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 Genom Kyrkornas globala vecka kallas kyrkor, ekumeniska organisationer och alla 

människor av god vilja att arbeta tillsammans för fred, rättvisa och försoning – lokalt, 

regionalt och globalt. 

Som kyrkor är vi del av en världsvid gemenskap. Vi är sammanbundna, från vårt 

lokala sammanhang, med det globala. Som Paulus skriver i Romarbrevet 12:4 så 

utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. När vi som kyrkor och organisationer 

bakom Kyrkornas globala vecka väljer att använda vår gemensamma röst gör vi det 

utifrån ett kall att stå på de maktlösa och svagas sida. Genom Kyrkornas globala 

vecka i november 2005 delar vi den globala gemenskap som kämpar för att utrota 

fattigdomen. Men är också del av en nationell kristen gemenskap för att finna mod 

att leva den förändring vi vill se i världen. 
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caritas, diakonia, liv & fredinstitutet, lutherhjälpen,  

pmu interlife, rättvisenätverket speak, sensus studieförbund,  

studieförbundet bilda, svenska missionsrådet och sveriges kristna råd
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”Vi kan inte äta av nattvardsbrödet  
och stillatigande se på när systrar  

och bröder runt om i världen saknar  
allt vad dagligt bröd heter”

 malin strindberg 
  präst i Nacka församling, Svenska kyrkan 



OM KYRKORNAS GLOBALA VECKA
UTROTAFATTIGDOM

EN.NU
Kyrkornas globala sön- 

dag har från 

och med i år blivit Kyrkornas globala vecka. Det 

är tredje året i rad som kyrkor och organisationer 

i Sverige tillsammans 

uppmärksammar glo-

bala rättvisefrågor vid 

tiden runt domssön-

dagen i november. Men idén är inte ny. Den eku-

meniska u-veckan, som startade 1972, arrang-

erades av Svenska ekumeniska nämnden och 

Svenska missionsrådet under många år. Under 

den ekumeniska U-veckan samlades olika kyr-

kor, kristna organisationer som studentrörelser 

och enskilda individer runt tiden för domssön-

dagen för att både fira gudstjänst tillsammans 

och påverka makthavare. I mitten av 90-talet 

upphörde det nationella samordnandet av  

u-veckan, men genom Kyrkornas globala vecka 

har denna tradition fått nytt liv. Huvudansva-

rig för Kyrkornas globala vecka är Sveriges 

Kristna Råd med sina 28 medlemskyrkor. 

Arrangemanget som helhet genomförs till-

sammans med Caritas, Diakonia, Liv & 

Fredinstitutet, Luther-

hjälpen, PMU Inter- 

life, Sensus Studie-

förbund, Rättvisenät-

verket SPEAK, Studieförbundet Bilda och 

Svenska missionsrådet. Dessa organisatio-

ner samverkar i en projektgrupp för plane-

ring och genomförande av globala veckan. 

Målet med Kyrkornas globala vecka är att 

uppmuntra till debatt och förståelse för 

globala utvecklingsfrågor genom lokala och 

ekumeniska arrangemang. Globala veckan 

infaller alltid söndagen före domssöndagen 

till och med domssöndagen, i år den 13–20 

november. Temat för Globala veckan 2005 är 
Utrota fattigdomen nu. 



Världens ledare har enats om de så kallade millennie-

målen, åtta mål för att bekämpa fattigdomen i värl-

den. Det första och mest kända målet är utrota extrem fat-

tigdom och hunger. Delmålet är att halvera fattigdomen till 

år 2015. Men i nuvarande utvecklingstakt kommer de flesta 

av målen inte att uppnås. Samtidigt som det idag finns både 

tillräckligt med resurser och kunskap för att lyckas. Det som 

krävs är politisk vilja och handling. 

Under 2005 pågår en global kampanj, den största mobi-

lisering mot fattigdomen någonsin – A Global Call to Action 

Against Poverty. I över 90 länder världen över genomförs un-

ÅRETS TEMA 
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1. Utrota extrem fattigdom och hunger.

 • Halvera andelen av befolkningen vars inkomst är mindre än  

  en dollar om dagen, mellan 1990 och 2015.

 • Halvera andelen av befolkningen som lider av hunger,  

  mellan 1990 och 2015.

2. Uppnå universell grundskoleutbildning.

 • År 2015 ska alla barn, pojkar som flickor, kunna   

  genomföra sin grundskoleutbildning.

3. Främja jämställdheten mellan könen och stärka 

 kvinnans ställning.

 • Utjämna könsskillnader i grundskolan till år 2005 och all   

  utbildning till år 2015.

4. Minska barnadödligheten.

 • Minska andelen barn som dör innan fem års ålder med  

  två tredjedelar mellan 1990 och 2015.

der året olika aktiviteter för att sätta press på världens ledare 

att leva upp till löftet att millenniemålen ska uppnås. För-

grundsgestalter för kampanjen är Nelson Mandela och Bono. 

