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Allmänna utvecklingsfrågor - Globalisering 
 

☼       Aktivister 
– Sociala forum, globala sociala rörelser och demokratins 
förnyelse  
Av Magnus Wennerhag, Hilma Holm, Johan Lindgren, Henrik 
Nordvall och Adrienne Sörbom 
I Aktivister undersöks för första 
gången den globala rättviserörel-
sen. Demonstrationerna i Seattle 
1999 mot Världshandelsorganisa-
tionen satte fokus på ett rörelse-
engagemang som växt i styrka se-
dan nittiotalet.  
   Den svenska debatten om den-
na AKTIVISM tog fart med demon-
strationerna vid EU-toppmötet i 
Göteborg 2001. Genom framväxten av de sociala forumen 
sedan det första World Social Forum 2001 har den globala 
rättviserörelsen gått från protest till konkreta förändrings-
diskussioner.  
   I Aktivister undersöks för första gången grundligt denna 
rörelse utifrån dess svenska sammanhang. Vilka är det som 
är aktiva inom den? Vilken syn har de på politisk påverkan 
och demokrati? Innebär deras globaliseringskritik ett mot-
stånd mot globaliseringen i sig? Vilken roll spelar den glo-
bala rättviserörelsen och de sociala forumen för en förny-
else av demokratin, i globaliseringens tidevarv? Till grund 
ligger en större enkätundersökning.  
   Utöver att tillgängliggöra ett rikt empiriskt material ger 
boken en lättillgänglig ingång till flera centrala teman inom 
samtida forskning om sociala rörelser. 
Atlas, 2006, 282 sidor, 125 kronor 
 
       Arabvärlden och Europa 
Av Samir Amin 
Militära interventioner, konflikter 
och ockupationer tillsammans 
med kulturellt och religiöst främ-
lingskap gör omvärldens skräck 
för Arabvärlden tydlig. USA ocku-
perar och intervenerar, EU visar 
sina begränsningar, arabvärlden 
sin svaghet och de andra stora 
regionerna på jorden sin bräcklig-
het.  
   Europas framtida globala roll 
beror på utvecklingen i länderna 
på Medelhavets södra sida, men också på förmågan att 
komma ifrån Jalta, Nato och minnet av Andra världskriget 
och skapa en brygga mellan Europa och arabvärlden över 
det gemensamma havet – Medelhavet.  
   Arabvärldens och Europas framtid ligger i att man tillsam-
mans med Turkiet och Iran kan skapa starka regioner, öm-
sesidigt beroende och goda relationer. Bara så kan en pro-
gressiv och demokratisk utveckling i såväl arabvärlden som 
Europa bejakas.  
Atlas, 2004, 176 sidor, 50 kronor  
 

☼         bin Ladin i våra hjärtan 
Av Mattias Gardell 
Osama bin Ladin har blivit sym-
bolen för vad som uppfattas som 
ett muslimskt hot mot västerlan-
det. Politisk islam är måltavla för 
USA:s ”krig mot terrorism” och har 
utmålats som vår tids största fara. 
Men det är få som vet vad politisk 
islam egentligen är och vad det 
står för. 
   I frånvaron av social välfärd och 
mänskliga rättigheter tänder tan-
ken på en islamisk samhällsordning hoppet för miljoner 
muslimer om att en annan värld är möjlig. De diskuterar vad 
som menas med en islamisk samhällsordning. Vad det in-
nebär att den islamiska lagen ska vara landets konstitution. 
Hur en islamisk samhällsekonomi ska fungera. Men det 
finns ingen enighet om svaren på sådana problem. 
Leopard, 2005, 352 sidor  
 
           Blir världen bättre?  
☼         Handbok i utvecklingsfrågor. 
FN:s utvecklingsprogram UNDP 
ger ut en handbok som tar stati-
stik till hjälp för att visa hur världen 
ser ut och vad som krävs för att 
förbättra den. Förutom tips på hur 
man kan kanalisera sitt engage-
mang får läsaren en mängd inter-
netlänkar till organisationer, stu-
dieförbund, politiska organisatio-
ner och ungdomsförbund. Boken 
kan även användas som underlag 
för den som vill beskriva världen utifrån fakta och statistik. 
UNDP, 2006, 78 sidor, gratis 
 
☼       Den globala kapitalismen 
Av Ingemar Lindberg 
I denna personligt färgade idépoli-
tiska essäbok hävdar Lindberg att 
bara en samhällsordning bortom 
kapitalismen kan frigöra dagens 
oerhörda möjligheter till ett bättre 
liv för alla människor på jorden.  
   Ingemar Lindberg har i mer än 
30 år varit verksam inom svensk 
välfärdsdebatt – som utredare, 
statssekreterare i socialdeparte-
mentet och sedan på LO med an-
svar för Rättviseutredningen i början av 90-talet och upp-
byggnaden av LO:s idédebatt. "Jag är djupt besviken över 
en sentida socialdemokrati som svalt stora delar av nylibe-
ralismens tankegods och tiger om de växande ekonomiska 
och sociala klyftorna i dagens Sverige." 
Atlas, 2005, 207 sidor, 175 kronor 
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       Den globala resan  
Av Knud Vilby 
Den globala resan är en annor-
lunda resehandbok för dem som 
önskar en introduktion till globala 
förhållanden. Utgångspunkten är 
nordisk och resan går både ge-
nom tid och rum. Boken försöker 
fånga de viktigaste beståndsde-
larna i den globala utvecklingen, 
och de största utmaningarna. Den 
beskriver en utveckling över tid 
och visar de enorma förändringar som inträffat beträffande 
kulturella, religiösa och materiella förutsättningar för utveck-
ling. Fokus ligger på den accelererande utvecklingen mot 
internationalisering under efterkrigstiden fram till våra da-
gars globalisering. Befolkningsantal, produktion och kon-
sumtion har exploderat, världsomspännande politiska och 
ekonomiska organisationer, institutioner och verksamheter 
har bildats och vi har givits möjligheter att på nära håll följa 
hela jordens utveckling. 
   Flera sammanlänkade teman behandlas, exempelvis glo-
bal kulturförståelse, religion, global produktion, handel och 
konsumtion, gamla och nya fattigdomsproblem, utvecklings-
teorier, globala institutioner, bistånd, mänskliga rättigheter, 
hälsa, utbildning. Dessutom finns nyttig vägledning för den 
som önskar ta sig vidare på egen hand, med litteraturtips 
såväl som adresser till Internet. 
Studentlitteratur, 2001, 390 sidor, för aktuellt pris se 
www.studentlitteratur.se 
 
       Det gyllene tillfället  
        Teori och strategi för global rättvisa.  
Av Hans Abrahamsson 
Ekonomen och fredsforskaren 
Hans Abrahamsson ser globalise-
ringen som en form av dubbel rö-
relse. Som en första rörelse bre-
der marknaden ut sig. Ekonomin 
dominerar. Men den får sin sociala 
motreaktion i form av en andra rö-
relse, en motrörelse. Mötet mellan 
den första och andra rörelsen har 
historiskt sett gett upphov till våld-
samma konflikter. Namn som Ban-
galore, Seattle, Prag, Göteborg och Genua är välkända. 
Men mötet mellan den första och andra rörelsen skulle 
också kunna ge upphov till dialog och fredlig samhällsom-
vandling. 
   Globaliseringens motsättningar hotar maktelitens säker-
hetsintressen och skapar utrymme för förändring. Hur detta 
kan utnyttjas beror på de sociala rörelsernas identitet, styr-
ka och förmåga till att dra med de ekonomiska och politiska 
makthavarna. Abrahamsson för fram tanken om en konfron-
tativ dialog som synliggör motsättningar, stärker identiteter 
och identifierar gemensamma intressen som kan användas 
för en radikal samhällsomvandling. 
Leopard, 2003, 404 sidor 

       Det tysta övertagandet. 
       Den globala kapitalismen och demokratins död. 
Av Noreena Hertz 
Av världens 100 största ekono-
miska maktfaktorer är nu 51 före-
tag och bara 49 stater. Det tysta 
övertagandet handlar om hur före-
tagen tar över politikens roll och i 
allt högre grad styr världen, hur de 
har tagit makten från politikerna 
och därmed i förlängningen från 
folket. Till exempel är General Mo-
tors och Fords omsättning större 
än BNP för Afrika söder om Sahara; IBM, BP och General 
Electric har tillgångar som överstiger den ekonomiska po-
tentialen hos de flesta mindre nationer.  
   Noreena Hertz målar upp en bild av hur det genomkom-
mersialiserade samhället fungerar, hur företagen och deras 
organisationer styr politikerna genom finansiering och hot, 
och delvis även styr opinionen genom att kontrollera forsk-
ningen och medierna. 
   Noreena Hertz anses vara Englands svar på Naomi Klein.  
Utgiven av Prisma. 
Via bokhandeln, 2004, 216 sidor, ca 150 kronor 
 
☼       Den oändliga rättvisans matematik 
Av Arundhati Roy 
”Hur många döda irakier ska det till för att göra världen 
bättre? Hur många döda afghaner för varje död amerikan? 
Hur många döda barn för varje död man? Hur många döda 
mujahedin för varje död finansvalp?” Roy skriver bl.a. om In-
diens hindunationalistiska regering och landets provspräng-
ning av en atombomb. Hon vänder sig mot den nya nylibe-
rala världsordningen och mot det av George W Bush pro-
klamerade kriget mot terrorn. 
Ordfront, 2003, 260 sidor, 66 kronor (pocket) 
 
             En delad värld  
☼         – Göteborgshändelserna i backspegeln 
Av Hans Abrahamsson 
USA:s president Bush kom till EU-
toppmötet i Göteborg i juni 2001. 
Det blev demonstrationer, upplopp 
och skadegörelse. Poliser sköt 
skarpt mot aktivister!  
– Huvuduppgiften var att skydda 
president Bush, sade polischefen 
Håkan Jaldung.  
   Men hade USA:s regering verkli-
gen överlåtit skyddet av den ameri-
kanske presidenten till en lokal polischef i Göteborg? Vad 
låg egentligen bakom de hårdaste sammandrabbningarna 
mellan polis och aktivister i svensk historia? Vad hände i ku-
lisserna? Vem fattade besluten?  
Leopard, 2006, 244 sidor 
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Allmänna utvecklingsfrågor - Globalisering 
 

       En gränslös värld? 
Av Maria Wemrell 
En gränslös värld? diskuterar olika 
aspekter av globaliseringen och 
det globala samhälle som vi alla 
lever i. Ett genomgående tema är 
fokuseringen på olika typer av 
gränsdragningar mellan männi-
skor, kulturer och samhällen i värl-
den. Syftet med boken är inte främst att komma med svar 
på frågor, utan att uppmuntra till kunskapssökande, debatt 
och engagemang.  
   En gränslös värld? behandlar svåra frågor på ett lättför-
ståeligt sätt. Boken vänder sig främst till ungdomar men 
kan även användas av vuxna. Den lämpar sig väl som stu-
diematerial för skola och föreningsliv. 
    Materialet består av faktatexter, skönlitterära scenarier 
och diskussionsuppgifter.  
ABC, 2003, 128 sidor, 150 kronor 
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   Det pågår stora och snabba för-
ändringar i Sverige och i världen. 
Med det följer frågor av förväntan 
och kanske oro: Kan vi behålla vår 
välfärd? Hur påverkar Kinas utveck-
ling oss? Var finns de nya jobben? 
Hur minskar vi orättvisorna i värl-
den? Vad innebär klimatförändring-
arna? Hur ser mitt liv ut om 20 år?  
   Hoten är många, men det är 
också möjligheterna. Att förstå det 
som händer gör det lättare att förhålla sig till förändringar-
na, att se vägar framåt och att våga. Att få läsa vad andra 
tänker och hur de agerar inspirerar till handling. En bok kan 
inte förändra världen men det kan du!  
      Medverkar i boken gör bland andra Kristina Persson, 
Kalle Lasn, Margot Wallström, Magnus Bejmar, Lena Sund-
ström, Hans Abrahamsson, Jennie Dielemans, Karl Palmås, 
Niklas Ekdahl m fl. Redaktör är Erika Augustinsson  
    Bakom boken står Global utmaning, ett nystartat nätverk 

 

Ö

 6 
   Fattigdom – Alkohol - Utveckling 
paket om hur alkohol påverkar levnadsförhållanden 
mhällen i utvecklingsländer. 

2006 
an 119 för mer information! 

    Från Vittsjö till världen 
stav Fridolin 
rättelse om hur världen ser 
rjan av 2000-talet. Den 
er sig hela vägen från Vittsjö 

ssleholm, via bland annat Ti-
 Dar es Salaam, New York 
udapest. Det handlar om mu-
m hur världen delas in i "vi" 
om" och om oss som inte 
r oss hemma i det. Om vad 
te göra nu.  
nt, 2006, 419 sidor, 300 

r 

    Författare räknar inte röster  
ndhati Roy 
al med David Barsamian ger Roy en bild av sitt hem-
dien och vart hon tror att det, och resten av världen, 
väg. Dessutom talar hon om kvinnornas situation i In-
m hur det är att vara kvinna och vara klämd mellan 

onen och globaliseringen. 
nt, 2005, 187 sidor, 238 kronor 

    Global utmaning  
 också en känsla av att du inte riktigt hängt med i det 

ed globaliseringen? Att du svävar i ovisshet om vad 
gentligen innebär och inte riktigt hittat den rätta in-
tionen? Global utmanings bok är skriven för dig som 
stå hur det hela hänger ihop och vad just du kan göra 
 påverka vår framtid.  

för kunskap, dialog och handling som ska växa fram och 
finnas på både lokal, regional och global nivå. Hemsida: 
www.globalutmaning.se. 
Atlas, 2006, 144 sidor, 100 kronor 
 
       Globalisering - hur då?  
Redaktörer Olav Unsgaard och Kristoffer Talltorp 
Är globaliseringen en naturlig utveckling eller ett nödvändigt 
ont? Till vems fördel? Kan och bör den bekämpas? I så fall 
hur? Kan den styras, påverkas och utnyttjas också till de fat-
tiga folkens fördel? Den globala rättviserörelsen har växt 
fram som ett svar på globaliseringen. Attac och den s.k. To-
binskatten är några av de kända uttrycken för en alternativ 
utveckling. Frågan om Världsbankens och WTO:s ansvar för 
de ökade klyftorna i världen diskuteras.  
   I denna antologi medverkar bl.a. Susanne George, Mattias 
Gardell, Hans Abrahamsson och Vandana Shiva. 
Leopard, 2002, 293 sidor 
 
       Globaliseringens dimensioner 
Av Håkan Thörn 
Globaliseringens dimensioner är 
den första svenska boken som tar 
ett samlat grepp om globalisering-
en. Det är en utmärkt introduktion, 
grundbok och lärobok om den värld 
vi lever i och som nu är stadd i 
snabb förändring.  
   Håkan Thörn skriver om globali-
seringen ur ett brett perspektiv. 
Särskilt lyfter Håkan Thörn upp de 
nya sociala rörelsernas roll i en 
global demokrati och sätter in hän-
delserna i Göteborg och Seattle i ett större perspektiv.  
Atlas, 2004, 260 sidor, 150 kronor 
 
 
 

 



Allmänna utvecklingsfrågor - Globalisering 

☼         Globaliseringens idéhistoria 
Av Svante Nordin 
Boken handlar om de tankar, idéer 
och föreställningar som under his-
toriens lopp hört samman med 
vad vi idag kallar globalisering. 
Hur har möten mellan kulturer och 
livsuppfattningar gestaltat sig? 
Vilka föreställningar har människor 
under olika tider och i olika civili-
sationer gjort sig om världen, om 
jorden, länderna och folken? Hur 
har resor, upptäckter och kultur-
möten format historien? Vilken dynamik har bidragit till att 
horisonter och gränser överskridits så att tanken på en ge-
mensam värld och en gemensam mänsklighet vunnit insteg? 
Hur har å andra sidan konfrontationerna och konflikterna 
sett ut, vilken roll har krigen och erövringarna spelat?     
  Globaliseringens idéhistoria handlar om kartbildens och de 
geografiska kunskapernas förändringar, om resenärers 
berättelser, om världserövrares ideologier, om kosmo-
politism och om det motstånd som globaliseringen gett 
upphov till. Här uppträder Huang Di och Konfucius, Muham-
med och Ibn Khaldun, Columbus och Mary Kingsley, Assur-
banipal och Timur-lenk, Bill Clinton och Usama bin Ladin.  
   Alla har de på ett eller annat sätt spelat en roll i globalise-
ringens idéhistoria. Boken är avsedd främst för studenter 
vid universitet och högskolor, exempelvis i ämnena idé-
historia, historia, statsvetenskap, sociologi och religions-
vetenskap.  
Studentlitteratur, 2006, 166 sidor, för aktuellt pris se 
www.studentlitteratur.se 
 
       Globaliseringens kulturer 
        Den postkoloniala paradoxen, 
        rasismen och det mångkulturella samhället 
Redaktörer: Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz och 
Håkan Thörn 
Nya Doxa, 2002, 296 sidor, 185 kronor 
 
       Globaliseringen och dess kritiker  
Av Joseph Stiglitz 
1900-talets sista årtionde var fyllt 
med dramatik. Sovjetunionens 
sammanbrott och övergången till 
marknadsekonomi i Ryssland och 
andra länder i Östeuropa hade på-
börjats. Finansmarknaderna ska-
kades av kriserna i Latinamerika 
och Asien. Under ytan växte kriti-
ken mot Världsbankens, WTO:s 
och IMF:s globaliseringspolitik som 
innebar att de fattiga länderna blev 
fattigare och de rikare ännu rikare. Missnöjet kom till ytan 
vid WTO:s möte i Seattle 1999 och har sedan dess utveck-
lats till en världsomfattande politisk rörelse. 
 

   Stiglitz anser att kritiken mot globaliseringspolitiken är be-
rättigad. De internationella finansorganisationernas politik 
de senaste tjugo åren har ofta förvärrat problemen i tredje 
världen. 
   Ideologiska överväganden har gått före lösningar som 
gynnat de fattiga länderna. Stiglitz välkomnar därför den kri-
tiska opinionen och ansluter sig till kraven på insyn, debatt 
och förändring av de institutioner som har makten över den 
ekonomiska utvecklingen i världen. 
Leopard, 2003, 276 sidor, 275 kronor 
 
       Global livssyn på väg? 
Av Gösta Vestlund 
Boken sammanfattar resultaten från 
en rad allt mer världsomspännande 
undersökningar av hur människors 
tro och värderingar har förändrats i 
både i- och u-länder. Undersökning-
arna har genomförts från 1970 och 
fram till vår tid, med för närvarande 
ett sextiotal deltagande länder.  
   Resultaten visar hur de yttre lev-
nadsvillkoren påverkar människors 
tro och värderingar och hur dessa förändras mellan genera-
tionerna. Undersökningarna och boken tar också upp föränd-
ringar i människors uppfattningar om familjen, arbetslivet, 
föreningslivet, politiskt engagemang och demokratifrågor. 
   Kostnadsfri studiehandledning. 
Bilda Förlag, 2002, 128 sidor, 131 kronor 
 
       Global respekt 
Redaktör Anna-Lena Lodenius 
Hur har arbetaren det som tillver-
kat dina sportskor? Hur kan det 
komma sig att det fortfarande fö-
rekommer slaveri och tvångsar-
bete i världen, till exempel traf-
ficking? Varför mördas flera hundra 
fackligt aktiva i Colombia per år?  
   Det är sådana frågor vi diskute-
rar i Global respekt.  
   Den här boken är tänkt som en 
grundkurs i globaliseringsfrågor. 
Global respekt är ett projekt som handlar om stora och 
svåra frågor som makt och demokrati, fattigdomsbekämp-
ning och mänskliga rättigheter. Materialet betonar särskilt 
rättigheter i arbetslivet, till exempel rätten att arbeta fack-
ligt för bättre arbetsvillkor.  
   Materialet har tidigare funnits på nätet men ges nu ut i 
bokform. Tanken är att berätta om komplicerade frågor på 
ett enkelt sätt. Även den som inte har stora förkunskaper 
ska kunna hänga med.  
   Global respekt-projektet drivs av Palmecentret, ABF och 
LO med ekonomiskt stöd från LO, EU och Sida.  
Atlas, 2006, 260 sidor, 50 kronor  
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       Global rättvisa är möjlig 
Av America Vera-Zavala och Johan Norberg 
1,2 miljarder av människorna i värl-
den idag är extremt fattiga. De kan 
varken läsa eller skriva, lever un-
der förhållanden som liknar de 
som rådde i Sverige för flera hund-
ra år sedan och riskerar att dö av 
sjukdomar som det funnits bote-
medel mot i tiotals år. Varje dag (!) 
dör uppskattningsvis 30 000 barn 
som en följd av detta. 
   Alla förutsättningar förefaller att 
finnas för att hela jordens befolk-
ning ska kunna leva gott, ändå gör de det inte. Hur har situa-
tionen blivit såsom den är idag? Vilka har makten att för-
ändra de rådande förhållandena? Och vad kan vi göra?  
Tranan, 2001, 144 sidor, 50 kronor   
 
☼         Globalisering och global rättvisa 
Av Göran Collste 
Världen krymper och nationsgrän-
ser luckras upp. Globalisering har 
blivit ett inneord i den politiska re-
toriken. För somliga är det ett 
plusord som betyder utveckling, 
frihet och ökade möjligheter till 
kontakter. För andra är det ett mi-
nusord som står för ojämlikhet, 
plundring och fattigdom. Globali-
seringen står på företagens och 
de internationella organisationer-
nas dagordning, samtidigt som demonstrationer mot glo-
bala orättvisor pågår på gator och torg. 
Studentlitteratur, 2004, 212 sidor, för aktuellt pris se 
www.studentluitteratur.se 
 
☼        Human Development Report 
FN:s utvecklingsprogram UNDP:s 
rapport om mänsklig utveckling ut-
kommer varje år sedan 1990. 
Rapporten mäter alla länders så 
kallade mänskliga utveckling efter 
utbildningsgrad, hälsonivå och in-
komst. Varje rapport har ett tema. 
2006 handlade rapporten om vat-
ten och sanitet, 2005 om bistånd, 
handel och säkerhet och 2004 om 
kulturell frihet. 
UNDP, 2006, rapport och svensk sammanfattning är gratis 
och kan även laddas ner från www.undp.se. 
 
