Introduktionstext
till tipspromenaden
1,2 miljarder människor lever i dag 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 fattigdomen. 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!

Fråga 1
Det finns en stor organisation som bildades efter
andra världskriget för att bevara fred, stärka
mänskliga rättigheter 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 åtaganden att bekämpa fattigdomen
i världen? Till exempel 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 30 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.

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 och
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
skolavgiften 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!

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
Sydamerika 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