Under året har kända byggnader som Eiffeltornet i Paris och 

Colosseum i Rom klätts i vita band och Bob Geldof har ar-

rangerat Live 8 galor för att sätta press på världens ledare. 

Den globala kampanjen kallas ”vitabandkampanjen” därför 

att symbolen för att utrota fattigdomen är ett vitt band. 

När vi samlas i november 2005 för att fira Kyrkornas 

globala vecka är vi en del av denna globala kampanj som strä-

var efter en värld utan fattigdom.

5. Förbättra mödrahälsan.

 • Minska dödsfall i samband med födslar och graviditet   

  med två tredjedelar mellan 1990 och 2015.

6. Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar

 • Stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra   

  sjukdomar, och vända trenden från en ökning till en   

  minskning av antal nya fall innan 2015.

7. Säkra en miljömässig och hållbar utveckling.

 • Integrera principerna om hållbar utveckling i nationella   

  policys och program samt vända trenden av miljöför–  

  störing till år 2015.

 • Halvera antalet människor utan tillgång till rent dricks–  

  vatten, mellan 1990 och 2015.

 • Uppnå en väsentlig förbättring av livsvillkoren för de ca   

  100 miljoner människor i slumområden till år 2020.

8. Bilda ett globalt partnerskap för utveckling.

 • Bland annat genom rättvisa handelsregler, ökat bistånd,   

  skuldavskrivning för fattiga och skuldsatta länder.

Källa: UNDP (United Nations Development Program) 

De åtta millenniemålen

4. . . . . I N S P I R AT I O N
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VARFÖR ÄR KYRKORNAS RÖST SÅ VIKTIG?

”Fattigdom och förödelse är ett förnekande av Guds vilja, 
en förvanskad skapelse där Guds ära är förlöjligad och föraktad.” 

(Biskop Romero från El Salvador 1980)

Den värdegrund som kristna kyrkor och organisationer bekänner sig till tar sin 

utgångspunkt i att Gud har skapat världen och att han älskar den. Varje människa 

är skapad till Guds avbild och är älskad av Gud. Därför är kyrkans uppgift att alltid stå på de 

utsatta och lidande människornas sida. Genom insamlingar och katastrofbistånd spelar kyrkorna 

redan idag en viktig roll för att lindra lidande och ge människor en drägligare tillvaro. 

Men det är genom att tydligt konfrontera de makter och strukturer som bidrar till fattigdom 

och orättvisor som kyrkorna är en del av det viktigaste förändringsarbetet. 
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millenniemål 1:
UTROTA FATTIGDOM OCH HUNGER
Masambo Davis är över 80 år men en mycket pigg åldring. 
Han bor i en by som heter Sunu i Uganda tillsammans med en 
av sina tre fruar och några av de över hundra barnbarnen. Ma-
sambo äger inte mycket jord, men det räcker till att odla hirs, 
majs, söt potatis och grönsaker.

Masambo är med i ett projekt som går ut på att de familjer 
som har svårt att försörja sig får en dräktig ko att föda upp. 
Projektet drivs av utvecklingsavdelningen inom Ugandas angli-
kanska kyrka och får stöd av Lutherhjälpen. När kon har fött en 

kvigkalv behåller familjen den ett år innan den lämnas tillbaka 
till projektet för att gå vidare till en ny familj. Alla tjurkalvar och 
de följande kvigkalvarna får familjen behålla. 

Masambos ko har redan fått en tjurkalv som han själv be-
håller. Nästa gång kon kalvar hoppas han att det blir en kvig-
kalv, som återgår till projektet.

– Nu vill jag att någon av mina grannar ska få samma 
möjlighet som jag. Det är ju det som är meningen, så att det blir 
rättvist, menar han. msambo davis

”Nu vill jag att någon 
av mina grannar 

ska få samma 
möjlighet som jag.”
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Men det är inte bara dåliga lokala förhållande som ska-

par fattigdom och hunger. Den vanligaste orsaken till svält 

är krig och väpnade konflikter. Krig och konflikter gör det 

omöjligt att planera sin långsiktiga försörjning, att sälja 

sina produkter på marknader och att få stöd av den egna 

regeringen. En annan orsak kan vara överutnyttjande av 

naturresurser. När allt fler människor tvingas försörja sig 

på ett begränsat utrymme blir trycket på marken ofta för 

hårt. Resultatet blir nedhuggning av skog, för många be-

tande djur, ökad erosion, minskad bördighet och mindre 

vatten. 

Många åtgärder behövs

För att bekämpa fattigdom och hunger krävs många olika 

åtgärder. Stöd för att lösa konflikter och stärka demokratin 

och jämställdheten är några sätt att motverka fattigdom. 

Genom att arbeta för alla barns rätt att gå i skolan, för 

bättre sjukvård och bekämpning av aids och andra sjukdo-

mar påverkar man människors möjlighet till en tryggad 

försörjning. Men för att få till en hållbar livsmedelsförsörj-

ning i fattiga länder måste spelreglerna för världshandel 

förändras och bli mer rättvisa. Fattiga länder måste få kon-

kurrera på de rika ländernas marknader och slippa dum-

pande jordbruksprodukter från Europa och USA. För 

uppnå det första millenniemålet och utrota fattigdomen 

och hungern i världen måste vi alltså också uppnå de andra 

millenniemålen.