       Human Rights and Economic  
       Globalisation: Directions for the WTO 
Red. Malini Mehra 
En antologi där den ekonomiska globaliseringen studeras ur 
ett mänskliga rättighetersperspektiv. Många olika infallsvink-

lar från olika delar av världen samt en rikhaltig bilaga med 
olika dokument och rapporter som pekar på problemen att 
efterleva de mänskliga rättigheterna i en globaliserad värld. 
Global K., 1999, 263 sidor, 200 kronor 
 
       Imperiedrömmar 
        USA:s utrikespolitik efter det kalla kriget 
Av Chalmers Johnson 
Efter det kalla krigets slut stod 
USA ensamt kvar som supermakt. 
USA var lika mäktigt som en gång 
romarriket. 
   I Imperiedrömmar beskriver 
Chalmers Johnson USA:s strategi 
för att kontrollera världens råva-
rukällor och sprida "the American 
way of life" till alla kontinenter. 
USA har byggt ut sitt system av 
militärbaser över hela världen. De 
stora industriföretagen samverkar med Pentagon om allt 
från utvecklingen av nya flygplan till Disneykoncernens pro-
duktion av storslagna filmer. Johnson skildrar hur militären 
infiltrerar regeringsorganen i Washington och manipulerar 
den federala budgeten för att stärka sitt inflytande över det 
amerikanska samhället. 
Leopard, 2005, 416 sidor 
 
       Jorden Runt 
Av Ulf-Göran Widqvist 
Vi behöver en bred diskussion om vad som händer i vår om-
värld och hur det påverkar oss. Genom att förstå samban-
den kan vi bidra till en ökad förståelse för andra och där-
igenom bidra till att minska rasism och fientlighet mot män-
niskor ifrån andra länder. 
   Varför påverkas vi blixtsnabbt av händelser mer än 1000 
mil från våra gränser? Vad är globalisering; är det katten-på-
råttan-och-råttan-på-repet? Eller är det en rad av ömsesidiga 
beroenden på gott och ont? Eller är det något annat? I bo-
ken visas också på insatser som görs i form av internatio-
nella samarbetsprojekt mellan svensk arbetarrörelse och 
utländska organisationer. 
Bilda Förlag, 2000, 136 sidor, 50 kronor 
 
☼        Jordens fördömda 
Frantz Fanons klassiker Jordens 
fördömda skrevs mitt under brin-
nande Algeriet-krig. Det är en ra-
sande uppgörelse med den euro-
peiska kolonialism som förslavat 
andra folk och länder, förhindrat 
framåtskridande och brutit ned 
mänsklig värdighet. Men det är 
också en stridskrift mot de euro-
peiska samhällssystem som fram-
bringat kolonialismens och för-
tryckets mekanismer.  
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   Fanon manar till uppror, till strid för en ny människa. Hans 
plädering för de förtrycktas motvåld inspirerade på 1960-
talet många befrielserörelser att resa sig mot förtryck. 
   Fanons bok har kallats de undertrycktas bibel. Den hjälper 
oss att förstå de mekanismer som driver folk till motstånd 
och uppror även i dagens värld. 
Leopard, 2006, 240 sidor 
 
       Kolonialismens svarta bok 
Redaktör Mars Ferro 
Den europeiska kolonisationen av 
länder och folk i Afrika, Asien och 
Amerika är historien om folkmord, 
slaveri, rasism och plundring. Det 
är sönderslagna kulturer och sköv-
lade kulturskatter. 
   Det är en svart tid i mänsklighe-
tens historia! 
   I Kolonialismens svarta bok be-
rättar franska historiker hur det 
gick till. De inleder med Christoffer 
Columbus "kristnande" av Haiti i början av 1500-talet och 
beskriver hur de europeiska kolonisatörerna lägger allt fler 
folk och nationer under sig. Det är folkmord på Nordameri-
kas indianer, slavtransporter från kolonierna i Afrika, arran-
gerade svältkatastrofer i Indien och sönderslagna kulturer 
som Inka- och Mayaindianernas i Sydamerika. Författarna 
skildrar också koloniseringen av Indonesien, Indien och den 
mindre kända ryska erövringen av Kaukasus. Det är fruk-
tansvärda berättelser om ofattbar grymhet, men det är ock-
så historier om motstånd och uppror och hur det så små-
ningom växer fram en stark ovilja mot kolonialismen även 
bland de europeiska folken. 
   Kolonialismens svarta bok handlar om en historisk epok 
som lade grunden till de stora skillnaderna mellan fattiga 
och rika länder idag och lämnade ett kulturellt arv som fort-
farande påverkar vår världsbild. 
Leopard, 2005, 900 sidor 
 
        Krig om vattnet
Av Vandana Shiva 
Vattnet har varit avgörande för 
människans överlevnad genom his-
torien och spelat en central roll i 
hennes religiösa föreställnings-
värld och skapande, understryker 
Vandana Shiva. Eftersom vatten 
innebär liv är det ett brott mot 
mänskligheten att berika sig på 
det, t.ex. att dämma upp floder för 
att kunna utvinna energi. De senas-
te fyrtio åren har femtio miljoner 
indier fördrivits på grund av damm-
byggen. 
   Allt oftare är privatisering av vattnet ett villkor för att fat-
tiga länder ska beviljas lån från Världsbanken. I Sydafrika 
ledde det till en koleraepidemi med en kvarts miljon sjuka 
och flera hundra dödsfall, därför att människor inte hade 

råd att köpa rent vatten. 
   Vattenkrisen är en ekologisk kris med kommersiella orsa-
ker som inga marknadslösningar kan klara upp. Marknads-
lösningarna förstör jorden och förvärrar ojämlikheten. Det 
krävs ekologiska lösningar på ekologiska kriser, och lös-
ningen på orättvisorna är demokrati. 
   Utgiven av Ordfront. 
MJV, 2003, 186 sidor, 220 kronor    
       
       Makt åt maktlösa 
        - solidaritet i globaliseringens tid 
Redaktör Christer Gustavsson 
Globaliseringen - ett begrepp som 
hos en del väcker negativa asso-
ciationer. 
Tankar om: 

• Den globala terrorismens  
nätverk 

• Kapitalismen och valutaspe-
kulationer 

• Det ekologiska hotet över 
hela vår jord 

• Coca-coloniseringen – sprid-
ning av västerländsk kultur 

   Globaliseringen gynnar dem som redan har makt och ri-
kedom men gör att de arma och maktlösa, framför allt i 
tredje världen, fastnar allt hårdare i fattigdomsfällan. Men 
det behöver inte vara så. Globaliseringen kan stå i männi-
skans tjänst - alla människors. 
   "Det är hög tid för demokratin att komma ikapp den eko-
nomiska globaliseringen", säger Göran Persson i efterskrif-
ten till denna bok. Det är ett komplicerat och viktigt arbete 
som kräver kunskap, insikt, debatt och diskussion på alla 
nivåer. Med olika infallsvinklar, intressanta analyser och an-
vändbara fakta vill författarna inspirera till levande samtal 
om de globala villkoren i vår tid och framtiden. 
Proprius, 2001, 176 sidor, 130 kronor 
 
       Myllrets revolt. Sociala rörelser i Latinamerika 
Av Arwid Lund 
Sedan mitten av 1990-talet har 
länderna i Latinamerika drabbats 
hårt av den nyliberala politiken. 
Regeringar och presidenter förlo-
rar befolkningens förtroende efter-
som det är Världsbanken och In-
ternationella valutafonden som sät-
ter den politiska dagordningen. 
Svaret har blivit att motståndet 
finns utanför det parlamentariska 
systemet, i olika sociala rörelser. 
   Arwid Lund har rest i flera latinamerikanska länder, träffat 
de aktiva ur olika organisationer och tagit reda på vad som 
händer. En central fråga för rörelserna är om de ska arbeta 
för förändringar av det parlamentariska systemet eller om 
de ska försöka ta makten själva. 
Federativ, 2003, 271 sidor, 100 kronor 
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       OmVärlden 
Tidningen OmVärlden be-
vakar internationella ut-
vecklingsfrågor. I varje 
nummer behandlas ett om-
fattande tema som rör de 
globala ödesfrågorna. 
OmVärlden ger dig dess-
utom viktiga nyheter och 
analyser, fri och öppen-
hjärtig debatt om utveck-
lingssamarbetet, fylliga re-
portage, personnära inter-
vjuer, personliga krönikor 
samt recensioner.  
Se: www.omvarlden.nu 
   Utges av Sida. 
OmVärlden, 8 nr/år, 250 kronor, studerande 120 kronor 
 
       Postkoloniala texter 
Red Catharina Landström 
Under beteckningen postkolonialism hittar man både politisk 
aktivism och världsfrånvänd filosofi och ibland kan avstån-
det mellan dem verka hisnande. Området är alltför stort för 
att det ska gå att fånga i ett svep. Texterna som samlats i 
denna volym ingår i den akademiska postkolonialism som i 
likhet med andra teoretiska riktningar som börjar på »post« 
ifrågasätter den traditionella verklighetsbeskrivningen. Det 
som skiljer ut postkolonialismen är att den har geopolitiken, 
den geografiska positionens betydelse för människors 
politiska och ekonomiska situation, som infallsvinkel medan 
postmodernismen kan sägas undersöka historien och post-
strukturalismen språket.  
   Ett tiotal författare medverkar. 
   Utgiven på Federativs förlag med stöd av Sida. 
SAC, 2001, 224 sidor, 169 kronor 
 
       Regeringens skrivelse om  
       politiken för global utveckling. 
UD, 2005, gratis 
Kan även laddas ner som pdf-fil från www.ud.se 
 
        Rörelsernas tid. Från proteststorm till globalt   
         alternativ. Om World Social Forum i Porto Alegre. 
Redaktör Jens Ergon 
World Social Forum i Porto Alegre 
har blivit samlingsplatsen för 
tusentals rörelser som nu håller på 
att flätas samman globalt. De för-
enas av kampen mot marknads-
fundamentalism och militarism, och 
för en ny världsordning. Samtidigt 
håller forumet som form på att 
spridas över världen, från Addis 
Abeba och Hyderabad till Lund och 
Norrköping.  
   Över 100 år efter arbetarrörel-
sens framväxt tycks en ny slags international ta form - med 

räckvidd och mångfald som vida överstiger 1800-talets väs-
terländska omdaning. 
   Denna bok skildrar World Social Forum och den framväx-
ande globala rörelsen genom rörelserna själva. Ur bokens 
olika texter och dokument växer en bild fram som skiljer sig 
ifrån medias gängse skildring av "antiglobalister". Här möter 
läsaren industriarbetare i Sydkorea, småbönder i Thailand, 
Ecuadors indianer och arbetslösa i Buenos Aires förorter.  
Atlas, 2003, 250 sidor, 50 kronor 
 
       Solidaritetens globalisering 
        En aktiv svensk globaliseringspolitik 
Av Georg Andrén, Lennart Molin och Eva Christina Nilsson 
Globaliseringen är ett faktum, men viken globalisering vill vi 
ha? 
   I skriften föreslås att vi måste påverka globaliseringen ut-
ifrån de grundläggande värdena: människans värdighet och 
all ömsesidighet. Med utgångspunkt i dessa värden bör vi 
arbeta för att solidariteten globaliseras. 
   Den offentliga debatten om globaliseringen har ofta kom-
mit att präglas av förenklingar. Enkla kategoriseringar av 
aktörerna i debatten som globaliseringsanhängare eller glo-
baliseringsmotståndare bidrar inte till djupare förståelse av 
en komplex verklighet. 
   Den grundläggande frågan handlar inte om ja eller nej till 
globalisering. Den handlar om vilken globalisering vi vill ha, 
vilka uttalade och outtalade värderingar och vilken männi-
skosyn som ska prägla utvecklingen.  
   Med denna skrift vill man ge ett bidrag till ett fortsatt ny-
anserat samtal om dessa frågor. En särskild poäng med 
skriften är att den har formats inte bara i Sverige utan i en 
öppen Nord-Syd-dialog med analytiker inom den globala 
ekumeniska rörelsen.  
SKR, 2001, 34 sidor, 40 kronor  
 
        Skydda eller skövla?  
        Patent, etik och nykolonialism. 
Av Vandana Shiva 
Somliga framställer biotekniken som lösningen på alla pro-
blem: den kommer att mätta de hungriga, bota hittills obot-
liga sjukdomar, minska miljöhoten, ja till och med öka den 
biologiska mångfalden.  
   Andra tvivlar starkt på genteknikens etiska principer. Fram-
för allt därför att alla vetenskapens frukter håller på att få 
en prislapp och bli till handelsvaror. 
Utgiven av Ordfront 
MJV, 2003, 186 sidor, 169 kronor 
 
       Svält och kolonialism 
        Hur tredje världen underutvecklades 
Av Mike Davis, översättning Hans O Sjöström 
Slutet av 1800-talet var det brittiska imperiets storhetstid. 
Britterna försökte bygga ett frihandelssystem över hela värl-
den. Kolonier etablerades i Afrika och Asien. Den indiska 
kontinentens råvaror skeppades till Storbritannien. Sjöfarten 
längs Kinas kust dominerades av brittiska rederier. Brasili-
ens ekonomi styrdes av brittiska banker. Union Jack vajade 
från London till Shanghai. 
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Torka och hungersnöd drab-
bade de tropiska områdena under 
1800-talets sista decennier. Me-
dan miljoner människor svalt ihjäl i 
Sydindien försvarade soldater 
spannmålslagren i Madras hamn 
med vapenmakt. När Europa 
drabbades av missväxt exporte-
rades indiskt spannmål dit med 
god vinst, samtidigt som mer än 
50 miljoner människor dog av 
svält och epidemier. 

Förvisso orsakades svälten och hungersnöden av klimat-
förändringar utanför människornas kontroll. Men naturen or-
sakar sällan sådana katastrofer på egen hand. Mike Davis 
skildrar hur kolonisatörerna plundrade de råvarurika länder-
na och samtidigt slog sönder deras samhälleliga organisa-
tion. Det vi idag kallar tredje världen skapades i samverkan 
mellan klimatväxlingar och imperialistisk politik. 
Leopard, 2004, 501 sidor 
 
       Sänkt pris. Kort datum.  
       Grundkurs i globalisering  
Av Anika Agebjörn och Annika Elmqvist 
Den här boken är en introduktion 
för alla som vill veta vad globalise-
ringen egentligen innebär men 
som inte har tid och ork att lägga 
ned så mycket tid på att ta reda 
på det. 
   Boken behandlar de globala in-
stitutionerna FN, Världsbanken, 
IMF och WTO och vad de gör. Den 
berättar om bakgrunden till globali-
seringen, kolonialismen och de transnationella företagen. 
Flera avsnitt beskriver den alternativa globaliseringsrörelsen 
och vad den vill. 
Leopard, 2004, 160 sidor 
 
       Utvecklingens drivkrafter 
        Om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen 
Av Stefan de Vylder 
Är globaliseringen det stora hotet 
eller det stora hoppet för de fat-
tiga länderna? Vilka tjänar på fri-
handel, och vad bråkar dom egent-
ligen om i WTO?   
   Nationalekonomen Stefan de 
Vylder sammanfattar här sin syn 
på vad som är grogrunden för ut-
veckling och välstånd i ett land. 
Han beskriver utvecklingens goda 
och onda cirklar som förklarar varför människor i vissa 
länder stadigt ökar sitt välstånd medan fattiga zambier inte 
längre har tillgång till sjukvård. Boken ger en inblick i 
dagens globaliseringsdebatt men beskriver också hur olika 
utvecklingsteorier har växt fram sedan 1700-talet. Hur myc-
ket har vi egentligen lärt oss? Vad är vi överens om idag, 

och vilka frågor är de mest kontroversiella? Genom statistik 
och analys ges också en tydlig bild av hur fattigdomen ser ut.  
   Detta är en bok för alla som vill skaffa sig en samlad bild 
av ämnet global utveckling. Som läsare får du inte svar på 
alla frågor. Men du får ökad kunskap om varför världen ser 
ut som den gör.  
Forum Syd, 2002, 236 sidor, 180 kronor.  
 
