för att vi ska kunna lösa dem krävs
samarbete (mål 8).

ofta ges flickor inte denna
möjlighet (mål 3) vilket leder till
att deras liv blir svårare än pojkars
och mäns liv

en så simpel sak som brist på rent vatten kan hindra flickor från att gå i skola
om deras uppgift är att hämta vatten åt familjen på kilometers avstånd. Om
alla hade rent vatten skulle det avsevärt minska både barn- och mödradödlighet
(mål 4 och 5)

TIDEN GÅR... 2015 KOMMER SNART!
Det har gått sex år sedan millenniemålen godkändes. Framsteg har gjorts på alla områden
men takten måste öka om vi ska uppnå målen före den utsatta tidsgränsen. För tillfället
ser det ut som att endast mål nr 7 (rent dricksvatten) uppnås till år 2015.
Det finns verktyg och resurser för att uppnå millenniemålen, men det krävs att man tar
itu med orsakerna till fattigdomen och de andra utvecklingsproblemen. Man har satt igång
med praktiska åtgärder men utvecklingen har varit ojämn och långsam. De svåraste
utmaningarna gäller Afrika söder om Sahara.
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”Låt oss göra klart för oss vilka konsekvenserna blir, om vi låter detta tillfälle gå oss ur
händerna: miljoner människoliv som skulle gå att rädda kommer att gå förlorade, och
friheter som skulle gå att trygga kommer att förvägras. Och vi kommer att leva i en värld
som är farligare och instabilare.”
Kofi Annan, FN:s generalsekreterare
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TYSTA TSUNAMIER
På annandag jul år 2004 omkom minst 230 000 människor i tsunamikatastrofen, av dem var
178 finländare. Dessutom blev över två miljoner människor hemlösa. Resten av världen samlade
sina krafter för att hjälpa Sydostasiens länder. Tysta och skoningslösa ”tsunamier” som malaria,
hiv/aids, hunger och fattigdom får inte motsvarande uppmärksamhet. Dessa missförhållanden
skördar ändå tiotusentals människooffer varje dag.

FINLAND OCH MILLENNIEMÅLEN
I Finlands utvecklingssamarbete har millenniedeklarationen och dess åtta mål en central
plats. Det allra viktigaste är att försöka avskaffa den extrema fattigdomen i världen.
Utvecklingssamarbete bedrivs så att det främjar kvinnors och flickors ställning, jämställdhet
i samhället, mänskliga rättigheter och miljön.
Anslagen för utvecklingssamarbete stiger. År 2003 anvisade Finland 493 miljoner euro
till utvecklingssamarbetet och för år 2006 har 670 miljoner reserverats. För närvarande
stödjer alltså varje finländsk medborgare samarbetet med ca 125 euro per år. Jämfört
med många andra länder är det ingen hög summa. Till exempel används lika mycket pengar
varje år till att underhålla vägnätet som till utvecklingssamarbete.

UTVECKLINGSSAMARBETETS FORMER
I det så kallade bilaterala samarbetet strävar Finland särskilt efter att hjälpa de allra
fattigaste länderna. Allt praktiskt arbete grundar sig på avtal och planer som har utarbetats
i samarbete med mottagarlandet. I det multilaterala samarbetet kanaliseras hjälpen genom
internationella organisationer som står för det praktiska förverkligandet. För Finlands del
är de viktigaste organisationerna FN:s utvecklingsprogram UNDP, FN:s barnfond UNICEF,
FN:s befolkningsfond UNFPA och FN:s livsmedelsprogram WFP. Lite mindre än hälften
av utvecklingssamarbetsmedlen används till multilateralt bistånd. Finland är också med
och stödjer och förverkligar Europeiska unionens gemensamma utvecklingssamarbete.
Förutom det officiella samarbetet deltar också många medborgarorganisationer i att
genomföra det finska utvecklingssamarbetet.
Humanitärt bistånd ges till offer för naturkatastrofer och väpnade konflikter. Varje år
pågår tiotals krig och väpnade konflikter i världen. Dessutom inträffar 600-800
naturkatastrofer årligen och de flesta av offren bor i utvecklingsländerna. Det humanitära
biståndets andel av anslagen för utvecklingssamarbete har på senare år utgjort ungefär
en tiondel.
Grunderna för Finlands utvecklingssamarbete: http://global.finland.fi/public

VEMS FRAMTID?
Nästan alla världens länder ställer sig bakom millenniemålen men de blir inte verklighet
enbart genom regeringars beslut. Varje enskild människa kan dra sitt strå till stacken.
Unga människor befinner sig i en nyckelposition för av världens befolkning är var fjärde
människa mellan 10 och 24 år gammal. Det är alla staters plikt, också Finlands, att skapa
bättre förutsättningar för världens unga människor att påverka utvecklingen.
TÄNK OM... JAG SKULLE GÖRA NÅGONTING ÅT VÄRLDENS
UTVECKLING?
Delta och agera, exempelvis genom att gå med i någon organisation som bedriver
utvecklingssamarbete. I Finland finns det hundratals sådana organisationer och volontärarbete
finns alltid. I skolorna erbjuder dagsverket varje år möjlighet att göra en insats.
Diskutera med dina vänner, hemma och i skolan.
Dela med dig av information, till exempel under skolans morgonsamlingar eller temadagar.
Konsumera med eftertanke, köp hellre produkter som är försedda med märket för rättvis
handel. Med kritisk konsumtion kan man få underverk till stånd.
Påverka och gör din röst hörd genom att ordna olika slag av happenings och
demonstrationer. Pressa på beslutsfattare genom att skicka brev till dem för att påskynda
behandlingen av frågor som du tycker är viktiga.
Förverkliga millenniemålen exempelvis genom att ta hand om miljön och främja
jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Skaffa information, utan kunskap är det svårt att agera. Länkarna här nedanför hjälper
dig att komma igång.
FN: s millenniedeklaration
http://millenniemalen.dudal.com/files/1/Millennie_deklarationen.pdf
Utrikesministeriets sidor om millenniemålen
http://millenniemalen.fi
http://global.finland.fi
Finlands FN-förbunds sidor om millenniemålen (på finska)
http://www.ykliitto.fi/mdg/
FN:s befolkningsfond UNDP och millenniemålen
http://www.undp.se/
Informationssidor om global fostran (på finska)
http://www.kansainvalisyyskasvatus.net/

UTVECKLINGSSAMARBETE ÄR EN INVESTERING I FRAMTIDEN.
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