Att få äta sig mätt är en grundläggande mänsklig rättig-

het. Ändå får närmare en miljard människor runt om 

i världen inte tillräckligt med mat. FN:s första millenniemål 

handlar om att halvera extrem fattigdom och hunger fram 

till år 2015 och på sikt att utrota all fattigdom och hunger. 

Idag går tyvärr utvecklingen åt fel håll.

Därför går utvecklingen åt fel håll

Idag produceras tillräckligt med mat i världen för att alla ska 

kunna äta sig mätta. Fattigdom och hunger beror snarare på 

orättvisa strukturer och brist på demokrati, jämställdhet och 

fred. Fattiga människor har sämre möjligheter att få tillgång 

till den mat som finns, eftersom de saknar makt, köpkraft 

och resurser att själva producera tillräckligt med mat. Varför 

är det så här? Det handlar inte alltid om stora svältkatastro-

fer, utan oftast om en daglig, tärande hunger. Denna orättvisa 

löser man inte genom hjälpsändningar med mat. Istället 

krävs att människors långsiktiga försörjning säkras. Där spe-

lar jordbruket en nyckelroll, inte bara för att det producerar 

mat, utan också för att det ger arbete och inkomster till ma-

joriteten av de människor som hungrar. För att stödja utveck-

lingen av ett hållbart jordbruk som ger människor en god 

försörjning krävs förbättrat utsäde, anpassade jordbruksme-

toder, tillgång till rent vatten och fler grödor som kan minska 

beroendet av en enda gröda. För att produkter ska kunna säl-

jas på lokala eller internationella marknader behöver bland 

annat även vägar och annan infrastruktur utvecklas. 
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millenniemål 6: BEKÄMPA HIV/AIDS 

– Det känns som om jag fått en andra chans. Nu vill jag för-
söka hjälpa andra i samma situation. 

Bongiwe Gongwana är 35 år och tar hand om sex barn. 
1994 kom chockbeskedet, hiv-testet visade sig vara positivt. Det 
året började hennes kamp, kampen för att överleva, kampen 
mot fördomar och förtyck, kampen för barnen. 

– Hiv/aids är ingen lätt sak. Vi behöver stödgrupper där 
vi kan få mötas. Kyrkan måste stötta de personer som lider av 
sjukdomen för i Gud finns inga misslyckanden!

Det är en stark kvinna som sitter framme på podiet under 
PMU InterLifes hiv/aids-seminarium i Johannesburg 2004, 
en kvinna som tvingats gå igenom en hel del. Det är inte lätt att 
möta hundratals pastorer och missionsengagerade, deras frågor 
och deras nyfikenhet. Men det är nödvändigt. Kyrkans ögon 
måste öppnas. 

– När jag var som sjukast bestämde jag mig för att vända 
mig till Gud. Han är den ende som kan hjälpa mig. Och han 
har hjälpt mig mycket. Min andra dotter föddes hiv-negativ, 
trots att jag bar på viruset, och jag fick möta en person som idag 
betalar för min bromsmedicin. Det är verkligen två under. 

                                       bongiwe gongwana

”Det känns som om jag fått en  
andra chans. Nu vill jag försöka  
hjälpa andra i samma situation.”

. . . . . I N S P I R AT I O N
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Hiv/aids har blivit ett av de stora hoten mot utveck-

ling, framförallt i södra Afrika. Cirka 40 miljoner 

beräknas bära på hiv-viruset eller ha insjuknat i aids. Och 

sjukdomen är inget som bara finns utanför kyrkan, sjukdo-

men är i högsta grad en realitet även innanför församling-

ens väggar. I många av de hårdast drabbade länderna är 

kyrkan en kraft att räkna med. Som gräsrotsrörelse har kyr-

kan runt om i världen stora möjligheter att verka för ett öp-

pet samtalsklimat, att ge verktyg och kunskap, motarbeta 

stigma och diskriminering och ge den hiv-smittade en plats 

i gemenskapen. Att öka kunskapen kring sjukdomen, hur den 

smittar, hur man kan skydda sig och så vidare, är A och O för 

att stoppa spridningen. På många håll i världen är kunska-

pen kring sjukdomen skrämmande låg. 

Nödvändigt engagemang i Sverige 

Men det är inte bara i Afrika och andra länder som frågan 

kring hiv/aids är viktig. Det är minst lika viktigt för kyrkor 

och samarbetspartners i Sverige. De länder där hiv/aids 

ökar snabbast procentuellt sett ligger bara några timmar 

bort med båt – i våra grannländer österut. Därför måste 

även svenska ungdomar få information och kunskap för att 

kunna skydda sig på rätt sätt. Ska vi nå det sjätte millen-

niemålet, att stoppa spridningen av hiv/aids till år 2015, 

måste vi alla hjälpas åt. 