             Världsmarknad i obalans. Småbrukare och 
☼           storföretag på den globala jordbruksmarknaden 
Av Klas Rönnbäck 
I slutet av 1990-talet nådde priser-
na på jordbruksråvaror sin lägsta 
nivå någonsin. Utvecklingen har 
slagit hårt mot småbrukare, samti-
digt som ett fåtal företag gör sto-
ra vinster. Tropiska grödor som 
kaffe, kakao och frukt blir billigare 
för oss i Europa, men konsekven-
serna för den enskilde jordbruka-
ren i syd blir förödande.  
   Hur kan det i så hög grad ha blivit mellanhändernas mark-
nad, och varför förekommer ett sådant överutbud? Studien 
ger en bakgrund till jordbrukskrisen samt visar på möjliga 
vägar för att komma till rätta med problemet. 
Forum Syd, 2006, 90 sidor, 50 kronor 
 
☼          World Disasters Report  
World Disasters Report är en årlig 
rapport som ges ut av Internatio-
nella rödakors- och rödahalvmåne-
federationen. Rapporten tar upp 
katastrofarbete i världen och be-
skriver aktuella biståndsfrågor. 
Nedanstående rapporter är sam-
manfattningar på svenska. 
   Rapporterna laddas ned gratis 
från: www.redcross.se/rapporter 
 
☼ 2006 – bortglömda kriser och katastrofer 
2006 års rapport handlar om hur vissa kriser och katastro-
fer glöms bort i västvärldens nyhetsrapportering. Rapporten 
tar upp katastrofer som hungern i Malawi, risker för havan-
de kvinnor, människor som flyr över havet för att nå Europa, 
jämställdhet i katastrofer och orkanen Stans framfart i Gua-
temala. 34 sidor 
 
☼ 2005 – information i kriser 
Tsunamin, matkris i Niger, orkaner i Karibien - rätt informa-
tion hade räddat liv. Många katastrofer hade kunnat undvi-
kas om informationstekniken hade fungerat bättre. Men det 
räcker inte med satelliter och annan teknisk utrustning - om 
inte människor i riskzonen vet vad de ska göra när larmet 
går är varningen förgäves. Denna rapport tar upp vikten av 
katastrofberedskap på lokal nivå: Hur kan rätt information 
bidra till att minska katastrofers verkningar? På vilket sätt 
kan de drabbade människorna själva involveras? Vilken är 
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mediernas roll och hur kan hjälporganisationerna förbättra 
samarbetet inom informationsområdet?  
37 sidor 
 
2004 - om lokal motståndskraft och återhämtnings-
förmåga 
Att stärka motståndskraften och återhämtningsförmågan 
hos katastrofdrabbade samhällen är det bästa sättet att 
mildra katastrofernas effekter. Vikten av att fokusera på lo-
kala resurser tas upp, liksom problem och lärdomar från de 
kriser och katastrofer som inträffade under året: jordbäv-
ningen i Bam och hur man minskar riskerna vid framtida 
jordbävningar, värmeböljor – en osynlig katastrof i den rika 
världen, hur man arbetar mot spridningen av aids i Afrika, 
fattigdom – den tysta katastrofen, katastrofdata – statistik 
och viktiga trender.  
37 sidor 
 
2003 - etik och katastrofarbete 
Rapporten tar upp många av de moraliska och etiska di-
lemman hjälparbetare kan ställas inför i samband med kri-
ser och katastrofer. Biståndets ökade politisering är ett av 
dessa problem. På vilka grundvalar fördelas biståndet mel-
lan olika regioner? Vad väljer vi att satsa på och varför? Är 
det moraliskt försvarbart att göra insatser vid en katastrof 
utan att också - på allvar - försöka ta itu med de bakomlig-
gande orsakerna? Att mäta effekterna av en hjälpinsats 
liksom att kritiskt granska och ifrågasätta också de egna 
insatserna är ytterligare etiska aspekter som tas upp i 
rapporten.   
39 sidor 
 
       Oljespill – Jakten på Afrikas svarte gull 
Jakten på Afrikas svarte gull – 
oljen – blir av noen omtalt som et 
eventyr, av andre som en forban-
nelse. Over hele Afrika foregår det 
en frenetisk leting etter olje, og 
pumpene går stadig raskere. Nor-
ske selskaper er aktive deltakere i 
kappløpet om Afrikas olje.  
   Oljespill - Jakten på Afrikas svar-
te gull samler et bredt utvalg artik-
ler som dekker mange sider av 
den afrikanske oljehistorien. Et bredt sammensatt utvalg 
forfattere skriver om hvordan oljen påvirker afrikanske land 
og folks liv fra ulike synsvinkler.  
   Artiklene varierer fra bakgrunnsinformasjon til levende re-
portasjer. Afrikanske skribenter og perspektiver har en sen-
tral plass i boka; det har også Norge og norske selskaper. 
Afrikaårboka inneholder dessuten nyskrevne landprofiler om 
alle land på kontinentet, og er dermed det eneste oppdate-
rte oppslagsverket om Afrika på norsk. 
Årsbok från Fellesrådet i  Norge 
Beställs från afrika@afrika.no
2007, 330 sidor, 260 norska kronor + porto 
 
 

       WTO as a Conceptual  
       Framework for Globalisation 
Red. Eva Haxton och Claes Olsson 
En introduktion till begreppet globalisering där globalise-
ringen konfronteras med olika infallsvinklar såsom mänsk-
liga rättigheter, demokrati, gender och miljö. 
Global K., 1998, 184 sidor, 150 kronor  
 

Internetadresser 
 

Globalportalen  
www.globalportalen.org/ 
Globalportalen.org byggs upp av ca 40 organisationer som 
på olika sätt arbetar med globala frågor, utveckling och bi-
stånd. Information om drygt 140 länder och om en rad äm-
nen som har med utveckling och bistånd att göra finns här, 
till exempel demokrati, mänskliga rättigheter och miljö.  
   En särskild del heter ”För dig i skolan” och där finns webb-
sidor och minisajter som är gjorda speciellt för den som är 
elev eller lärare. 
 
Globalt perspektiv 
www.globalpublications.org 
Stiftelsens målsättning är att arbeta till stöd för FNs mål-
sättningar, för internationell solidaritet, social rättvisa, fred 
och allmän nedrustning samt främja ökad utrikespolitisk in-
formation och ökad förståelse för internationellt samarbete. 
Stiftelsens huvuduppgift skall vara att utge publikationer och 
studiematerial samt genom besök, föreläsningar och kurser 
informera skolor och organisationer om materialet och hur 
det kan användas i undervisningen/studier. 
 
World Revolution 
www.worldrevolution.org/ 
”The World Revolution is an idea for a new, global activist 
social movement for progressive social change.” 
 
Utrikesdepartementet 
www.ud.se 
Regeringens politik för global utveckling är en uppgift för 
hela regeringens verksamhet och handlar inte bara om bi-
stånd. Alla politikområden har ett gemensamt övergripande 
mål för den globala politiken: att bidra till en rättvis och 
hållbar global utveckling. 
  Läs mer om global utveckling och bistånd på direktlänken:  
www.regeringen.se/sb/d/2355 
 

Utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv  
www.undp.se 
FN:s utvecklingsprogram UNDP samlar på sin svenska 
webbsida de senaste rapporterna från organisationen om 
utvecklingen i världen. Bland annat den årliga Human Deve-
lopment Report kan laddas ner, både i komplett engelskt 
format och den svenska sammanfattningen. Pedagogiska 
rörliga presentationer som förklarar utvecklingen i världen 
kan också laddas ner gratis, plus bakgrundsrapporter, 
svensk lärarhandledning, handbok i utvecklingsfrågor med 
mera.  
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Allmänt 
 
       Att mötas och utvecklas 
       ABC i att bygga interkulturella utbyten 
Av Jonas Nyström 
Den här boken handlar om hur kul-
turmöten kan användas för läran-
de och utveckling. Den beskriver 
hur utbyten kan byggas för att 
passa olika verksamheters syfte 
och målsättning. Boken berättar 
detaljerat om aktiviteter under för-
beredelser, genomförande och 
uppföljning av utbyten. Den ger 
också vägledning kring interkultu-
rellt lärande som metod samt kulturmötets chocker och 
krockar. Även beredskap för krissituationer, kvalitet i utby-
ten samt ledarrollen och gruppens utveckling behandlas 
med utgångspunkt ur internationella miljöer. 
   Boken utgår från kulturmöten generellt och till utbyten i 
allmänhet och har något att erbjuda alla på den internatio-
nella arenan. Den kan användas som en handbok om möten 
för utveckling och som stöd för den som arbetar i mångkul-
turella miljöer. 
CIU, 2001, 138 sidor, 250 kronor 
 
       Stipendie- och bidragskatalogen 2007 
En sammanställning av bidrag, sti-
pendier och ungdomsutbytespro-
gram för elever och lärare i grund-
skolan och gymnasieskolan samt 
för lärarkandidater. 
   Utkommer i början av varje år. 
DGS, 2006, 60 sidor, gratis 
 
 
 
 
☼       Gaskriget  
Av Fabian Göranson 
En personlig krönika över det tidiga 2000-talet. Författaren 
demonstrerar mot Le Pen i Frankrike, besöker Farc-gerillans 
läger i Colombia och ser tårgasgranaterna flyga över Bue-
nos Aires, Paris och Göteborg. Vi får komma under huden 
på en ung aktivist och lära känna en värld befolkad av 
backpackers, misärturister och politiskt medvetna ungdo-
mar som tvingas konfrontera sin egen skyddade uppväxt. 
Ordfront Galago , 2006, 94 sidor, 206 kronor 
 
       Handbok för en rättvis värld 
En katalog med tips på hur man kan göra en utställning, 
ordna en stödkonsert, samla in pengar, skriva artiklar och 
mycket annat. 
Afrikagr. 2002, ca 24 sidor, gratis 
 
 
 

       MyTellus.com  
www.MyTellus.com  
MyTellus är en informations- och mötesplats för dig som vill 
ut i världen. Sajten innehåller bland annat Sveriges största 
databas över studie- och arbetsmöjligheter i hela världen. 
Sedan november 2006 finns föreningen MyTellus Commu-
nity, en förening för dig som vill knyta kontakter med andra 
som också är internationellt intresserade. Medlemskapet är 
gratis. 
 
       MyTellus.pocket  
Boken ger en överblick och det 
senaste när det gäller au pair- och 
säsongsarbeten, internationella 
volontärläger, arbete utomlands, 
studier under och efter gymnasiet, 
språkskolor och brevvänner med 
mera. Dessutom innehåller boken 
värdefulla tips och råd till den som 
funderar på en längre utlandsvis-
telse, ett axplock av de vanligaste 
frågorna från utlandssugna ung-
domar och CIU:s bästa webbtips. CIU har i tio år givit ut 
denna handbok som tidigare hette Far & Flyg. 
CIU, 2001, 256 sidor, 95 kronor + frakt 35 kronor 
(Vid beställning av flera ex. ges rabatt). 
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   Operation Dagsverke                                
eration Dagsverke är en insamlings- och informations-
mpanj som samordnas av Elevorganisationen. Varje år 
ordnas Operation Dagsverke av närmare 300 elevråd 
er hela Sverige. Kampanjen går under parollen ”Elever 
lper Elever” och är ett schysst sätt att göra en insats för 
dra elever i världen, samtidigt som man gör något kul. 
nom att samarbeta med erkända svenska biståndsorga-
ationer försöker vi bidra till att förbättra utbildningssitua-
nen i ett annat land. 

 
Operation Dagsverke föregås av en informationskampanj 
 det aktuella landet och många elevråd ordnar temada-
r, föreläsningar eller andra aktiviteter. Operation Dags-
rke avslutas med en insamlingsdag i maj då omkring  
 000 elever går ut och till exempel ordnar en musikal, 
r med bössa på stan eller jobbar på ett företag för att 
mla in pengar till projektet. 
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   Kampanjen har genomförts av elever i Sverige sedan 
1960-talet, och sedan dess har man samlat in över 100 
miljoner kronor och förbättrat utbildningssituationen för 
hundratusentals ungdomar världen över. Vilket projekt och 
vilken organisation man ska samarbeta med bestäms av  
medlemselevråden på Elevriksdagen, Elevorganisationens 
årsmöte.  
   Elevorganisationen har ett 90-konto som kontrolleras av 
SFI. Mer information: 
Webbplats: www.operationdagsverke.se 
E-post: od@elevorg.se 
Tel: 08-6444575 Fax:  08-6444502 
 
 
☼     Re:search - Om engagemang för världen
LSU:s inspirationsbok visar 
mångfalden, kreativiteten 
och engagemanget i ung-
domsorganisationernas 
internationella arbete. Bo-
ken innehåller reportage, 
fakta om hur du kan gå 
tillväga om du vill starta ett internationellt projekt och info 
om olika ungdomsorganisationer och vad de gör. 
LSU, 2005, 44 sidor, gratis 
 
       Sweden World Youth (SWY)        
www.ciu.org/swy/ansokan_swy/ 
Utbytesprogrammet Sweden World Youth är ett utbildnings-
projekt där ungdomar tillbringar tre månader i Sverige och 
tre månader i ett samarbetsland i Syd. De bor tillsammans 
med en parkamrat från samarbetslandet och arbetar med 
olika teman, t.ex. demokrati-, miljöfrågor eller entreprenör-
skap. 
 
       Youth Partners in Development (YPD)              
www.ciu.org/ypd/ansokan_ypd/ 
Utbytesprogrammet Youth Partners in Development är ett 
utbildningsprojekt där ungdomar tillbringar tre månader i 
Sverige och tre månader i ett samarbetsland i Syd. Delta-
garna bor och arbetar tillsammans med parkamrat från 
samarbetslandet. YPD syftar till att ge deltagarna erfaren-
heter av praktiskt utvecklingssamarbete, kompetenser som 
idag efterfrågas på arbetsmarknaden. 
 
 

       ZENIT  
Världen börjar på Zenit 
Är du lärare på högstadiet, gymnasiet eller på en folkhög-
skola kan du komma till Zenit med din klass på studiebesök. 
Genom personliga utlandserfarenheter, diskussioner och 
värderingsövningar ger vi er en introduktion till fattigdoms-
problematik och utvecklingsfrågor. Vi diskuterar allt från 
kulturkrockar och konflikter till mänskliga rättigheter. I be-
söket ingår upplevelser i den interaktiva staden Zenit City. 
Här trängs polishuset med torgmarknaden, moskén med 
baren, tågstationen med universitetet. Du går in i en roll och 
får olika uppdrag att utföra inom sex områden: hälsa, miljö, 

 
demokrati, utbildning, handel och jämställdhet. 
   Besöket på Zenit är gratis och knappt två timmar långt. 
Om ni är fler än tio personer är ni välkomna att boka. Zenit 
finns i Stockholm i Kulturhuset och i Malmö på Malmö 
Museer. 
   Zenit är Sidas globala forum för unga och vill skapa till-
fällen för unga att skaffa sig förståelse och kunskap om hur 
Sverige arbetar för att bekämpa fattigdom och vad man 
själv kan göra för att bidra till global utveckling. Bland annat 
kan man få rådgivning om hur man gör för att komma i väg 
utomlands eller tips på hur man engagerar sig på hemma- 
plan. På Zenit kan man även delta i något av alla arrange-
mang som anordnas på ”kultur och debatt” scenen.  
   Läs mer om vad som händer på Zenit på sajten; 
www.zenit.sida.se. 
Här kan du även ta del av unga människors personliga be-
rättelser och reportage från hela världen. 
  
Zenit – Stockholm                Zenit – Malmö Museer 
Kulturhuset                          Kommendanthuset      
Sergels Torg                        Malmöhusvägen 
105 25 Stockholm                 201 24 Malmö                
Tel: 08 508 315 40               Tel: 040 34 43 94 
zenit@kulturhuset.stockholm.se      zenit@malmo.se  

 
Arbete 

 
       Föreningen för Utvecklingsfrågor, praktikplatser
FUF förmedlar praktikplatser på organisationer och institu-
tioner/myndigheter med inriktning på internationella utveck-
lingsfrågor. Praktikplatserna är främst i Sverige, samt på 
ett mindre antal NGOs i Europa. Samtliga platser kan sökas 
av universitets-/högskolestuderande som är medlemmar i 
FUF (kostnad 150 kr/år, pg: 14 32 80 - 6).  

Ö

 

Ö 
Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF 
Tegelviksgatan 40  
116 41 Stockholm  
Tel: 08-643 42 75  
E-post: fuf@fuf.se  
Hemsida: www.fuf.se
 
       Internationella arbetslag 
http://ial.se/ 
Ö

Internationella Arbetslag (IAL) är en fredsförening som ar-
rangerar internationella volontärläger i Sverige och för-
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medlar volontärer till volontärläger utomlands. IAL:s grund-
tanke är att när människor lever och arbetar tillsammans 
med ett projekt bryts barriärer ned och förståelsen ökar. På 
detta praktiska och jordnära sätt vill IAL verka för fred och 
internationell solidaritet. Ett volontärläger är i sig en övning i 
demokrati och samarbete som ofta leder till nära vänskap. 
Samtidigt gör volontären en viktig insats för ett ideellt pro-
jekt som inte skulle kunna genomföras utan frivilligt arbete.  
 
        Hallå praktikant! 
         Praktik och utbildningstjänstgöring 
         vid internationella organisationer  
Skriften redovisar möjligheterna till praktik och aspirantpe-
rioder i internationella organisationer som FN och dess un-
derorgan, fackorgan knutna till FN, utvecklingsbanker och 
övriga internationella och regionala organisationer.  
Sida, 2004, ca 50 sidor, kan laddas ner från 
www.sida.se/publikationer/ 
 
       Tjänster i enskilda organisationer 
www.forumsyd.org 
Annonserar lediga svenska och internationella tjänster inom 
Forum Syd och andra enskilda organisationer. Se Lediga 
jobb under Övrigt. 
 

U-landsresor/studier 
 
        Cosmomind 
www.cosmomind.com 
Cosmomind visar att världen ligger öppen för unga männi-
skor idag, att vem som helst oavsett bakgrund, har många 
möjligheter att  plugga eller jobba utomlands. På webbplat-
sen finns en "verktygslåda", både för elever och för studie- 
och yrkesvägledare. Verktygslådan innehåller mallar för CV, 
mall för stipendieansökan, budgetverktyg och mycket an-
nat. Cosmomind är också ett TV-program som kan friköpas 
och användas inom undervisningen eller i studieförbund. Du 
kan beställa programmen direkt via www.sli.se (Svenska 
läromedel på Internet). Du som inte är ansluten till en AV-Me-
diacentral, eller vars AV-Mediacentral ej är med i SLI, kan  
köpa de flesta av programmen hos UR:s kundtjänst,   
www.ur.se.  
 
       Internationellt KulturUtbyte                        
www.iku.nu 
IKU är en fredsorganisation som tar emot och skickar iväg 
volontärer runt om i världen. Volontärerna arbetar sedan i 
sociala och ekologiska projekt under 1 år alternativt i 6 
månader. IKU är en ungdomsorganisation och alla som är 
intresserade av internationell verksamhet och interkulturellt 
lärande är välkomna att delta i våra aktiviteter. 
   IKU erbjuder två volontärutbyten: ett inom ramen för ICYE 
(International Cultural Youth Exchange) och ett genom EVS 
(Europeisk Volontärtjänst). Genom programmen kan du som 
är mellan 18 och 30 år arbeta som volontär i ett av våra 
projekt. Varje år skickar IKU ungefär 30 volontärer till olika 
länder och tar emot hälften så många. 

In i världen- Den globala resan 
– interkulturellt lärande 
  
Den globala resan – bidrag till interkulturellt lärande.  
Den Globala Skolan genomför seminarier i några av Sidas 
samarbetsländer i Afrika, Asien och Latinamerika. Semina-
rier har genomförts i Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Ugan-
da, Kenya, Zimbabwe, Namibia, Sydafrika, Indien, Bangla-
desh och Kina. Nu ingår även sydöstra Turkiet i program-
met. 
   För dig som arbetar med utbildning i skolan eller på an-
nan plats i kommunen är detta ett unikt tillfälle att möta 
människor i deras vardag, att förstå kulturmötets möjlighe-
ter och att skapa band för framtiden. 
  Själva resan är naturligtvis en väsentlig del av projektet 
men grundsyftet är varje kommuns och skolas utveckling 
med tonvikt på internationalisering och lärande för hållbar 
utveckling. 

 
Foto: Bo Hellström 
 
Stort intresse 
Sedan programmet startade år 2000 har intresset varit 
mycket stort. 280 skolor, mest gymnasieskolor, har delta-
git eller deltar i pågående globala resor. 
   Lokaliseringarna i Sidas samarbetsländer är noggrant ut-
valda och erbjuder utmärkta möjligheter att studera utveck-
lingsfrågor inom områden som fattigdom, tillväxt, demo-
krati, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, jämställdhet 
etc. 
   Våra kontakter ger också goda möjligheter att möta män-
niskor i deras vanliga vardag. 

 

Ö 

 
Rekrytering under våren  
Under 2007 kommer förberedelseträffar, resor och uppfölj-
ningsseminarier att genomföras med de skolor som tidigare 
sökt och rekryterats för globala resor till Victoriasjön, Kina, 
Sydafrika, Libanon, Bangladesh, Nicaragua och sydöstra 
Turkiet.   
   Under våren 2007 rekryteras nya skolor/deltagare till Vic-
toriasjön, Guatemala och sydöstra Turkiet med sista ansök-
ningsdatum 31 mars. Ansökningshandlingar finns på 
www.denglobalaskolan.com. 
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Enkelt boende 
För att stärka kulturmötets möjligheter under Den globala 
resan bor vi enkelt och ofta i familj. 
 
Information 
Ytterligare information om In i världen – Den globala resan, 
innehåll, ekonomi, bilder, referenser m.m.: 
www.denglobalaskolan.com 
 
Kontaktperson  
Bo Kramsjö 
bok@denglobalaskolan.com 
tel 0771-12 30 40 
 
Så söker man  
Ansökningshandlingar finns på www.denglobalaskolan.com. 
I ansökningshandlingarna framgår villkor för deltagande. 
 
Vem får söka?  
Erbjudandet riktar sig till skolor/utbildningar och ansökan 
ska innehålla ett lag bestående av två lärare och en skolle-
dare som grundkoncept. Ytterligare en eller två deltagare, 
kommunal beslutsfattare på förvaltningsnivå och/eller aktiv 
skolpolitiker, förstärker ansökan. Vi ser gärna innovativa 
ansökningar med stadie- och ämnesövergripande konstella-
tioner, som kan leda internationaliseringen längre än till den 
enskilda skolan. Vi ser dessutom gärna att flera skolor från 
samma kommun eller annan geografisk närhet samverkar 
(max. 6 deltagare). Genomgripande initiativ som siktar på 
att lyfta de globala perspektiven in i kommunens strukturer 
ges förtur. 