– Flera församlingar runt om i Sverige har tagit till sig 

hiv/aids-problematiken. Pingstkyrkan i Karlstad jobbar un-

der hela 2005 med att samla in pengar till hiv/aids-insatser 

i världen genom konserter och andra arrangemang. I Jönkö-

ping jobbar församlingar ekumeniskt för att höja medveten-

heten genom bland annat stödgalor och temaresor. 

millenniemål 6: BEKÄMPA HIV/AIDS 

HIV AIDS



millenniemål 8:
GLOBALT PARTNERSKAP FÖR UTVECKLING 

”För första gången i mitt liv har 
jag hållit riktiga pengar i min hand. 
Det känns...ja, stort på något sätt. 
Vår by var ju på väg att dö när 
priset på ris sjönk på grund av 
importen. Men tillverkningen av 
rökelse stickor har förändrat livet.”
 nirmala makik

. . . . . I N S P I R AT I O N 10



De fattiga ländernas regeringar har ett stort ansvar för 

att skapa de rätta förutsättningarna för att människor 

ska ha möjlighet, förmåga och kraft att ta sig ur fattigdomsfäl-

lan. Men det räcker inte, de rika länderna måste ta sitt ansvar 

för att en förändring ska vara möjlig. Fattigdom är inte bara 

brist på pengar eller saker. Det handlar också om orättvisa 

samhällstrukturer som förtrycker och förhindrar utveckling. 

Många av de beslut – och brist på beslut – som leder till 

fattigdom och maktlöshet tas av beslutsfattare i den rika 

världen. Därför har vi har ett extra stort ansvar att agera, 

särskilt när det gäller huvuduppgifterna i millenniemål 8: 

att skapa rättvisa handelsregler, att skriva av fattiga länders 

skulder, att ge mer och bättre bistånd. 

Rättvis handel

Att levebrödet för miljontals fattiga bönder riskeras att slås 

undan på grund av EU:s jordbruks- och handelspolitik är 

bara en av de konsekvenser som dagens orättvisa regelverk 

får. Därför måste biståndsorganisationer arbeta både med 

att hjälpa fattiga människor att hitta alternativa inkomst-

källor, och för att förändra reglerna som påverkar utveck-

lingsmöjligheterna i fattiga länder. 

Fattiga länder måste ges ökade möjligheter att påverka, 

och handeln måste främja en rättvis och hållbar utveckling.

Skuldavskrivningar

– Skulderna är så orättvisa att jag som präst och kristen helt 

enkelt måste agera. Kristendomen handlar om rättvisa. Det 

handlar om livet och om att bry sig om dem som är fattiga, 

säger Malcom Damon från Economic Justice Network, en 

av Diakonias samarbetspartners i Sydafrika . För Malcolm 

har det varit en självklarhet att engagera sig för att få de fat-

tigaste ländernas skulder avskrivna.

Fattiga länders skulder är ett av de största hindren för 

fattigdomsbekämpning. Två av tre länder betalar av mer på 

sin skuld än vad de har råd att satsa på sjukvård. Skuldav-

skrivningar har hittills inte varit tillräckliga. Det behövs 

ökade skuldavskrivningar baserat på länders resursbehov 

för att skapa utveckling. Den rika världens länder, IMF och 

Världsbanken har ett ansvar att agera.

Mer och bättre bistånd

Fattigdom kan inte utrotas utan ett ökat bistånd. Världens rika 

länder har lovat ge 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst i 

bistånd. Detta löfte är långt ifrån uppfyllt. Sverige har lovat ge 1 

procent, ett löfte som återstår att infrias. Men biståndet måste 

också vara av bra kvalitet, utgå från fattiga länders egna strategier, 

fattigas behov, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.

I svenska församlingar finns också ett stort engagemang 

för globala rättvisefrågor. Exemplen på studiecirklar, tema-

gudstjänster, namninsamlingar är många.

– Många blir väldigt engagerade och vill vara med och 

förändra, säger Lisen Thöresson som är med i en rättvise-

grupp i missionskyrkan i Ockelbo. Inför årets globala vecka 

planerar rättvisegruppen att anordna en ekumenisk guds-

tjänst tillsammans med Svenska kyrkan i Ockelbo.

11
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Men hur gör man då för att vara 

en förändringens kraft? Hur 

kan våra vardagliga handlingar bidra till att ut-

rota fattigdomen? Ett sätt att förändra är att skaff a 

mer kunskap och att prata öppet om orättvisorna och vad 

som krävs för förändring. Det är ofta genom nya insikter 

och ny information som människor börjar förändra sitt be-

teende. Några av aktiviteterna i det här häftet syftar just till 

väcka intresse och vilja att lära sig mer. Genom att bära vita 

band eller anordna tipspromenader i församlingarna bidrar 

man till att skapa engagemang och förändra människors 

sätt att se på världen. Man ska heller inte glömma att enkla 

vardagsval kan göra stor skillnad. Glöm inte bort att det 

mesta blir roligare och bättre om man gör det tillsammans. 

Bjud gärna in andra kyrkor, föreningar, idrottsklubbar, sko-

lor eller andra intresserade på orten och göra aktiviteter till-

sammans. Ännu mer tips fi nns på globala veckans hemsida: 

www.skr.org/globalaveckan

BÄR DET VITA BANDET
SYFTE: Det vita bandet är symbolen för kampanjen Utrota 

fattigdomen nu. Tusentals människor bär det på sig och det 

har synts på många offi  ciella byggnader runt om i världen. 

Genom att bära det vita bandet visar man att man stöder 

kampanjen. Att bära det vita bandet är också ett sätt att 

intressera människor för kampanjen.

MÅLGRUPP: Enskilda människor man möter, lokala medier.

HUR?: För information om hur du beställer vita band med 

texten Utrota fattigdomen nu gå in på 

www.utrotafattigdomen.nu eller www.skr.org/globalaveckan. 

Du kan också ringa 08-453 68 14. Du kan självklart 

göra dina egna vita band. Det kan t ex vara en aktivitet för 

ungdomsgruppen eller scoutgruppen i kyrkan. 

DEKORERA MED VITA BAND 
SYFTE: Genom att hänga upp det vita bandet på er kyrka 

eller någon annan byggnad under ”Kyrkornas globala vecka” 

så ser många människor att kampanjen pågår i Sverige. 

MÅLGRUPP: Medlemmar i församlingar, människor i det 

lokala samhället, medier, politiker.

HUR?: På vitt tyg kan man skriva med stora bokstäver

UTROTA FATTIGDOMEN NU. Häng upp som en ban-

deroll på kyrktorn eller fasad eller inne i kyrkan på en guds-

tjänst under globala veckan. Det kan vara en aktivitet på en 

tonårs/scoutkväll att göra banderollen samtidigt som man 

lär sig om millenniemålen. Banderollen blir en del av de för-

beredelser som församlingar och lokala ekumeniska råd gör 

inför globala veckan. Ett bra tips är att ta kontakt med lo-

VI KAN GÖRA SKILLNAD – TIPS  OCH IDÉER PÅ ENKLA AKTIVITETER

VITABANDET

Men hur gör man då för att vara 

en förändringens kraft? Hur 

kan våra vardagliga handlingar bidra till att ut-

rota fattigdomen? Ett sätt att förändra är att skaff a 

mer kunskap och att prata öppet om orättvisorna och vad 

som krävs för förändring. Det är ofta genom nya insikter 

och ny information som människor börjar förändra sitt be-

teende. Några av aktiviteterna i det här häftet syftar just till 

väcka intresse och vilja att lära sig mer. Genom att bära vita 

VI KAN GÖRA SKILLNAD 
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kala media och berätta om engagemanget. En banderoll på 

kyrkan kan vara en del i kontaktarbetet med media.

BJUD IN EN GÄST SOM 
TALAR OM MILLENNIEMÅLEN

SYFTE: Att fördjupa kunskapen om millenniemålen genom 

att höra någon med specifi ka kunskaper och erfarenheter 

om frågorna.

MÅLGRUPP: Medlemmar i församlingar och människor i 

det lokala sammanhanget.

HUR?: På hemsidan www.skr.org/globalaveckan fi nns en 

lista på personer som gärna kommer ut i församlingar under 

globala veckan och talar. Ni kan också ringa 08-453 68 14. 

Glöm inte att det kan vara bra att var ute i god tid.

VITABANDET

”Hoppet lever i vår strävan att göra 
det goda och det rätta. Att vi sen inte 
alltid lyckas får vi förlåta oss själva”

 sofia walan
 Sveriges Kristna Råd

”Det borde vara svårt att tro på en 
rättvis och god Gud utan att låta det få 

konsekvenser för ens handlande”
 stefan ershammar
 aktiv i rättvisenätverket SPEAK
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TIPSPROMENAD OM MILLENNIEMÅLEN
SYFTE: Att på ett enkelt och lättsamt sätt lära sig mer om 

millenniemålen. 

MÅLGRUPP: Tipspromenaden är gjord med tanke på att 

vuxna och barn ska kunna gå tillsammans, därav den varie-

rande svårighetsgraden. Men den lämpar sig också för ung-

domar i gymnasieåldern eller enbart vuxna. Tipspromena-

den kan användas för alla typer av grupper i kyrkan, vid 

kyrkkaffet, för pensionärsgrupper, i scouter eller för konfir-

mander. Den passar också bra att ha vid torgaktiviteter eller 

liknande i det lokala samhället.

HUR?: Det enklaste är att gå in på www.skr.org/globala-
veckan och ladda ner frågorna i färdig tipspromenadform. 

Ni kan också ringa och beställa den i denna form 08-453 68 
14. Alternativet är att skriva av frågorna själv på A4 papper. 

Ett bra tips är att köpa rättvisemärkt choklad, kaffe eller 

fotbollar som priser (finns att beställa via www.sackeus.se). 