 
Foto: Hans Ljungqvist 
 
Vi rekryterar nu deltagare inför 2008  
Med sista ansökningsdatum 31mars 2007 rekryteras del-
tagare till Den globala resan. Denna ansökningsomgång 
planeras resor till Victoriasjön, Guatemala och sydöstra 
Turkiet. 
  
Den globala resan till Victoriasjön* 
• Förberedelseträffar 18-19 juni och 24-25 september 
2007 samt 24-25 januari 2008. 
• Vistelse vid Victoriasjön 22 februari – 12 mars 2008.  
   Uppföljningsträff efter genomförd resa. 

 Den globala resan till Guatemala* 
• Förberedelseträffar 11-12 september och 21-22 novem-
ber 2007 samt 6-7 februari 2008. 
• Vistelse i Guatemala 7-26 mars 2008.. 
   Uppföljningsträff efter genomförd resa. 
  
Den globala resan till sydöstra Turkiet* 
 • Förberedelseträffar 11-12 juni och 10-11 oktober 2007 
samt 5-6 februari 2008. 
   • Vistelse i sydöstra Turkiet 13 – 31 mars 2008.  
    Uppföljningsträff efter genomförd resa. 
  
* Alla angivna datum är preliminära. Lokaliseringen av träf-
farna bestäms i samband med rekrytering för att minimera 
reseavstånden i Sverige. 
 
Webbplats 
www.denglobalaskolan.com  
  
 ”En avslutande uppmaning till landets skolledare: ni har inte 
råd att avstå från engagemanget i tredje världen. Det ger 
oss och våra ungdomar så mycket bredare perspektiv på 
tillvaron och chansen att bygga en bättre värld tillsammans 
med ungdomar över hela världen.” 
                                                      Jan Stattin,  
                                                   deltagare i resan till Nicaragua  
                                              våren 2004, i Skolledaren 7-8 2004 
 

 
Foto: Tor Backmann 
 
      MFS-studier                                            
Sidas program för mindre fältstudier, Minor Field Studies 
(MFS) är ett program som vill ge svenska högskolestude-
rande ökade kunskaper om de länder i tredje världen med 
vilka Sverige har ett utvecklingssamarbete. Programmet rik-
tar sig främst till högskolestuderande på C- och D-betygs-
nivå och studien skall ses som en del av den studerandes 
utbildning. 
Faktablad om MFS kan laddas ner från  
www.programkontoret.se 
 Ansökan om MFS-stipendium ställs direkt till MFS-ansvarig 
på respektive högskola/universitet. 
   MFS-stipendierna administreras av Internationella Program-
kontoret.        

Ö
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          Santa Teresa de Kilambé och    
☼         biståndsbyråkratens besök 
Av Göran Holmquist 
Göran Holmqvist, tidigare chef för 
Sidas avdelning för Latinamerika, 
besökte under våren 2006 byn 
Santa Teresa de Kilambé. Under 
en vecka bodde han hos domar-
biträdet Leonardo Blandón och 
dennes familj.  
   Under veckan fick Göran Holm-
qvist träffa och samtala med 
många andra bybor som alla bar 
på många berättelser ur livet. Besöket inspirerade Göran 
Holmqvist att skriva en novell där han som biståndsbyråkrat 
också reflekterar över livet i byn och över det arbete som 
Sida bedriver. Resan och novellen är ett arbete utfört under 
fritiden. Sida har valt att publicera texten i digital form. 
I efterordet skriver han bl.a. så här: 
”Han såg sig själv i spegeln i badrummet, något han inte 
gjort på en vecka. Något väderbiten och solbränd, trött 
men helt utan diarréer och liknande olägenheter. Ett par 
loppbett, men de var få, och livremmen flyttad ett hål efter 
en veckas diet på mestadels bönor, majstortillas, ägg och 
väldigt mycket kaffe. Han hade duschat med hjälp av en 
plastskål och rakat sig ordentligt varje dag. Utsidan var ok. 
Insidan då? Skulle skattebetalarna i Sverige få någon valuta 
för pengarna? De hade ju faktiskt betalat hans lön under den 
här veckan. 
   Något har han såklart lärt sig. Nästa gång han besöker bi-
ståndsprojekt så kommer han säkert att upptäcka en del 
nya saker och ställa nya frågor som han inte hade tänkt på 
tidigare. Han har också blivit mera medveten om alla sina 
kunskapsluckor, om allt han hade behövt veta för att bättre 
tolka och förstå verkligheten i Kilambé, från socialantropo-
logi till naturresursekonomi. Han kommer också att kunna 
berätta historier för sina kollegor och andra om hur det 
svenska utvecklingssamarbetet kan se ut när man ser på 
det nerifrån och upp utifrån en ganska slumpmässigt vald 
utkikspunkt och med stolthet och övertygelse kunna göra 
trovärdigt att det faktiskt kan leda till påtagliga resultat i fat-
tiga människors vardag.” 
Sida, 2006, 48 sidor 
Berättelsen kan laddas ner från www.sida.se. 
 
       INTErNATIONALIST 
        – antologi om ett ungdomsutbyte 
Redaktörer Tora Gran och Eduardo H. Villanueva-Contreras 
INTErNATIONALIST beskriver ett utbyte mellan Sverige och 
Costa Rica (Söderhamn-Tilarán). Boken visar på utveckling, 
förändring och lärande genom möten med andra kulturer 
och människor. Antologin har arbetats fram med målet att 
väcka andra människors engagemang för sin omvärld, ge 
nya synvinklar och vara inspirerande.  
   Antologin INTErNATIONALIST har producerats för Cent-
rum för Internationellt Ungdomsutbyte på eget initiativ från 
deltagarna i Sweden World Youth med stöd av Forum Syd. 
CIU, 2001, 100 sidor, 75 kronor 

 
       Röda Korsets Folkhögskola - utbildningar 
www.redcross.se/folkhogskolan/ 
Exempel på långa kurser med fältstudier: 

Globalt samspel  
- vägar till förändring 

Världens unga  
- mänskliga rättigheter för barn och ungdomar 

Kommunikation och media  
- för demokrati och globala frågor 

Rättvis handel  
- distanskurs 
 
       Ung i den Världsvida Kyrkan 
Ung i den världsvida kyrkan är Svenska kyrkans utbytespro-
gram som gör det möjligt för unga i Svenska kyrkan och 
unga hos Svenska kyrkans internationella partner att upp-
leva den gränslösa och världsvida kyrkan. I filmen möter du 
ungdomar som berättar om sina erfarenheter och iakttagel-
ser av att under tre månader leva i en annan kontext än den 
de är vana vid. 
Svenska kyrkan Lutherhjälpen, 2003, 26 minuter, utlånas 
gratis 
 
☼        OmVärlden - Tema 
Temabilagan handlar om 
att arbete och studier ut-
omlands. Innehåller också 
en förteckning över utbild-
ningar med inriktning på bi-
stånd och utvecklingsfrå-
gor. 
Skolor kan rekvirera bila-
gan gratis. 
Sida, 2006, 16 sidor 
 
 
 
 
 

Internetadresser 
 
 

Afrikagrupperna 
www.afrikagrupperna.se 
Afrikagruppernas kontor i Namibia tar emot en svensk prak-
tikant per år. Praktikanten utför ett uppdrag som är kopplat 
till Afrikagrupperna i Namibias verksamhet tillsammans med 
en namibisk praktikant. Nästa praktikperiod kommer att 
vara under september-november 2007, med sista ansök-
ningsdag 30 april 2007. En utförlig annons om praktikens 
innehåll och krav på sökande kommer att läggas ut här i 
februari 2007.  
   Grundkrav för en praktikant är att man är i slutfasen av 
sin universitetsutbildning, har läst utvecklingsrelaterade 
ämnen, talar och skriver engelska väl, erfarenhet av vistelse 
i utvecklingsländer och har tidigare arbetslivserfarenhet. 
Läs mer på hemsidan Praktik/Internship Namibia. 
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http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=483
http://www.redcross.se/folkhogskolan/pdf/GS0708.pdf
http://www.redcross.se/folkhogskolan/pdf/VU0708.pdf
http://www.redcross.se/folkhogskolan/pdf/KOM0708.pdf
http://www.redcross.se/folkhogskolan/pdf/RH07.pdf
http://www.redcross.se/folkhogskolan/pdf/rh0506.pdf


Arbete – Resor – Studier  

Europeiska ungdomsportalen 
europa.eu/youth/ 

 
Om du vill åka till ett annat land i Europa och studera, arbe-
ta eller bara semestra… om du letar efter möjligheter och 
aktiviteter inom Europa… om du har någonting att säga el-
ler fråga som handlar om Europa, så är den här portalen ett 
bra ställe att utgå från! 
 
Färnebo praktikantkurs 
www.farnebo.se
Färnebos praktikantkurs har tema folkrörelser och solidari-
tet. I samarbete med Afrikagrupperna lyfter Färnebo de 
globala frågorna i ett erfarenhetsutbyte mellan föreningar 
och organisationer i Sverige och södra Afrika.  
   Inför vistelsen studerar kursdeltagarna globalisering i all-
mänhet och kopplingen till södra Afrika i synnerhet. Även 
landkunskap, utvecklingssamarbete, kulturmöten, svenska 
folkrörelser och språk ingår i förberedelsearbetet. Samar-
betet mellan skolan, Afrikagrupperna och organisationerna i 
Syd är en viktig pusselbit i arbetet för en mer rättvis värld. 
 
Internationella programkontoret 
www.programkontoret.se/ 

 
Internationella programkontoret för utbildningsområdet är 
en statlig myndighet under Utbildnings- och kulturdeparte-
mentet. Vi stödjer skolor, universitet, företag, organisatio-
ner och enskilda individer att delta i internationellt samar-
bete. Det kan gälla allt från internationella samarbetsprojekt 
inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och 
studier utomlands. Utbyten för ungdomar och lärare är en 
viktig del av verksamheten. 
 
Studera.nu 
www.studera.nu/utlandsstudier/index.shtml 
Under den här avdelningen kan du läsa om studier utom-
lands och vad du ska tänka på när du planerar dina utlands-
studier. Samtidigt får du veta vart du kan vända dig för mer 
information.  
   Det är inte säkert att du får tillgodoräkna dig din utbild-
ning i Sverige. Därför är det viktigt att du tar reda på mer 
om att arbeta inom ett visst yrke eller fortsätta studera i 
Sverige efter din utbildning utomlands.  
   Länk till Högskoleverkets broschyr om studier utomlands. 
 
 
 

Sida Civil Society Center 
www.sida.se/scsc/ 
Sida Civil Society Center är Sidas center för utbildning, idé- 
och metodutveckling. Centret vänder sig framförallt till or-
ganisationer och folkrörelser som arbetar inom det svenska 
utvecklingssamarbetet. 

 
 
United World Colleges 
www.uwc.se 
United World Colleges bygger på idén att skapa internatio-
nell förståelse genom att sammanföra ungdomar från hela 
världen och låta dem leva och studera tillsammans under 
två av de kanske viktigaste åren av deras liv. UWC utgör en 
alldeles unik möjlighet för svenska ungdomar att få uppleva 
och studera i en spännande och internationell miljö. 
   Idag finns 10 UWC-skolor spridda över fem världsdelar. 
Eleverna är 16-19 år och studierna motsvarar de två sista 
åren på ett svenskt gymnasium. Vid UWC läser du till en In-
ternational Baccalaureate (IB), världens idag mest utbredda 
studentexamen. Skolorna är internat och varje elev delar 
rum med kamrater från andra länder. 
   Stipendier till UWC delas ut på basis av personliga meriter 
och utan hänsyn till religion, ras, politisk hemvist eller social 
och ekonomisk bakgrund. 
   IB:n ger behörighet till såväl svenska som utländska uni-
versitet. Du läser färre ämnen än vad som är vanligt på 
svenska gymnasiet. Å andra sidan är ämnena mer omfat-
tande och ger möjlighet till större fördjupning. All undervis-
ning, förutom språk, sker på engelska.   
 
U-landsstudier i Norge 
www.changemaker.no/article/view/103 
Her har vi samlet en rekke linker til skoler som tilbyr under-
visning i utviklingsstudier og nord/sør-kunnskap. 
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☼         African Families in a Global Context 
- Research Report No. 131  
Av Göran Therborn 
Familjen är en av de viktigaste in-
stitutionerna i afrikanska samhäl-
len. Vart är familjen på väg idag? 
Hur påverkas den av globala pro-
cesser inom områden som kultur, 
politik och ekonomi? Hur kan man 
jämföra den afrikanska familjen 
med familjeutveckling i andra delar 
av världen? I publikationen analyse-
ras den afrikanska familjen i ett jämförande globalt perspek-
tiv. 
NAI, 2004, 118 sidor, 140 kronor 
 
        Att känna sig hemma 
         Integration av flyktingar i Europa                             
Mottagning och integration av flyk-
tingar i Europa håller snabbt på att 
bli en av samhällets viktigaste poli-
tiska och moraliska frågor. Det är 
en fråga som 2000-talets vuxna 
måste ha kunskap om. 
   Att känna sig hemma ska öka 
medvetenheten om flyktingarnas 
situation i Europa. I materialet dis-
kuteras mänskliga rättigheter, an-
svar och rättvisa. De olika övning-
arna ska hjälpa eleverna att diskutera de frågor som tas 
upp på videobanden. Tanken är att eleverna ska utveckla 
empati gentemot människor som har tvingats fly sina hem. 
   Slutligen syftar Att känna sig hemma till att hjälpa elever 
att välkomna flyktingar i sina samhällen på ett bra sätt. Ma-
terialet visar olika sätt att hjälpa flyktingar att bli en del av 
samhället. 
   Videofilmens tre delar handlar om sju flyktingar i tre EU- 
länder; Storbritannien, Sverige och Grekland.  
   Ett häfte med information och övningar, samt ett spel,  
medföljer. 
   Språk: svenska, finska, engelska, tyska och franska 
UNHCR, 1998, lärarhandledning 48 sidor, video 49 minuter 
uppdelat på tre avsnitt, gratis 
 
       Att möta flyktingar 
Av  Birgitta Angel och Anders Hjern 
Boken förmedlar grundläggande kunskaper om flyktingars 
livsvillkor i ursprungslandet och i exilen. Den tar upp inne-
börden och betydelsen av upplevda traumatiska händelser i 
form av politisk förföljelse, förtryck, fängelse, krig och all-
varliga förluster. Boken beskriver och analyserar också mö-
tet mellan flyktingen och Sverige och den psykologiska pro-
cess som därvid uppstår – flyktingkrisen.  
   Boken vänder sig i första hand till studenter och personal 
inom vården och socialtjänsten. Även andra som möter flyk-
tingar inom t.ex. skolor, frivilligorganisationer eller på för-
läggningar kan dra nytta av den. I denna andra upplaga har 
nya avsnitt om flyktingpsykiatri, folkhälsa och medicinsk an-

tropologi tillkommit för att bättre tillgodose de grundläggan-
de vårdutbildningarnas behov i dessa avseenden. 
Studentlitteratur, 2:a uppl. 2004, 296 sidor, för aktuellt pris 
se www.studentlitteratur.se   
 
        Baltic Saga 
“Baltic Saga” är en dokumentär-
film om flyktingar från de baltiska 
länderna. Under andra världskriget 
flydde tusentals människor från 
Estland, Lettland och Litauen i 
skrangliga fiskebåtar över Öster-
sjön. De sökte skydd och  en fri-
stad i Sverige och andra länder. I 
filmen träffar vi personer som idag 
lever i Sverige och andra som 
återvänt till sina forna hemländer.  
   Språk: engelsk speaker och 
engelsk text. 
UNHCR, 2000, 67 minuter, utlånas gratis 
 
☼       Betongen brinner 
- Jag vill inte bli integrerad. Jag vill 
ha ett jobb!  
Så sa Mamdou i Aulnay-sous-Bois 
utanför Paris under de franska 
förortsupploppen 2005.  
   I oktober 2005 dog två unga 
pojkar under oklara omständighe-
ter efter att ha blivit jagade av po-
lisen i Parisförorten Clichy-sous-
Bois. Det blev startskottet till lands-
omfattande upplopp som kom att 
bli de värsta oroligheterna i Frank-
rike sedan studentrevolten 1968. Upploppen varade i tre 
veckor och resulterade i att 10 000 bilar, 30 000 soptun-
nor och 300 byggnader brändes upp över hela Frankrike. 
Vad orsakade denna ofantliga vrede? Var det bara kriminellt 
”slödder” eller militanta islamister som härjade, vilket en del 
politiker hävdade? 
Leopard, 2006, 200 sidor 
 
☼                  Darfur: På flykt undan kriget  
Producent: Bengt Nilsson 
En diskussionsfilm om Röda Kor-
sets arbete i Darfurområdet, Sudan. 
Här pågår ett inbördeskrig och 
hundratusentals människor har 
dödats och runt två miljoner män-
niskor har drivits på flykt. 
Språk: svenska 
RK, 2005, 11 minuter  
Ta kontakt med någon av Röda 
Korsets regionkontor för lån av 
filmen. Kontaktinformation finns på 
www.redcross.se
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☼       Det ohyggliga arvet 
Av Christian Catomeris 
Vad är det som får svenska regenter att bedriva slavhandel 
i Afrika eller kyrkliga makter att utfärda dödsstraff mot sa-
miska schamaner? Om de synsätt som genom århundra-
dena präglat svenskars möten med etniska minoriteter och 
andra kategorier »främlingar«. Läs om våra djupt förank-
rade stereotyper om afrikaner, finnar, judar, »orientaler«, 
samer, »tattare« och »zigenare«. 
Ordfront, 2004, 319 sidor, 290 kronor 
 
☼       Ett annat Israel  
Av Susan Nathan 
Nathan flyttar till en helt igenom 
arabisk stad, Tamra, för att visa 
att judar och araber kan leva sida 
vid sida. Hon upptäcker ett annat 
Israel inte olikt det Sydafrika hon 
så ofta besökte som barn, ett land 
som systematiskt förtrycker sina 
egna medborgare. Men motkrafter 
finns: individer och organisationer 
som gör sitt yttersta för att radera ut den osynliga men 
högst påtagliga gräns som håller judar och araber skilda. 
Ordfront, 2006, 290 sidor, 300 kronor (pocket jan. 2007, 
66 kronor) 
 
             Ett fördrivet folk - Antologi om förtryck och  
☼          diskriminering av romer/zigenare/resande 
Först 1989 erkände världs-
samfundet att romerna var 
offer för nazisternas ras-
politik under andra världs-
kriget. Hur påverkar det 
självkänslan och synen på 
det omgivande samhället 
när det varken finns juridik 
eller empati som erkänner 
det lidande en hel folkgrupp 
har utsatts för? Om detta 
berättar antologin Ett fördrivet folk.  
   Utgångspunkt är nazisternas försök att döda alla romer 
under andra världskriget. Men här berättas också om hur 
förtryck och diskriminering tog sig konkreta uttryck i Sve-
rige och gör det än idag. Romerna är ett stort folk utan 
eget territorium som lever utspritt i världen. Flest romer 
finns i Europa, cirka 10 miljoner. Romerna beräknar själva 
att det finns cirka 50 000 personer med romskt ursprung i 
Sverige. Ungefär hälften tillhör den grupp som kallas resan-
defolket. De flesta bidragen i Ett fördrivet folk är formule-
rade av romer. Antologin vänder sig främst till dig som 
kommer i kontakt med romer i ditt arbete men även till 
andra som vill veta mer om romernas historia som kantas 
av förföljelse, förtryck och diskriminering. Antologin är rikt 
illustrerad.  
Beställs från levandehistoria@strd.se.  
Boken kostar 140:- inklusive moms och frakt.  

☼        Flyktingfällan 
Av Sanna Vestin 
Om krigsförbrytarna, de asylsö-
kande som slängt bort sina pass, 
de apatiska barnen, de våldtagna 
kvinnorna. Inkluderar utdrag ur den 
nya Utlänningslagen med förklar-
ingar och kommentarer. En oum-
bärlig bok för den som vill förstå 
reglerna – eller hjälpa någon som 
är utvisningshotad. Samtidigt en 
anklagelseskrift som sätter ljuset 
på regeringens ansvar för en av 
vår tids stora humanitära katastrofer. 
Ordfront, 2006, 302 sidor, 259 kronor 
 
☼         Flyktingar i sitt eget land  
Dokumentärserie om internflyktingar och mänskliga rättig-
heter i Colombia. 
Se sidan 155 för mer information! 
  