Texterna under rubriken Visste du att: längst ner under 

varje fråga kan ibland hjälpa till att ge svaret på frågan. Vill 

man göra tipspromenaden svårare kan man låta bli att ha 

med dessa. Men de ger inte alla svar och bidrar med bra och 

rolig information.

Introduktionstext om 
millenniemålen till tipspromenaden:

1,2 miljarder människor lever idag i extrem fattigdom. 

Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för 

att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består av åtta 

konkreta mål, det mest kända är Att halvera fattigdom och 

hunger till år 2015. Men vi som världsmedborgare måste 

fortsätta påminna våra ledare om att de lovat att utrota fat-

tigdomen. Genom den här tipspromenaden kan du testa 

hur mycket du vet om millenniemålen och hur man kan 

minska fattigdomen i världen. Du kanske lär dig ett och annat 

nytt på vägen!
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Fråga 1

Det finns en stor organisation som bildades efter andra 

världskriget för att bevara fred, stärka mänskliga rättighe-

ter och förbättra levnadsvillkoren för människor.

Vad heter den?

1. EU

X. FN

2. DN

Visste du att: 
Schweiz blev medlem så sent som 2002? Man har tidigare 
stått utanför eftersom ett medlemskap skulle kunna äventyra 
landets neutralitet. 

Fråga 2

Man beräknas var extremt fattig om man inte har mer än 

en dollar (ca 8 kr) om dagen att leva på. 

Hur många människor på jorden lever så?

1. var tredje

X. var femte

2. var tionde

Visste du att:
Världens rika regeringar faktiskt har lovat att fullfölja sina åtag-
anden att bekämpa fattigdomen i världen? T.ex så har Sverige 
lovat att ge 1 procent av BNI i bistånd från och med år 2006.  
Det du och jag kan göra är att se till att de håller sina löften.

Fråga 3

Ett av målen handlar om att alla barn i hela världen 

borde få…

1. gå i skolan.

X. vara med och bestämma mer

2. slippa äta fisk

Visste du att:
115 miljoner barn (i skolåldern) inte går i skolan. Många 
utav dem arbetar istället. Tyvärr får inte alla ens lön för sitt 
arbete. De arbetar nämligen av skulder som föräldrarna har. 
För dessa barn är det omöjligt att ta sig ur skuldfällan utan 
hjälp utifrån.

Fråga 4

När vi åker på semester kan vi ta malariamedicin. Den 

lyxen finns inte för väldigt många människor.

Malaria är en sjukdom som sprids med ...

1. myggor

X. baciller

2. smutsigt vatten

Visste du att:
Malaria ihop med AIDS skördar flest dödsoffer i världen. Var 
30nde sekund insjuknar ett barn i malaria, det blir en miljon 
per år. Siffran hade kunnat halverats om de haft tillgång till 
något så enkelt som ett impregnerat myggnät.
 ▼

 ▼

HALVERA FATTIGDOM OCH HUNGER TILL ÅR 2015

TIPSPROM
ENAD
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Fråga 5

Här ser du tre märken som kan finnas på bananer. 

Vilket märke visar att de som plockat bananerna har 

bra arbetsförhållanden och får ordentligt betalt?

1. X. 2.

Visste du att:
Svenska konsumenter väljer ”schyssta varor” i allt större 
utsträckning! Det är framförallt en ökad försäljning av 
bananer (+47 procent) och kaffe (+28 procent) som bidragit 
till den positiva utvecklingen. Vilka varor med detta märke 
finns i din butik? 

Fråga 6

Många fattiga länder måste årligen betala tillbaka stora 

skulder till de rika länderna. Det betyder att de inte kan 

lägga så mycket pengar på skolan, hälso- och sjukvård i det 

egna landet. Sommaren 2005 beslutade glädjande nog 

några rika länder att efterskänka en del skulder.

Hur mycket pengar rörde det sig om

1. 40 miljarder kr

X. 10 miljoner kr

2. 300 miljarder kr

Visste du att:
Tack vare skuldavskrivning kunde Tanzania ta bort skolavgif-
ten för grundskolan. Resultatet blev att ytterligare en miljon 
barn kunde börja i skolan. 

Fråga 7

Över en miljard människor lever under smutsiga och 

ohygieniska förhållande. 

Vad är det allra viktigaste att ordna åt dem?

1.  rent vatten

X. toalettpapper 

2.  tvål

Vet du:
hur stor skillnaden på en miljon och en miljard egentligen är?
 • En människa som levt i en miljon sekunder är 11.5   
  dagar gammal. 
 • En människa som levt i en miljard sekunder är 32 år.

Fråga 8

Av alla barn i världen som inte går i skolan är större delen 

tjejer. Varför?

1.  Tjejer lär sig fortare och behöver inte gå lika många

  år i skolan

X.  De har så svårt att lära sig att det är ingen idé.

2.   De får inte gå i skolan eftersom de måste hjälpa till hemma.

Visste du att:
Endast 15 procent av alla regerings poster i världen innehavs 
av kvinnor!
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Fråga 9

Varje år dör 11 miljoner barn som är under 5 år.  

Vad dör de flesta av?

1.  trafikolyckor

X.  de blir uppätna av vilda djur

2.  sjukdomar

Visste du att:
Det djur som dödar flest människor i Afrika faktiskt är 
flodhästen.

Fråga 10. 

Många frågor handlar om fattiga människor i fattiga 

länder. Var i världen finns de allra fattigaste länderna?

1.  Södra Afrika

X.  Sydamerika

2.  Asien

Visste du att:
 • Hälften av alla afrikaner är under 15 år
 • Var femte människa på jorden är kines
 • Det är större skillnad mellan fattiga och rika i Syd-  
   amerika än i någon annan världsdel.

Fråga 11

Bonusfråga för att visa vad du har lärt dig av tipsrundan.

Vad kan du göra för att gör världen lite bättre och mer 

rättvis?

1.  köpa rättvisemärkta varor

X.   skänka pengar till hjälporganisationer

2.   att prata med andra om det du lärt dig på denna
  tipsrunda.

Visste du att: Det finns en bra hemsida med mer information om 
dessa frågor och även statistik på hur långt vi kommit med målen. 

Gå in på www.millenniemalen.se

FACIT:

  1) X 2) X

  3) 1 4) 1

  5) 2 6) 2

  7) 1 8) 2

  9) 2 10) 1

  11) 1X2

TIPSPROM
ENAD

”För att utrota fattigdomen  
måste vi börja med oss själva”

 tikhon lundell
 präst i Serbiska ortodoxa kyrkan
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AKTIVITETER FÖR BARNGRUPPER
SYFTE: att väcka nyfikenhet och engagemang för hur barn i 

andra delar av världen har det. Locka till funderingar om 

varför vissa är fattiga och andra rika , och vad vi kan göra 

för att förändra. 

MÅLGRUPP: Barngrupper i kyrkan eller skolan

HUR?: Ledaren samlar material i tidningar, på hemsidor el-

ler annat där det berättas om ett barn i en annan del av värl-

den. Klipp ur bilden på barnet och dela in gruppen i små-

grupper så att varje grupp får ett foto. Tala om vad barnet på 

bilden heter och i vilket land hon eller han bor. Låt barnen 

fantisera fritt och om barnet på bilden, hur många syskon har 

han eller hon. Vad tycker han/hon om att göra osv. Låt grup-

perna berätta för varandra vad de kommit fram till. Slutligen 

kan ledaren lite kort berätta den ”verkliga” historien. Obser-

vera att det är viktigt att det inte uppfattas som en tävling där 

man ska ha så mycket ”rätt” som möjligt. 

Avsluta med att ledarna spelar upp sketchen Schyssta 

bananer som finns i häftet med gudstjänstmaterial eller på 

hemsidan www.skr.org/globalaveckan. Det passar också 

bra att köpa rättvisemärkta bananer och choklad att ha som 

avslutning på samlingen.

GÖR EN INSTALLATION/GATUTEATER
SYFTE: Att väcka uppmärksamhet för skillnaden mellan 

rika och fattiga i världen. Installationen kan fungera för att 

väcka nyfikenhet hos förbipasserande så att man lättare kan 

informera dessa om millenniemålen eller andra aktiviteter 

som kaffeprovning eller tipspromenad.

MÅLGRUPP: Förbipasserande allmänhet på gatan eller i 

kyrkobesökare.

HUR?: En person klär sig som fattig, sitter på en matta på 

marken, med en liten skål ris framför sig. En annan klär sig 

som rik, förslagsvis i päls och hatt. Den rike sitter i en fin 

stol vid ett högt bord med fin utsmyckning, t ex ljusstake, 

flera tallrikar och bestick och mycket mat. Kontrasten mel-

lan de två personerna kommer få många att reagera. Even-

tuellt kan man komplettera installationen med ett anslag 

med statistik över fattiga och rika i världen
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SERVERA RÄTTVISEMÄRKT KAFFE
SYFTE: Att visa att man genom en enkel vardagshandling 

kan bidra till att arbetare i fattiga länder får bättre villkor, 

mer betalt och dessutom bidra till ekologisk odling.

MÅLGRUPP: Medlemmar i församlingen eller människor i 

det lokala samhället (man kan byta ut kaffe mot choklad 

om man riktar sig till en barn eller ungdomsgrupp) .

HUR?: Skriv en skylt med information om rättvisemärk-

ning där det framgår att personen som köper/dricker kaffet 

bidrar till förbättrade villkor 

för arbetare mm. (Informa-

tion finns på www.rattvise-

markt.se). Ställ skylten där 

man tar kaffe, antingen vid 

kyrkkaffet efter gudstjänst el-

ler vid någon aktivitet i för-

samlingen där fika brukar 

ingå. Om ni har aktiviteter på 

torget eller liknande där ni 

bor kan ni ha skylten framme 

och bjuda på kaffet där.