       Human Settlements – Global Needs 
       and Global Responsibility 
Red. Claes Olsson 
Mänsklig bosättning är en av de stora globala frågorna i vår 
tid. I boken belyser skribenter från Syd och Nord mänsklig 
bosättning ur olika perspektiv. 
Global K., 1998, 88 sidor, 100 kronor 
 
       In support of refugees  
DVD med fyra filmer; ”Working 
with refugees”, We were there”, 
“Facing our future” och “Return to 
Afghanistan”.  
   Filmerna berättar bland annat 
om vad UNHCR är, vem är flykting, 
skydd av flyktingar och hur vi kan 
bistå dem. Filmen ”We were there” 
berättar om UNHCR:s utveckling 
under de senaste decennierna och 
”Working with refugees” är en sam-
ling av fyra korta filmer som ger en bild av UNHCR och fri-
villigorganisationers arbete. ”Facing our future” är fem port-
rätt av ungdomar på flykt. I filmen ”Return to Afghanistan” 
följer vi återvändande flyktingar och ser deras ansträng-
ningar att skapa sig ett nytt liv och bygga upp landet igen. 
   Språk: engelska och franska 
UNHCR, ”We were there”, 2000,  27 minuter, ”Working with 
refugees”, 2002, 18 minuter, ”Facing our future , 2003, 24 
minuter, “Return to Afghanistan” 2003, 15 minuter. 
Utlånas gratis.  
 
☼         Internationell migration och utveckling 
Generalsekreterarens rapport presenterades 2006. Den ut-
gör ett underlag för pågående diskussioner i FN-systemet 
om internationell migration, vilken betydelse denna har och 
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hur den påverkar utvecklingen lokalt, nationellt, regionalt 
och globalt.  
   Det finns en stark koppling mellan den internationella mig-
rationen och länders möjligheter att nå millenniemålen. Det 
handlar bland annat om människor som söker sig till andra 
länder för att studera eller få jobb. Hur påverkar det ur-
sprungsländerna och mottagarländerna? Migranter skickar 
hem mycket pengar varje år. Vilken betydelse har de peng-
arna för berörda familjer och närsamhället?  
FN-förbundet, 2006, 24 sidor, 25 kronor 
Kan även laddas ner från www.fn.se   
 
       Maghreb och migration 
Varje år försöker tiotusentals afrikaner ta sig till Europa. 
Och varje år dör hundratals medan de försöker.     
   EU satsar allt mer pengar och prestige på att förhindra 
illegal invandring, men människorna fortsätter att komma. 
Det blir bara ännu svårare. Och farligare. 
   Arbetaren for till Marocko för att försöka ta reda på driv-
krafterna bakom migrationen från Maghreb-staterna Maroc-
ko, Algeriet och Tunisien. Och om drivkrafterna bakom EU:s 
politik.  
(Bilaga till tidningen Arbetaren) 
SAC, 2003, 16 sidor, gratis 
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       ...Om detta må ni berätta... 
        En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945 
Boken beskriver med 
hjälp av historiska doku-
ment, ögonvittnesskild-
ringar, poesi och 
fotografier Förintelsen 
under andra världskriget.  
   Boken finns på olika 
språk, som kassettbok, 
som videoversion med teckenspråk och i blindskriftsversion. 
   Boken beställs från www.levandehistoria.org 
1998, 84 sidor, gratis    

 
       Reaktion 
Av Jenny Berggren och David Sandberg 
Reaktion består av tex-
ter från Quick 
Response – en re-
daktion som varje dag 
granskar ny-
hetsrapporteringen 
om invandring, 
integration och 
främlingsfientlighet i Sveriges tidningar. Syftet med Quick 

 

Ö
   Mot alla odds 
t alla odds är ett webbaserat kunskaps- och upplevelse-
el som UNHCR:s regionkontor för de nordiska och bal-
ka länderna har producerat. I första hand vänder sig spe-
 till högstadielever. Avsikten är att låta eleven leva sig in i 
d det kan innebära att vara flykting. Med spelet följer en 
nskapslänk till en faktawebb där eleven kan få information 
 flyktingfrågor och mänskliga rättigheter. Till alla spelmo-

ent medföljer också en lärarhandledning. Adressen är 
w.motallaodds.org eller via www.unhcr.se. 
HCR, 2005, gratis 

          Människor på flykt.  
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Respons är att skapa en diskussion om hur 
nyhetsrapporteringen ser ut.    
   Quick Response drivs av Röda Korsets Ungdomsförbund. 
   Se även www.quickresponse.nu 
Pocky, 2002, 170 sidor, 59 kronor 
 
        Refugee Children Escape  
        from Persecution and War 
Häftet har följande avsnitt 
• Who are refugee children? 
• The people whom UNHCR protects       
• Protecting lost children 
• Finding safety and shelter 

 

 

Ö

 

    Utbildning och utbildningsmaterial 
da Korset kan du gå en tvådagars informatörsutbild-
 flyktingars situation och rättigheter globalt och 

Kurserna är kostnadsfria men efter genomgången 
ng förväntas du, liksom våra frivilliga rödakorsinfor-
r, använda materialet enligt överenskommelse och 
 rapportera om gjorda utbildningsinsatser.  

atörsutbildningar hålls på flera platser i landet. 
enomförd utbildning får du tillgång till Röda Korsets 
ngsmaterial, som inkluderar OH-bilder (PowerPoint) 
nus och lärarhandledning och du kan också låna 

mer. För att boka in dig på en kurs hör av dig till nå-
 Röda Korsets regionkontor.  
aktinformation finner du på www. redcross.se. 

• Memories and hopes 
UNHCR, 2000, 32 sidor, gratis 
 
       Sahara Maraton 
Av Fredrik och Johan Persson 
Två göteborgare springer maraton 
i Saharas öken och upptäcker en 
konflikt som de inte visste mycket 
om. De är med om kamelkapplöp-
ning, fångutlämning och firande av 
nationaldagen. Intervjuer med väst-
saharier, Röda Korsrepresentanter 
och maratonlöpare.  
Västsahara, dvd, 2004, 18 minu-
ter, hyra 50 kronor, köp 100 kr 
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   Skolor Mot Rasism  
kolormotrasism.se/ 

 förekommer i mer än var tionde skolklass. 
per skolan att arbeta långsiktigt och strategiskt mot 
 och främlingsfientlighet! 

redjedel av eleverna säger att det är vanligt med na-
t klotter på skolan av typ hakkors. 
jälper er att ta fram en gemensam policy för att mot-
rasistiska yttringar på skolan! 
 av rektorerna säger att man stöter på rasistiska at-

 hos anställda på skolan. 
jälper er att arbeta med skolpersonalens värderingar 
ttityder! 
s att boka Studiedagar och Temadagar!  

Umm Dalailas sång 
 handlar om flyktinglägren och ger en fyllig bakgrund 
tsaharakonflikten. 
ara, 1996, 28 min, svenskt tal, hyra 50 kronor, köp 

ronor 

Ur askan i elden  
- handel med barn i Moldavien 
 Sandberg 
vien, Europas fattigaste land, är ett av de större ur-
gsländerna för handel med barn i Europa. Alternativet 
rn utan sociala skyddsnät är oftast institutioner, ex 
em där utbildning och social träning är närmast obe-
 Vid sexton års ålder upphör statens ansvar för bar-
ch barnen lämnas till en oviss framtid. Flickor faller lätt 
ör människohandlare. Filmen presenterar ett program 
rn och ungdomar som ska motverka handel med 

are av Guldklappan 2004 i kategorin ”Årets bästa 
llsinformation 2003”. 
03, 14 minuter, utlånas gratis 

rsprungsfolkens röster 
 en antologi om kamp och kultur i Anderna. 
nas tidigare volontär i Boli-
ders Burman, har samlat in 
xter där representanter från 
t aymarafolket belyser sin 
situation och historia. Boken 
ller artiklar kring teman som 
et, världsbild, diskrimine-
nterkulturella möten, och po-
ch social kamp. Boken är 
rad av Mirna Ticona Ayala, 
aindian. 
 institutionaliserade rasis-
Bolivia och många andra la-

tinamerikanska länder har under århundraden hindrat ur-
sprungsfolken att närma sig maktens korridorer. I kampen 
mot detta förtryck har människorättsaktivister och andra 
mer eller mindre välmenande människor länge intagit en pa-
ternalistisk ställning och sagt sig ”tala för dem”. Men idag 
är det inte längre försvarbart att tala för ursprungsfolken. 
De har egna röster. De kan tala för sig själva. 
Svalorna-LA, 2004, 95 sidor, 59 kronor       
 
        Vi har överlevt! Ursprungsfolken talar 
Av Henrik Persson och Ola 
Persson 
De senaste 500 åren har för ur-
sprungsfolk på alla kontinenter in-
neburit övergrepp, sjukdomar, 
mission och kolonisation. Idag 
förändras bilden. Ursprungsfolken 
börjar etablera sig som en inter-
nationell kraft. FN har utlyst peri-
oden 1994-2005 till Ursprungs-
folkens decennium. 
Frågorna det handlar om är: 

- ursprungsfolkens rätt till sina landområden 
- deras rätt till sina religioner, sina språk och kulturer  
- hot som stora dammbyggen, mineralutvinning, 

skogsavverkningar och oljeutvinning 
- uranbrytning, kärnavfallsförvaring och kärnvapenprov 

på deras mark 
- vapenexport till konflikter som drabbar ursprungs-

befolkningarna 
FFV, 1998, 200 sidor, 296 kronor för icke medlemmar 
 
☼         Välj mångfaldT
Visst vill vi ha mångfald, men hur 
gör man? LSU presenterar den 
handfasta guiden Välj mångfald 
som hjälper er att arbeta mot 
enfalden och för en rikare och 
roligare organisation. 
LSU, 2005,132 sidor, 50 kronor 
 
       Västsahara – Afrikas sista koloni 
av Lena Thunberg 
Sedan 1975 har de bott i flykting-
läger i Algeriet. Alla har de släk-
tingar i de ockuperade delarna av 
Västsahara. En 220 mil lång mur 
delar detta folk. Hur kan det kom-
ma sig att omvärlden tillåter Maroc-
ko att fortsätta ockupationen och 
bryta mot folkrätten och FN-reso-
lutioner? Medan västsahariska 
barn växer upp i flyktingläger, pumpar EU in bidrag i den 
marockanska ekonomin. Är det olja det handlar om? Är 
västsaharierna bara en liten bricka i ett storpolitiskt spel? 
   Varför är det så tyst om västsaharierna och deras öde? 
Västsahara, ny omarbetad upplaga 2005, 90 sidor, 90 kr  
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Befolknings- och Flyktingfrågor - Främlingsfientlighet 

Internetadresser 
 
Centrum mot rasism 
www.centrummotrasism.nu/ 

 
Centrum mot rasism är en ideell, rikstäckande paraplyorga-
nisation med över hundra medlemsorganisationer. Organi-
sationen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. 
Centrum mot rasism är en samlande kraft, det civila sam-
hällets aktör i arbetet mot rasism, diskriminering, främlings-
fientlighet, homofobi, antisemitism, islamofobi och antiziga-
nism.  
 
Fjärde världen  
www.f4world.org 
Föreningen Fjärde världen har en länksida till adresser för 
material om ursprungsbefolkningar. 
 
EuroNGOs  
www.eurongos.org/ 
The European NGOs for Sexual and Reproductive Health 
and Rights, Population and Development (called "Euro-
NGOs") seek to translate the commitments of the Interna-
tional Conference on Population and Development (ICPD, 
Cairo 1994) into international cooperative programmes in 
the field of sexual and reproductive health in developing 
countries. Länkar, fotografier. 
 
Levande historia 
www.levandehistoria.org/ 
Webbplats som ansluter till boken Om detta må ni berätta... 
Fakta, pedagogiska tips, filmerbjudanden, forskning mm. 
@ Nyhetsbrev.  

 
 
Get Educated 
www.geteducated.se/ 
GetEducated är Sveriges första onlineplats som kostnads-
fritt tillhandahåller och uppdaterar ämnesanpassat läroma-
terial mot rasism och diskriminering riktat mot högstadie-
skolor och gymnasium. 

 

Quick Response 
www.quickresponse.se/ 
Quick Response granskar... ...nyhetsrapporteringen om 
invandring, integration och främlingsfientlighet. 
 
UNDPs Population Information Network 
www.un.org/popin/ 
FN:s webbplats med information i befolkningsfrågor. 
 
Population Reference Bureau 
www.prb.org/ 
Mycket stor webbplats från Population Reference Bureau i 
USA. Befolkningsdata från världens alla länder mm. 
 
Sverige mot rasism 
www.sverigemotrasism.se/ 
Sverige mot rasism ger en samlad 
bild av det arbete mot rasism och 
etnisk diskriminering som pågår 
i samhället på olika nivåer. Sverige 
mot rasism ger information och 
kunskaper om rasism och diskri-
minering nationellt och internatio-
nellt. Den visar också vad olika samhällsaktörer gör för att 
motverka detta. Dessutom finns här information om interna-
tionella konventioner och om lagstiftning inom området. 
 
Ungdom mot rasism 
www.umr.nu/ 
Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är en politisk och 
religiöst obunden ungdomsorganisation med huvuduppgift 
att stödja ungdomars eget engagemang mot rasism och 
främlingsfientlighet. 
   Ungdom Mot Rasism bildades i maj 1996 som en fort-
sättning på den svenska delen av Europarådets kampanj 
mot främlingsfientlighet, rasism, antisemitism och intole-
rans. 
   Ungdom mot Rasism består av ungdomar mellan 13 och 
25 år som på olika sätt arbetar för att bekämpa rasism, 
nazism, främlingsfientlighet, fördomar, diskriminering, mobb-
ning och andra sorters förtryck. 

 
 
UNHCR 
www.unhcr.se 
UNHCR:s regionkontor för de baltiska och nordiska länder-
na finns i Stockholm (ROBNC). Webbplatsen innehåller ma-
terial kring flyktingfrågor. 
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        Bangladesh - på upptäcktsfärd i verkligheten             
Av Bosse Kramsjö 
Boken handlar om vardagens ve-
dermödor och glädjeämnen i ett 
fattigt men bördigt land. Författa-
ren har av och till bott i Bangla-
desh under många år. Genom sin 
nyfikenhet och öppenhet har han 
skaffat sig gedigna kunskaper, 
som gynnas av inlevelseförmåga 
och medkänsla. Författaren talar 
bangla. Kunskaper i lokalspråket 
är nyckeln till verklig insikt och 
förståelse. Han lägger effektiv moteld mot eländesporren 
och gör det svårgripbara begripligt för oss. 
Svalorna-IB, 2000, 237 sidor, 250 kronor 
 
        Ett värdigt liv 
I slutet av 1990-talet intervjuades 
20 000 fattiga människor över he-
la världen om sin syn på fattigdom. 
Då visade det sig att de ansåg att 
trygghet, säkerhet och rättvisa är 
lika viktigt som mat och rent vat-
ten. För Sidas del innebär dessa 
uppgifter en bekräftelse på att vi 
är på rätt väg när vi låter vår främs-
ta uppgift - att bekämpa fattigdo-
men - gå hand i hand med att ver-
ka för demokrati och mänskliga rättigheter. Finns även på 
engelska, A life worth living. 
Sida, 2005, 20 sidor, gratis 
 
        Från Hökarängen till Mosquitokusten     
19-åriga Kena är kritisk till biståndsverksamheten i sitt gam-
la hemland Nicaragua. I filmen följer hon med en delegation 
från ABF, för att granska olika projekt på plats. Filmen är 
indelad i tre delar som kan visas separat eller i en följd. I 
studiehäftet finns frågor kring filmernas innehåll. 
 

Del l  Katastrofbistånd (25 min) 
1998 drabbades Nicaragua av orkanen Mitch. De kraftiga 
regnen svepte med sig många hus. Kena besöker bistånds-
projekt som ska ge de hemlösa nya bostäder. 
 

Del 2 Bistånd till kulturverksamhet (14 min) 
Radio Cumiche är en radiostation som drivs av ungdomar. 
Kena besöker också en teater som stöttar barn i slummen. 
 

Del 3 Mosquitokusten (22 min) 
 
   Filmerna ingår ett studiepaket producerat av ABF. För-
utom filmerna ingår studiehäfte, grundbok och lärarhandled-
ning i paketet. 
Bilda Förlag, 2000, 300 kronor för hela paketet 
Se även sidan 122 för mer information! 
           
  
 

        Fackligt utvecklingssamarbete 
En kort beskrivning av det svenska fackliga utvecklingssam-
arbete som bedrivs i Syd och Öst. 
LO-TCO, 2001, 10 sidor, gratis 
 
☼         De fattigas bankir                     
Av Muhammad Yunus 
Våren 2007 kommer boken De fattigas bankir på svenska. 
Boken är skriven av Muhammad Yunus, grundare till Grameen 
bank och vinnare av Nobels fredspris 2006. Erika Augus-
tinsson, Global Utmaning, är fackredaktör. 
”Hela vitsen med Grameen är att vi tror att det går att lita 
på de fattiga. Att man kan låna ut pengar på ett affärsmäs-
sigt sätt och göra en vinst. Att banker kan och bör betjäna 
även de allra fattigaste medborgarna, inte enbart av godhet 
utan även i eget intresse.”          M Yunus 
 
   Boken utges av Global utmaning som är politiskt och reli-
giöst obundet och drivs av den ekonomiska föreningen 
”Global utmaning för Sverige”. Föreningen har bildats av 
Frejas fond, Riksbankens jubileumsfond och Stiftelsen för 
kunskaps- och kompetensutveckling. 
   Pris 180 kronor + porto. Se  www.globalutmaning.se/. 
 
        GLOBALtEKO 
ABC, 2004, 44 sidor, gratis   
Se sidan 100 för mer information! 
 
             Gränslös solidaritet – svensk fackförenings- 
☼           rörelses arbete för en bättre värld 
Berättar kortfattat hur LO-TCO Bi-
ståndsnämnd tillsammans med 
svenska fackförbund och de glo-
bala fackliga organisationerna ar-
betar med fattigdomsbekämp-
ning, jämställdhet, miljö och 
hiv/aids. Varje tema illustreras 
med exempel på projekt. 
LO-TCO, 2006, 24 sidor, gratis 
 
☼       I rätt riktning 
Det ställs allt högre krav på att de 
som arbetar med bistånd och an-
nat utvecklingssamarbete ska ta 
hänsyn till de mänskliga rättighe-
terna. Detta utbildningsmaterial är 
skrivet för alla som arbetar med 
utvecklingssamarbete inom svens-
ka enskilda organisationer och 
som vill veta mer om hur man kan göra praktiska kopplingar 
mellan de mänskliga rättigheterna och den egna verksam-
heten. 
   Materialet ger kortfattad information om vad begreppet 
mänskliga rättigheter innebär, om vad det kan betyda för de 
organisationer inom vilka vi verkar och för dem som mot-
tager vårt stöd, samt om vilka instrument som finns till 
hands och hur de kan användas. Det innehåller fallstudier 
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och flera arbetsuppgifter och är avsett såväl för studier och 
diskussioner i grupp som för enskilt arbete. 
MR-fonden, 2006, 116 sidor, gratis mot porto 
 
☼              Jorden, maten, makten, folket  
Producent: Bengt Nilsson i samarbete med Svenska Röda 
Korset 
Diskussionsfilm om bistånd som tar upp svältsituationen i 
Etiopien. Bakgrundsmaterial och diskussionsfrågor finns 
också att beställa.  
Språk: engelska med svensk text 
   Ta kontakt med någon av Röda Korsets regionkontor för 
lån av filmen. Kontaktinformation finns på www.redcross.se
Röda Korset, 2004, 26 minuter, DVD och VHS 
 
                Land/Regionstrategier för 
                utvecklingssamarbete 
Det finns över 100 st. Varje häfte omfattar 20-40 sidor. Kan 
beställas eller laddas ner som pdf-filer från UD:s hemsida 
www.ud.se                       
 
               Livsmedel som bistånd 
                Trender, behov och utmaningar under 2000-talet 
Av Patrick Webb 
Den globala fattigdomen minskade med 20 procent under 
1990-talet. Även om den exakta omfattningen av dessa 
framsteg kan diskuteras har den sjunkande trenden de se-
naste decennierna skapat viss optimism för att livmedels-
toppmötets målsättning att halvera antalet undernärda män-
niskor till 2015 faktiskt kan infrias på en samlad global nivå. 
WFP, 2003, 28 sidor. Kan bara laddas ner via www.wfp.se 
 
        OmVärlden 
Tidningen OmVärlden bevakar in-
ternationella utvecklingsfrågor. I 
varje nummer behandlas ett omfat-
tande tema som rör de globala 
ödesfrågorna. OmVärlden ger dig 
dessutom viktiga nyheter och 
analyser, fri och öppenhjärtig de-
batt om utvecklingssamarbetet, 
fylliga reportage, personnära inter-
vjuer, personliga krönikor samt re-
censioner. Utges av Sida. 
OmVärlden, 8 nr/år, 250 kronor, studerande 120 kronor 
 
        Mindre aids. Mer utveckling 
10 exempel på hur vi kan hejda 
hiv/aids och minska fattigdomen. 
   Hiv är ett virus som bryter ned 
motståndskraften, hos både en-
skilda människor och hela länder. 
Det måste attackeras på samma 
sätt som det drabbar på alla områ-
den och nivåer. Det är den svens-
ka strategin i kampen mot hiv/aids 
i världen. Nu flerdubblar Sida 

insatserna mot hiv/aids. Det är Sveriges sätt att bidra till att 
förverkliga FN:s millenniemål att hejda spridningen av 
hiv/aids till 2015. I den här broschyren finns tio exempel på 
hur man kan hejda spridningen av hiv/aids i världen. 
   Förteckning till alla organisationer i Sverige som arbetar 
aktivt mot hiv/aids. 
Sida, 2004, 12 sidor, gratis 
 
       Perspektiv på fattigdom 
Utvecklingssamarbetets mål är att 
bidra till att skapa förutsättningar 
för fattiga människor att förbättra 
sina levnadsvillkor. Perspektiv på 
fattigdom beskriver Sidas syn och 
förhållningssätt i detta arbete. 
   Fattigdomens kärna utgörs av 
brist på makt, valmöjligheter och 
materiella resurser, vilket berövar 
människor friheten att kunna be-
stämma över sina egna liv. Fattig-
dom är dynamisk, mångdimensionell och situationsspecifik 
vilket fordrar ett holistisk angreppssätt. 
Sida, 2004, 62 sidor, gratis 
 
       Sveriges utvecklingssamarbete  
Fakta i fickformat om svenskt utvecklings-
samarbete. Aktuell information med färsk 
statistik och information om verksamhetens 
mål och medel samt Sidas organisation. 
   Utkommer årligen.  
Sida, fickfolder, gratis 
 
 
 
☼         Sveriges nya politik för global utveckling 
Sverige fattade 2003 beslut om en ny politik för global 
utveckling. Denna skrift innehåller en sammanfattning av 
beslutet. Utgiven av Sveriges riksdag. 
Sida, 2005, 16 sidor, gratis  
        
         Utbildning för alla  - en mänsklig rättighet 
Tio års erfarenheter av svenskt utbildningsbistånd. 
   Kan laddas ner från www.sida.se/publikationer 
Sida, 2000, 4 sidor 
 
☼        Vi börjar se förändringar! 
En film av Inger Wibergh Foto: Lage Bergström 
”Vi går framåt med PANUA”, 
sjunger en grupp bybor i inled-
ningen av filmen. PANUA är den 
lokala förening som Vänföreningen 
Ihushi samarbetar med. På bara 
några år har man skapat ett ut-
vecklingscentrum i byn med en yr-
kesskola för ungdomar och utbild-
ningar för kvinnogrupper och odlar-
grupper. 
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   ”Genom att vi satsat på ungdomarna har vi skapat 
utveckling i samhället”, säger Emmanuel Buguba, 
ordförande och den drivande kraften i PANUA. ”Genom 
yrkesskolan har vi nu egna hantverkare här i byn som kan 
bygga hus, göra möbler och sy kläder.” 
   Yrkesskolan är kärnan i ett ungdomscenter som också 
sysslar med idrott och musik. PANUA driver dessutom en 
förskola, organiserar vuxenutbildning och ger stöd till 
grundskolorna i området. Samarbetet med andra har ska-
pat en positiv utvecklingsspiral i byn. 
   Filmen berättar om framgångar men också om problem,  
t.ex. om aidsepidemin som hotar all utveckling. 
2003, uppdaterad 2005, 47 minuter, köp 600 kronor 
Beställs från Vänföreningen Ihushi, tel 070-6994241 eller 
lage.begstrom@telia.com. Köp av filmen inkluderar även 
bildhäfte samt prenumeration på nyhetsblad som beskriver 
projektets fortsättning. 
 
☼         World Food Programme 
Från WFP kan flera olika broschyrer beställas gratis. 
 
        Ökad tillväxt gör världen rikare 
         Tolv projekt som bidrar till att minska fattigdomen 
Sida, 2003, 22 sidor, gratis 
Se sidan 41 för mer information! 
 

Internetadresser 
 
FN:s utvecklingsprogram, UNDP 
www.undp.se och www.undp.org                                           
FN:s utvecklingsprogram UNDP arbetar med att stödja fat-
tiga länder för att hitta lokala lösningar på globala och na-
tionella utmaningar för utveckling. UNDP har fem verksam-
hetsområden: demokratisk samhällsstyrning, fattigdomsbe-
kämpning, hiv/aids, energi- och miljöfrågor samt konfliktfö-
rebyggande.   
 
Forum Syd 
www.forumsyd.org 
Forum Syd är en samarbetsorganisation inom folkrörelse-
biståndet med fler än 170 svenska organisationer som 
medlemmar. Här finns information om bistånds- och kom-
petensutveckling, information och opinionsarbete, ungdoms-
verksamhet, global ekonomi, information om Afrika, Asien 
och Latinamerika, lediga jobb m.m.  
 
Sida 
www.sida.se 
 
SOS Barnbyar 
www.sos-barnbyar.se/ 
SOS-Barnbyars idé går ut på att barn som mist sina föräld-
rar eller av olika anledningar inte kan bo tillsammans med 
dem ska få ett permanent hem och en stabil uppväxtmiljö. 
SOS-Barnbyar ger barnen ett hem, en familj och utbildning. 
 

Globalportalen 
www.globalportalen.org/ 
Sammanlagt 34 organisationer står bakom Globalportalen. 
Det är deras samlade information som man kan nå via 
globalportalen.org. 

 
Making Aid Work - Devaid 
www.devaid.org/ 
Devaid, a web site on aid coordination and management, 
intended to serve the broad community of practice within 
the UNDP, in the UN system and beyond. It is designed to 
support the implementation of the Rome Declaration on 
Harmonisation and subsequently the recommendations of 
the Millennium Project in a very pragmatic way. 
 
OECD:s bistånd genom DAC 
www.oecd.org/dac/index.htm 
 
IRIN NEWS 
www.irinnews.org/ 
IRIN's principal role 
is to provide news 
and analysis about 
sub-Saharan Africa, 
the Middle East and 
Central Asia for the 
humanitarian commu-
nity.    Beskriver sig 
som en ”UN huma-
nitarian news and 
information service”. 
   
Relief Web 
www.reliefweb.int/ 
ReliefWeb sköts av FN:s avdelning för humanitära frågor. 
Lämnar färska och relevanta rapporter i samband med 
humanitära insatser. Stort och detaljerat kartmaterial. 
 
SADEV 
www.sadev.se 
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssam-
arbete – SADEV – är en statlig myndighet som initierar, 
genomför och sprider analyser och utvärderingar av inter-
nationellt utvecklingssamarbete. SADEV:s övergripande mål 
är att bidra till att öka effektiviteten i svenskt utvecklings-
samarbete. 
 
World Food Programme 
www.wfp.se 
Bra förteckning av material som man kan ladda ner. 
 
Utrikesdepartementet 
www.ud.se 
Utveckling beror inte på någon enstaka faktor, som bistånd 
eller handel. Läs om regeringens internationella utvecklings-
arbete på direktlänken:  
www.regeringen.se/sb/d/2355;jsessionid=a_6Cp4T2aI8a 
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Så kan vi undervisa om det nya biståndet 
 

1 Simulering kallas också ”aktivt lärande” och innebär att en grupp utifrån vissa givna förutsättningar ska lösa ett problem. Det kan handla om 
världshandeln, befolkningsfrågor, demokrati, miljö, främlingsfientlighet, rasism. Syftet är att gruppen ska få en gemensam erfarenhet att 

Om det istället var vi, Sverige, som skulle få bistånd. Och om 
Indien var givare och ville hjälpa oss förbättra vårt polisvä-
sende, som indierna tycker är så ineffektivt. Eller sektorn för 
tjänster i hemmet. Skulle vi då tacka och ta emot? Eller hur 
skulle vi reagera?  
– Den som bestämmer över pengarna beslutar till fördel för 
det han tycker är bra. Det är typiskt! 
 
Kenneth Hermele är ekonom och författare och undervisar i 
utvecklingsekonomi vid Växjö universitet. Då Den Globala 
Skolan arrangerar ett heldagsseminarium i Stockholm om det 
nya biståndet är han huvudtalare. Men först har han deltagit 
i den inledande simuleringen¹ – den som vänder på begrep-
pen. Som gör Sverige till mottagare för bistånd. Och delta-
garna till brickor i det spel som kallas utvecklingssamarbete.   
   När seminariedeltagarna delades in i grupper som var för 
sig skulle övertyga den indiska biståndsorganisationen Adis – 
motsvarigheten till Sida – om just den egna verksamhetens 
fördelar, hamnade Kenneth Hermele i gruppen som ville 
hjälpa Sverige med den lokala demokratin. Gruppen häv-
dade att lokal demokrati är basen för allting, och att en stor 
del av de 15 miljoner biståndsrupier som stod på spel därför 
borde gå hit. Men Adis hade redan bestämt sig. Skulle Sve-
rige få bistånd fick det bli till utbildning och sjukvård, med en 
mindre del till rättsväsende och tjänster i hemmet. Lokal de-
mokrati fick inget stöd alls! 
 

 
”Biståndsdebattens modevågor” kallar Kenneth Hermele sin upp-
ställning över de trender som har kommit och gått i utvecklings-
samarbetet.  
 
Anpassning 
Men nu står Kenneth Hermele framför de 50-talet delta-
garna i Sidas nya hus – Konstfacks gamla – på Valhallavä-
gen. Publiken är lärare från främst södra och mellersta Sve-
rige, de flesta från gymnasieskolan. Morgonens övning blir 
exempel på hur relationen mellan givare och mottagare allt-
för ofta har sett ut. Givarna bestämmer mottagarens behov, 
och ska det bli något måste den senare anpassa sig.  
   Så har det i alla fall varit. Förhoppningsvis kan det som är 
den här dagens tema – ”det nya biståndet” – innebära för-
ändring till det bättre. Sveriges politik för global utveckling, 
PGU, antogs 2003 och betonar både de fattigas perspektiv 
och ett rättighetsperspektiv. Och Parisdeklarationen från 
2005 talar om att givarna ska samordna biståndet som ska 
anpassas till mottagarnas egna prioriteringar. Det ska avdel-
ningschefen på Sida Maria Stridsman prata om senare. 
 

Modevågor 
Kenneth Hermele fyller först den vita tavlan bakom sig med 
olika begrepp – från ”biståndets gyllene tidsålder” då alla 
trodde på biståndets goda effekter och var överens om hur 
det skulle se ut, via 70-talet med fattigdomsbekämpning, 80-
talet med strukturanpassningsprogram och gränslös tilltro till 
”marknaden”, 90-talet med nedskärningar och så – till sist – 
2000-talet med deklarationer av olika slag. Den mest omta-
lade av dessa är Millenniemålen 2000².  
   Kenneth Hermele beskriver sin uppställning som ”bistånds-
debattens modevågor”. 
   – Och det vi har nu, 2006, är en mycket bättre period än 
den där! 
   Och så pekar han på tavlan där han har skrivit ”1980-tal”. 
I kanten står ”Bildt” och ”Thatcher” och ”den enda vägens 
politik”. 
 

Moment av 
aktivt lärande 
ingår i Den Glo-
bala Skolans 
seminarium. 
Uppdraget ska 
utföras under 
absolut tystnad. 
Det går undan, 
men jobbar alla 
för samma sak? 
 
Ömsesidighet 
Sedan måste Kenneth Hermele vidare och missar därmed 
nästa simulering – där alla deltagare på en lapp får en uppgift 
som de under tystnad ska utföra. Alla tror, åtminstone till en 
början, att de har ett gemensamt mål. Petronella Rydén och 
Albert Svensson leder övningen. Efteråt får lärarna diskutera 
hur de skulle kunna använda detta i sin egen undervisning. 
Kan eleverna bättre förstå den svagares villkor om de själva 
har satts i hans situation? Kan övningen användas även för 
yngre barn? Och varför agerade de själva som de gjorde? 
   Maria Stridsman hakar på där Kenneth Hermele slutade. 
Hon leder Sidas avdelning för demokrati och social utveckl-
ing, DESO, och föredrar – som företrädaren i talarstolen – 
det nya biståndet.  
   – Men nog är det konstigt, att det skulle dröja så himla 
länge och behövas ett möte i Paris för att vi skulle komma på 
att vi behövde samarbeta – givare med mottagare, och givar-
na sinsemellan, sammanfattar hon sina tankar. 
 

Text och foto: 
Ingrid Svensson 

 
FAKTA 
 
Utvecklingssamarbetet förändras oavbrutet. Under senare tid 
har Millenniemålen från 2000, Sveriges politik för global ut-
veckling från 2003 och Parisdeklarationen från 2005 innebu-
rit nya synsätt och nya sätt att arbeta – såväl tillsammans 
med utvecklingsländerna som med andra givare. 
  ”Det nya biståndet” är ett i en lång rad av seminarier och ak-
tiviteter som Den Globala Skolan varje termin arrangerar för 
personal i skolan. Syftet med just detta seminarium var att ge 
ny kunskap till skolan om det svenska utvecklingssamarbetet, 
och att samtidigt tipsa om nya sätt att kommunicera dessa 
kunskaper.  
   Se Den Globala Skolans programkatalog för mer informa-
tion, www.denglobalaskolan.com. 

utgå ifrån. 
² Världens länder enades år 2000 om åtta mål för att år 2015 ha halverat fattigdomen. Se mer på www.millenniemalen.se. 
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       Adolescence - A time that matters 
Vilka möjligheter och hot möts ungdomar av idag?   
Unicef, 2003, 39 sidor, gratis 
 
       Amnesty Press 
Tidskriften utges av Amnesty International, svenska sektio-
nen. 
Amnesty, 5 nr/år, 160 kronor 
 
        Asiens barn II 

Handlar om barnprostitution på Filippinerna. Se sidan 116!  
Starkids, 2002, 37 minuter, utlånas gratis mot porto 
 
        Barn 
Rädda Barnens tidning om barns 
rättigheter. 
RB, 4 nummer/år, 200 kronor. 
Gratis för medlemmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Barn och unga i södra Afrika 
Red. Hans Öhrn och Ann-SofieRoberntz 
Hur mycket får ett afrikanskt barn 
kosta? 10 kronor eller 100? Det 
går att räkna ut hur många miljo-
ner som behövs för att säkerställa 
en rimlig levnadsstandard åt Afri-
kas barn. 
   Denna bok handlar om situatio-
nen för de afrikanska barnen. Afri-
kagruppernas årskrönika 2000 
diskuterar också hur barns hälsa 
och villkor påverkas av de stora 
makroekonomiska reformer som bland annat Världsbanken 
och Internationella valutafonden ligger bakom. 
Afrikagr., 2000, 258 sidor, 75 kr 
 
       Barnarbete. Frizoner och världshandeln. 
Den röda tråden i denna bok är 
mänsklig respekt, eller snarare 
bristen på mänsklig respekt. Ge-
nom att koppla samman tre förhål-
landen (barnarbete-frizoner-världs-
handel) som har starkt gemen-
samt beroende vill vi öka kunska-
pen och förståelsen för de breda 
sambanden; inte minst effekterna 
av vårt eget personliga ekonomis-
ka, politiska och sociala handlan-
de. 

   Vi i den rika delen av världen (20 %) har en ofantlig makt 
över människorna i den fattiga delen av världen (80 %). Vi 
har makt som kollektiv och som individer. Med makt följer 
ansvar. 
   Att ha ansvar innebär att jag betyder något som person. 
När jag skaffar mig kunskap, skapar insikter och handlar, 
då tar jag mitt ansvar som medborgare både lokalt och 
globalt. 
   Vi lyfter fram makten över global handel, makten över vill-
koren för internationell produktion, de enskilda människor-
nas roller i detta spel om makt, politik och ekonomi, och 
inte minst barnens situation i dessa produktionskedjor av 
beroenden. Materialet producerat av ABF. 
Bilda Förlag, 2000, 80 sidor, 100 kronor  
  
☼         Barnets rättigheter 
En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 
Det här är Utrikesdepartementets 
skrift Konventionen om barnets 
rättigheter omskriven till lättläst. 
Thomas Hammarberg har skrivit 
texten. 
   Lena Erika Falk på Centrum för 
lättläst har skrivit den lättlästa tex-
ten. Den lättlästa texten är skriven 
med korta och utan så många svå-
ra ord. Men allt det viktiga finns 
med. 
UD, 2005, 126 sidor, gratis 
 
       Barnets rättigheter i svenskt  
       utvecklingssamarbete 
Av Birgitta Rubenson 
Konventionen om barnets rättighe-
ter  antogs av FN:s generalförsam-
ling. Den har fått närmast total an-
slutning. Konventionen är ett juri-
diskt bindande, internationellt för-
drag och samtidigt en politisk, visio-
när målsättning för hur ett samhälle 
som är bra för barn skall se ut.  
Sida, 1999, 65 sidor 
Boken kan laddas ner från www.sida.se/publikationer/. 
 
       Beyond the Nation State 
       – Human Rights in Times of Globalization 
Redaktör Michael Windfuhr  
I boken analyserar forskare och 
övriga internationella experter från 
flera världsdelar, de multilateral 
institutionernas roll i det globala 
arbetet med mänskliga rättighets-
frågor. Tyngdpunkten ligger på 
ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter. Institutioner som be-
handlas är bl.a. EU, WTO, ILO, FAO, 
Världsbanken och IMF samt OECD. 
Global K., 2005, 270 sidor, 195 kr  
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        BLLF - Nyhetsbrev 
Svenska sektionen av Bonded La-
bour Liberation Front – Front mot 
livegenskap och slaveri - ger ut ett 
nyhetsbrev kring barnarbete och  
verksamheten i Pakistan. 
BLLF, 100 kronor/år inklusive 
medlemskap 
 
 ☼   Children changing their world - Understanding and  
         evaluating children's participation in development 
Rapport på engelska. 
Plan, 2004, 65 sidor, gratis mot portoförskott  
  
       Children and the Tsunami - Engaging with children in  
  ☼  disaster response, recovery and risk reduction: Learning 
        from children's participation in the tsunami response. 
Rapport på engelska 
Plan, 2005, 42 sidor, gratis mot portoförskott  
 
        Comédia Infantil  
Efter Henning Mankells bok 
Regi: Solveig Nordlund 
Comédia Infantil är historien om Nelio, en afrikansk pojke 
vars liv förändras drastiskt av kriget. En natt slår beväpnade 
banditer till mot hans by och dödar hans familj. Han tillfånga-
tas och förs till ett träningsläger för pojksoldater. Han lyc-
kas fly och tar sig till huvudstaden där det finns andra barn 
utan familj och hem. Filmen utspelar sig i Moçambique och 
bygger på Henning Mankells kritikerrosade bok. Alla barn-
roller spelas av barn som lever på gatan. Genom filmen 
väcks frågor om Barnkonventionen, barnsoldater, flyktingar, 
kamratskap och mod. Tips på frågeställningar och metodik 
får man genom filmhandledningen. 
RB, 1998, 92 minuter, finns som 35 mm film och video, 
utlånas gratis. Handledning till filmen. RB, 20 kronor 
 
☼                Crimes of war  
Denna film producerades inom ramen för Krigsförbrytelse-
projektet, ett unikt samarbete mellan journalister, advokater 
och vetenskapsmän i syfte att öka medvetenheten om kri-
gets lagar i medier och, i förlängningen, hos allmänheten. 
Projektet tillhandahåller information till journalister, studen-
ter, akademiker och icke-statliga, humanitära organisationer 
om kritiska aspekter av moderna väpnade konflikter och 
uppmuntrar till dialog.  
Projektet har också en hemsida: www.crimesofwar.org
Språk: Engelska med svensk text. 
RK, 27 minuter 
Ta kontakt med någon av Röda Korsets regionkontor för lån 
av filmen. Kontaktinformation finns på www.redcross.se. 
 