ANORDNA KAFFEPROVNING
SYFTE: Att visa att rättvisemärkt kaffe smakar lika gott som 

annat kaffe, snarare bättre när man vet att kaffebönderna får 

löner som går att leva på och arbetar under drägliga förhål-

landen. 

MÅLGRUPP: Medlemmar i församlingen eller människor i 

det lokala samhället (här kan man också byta ut kaffe mot 

chokladprovning). 

HUR?: Informera om vad rättvisemärkt är för något genom 

att till exempel visa filmen ”En kopp kaffe – mersmak eller 

avsmak?”(filmen kan beställas från info@rattvisemarkt.se) 

eller berätta själv om vad märkningen innebär. Servera sedan 

olika sorters rättvisemärkt kaffe som får avsmakas. Kanske 

kan en favorit röstas fram som serveras i fortsättningen. 

VÄRDERINGSÖVNING 1:  
4-HÖRNSÖVNING

SYFTE: Värderingsövningarna ger deltagarna tillfälle att ta 

ställning, uttrycka sina åsikter och reflektera djupare kring 

värderingsfrågor.

MÅLGRUPP: Medlemmar i församlingar eller elever i skolor.

HUR?: Övningen går till så att ledaren ger deltagarna en 

fråga eller ett påstående. Varje hörn i rummet representerar 

en åsikt och deltagarna väljer det hörn som stämmer 

med deras åsikt. Under några minuter får man 

prata parvis i hörnen om varför man valt just 

det sedan låter ledaren någon eller några från 

varje hörn berätta om sina val. Observera 

att det inte finns några ”rätta” svar, utan öv-

ningen är till för att väcka tankar och fun-

deringar. 

▼

▼
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Påstående/fråga 1: 

Vad är viktigast för de fattiga länderna?

• Skuldavskrivningar
• Rättvisare handelsregler
• Höjt bistånd
• Något annat

Påstående/fråga 2: 

Jag handlar rättvisemärkt för att:

• stilla mitt dåliga samvete
• arbetaren ska få skäligt betalt
• det är politiskt korrekt
• något annat

VÄRDERINGSÖVNING 2:  
HETA STOLEN

SYFTE OCH MÅLGRUPP: Samma som värderingsövning 1.

HUR?: Heta stolen går till så att deltagarna sitter på varsin 

stol i en ring. En stol är tom. Ledaren har 10–15 påståen-

den som läses upp. Deltagarna ska ta ställning till påståen-

dena. Ledaren instruerar följande: ”Om man håller med om 

påståendet så reser man sig och flyttar en till en ledig stol, 

om man inte håller med eller är tveksam till vad man tycker 

sitter man kvar.” Det kan vara bra att börja med några mer 

lättsamma påståenden som ”kaffe är godare än te”. Efter att 

deltagarna flyttat sig respektive suttit kvar frågar ledaren 

varför man flyttade sig eller varför man satt kvar. Observera 

att det inte finns några ”rätta svar” utan syftet är att disku-

tera och fundera tillsammans.

Några exempel på påståenden:

• Det är möjligt att uppnå millenniemålen.
• Jag vet hur loggan för Rättvisemärkt ser ut.
• De fattiga ländernas skulder ska skrivas av helt.
• Sverige borde betala mer i bistånd.
•  Jag kan vara med och påverka så att världen blir mer 

rättvis.

ANORDNA EN TEMAKVÄLL
SYFTE: En temakväll kan vara ett bra sätt att samla med-

lemmar från olika lokala kyrkor i olika åldrar och tillsam-

mans fördjupa sig i frågor om millenniemålen och fattig-

domsbekämpning. Till en temakväll kan man också passa 

på att bjuda in lokala politiker och media.

MÅLGRUPP: Medlemmar i församlingar, människor i det 

lokala sammanhanget, politiker och media.

HUR? En temakväll kan bestå av många olika moment. 

Varför inte kombinera de idéer som presenterats i det här 

häftet? Klä in kyrkan i vita band, bjud in en gäst att tala om 

millenniemålen. Bjud på rättvisemärkt kaffe och ordna kaf-

feprovning till fikat och som avslutning kan man hålla en 

ekumenisk andakt eller gudstjänst utifrån stationsvand-

ringen om millenniemålen (se gudstjänst och andaktsmate-

rialet i separat häfte).
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UTROTAFATTIGDOM
EN.NU

❑ Ställ dig bakom kampanjen UTROTA FATTIGDOMEN NU
 (det kan du göra på www.utrotafattigdomen.nu)

❑ Bär ett vitt band

❑ Köp rättvisemärkt

❑ Säg till i affären att de säljer rättvisemärkt

❑ Skriv en insändare i tidningen

❑ Skriv mail till politiker och tala om vad du tycker

❑ Diskutera med dina vänner

❑ Ordna temagudstjänst och andakt

ATT GÖRA FÖR ATT UTROTA FATTIGDOMEN: 

Timbuktu ställer upp för  
UTROTAFATTIGDOMEN.NU
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”TILLSAMMANS KAN VI

UTROTA FATTIGDOMEN!” 