        Deltagande demokrati 
Av  America Vera-Zavala 
I Porto Alegre i södra Brasilien finns en budgetprocess som 
bygger på att prioriteringar i kommunens investeringar görs 
lokalt i öppna möten dit alla som berörs får komma.  

   I Buenos Aires växte en delta-
gande demokrati fram efter folk-
protesterna 2001. Men Porto Aleg-
re och Buenos Aires är inte unika. 
Samma sak händer i Kerala och 
Bengalen i Indien, i Palestinas 
folkkommittéer, de olydigas rörel-
se i Venedig och på många andra 
ställen. De har en sak gemen-
samt. De har alla växt fram under-
ifrån, ur en förtroendeklyfta, för 
att tillfredsställa sociala behov.  
   Att tro på deltagande demokrati handlar om att erkänna 
att den egna demokratin har förstenats och ständigt måste 
omprövas. I Sverige har vi mycket att lära samtidigt som 
små försök att förnya demokratin görs, även om det går 
långsamt.  
   Den här boken är för alla som tror att demokratin hela ti-
den kan bli bättre, och som vill arbeta för det.  
Atlas, 2003, 215 sidor, 125 kronor 
 
        Demokrati världen över 
Studiematerial om demokrati i ett globalt och lokalt perspek-
tiv bestående av studiemapp och sju videofilmer.  
Filmernas titlar är:  
- En demokratisk upplevelse       - "Born in Africa".  
- Efter revolutionen                    - Demokratins fiender  
-   Meningen med demokrati        - Du gamla du fria  
- Över nationsgränserna.  
   Filmerna har sänts i TV via UR.  
   För ungdomsgrupper finns även 
ungdomsmagasinet Makt.nu och 
en serietidning, och för barn finns 
ett upplevelsematerial kallat 
Demokratipåsen. 
   Videofilmerna kan lånas via AV-
centralerna. 
NBV, 2000,( Se www.nbv.se) 
Studiemapp 70 kr/st, Makt.nu 10 
kr/st, Serietidning 10 kr/st, 
Demokratipåsen 500 kr/st 
Videofilmerna kan även köpas för 250 kronor/styck + frakt.  
 
             Ekonomiska frizoner 
 ☼           – och kampen för fackliga rättigheter 
Skriften berättar om de ekono-
miska frizonernas framväxt, vilken 
effekt de har på ett lands utveck-
ling och om den internationella 
fackföreningsrörelsens strategier 
för att motverka kränkningar av 
mänskliga rättigheter i arbetslivet 
inom frizonerna. 
LO-TCO, 2005, 36 sidor, gratis 
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   En Likvärdig Chans                                    
 utställning som bygger på Barnkonventionen genom mö-
n med barn i Baltikum och deras drömmar om sin framtid. 
r upp frågor om droger, barns rätt och demokrati. Fyra 
ärmar som bildar ett barn-ungdomsrum samt folder om 
ställningen. 
GT-NTO, 2001, utlånas gratis mot frakt. 

       Engagemang finns! 
ttviseakademin Faktafanzine nr 1, 2006 
rlden är långt ifrån rättvis..... 
Hur kan man påverka?  
Tjänar det någonting till att man 
yr sig?  
Vill du engagera dig men vet inte 
r? 
Vi påstår inte att vi har svaren på 
a frågor, men vi finns för att visa 
 hur du kan söka dem. Rättvise-

ademin tror nämligen stenhårt 
 att det tjänar någonting till att 
t du bryr dig. Därför hoppas vi att denna folder inspirerar 
 och ger dig nya idéer till hur du kan delta i arbetet för 
 bättre värld. 
ttviseak., 2006, 16 sidor, gratis 

         Ensamma flyktingbarn 
          Deklaration/ Förklaring om god praxis  
 Wendy Ayotte 
pporten beskriver hur man arbetar med ensamkom-
ande barn. Ensamma barn och ungdomar som kommit till, 
er genom, Europa ska få åtnjuta sina rättigheter och bar-
ns bästa ska råda. Detta sker genom att upprätta en 
mensam policy och ett åtagande för bästa praxis på na-
nell och europeisk nivå. 
, 2004, 57 sidor, 100 kronor  

       Exit – en film om trafficking 
rje år ex-
ateras 

inst 
0 000 
innor och 
rn i Eu-
pa, de 
sta sexu-
t. En stor 
l av de 
innor och 
rn som utsätts kommer från de fattigaste delarna av öst-
 Europa, där möjligheterna att påverka sitt eget liv och 
sikterna till en dräglig framtid är små. Det är oftast unga 
änniskor som exploateras i denna handel. De utnyttjas, 
ljs och misshandlas både fysiskt och psykiskt. 
Filmen Exit har producerats av MTV med stöd av Sida och 
ehåller ett antal kortfilmer om trafficking. Den kan med 

fördel användas som ingång till diskussioner om vad traf-
ficking är, hur vi ska känna igen fenomenet och vad det in-
nebär för de drabbade. Filmen är textad på svenska. 
Sida, 2007, 90 minuter, gratis 
        
        Fackföreningar på tre kontinenter 
Jorden runt arbetar människor. Överallt sluter man sig sam-
man i fackföreningar för att tillvarata sina intressen. I Sveri-
ge har vi mycket att lära av hur fackföreningar i Syd organi-
serar sig. Många fackföreningar i Syd, bl.a. de i Brasilien, 
Korea och Sydafrika som beskrivs i tidningen, arbetar för-
utom med fackliga frågor även med sociala frågor i samar-
bete med sociala rörelser. Läs om arbetet och den arbetan-
de människan. Lär känna kampen för demokrati, jämlikhet 
och internationell solidaritet så som den förs under inspire-
rande former av tre fackföreningar på tre kontinenter. 
(Bilaga till tidningen Arbetaren) 
SAC, 2003, 22 sidor, gratis 
 
☼        For the price of a bike - Child trafficking in Togo 
Rapport 
Plan, 2005, 42 sidor, gratis mot portoförskott 
              
        Gatubarnen – angår de oss? 

 

Av världens 100 000 000 gatu-
barn lever 8 000 000 i Brasilien. 
Ofta är de mycket små, 3-5-årin-
gar är inte ovanligt. Många föds 
på gatan, eller under. Filmen be-
rättar om gatan med hålet i asfal-
ten, strax bakom det fashionabla 
hotell Hilton. Hålet leder till ett ut-
rymme under vägen. Hit kommer 
mycket unga flickor som är gatu-
barn, för att föda sina barn.  
   Filmen berättar också om bar-
nens största hot polisen. Barnen arresteras ofta eller till och 
med dödas. Deras brott är att de finns på gatan - att de 
över huvud taget existerar.  
   Barnen tigger pengar, men oftast räcker det lilla de får 
ihop bara till berusningsmedel som lim. Lim är billigare än 
mat, och berusning dövar hungern en liten stund i alla fall. 
   I filmen förklaras orsakerna till varför barn tvingas leva på 
gatan men också hur hjälp når dem. Det berättas om bi-
ståndsprojekt som ger barnen undervisning och mat och 
om Hoppets Stjärnas mångåriga arbete i Brasilien.  
   Vilka är gatubarnen? Varför finns gatubarn? Hur lever de 
på gatan? Prostitution eller sexuellt utnyttjande. Gatubarnen 
organiserar sig. Arbetsboken innehåller även ett enkelt dra-
ma som skolbarnen själva kan uppföra. Biståndsarbete 
bland gatubarn. Skolbarnen uppmuntras till att ta egna initi-
ativ och komma med idéer om hur man kan hjälpa barn där 
all hjälp behövs.   
   Materialet är framställt med stöd från Sida/SMR. 
Starkids, 1999, video 20 minuter, lärarhandledning 30 si-
dor, utlånas mot porto, köp 100 kronor + porto 
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☼        Hem ljuva hem 
Av Agneta Gunnarsson 
En miljard människor, kanske fler, 
saknar en värdig bostad. Dessa 
människor bor i skjul som blir heta 
som bakugnar när det är varmt, is-
kalla när kylan kommer. Golvet be-
står av stampad jord. Avlopp sak-
nas. Bristen på hygien gör att bar-
nen lever med ständiga sjukdomar. 
Trångboddhet innebär att det aldrig 
finns lugn och ro för läxläsning... 
   FN har slagit fast att en bostad är en mänsklig rättighet. 
Genom åren har flera stora världskonferenser hållits om de 
globala bostadsfrågorna. Trots det fortsätter slummen att 
växa... 
   Rapporten ger fakta om den globala bostadssituationen, 
går igenom vilka som är de aktuella frågorna just nu och 
beskriver de viktigaste aktörerna. "Hem ljuva hem" visar 
med konkreta exempel hur fattiga människors boendesitua-
tion kan förbättras. 
Koop Utan Gränser, 2005, 26 sidor, gratis 
 
        Hoppa hage. Om flickors hopp och hopplöshet. 
"Hoppa hage" är en av världens 
äldsta lekar; en lek som flickor 
över hela jorden delar. Många har 
också värre saker gemensamt. 
Flickor och kvinnor är de som är 
mest utsatta för övergrepp som 
tex. barnprostitution, könsstymp-
ning, , misshandel, barnarbete 
m.m. I filmen möter du bl.a. Soni, 
Mou, Dalai, Rsmeralda, Dene och 
Maude och får en glimt av hur livet 
kan te sig för dem - och miljoner 
andra flickor över hela världen. Avsnitten är: 

Indien - Mest om överlevnad och bortgifte 
Thailand - Mest om barnprostitution 
Yemen - Mest om religion och seder 
Peru - Mest om barnarbete 
Burkina  Faso - Mest om omskärelse 
Haiti - Mest om hushållsslaveri 
samt ett kort avsnitt från barnhem i Kina. 

   Filmen har fått flera internationella priser. 
Cinebox, 2002, 52 minuter. Cinebox säljer svensk version, 
AV-centraler kan ha den till utlåning. 
 
        Implementation Handbook for the 
        Convention on the Rights of the Child 
Handbok som är ett led i uppföljningen av Barnkonventionen. 
Boken ger konkreta exempel från olika länder och kommen-
tarer från andra FN-organ. För varje artikel i Barnkonventio-
nen finns en kontrollista med en rad frågor som är lämpliga 
att ställa i implementeringsprocessen. 
Unicef, 1998, 704 sidor, 325 kronor 
 

      Hur är läget? Sri Lanka                              
Läromedel (åk 4-7) i 5 delar om 
Sri Lanka med fokus på barnens 
situation. Elevhäfte, lärarhandled-
ning, forskarpärm (28 fördjup-
ningsblad), video och materiallå-
dan Kappsäcken. 
IOGT-NTO, 1996, Sats om 15 häf-
ten, en handledning, en forskar-
pärm, lån av video och Kappsäck-
en, gratis mot porto.  
 Fri kopiering ur forskarpärmen. 
 
            ILO:s åtta kärnkonventioner  
☼        - Mänskliga rättigheter i arbetslivet 
Skriften presenterar ILO:s åtta 
kärnkonventioner om grundläggan-
de mänskliga rättigheter i arbets-
livet samt beskriver ILO:s historia. 
Innehåller även en intervju med Ulf 
Edström på LO, Sveriges arbetsta-
gardelegat och styrelseledamot i 
ILO. 
LO-TCO, 2006, 36 sidor, gratis 
 
 
       It´s in our hands  
       Stop violence against women  
Våld mot kvinnor är en kränkning av mänskliga rättigheter, 
det förekommer över hela världen, i alla samhällsklasser, 
hos alla folkgrupper och i alla kulturer. Kvinnor i krig och 
fred blir misshandlade, våldtagna, stympade och dödade 
och förövarna går nästan alltid fria. Amnesty Internationals 
rapport är en kartläggning av våldet mot kvinnor i världen 
och behandlar kvinnors situation såväl i hemmet som i kon-
flikt och postkonflikt. Rapporten är på engelska.  
Amnesty, 2004, 122 sidor, 60 kronor 
 
☼          Kidnapped childhood 
Producerad av Herrlander Pictures 
Lidia förlorade sitt ena ben. Akello 
förlorade ett öga. Betty och Millie 
är veteraner och levde som sexsla-
var med rebellerna i Lord’s Resis-
tance Army. Båda fick flertalet 
barn. I filmen ”Kidnapped childhood” 
berättar de sin historia. Om hur de 
flydde från rebellerna. Om hur de 
kämpar för sina barn. Vi får också 
följa dem när de återförenas med sina familjer och hur de 
försöker bygga upp ett nytt liv. 
RB, 2005, 28 minuter, utlånas kostnadsfritt. 
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☼       Kongos kvinnor männens slagfält 
Producerad av: Birger Thureson och Roger Svanell 
Varje dag dör 1 200 människor som en följd av krig och 
konflikter i Kongo-Kinshasa. Hur många kvinnor och barn 
som våldtas är svårare att veta - men var tredje kongolesisk 
kvinna beräknas ha blivit utsatt för sexuellt våld. Våldtäkter 
brukas nämligen som ett förödande vapen, som slår hårt 
mot hela det civila samhäl-
let. 
   Om detta handlar denna 
film. Här möter du Justine, 
30, som våldtagits två gång-
er och opererats betydligt 
flera gånger för kunna kon-
trollera blåsa och tarm. Hon 
är en av de drygt 10 000 
våldtäktsoffer som behand-
lats på pingstmissionens sjukhus i Bukavu på senare år. 
   I  filmen berättar överläkaren Denis Mukwege om detta 
unika - och framgångsrika - arbete. 
   Detta är en film om en tragedi - men också om hopp och 
framtidstro. Det finns nämligen en väg tillbaka till livet också 
för dem som utsatts för grovt sexuellt våld. 
   Kategori: Vuxna 
PMU, 2006, 13 minuter, hyra 50 kronor + frakt, köp 100 
kronor +frakt 
 
       Konventionssamling i mänskliga 
       rättigheter och humanitär rätt 
Boken är unik då den är den enda som samlar alla interna-
tionella instrument som är på svenska, medan förklaringar, 
konventioner och protokoll som ännu inte ratificerats av 
Sverige är på engelska. 
   Uppdatering kommer att ske under 2007. 
   Sammanställd av Fonden för mänskliga rättigheter. 
Norstedts, 2004, 700 sidor, 592 kronor. Studentpris finns. 
 
      Kampen mot kapten Nego                                
Detta sällskapsspel är en del i SMU:s internationella projekt 
rätt, som syftar till att sprida information om FNs konven-
tion om barns rättigheter, den så kallade Barnkonventionen. 
    På ett lekfullt sätt vill vi i arbetsgruppen presentera kon-
ventionstextens innehåll och belysa några av de utmaningar 
som vi alla måste vara delaktiga i att lösa.  
   Antal deltagare 2 - 6 st, speltid 45 minuter, ålder 12 år 
och uppåt. Spelet har en hemsida på www.kaptennego.com 
2004, 250 kronor + frakt 

          

       Kort om Barnkonventionen 
Konventionens 54 artiklar i förkortad version. 
RB, 2000, 10 sidor, gratis      
 
☼       Kort om mänskliga rättigheter och WTO 
Diakonia, 2005, 2 sidor, gratis 
Kan även laddas ner från www.diakonia.se/material     
 
☼               Kränkningar av fackliga rättigheter 2006 
Fria fackföreningsinternationalen 
(FFI) ger varje år ut en rapport 
som, land för land, går igenom de 
kränkningar av fackliga rättigheter 
som skett värden över under före-
gående år. 
   Innehåller en cd med rapporten i 
pdf-format samt en handbok med 
tips om hur man som fackligt aktiv 
konkret kan agera utifrån rappor-
ten. 
LO-TCO, 2006, 296 sidor + 12  
sidor handbok, gratis 
 
       Lika i värde och rättigheter 
Av Kristina Hedlund Thulin 
Boken Lika i Värde och Rättigheter är en grundläggande 
bok om mänskliga rättigheter som är skriven av Kristina 
Hedlund Thulin i samarbete med Fonden för Mänskliga Rät-
tigheter. Boken förklarar vad mänskliga rättigheter är och 
hur de har utvecklats, hur rättigheterna införlivas, FN:s ar-
bete för mänskliga rättigheter, mänskliga rättigheter i Sve-
rige samt hur arbetet går till.  
   Under 2007 kommer boken att uppdateras.  
Norstedts,  2004, 270 sidor, 168 kronor  
 
               Makt nedifrån - Om globalt fackligt samarbete 
Film på video och DVD. DVD-ver-
sionen är textad på engelska. Fil-
men presenterar några projekt 
som bedrivs i Tchad, Peru och Fi-
lippinerna med medel från LO-TCO 
Biståndsnämnd.  
LO-TCO, 2005, 30 minuter, gratis 
 
 
 
    
 
☼             Martin Luther King Jr      
”I have a dream” – så lyder de kanske allra mest kända ord 
som dr Martin Luther King Jr yttrade. Han är den som fått 
kanske störst betydelse som medborgarrättsledare för de 
svarta i USA. Än i dag lever drömmen kvar… 
   Filmen skildrar vad som formade dr King och historierna 
bakom hans budskap. Lär känna en av de viktigaste män-
niskorna i modern tid. 
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   Filmens mål är att  
- berätta om och vem Martin Lut-
her King Jr. var 
- berätta om medborgarrättsrörel-
sen 
- skildra händelserna med Rosa 
Parks i Montgomery m.m. 
- fungera som ett diskussionsun-
derlag om rasism  mm 
Cinebox, 2005, köp 800 kronor 
eller lånas från AV- centralen. 
 
 
 
 
        Mattan 
Av Magnus Bergmar 
I Pakistan börjar hundratusentals 
barn väva mattor från soluppgång 
till solnedgång redan när de är 
fyra år. De binds till ägaren under 
slavliknande förhållanden till följd 
av föräldrarnas låneskuld. Ett av 
de barn som vittnar i filmen är den 
senare mördade Iqbal Masih. 
   Många AV-centraler har en äldre, 
mindre aktuell version (48 minuter) 
av Mattan. 
RB, 1995, 31 minuter, utlånas 
gratis 
Engelsk version kan köpas från Cinebox 
 
       Mera motstånd 
Handlar om arbetarna som tillver-
kar välkända svenska företags 
produkter i fattiga länder. De arbe-
tar ofta under fruktansvärda förhål-
landen och denna folder ger exem-
pel på hur det ser ut hos företag 
som Ericsson, Astra Zeneca och 
H&M:s leverantörer i Syd. 
Exempel på initiativ som tagits för 
att arbetarna ska få det bättre och 
tips på vad du själv kan göra.  
Rättviseak. och SAC, 2003, 14 sidor, gratis 
 
        Mitt liv är mitt – en tegelflickas berättelse 
Av Magnus Bergmar 
Shenaz är en tolvårig flicka, född i en skuldslavfamilj, som 
började arbeta från morgon till kväll i tegelfältet när hon var 
fem år. I filmens första hälft berättar hon om sin egen slav-
tid. Tio år gammal befrias Shenaz från skuldslaveri, hon kla-
rar fem klasser på mindre än tre år i ”Vår egen skola”, som 
föräldrarna och Skuldslavarnas befrielsefront startat med 
främst svenskt stöd. I filmens andra hälft berättar Shenaz 
och hennes bästa vänner om sina drömmar för framtiden. 
RB, 1995, 35 minuter, utlånas gratis 
Engelsk version kan köpas från Cinebox 

        Migas resa - bland gatubarn i Mongoliet 
Miga är på jakt efter sin syster 
Nara. Ingenting kan hindra honom. 
Han har rymt hemifrån och lämnat 
sin pappa och mamma kvar på 
stäppen i Mongoliet. Nu är han i 
stan, för första gången någonsin. 
Och någonstans finns hans syster. 
Migas resa är en berättelse om 
barn, i ett land med fattigdom där 
barn ofta får klara sig på egen 
hand. I denna film möter vi några 
av dessa barn och får en inblick i 
deras verklighet. 
Cinebox, 2003, 24 minuter, köp 800 kronor, eller ev lån via  
AV-central. 
 
       MR-info/fördjupning 

 
Fonden för Mänskliga Rättigheters nyhetsbrev MR-info/för-
djupning innehåller artiklar och analyser om mänskliga rät-
tigheter och de processer som pågår på nationell, regional 
och internationell nivå inom området. I nyhetsbreven lyfts 
det arbete fram som Fonden och dess samarbetspartners i 
Uganda, de båda Kongostaterna, Nigeria, Haiti, Colombia, 
Ecuador och Kuba bedriver för att främja och stärka de 
mänskliga rättigheterna. I det mer frekventa MR-info flaggas 
det framförallt för aktuella seminarier och rapporter inom 
området mänskliga rättigheter. 
   MR-info/fördjupning skickas ut fyra gånger per år och MR-
info ett par gånger i månaden. Prenumeration på nyhets-
brevet är gratis och du anmäler dig genom att skicka din 
mejladress till: info@humanrights.se  
 
         Mänskliga rättigheter - ditt skydd och  
           Internationell humanitär rätt.  
☼       Utbildning och utbildningsmaterial 
Hos Röda Korset kan du gå en tvådagars informatörsutbild-
ning i mänskliga rättigheter eller humanitär rätt. Kurserna är 
kostnadsfria men efter genomgången utbildning förväntas 
du, liksom våra frivilliga rödakorsinformatörer, använda ma-
terialet enligt överenskommelse och årligen rapportera om 
gjorda utbildningsinsatser. Du blir en del i Röda Korsets 
samhällspåverkande arbete i Sverige.  
   Informatörsutbildningar hålls på flera platser i landet. Ef-
ter genomförd utbildning får du tillgång till Röda Korsets ut-
bildningsmaterial, som inkluderar OH-bilder (PowerPoint) 
talarmanus och lärarhandledning och du kan också låna 
våra filmer. För att boka in dig på en kurs hör av dig till nå-
gon av Röda Korsets regionkontor.  
   Kontaktinformation finner du på www. redcross.se. 
 
 
 

Ö

 33



Demokrati – MR – Barnens rättigheter 
 

             Mänskliga rättigheter.  
☼          Konventionen om barnets rättigheter 
Författare Thomas Hammarberg 
UD, 2006, 80 sidor, gratis 
Kan även laddas ner som pdf-fil från www.ud.se      
 
        Naomi – en socialarbetare i Atlantis 
Av Jan Sandberg 
I sydafrikanska kapprovinsen ligger hemstaden Atlantis, 
djupt försjunken i arbetslöshet och sociala problem, ett ex-
empel av apartheidsystemets samhällsplanering. Kriminali-
tet och droger gör sig ständigt påminda. I den tuffa miljön 
arbetar eldsjälen och socialarbetaren Naomi Seide med 
barn som har blivit utsatta för olika former av övergrepp. 
Genom bl.a. gruppsamtal och teater får barnen bearbeta 
sina traumatiska upplevelser. 
   Under ett par dagar får vi följa hennes arbete, men även 
träffa barnen och höra deras starka berättelser. 
RB, 2001, 10 minuter, utlånas gratis 
 
☼         OmVärlden – Tema 
Fattiga länder – fria medier? 
Temabilaga till OmVärlden nr 
6/2006 om medierna i fattiga 
länder. 
OmVärlden, 2006, gratis 
 
 
 
 
 
 
                  
        Olika men ändå lika. Perla i Thailand  
Av Michael Taubert 
De människor som bor uppe i bergen i norra Thailand har i 
århundraden ansetts vara mindre värda än andra. Därför 
har många barn inte samma möjlighet som vi att gå i skolan 
och växa upp i trygghet. Följ med trubaduren Perla Bjuren-
stedt på en resa i Thailand, upplev storstad och landsbygd. 
Möt barnen på skolhemmet Baan Chivit Mai där barn från 
bergsbyarna i norra Thailand får chansen till ett nytt liv.  
   Träffa Winai som är sjuk i aids men som tack vare Baan 
Chivit Mai fått nya möjligheter och nya drömmar. Även om 
alla barn inte har samma möjligheter som du och jag är de 
lika mycket värda och har samma framtidsdrömmar som vi. 
Vi är olika men ändå lika.  
PMU, 2004, 18 minuter, köp 100 kr + frakt 
 
       Peoples Global Action 
Peoples Global Action är ett nätverk av radikala folkliga 
organisationer i Syd. Nätverket har sina rötter i 
Zapatisternas kamp i Mexico. I foldern Peoples Global 
Action beskrivs nätverket och det ges exempel på hur 
organisationer på olika kontinenter genomför aktioner för 
en rättvisare världsordning och hur dom samarbetar. 
SAC , 2004, 8 sidor, gratis  

        Pumans dotter 
Om den tonåriga mayaflickan Aschlop som lever i ett flyk-
tingläger i Mexiko. En natt ger hon sig av och tar sig illegalt 
över gränsen till Guatemala för att leta efter sin försvunne 
bror. En stark långfilm om kriget mot den fattiga indianbe-
folkningen i Guatemala.  
RB, 1994, 83 minuter, utlånas gratis 
 
       Skriftserie om ekonomiska, 
       sociala och kulturella rättigheter  
Skriftserie från Fonden för mänskliga rättigheter. Förutom i 
tryckt version finns den att laddas ner från fondens webb-
plats www.humanrights.se/ 
Seriens delar är 
I. Ekonomiska, sociala och kultu-
rella rättigheter   - En introduktion  
II. Att arbeta för rättigheterna    
III. Rätten till kultur   
IV. Rätten till mat  
V. Rätten till hälsa  
VI. Den ekonomiska globalisering-
en och de mänskliga rättigheterna  
VII. Mänskliga rättigheter i utveck-
lingssamarbetet 
VIII. Kvinnors mänskliga rättigheter 
IX. Att mäta rättigheter 
MR-fonden, 2001-03, ca 40 sidor vardera, gratis mot porto. 
 
       SKT – Sibiriska arbetarfederationen 
SKT, Sibiriska arbetarfederatio-
nen, är den snabbast växande 
syndikalistiska rörelsen i världen. 
Sedan snart tio år tillbaka har den 
stridit i ett postkommunistiskt 
Ryssland, mot en auktoritär tradi-
tion, mot arbetsrättslagar som 
syftar till att krossa de fria facken 
och för en organisation som trots 
enorma geografiska avstånd och 
knappa medel idag organiserar 
runt 6000 arbetare. 
SAC, 2003, 8 sidor, gratis 
 
        Slavpojkens död 
Två filmer om den mördade f.d. mattarbetarpojken Iqbal 
Masih. Del 1 (57 minuter) berättar om hans liv t.o.m. mor-
det och begravningen. Del 2 (57 minuter) handlar om mor-
det. Del 1 kan ses som hel film. Del 2 förutsätter att man 
först sett del 1. 
   Information om hyra och köp från producenten 
Magnus Bergmar, tel 0159-12900 
 
       Stoppa våldet mot kvinnor  
Svensk sammanfattning av Amnesty Internationals rapport 
It´s in our hands - Stop violence against women.  
   Sammanfattningen tar kortfattat upp våld mot kvinnor och 
omfattningen av detta våld i världen. Våld mot kvinnor är en 
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kränkning av mänskliga rättigheter som förekommer i alla 
samhällsklasser, hos alla folkgrupper och i alla kulturer och 
förövarna går nästan alltid fria.  
Amnesty, 2004, 10 sidor, gratis mot porto 
 
       Stoppa tortyren! 
Berör tortyr och misshandel i över 150 länder och vad man 
kan göra för att förhindra tortyr. 
Amnesty, 2001, 100 sidor, 50 kronor 
 
☼        Sverige är inte så rätt som många tror 
Se sidan 126 för mer information! 
Amnesty, 2006, 76 sidor, gratis mot porto 
 
            Sydafrikas illegitima skuld  
☼          - Om det orättfärdiga arvet efter apartheid 
  1994 föll apartheidregimen och 
Sydafrika fick en ny grundlag och 
allmän rösträtt. Men när Nelson 
Mandela och Sydafrikas folk tog 
sina första steg på "fri mark" var 
de fortfarande fängslade i den 
bemärkelsen att de fick ta över en 
stor skuld efter sina fångvaktare. 
   När Sydafrika 1976 uteslöts ur 
FN och länder runt om i världen 
bojkottade apartheidregimen gick 
Världsbanken och europeiska 
banker in med stora lån. Dessa blev apartheidregimens 
livlina. De användes för att stärka välståndet hos dess vita 
anhängare och för att finansiera militär som sattes in för att 
hålla regimens växande motstånd i schack. En stor del 
försvann ut ur landet och placerades i europeiska banker. 
   Det nya Sydafrika övertog en skuld på 284 miljarder kr 
som genererar en ränta på ca 30 miljarder kr per år. Den 
utgör den näst största utgiftsposten i ett land där hälften av 
invånarna lever på ½ dollar per dag. 
   Folkrörelsen Jubilee South Africa anser att skulden är ille-
gitim och orättfärdig. Den har producerat denna film som 
beskriver historien och den nuvarande situationen. Jubel - 
Nätverket för skuldavskrivning och fattigdom har översatt 
filmen till svenska. Filmen passar utmärkt att använda för 
skolungdomar, i studiecirklar eller i andra undervisnings-
sammanhang. 
Forum Syd, 2005, 25 minuter, köp 100 kronor  
 
☼        The law says no   
Film om barnsoldater. Barn berät-
tar sina egna historier. 
Ta kontakt med någon av Röda 
Korsets regionkontor för lån av 
filmen. Kontaktinformation finns på 
www.redcross.se
Språk: engelska med svensk text 
RK, 2003, 14 minuter 
 
 

       The State of The World's Children 
UNICEFs årliga rapport ger en över-
sikt över situationen för världens 
barn. Innehåller omfattande aktuell 
statistik om till exempel barnadödlig-
het, utbildning och befolkning i olika 
länder. Rapporterna ägnas åt sär-
skilda teman varje år: 1996 Barn i 
krig, 1997 Barnarbete, 1998 Näring, 
1999 Utbildning, 2000 Fattigdom, 
hiv/aids, 2001 Barns tidiga utveck-
ling, 2002 Uppföljning av målen från barntoppmötet 1990, 
2003 Barns rätt till deltagande och inflytande, 2004 Flick-
ors utbildning, 2005 Hotad barndom och 2006 Utsatta 
barn. 
   För gymnasieelever och vuxna. Engelsk text.  
Unicef, ca 150 sidor, 100 kronor, tidigare årgångar 50 kr 
   Kan även laddas ner i sin helhet från 
www.unicef.org/sowc/.   
 
              Ungdomar och hedersrelaterat våld  
☼           – om transkulturellt behandlingsarbete           
Sevil Bremer, Monica Brendler-Lindqvist, Björn Wrangsjö 
Det finns ungdomar som utsätts 
för hedersrelaterat våld och för-
tryck i vårt samhälle. De står med 
ena foten i familjens kultur med 
långt gående kontroll av deras be-
teende och umgänge och med den 
andra foten i den svenska ton-
årskulturen. I deras inre balanse-
ras dessa kulturer som befinner 
sig i konflikt med varandra. För att 
kunna arbeta med dessa ungdo-
mar krävs kunskaper i tonårsutveckling och familjedynamik 
samt ett transkulturellt synsätt som bottnar i förståelsen av 
hur olika kulturer interagerar med varandra.  
RB, 2006, 240 sidor, 280 kronor 
 
☼        Vi låter oss inte bli lurade! 
Sidas arbete mot trafficking i Eu-
ropa – så bekämpas den. 
Den här broschyren handlar inte 
om trafficking. Den handlar om att 
bekämpa trafficking. Den handlar 
om det engagerade arbete som 
bedrivs på många fronter för att 
minska riskerna för att unga flic-
kor utsätts för det mest förned-
rande som kan drabba en männis-
ka: att bli slav och sexuellt utnytt-
jad och dessutom ofta misshand-
lad. 
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    Debatten i samband med fotbolls-VM har lyft fram sex-
slavhandeln i Europa men få vet att Sverige, bl.a. genom 
Sida, stöder en lång rad insatser för att förhindra traffick-
ing, bland annat i länderna i östra Europa och på Balkan. 
   Det är det vi vill visa. Vi står inte maktlösa. Kampen mot 
sexslavhandeln fortsätter, även efter fotbolls-VM. 
Sida, 2006, 8 sidor, gratis 
 
       Vår förbannade rätt 
Av Maja Frankel 
Hur kan unga människor kräva si-
na rättigheter om de inte ens vet 
att de existerar? Det frågade sig 
Svenska Unicefs ungdomsambas-
sadör Maja Frankel och bestämde 
sig för att skriva en bok där unga 
själva berättar om sina liv och er-
farenheter. 
   Vår förbannade rätt är den förs-
ta boken om ungdomars rättighe-
ter utifrån de ungas egna berättel-
ser.    
   Tillsammans med fotografen Tora Mårtens har Maja träf-
fat Rachel i USA som är hemlös, Jens i Sverige som har 
haft anorexi, Miguel i USA som dömts till döden, Gift i Syd-
afrika som har hiv och sexton andra ungdomar. 
   I tjugo porträtt och sex essäer beskrivs i Vår förbannade 
rätt en värld som ser bättre ut på pappret än i verkligheten.  
   Tanken är att Vår förbannade rätt skall inspirera lärare 
och elever att arbeta med Barnkonventionen i klassrummet. 
Därför har vi tagit fram en särskild handledning som kan an-
vändas tillsammans med boken i undervisningen. Handled-
ningen finns att ladda ner. I slutet av boken finns viktiga 
webbadresser, tips på litteratur, filmer m m. 
Unicef, 2004, 200 sidor, 175 kronor 
 

Internetadresser 
 

Angeläget om Mänskliga rättigheter 
www.angelaget.nu 
  
BRIS 
www.bris.se 

 
 
Child soldier 
www.child-soldiers.org 
@ Prenumeration på Newsletter erbjuds. 

DemokratiAkademin 
www.ordfront.se/Demokrati.aspx 
DemokratiAkademin är ett nätverk mellan 
ett 40-tal organisationer som arbetar med 
demokrati och mänskliga rättigheter. Man 
ger kurser, utvecklar metodmaterial, hål-
ler konferenser, initierar & driver samver-
kansprojekt, specialsyr utbildningar och 
lägger upp demokratiseringsprocesser.  
 
ECPAT –SVERIGE 
www.ecpat.se/ 
Barnets rätt mot kommersiell sexuell exploatering. 
   Den internationella webbplatsen finns på www.ecpat.net/ 
 
Etikbarometern 
www.fairtradecenter.se/etikbarometern/ 
Behandlas de som tillverkar våra prylar på ett schysst sätt? 
Finns det rättvisa mobiltelefoner och skor? Vem kan man lita 
på efter larmrapporter om utnyttjade arbetare och miljöför-
störing? 
    Etikbarometern hjälper dig att jämföra företag ur ett etiskt 
perspektiv. I enkla tabeller kan du jämföra de olika företagen 
och läsa vad de borde göra!
   För att jämföra olika företag, välj bransch från rullmeny-
erna i vänstra hörnet. Om du vill titta närmare på ett speci-
ellt företag finns ingående information under rullmenyn före-
tag.
   På varje sida finns en komihåglapp att ta med när du hand-
lar som berättar vad du kan göra för att påverka företagen.  
Etikbarometern kommer ständigt att uppdateras med nya 
företag och produkter. 
 
Forum för levande historia 
www.levandehistoria.se/ 
Forum för levande historia bildades den 1 juni 2003. Det är 
en myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att främ-
ja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättighe-
ter med utgångspunkt i Förintelsen. 
   Material, tipskatalog, nyhetsbrev mm. 

 
 
 
Global respekt 
www.globalrespekt.nu/ 
Projektet Global Respekt startade redan 2001. Efter något 
år gjordes en ansökan till EU som bemöttes positivt vilket 
resulterade i att man kunde göra en ny och mer omfattande 
kampanj. 
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• Studiecirkeln ligger ute på nätet. Det är bara att gå in 
och registrera sig. En lektion presenteras i veckan, med 
avbrott för jul och nyår.  
• Man har gjort ett informations-
paket med tips på föreläsare 
och ämnen för den som vill 
arrangera lokala seminarier på 
temat Global Respekt.  
• Man har skapat ett helt nytt 
informationsmaterial bestående 
av en tidning och vykort som 
kan beställas från oss. 

   Global Respekt vänder sig till alla 
med ett intresse för globaliseringsfrågor. 
   Hemsidan finansieras av LO och Sida. 
   Se även sidan 7 om boken Global respekt 
 
IWGIA 
www.iwgia.org/ 
International Work Group for Indigenous Affairs är en inter-
nationell organisation som sysslar med frågor som rör 
mänskliga rättigheter. Det huvudsakliga syftet med IWGIAs 
verksamhet är att stödja ursprungsfolken. 
   Nationsgrupper i Göteborg (www.iwgia.org.gu.se/) och 
Lund.  
   
☼ MRforum 
www.mrforum.se 

 
Webbportalen MRforum samlar grundläggande fakta, debatt 
och aktualiteter inom området mänskliga rättigheter. På 
MRforum finns såväl heltäckande information om de doku-
ment som reglerar rättigheterna och vad rättigheterna 
egentligen innebär, liksom aktuellt material från svenska or-
ganisationer och andra aktörer som arbetar för mänskliga 
rättigheter. Dessutom finns metodmaterial, utbildningstips, 
omvärldsbevakning, ett gemensamt kalendarium och för-
teckningar över bland annat föreläsare i ämnet. MRforum 
har även ett nyhetsbrev som skickas ut regelbundet med 
bred information om de mänskliga rättigheterna. 
   MRforum administreras av en redaktion på Fonden för 
mänskliga rättigheter men dess innehåll bygger på många 
aktörers medverkan.   
 
MR-fonden 
www.humanrights.se 
På Fonden för mänskliga rättigheters hemsida finns förutom 
konventioner, rapporter och artiklar om mänskliga rättighe-
ter, även förteckningar över utbildningsinstitutioner samt 
personer som kan föreläsa om mänskliga rättigheter. På 
hemsidan finns även Fondens nyhetsbrev MR-INFO att ladda 

ner. Det går även bra att prenumerera på detta, genom att 
kontakta Fonden på info@humanrights.se
 
Om barns situation i världen 
Sammanställning av Internetadresser. Laddas ner som pdf-
fil från www.denglobalaskolan.com 
DGS, 2005, 4 sidor 
 
Olof Palmes Internationella Center 
www.palmecenter.se/ 

 
Palmecentrets arbete utgår från ett helhetstänkande där vi 
knyter samman världshändelser och långsiktigt utvecklings-
samarbete med debatten här i Sverige. Som grund för vårt 
arbete finns tre övergripande och ömsesidigt beroende frå-
gor: demokrati, mänskliga rättigheter och fred. I vår gemen-
samma ideologi har solidariteten och de internationella frå-
gorna alltid haft en självklar plats. 
   Föreläsningar, bistånd och projekt, särskilt avsnitt om 
hiv/aids, nyhetsbrev mm. 
 
Plan International 
www.plan-international.org/ 
Länk till svenska webbplatsen. 
 
Regeringens webbplats för de  
mänskliga rättigheterna 
www.manskligarattigheter.se 
En webbplats för dig som söker fakta om mänskliga rättig-
heter i Sverige och världens länder och vill veta vad reger-
ingen gör och varför. Här kan du till exempel läsa den na-
tionella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna, 
ladda ned MR-rapporter från världens länder och läsa om 
det internationella arbetet. 
 
Rättviseakademin 
www.rattviseakademin.nu/ 
För mer information se sidan 124! 
 
UNDP och demokratisk samhällstyrning 
www.undp.org/governance och www.undp.org/oslocentre 
Ett av FN:s utvecklingsprogram UNDP:s viktigaste verk-
samhetsområden är att stärka den demokratiska samhälls-
styrningen i utvecklingsländerna. Mer information om arbe-
tet finns på www.undp.org/governance. Ett särskilt center, 
Oslo Governance Centre, tar fram studier kring demokratisk 
samhällsstyrning. För mer information se 
www.undp.org/oslocentre. 
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EU och u-länderna 

☼        Ett annat Europa? 
Ett studiematerial om Europa och EUs framtid. 
I Attac Sveriges studiematerial "Ett 
annat Europa" ställs frågor kring 
hur vi i Europa kan agera i en glo-
bal värld för att skapa mera rätt-
visa. I studiematerialet diskuteras 
olika syner på Europas framtid och 
studiematerialet utgör en utmärkt 
grund för att lyfta diskussionen 
kring Europa i klassrummet. 
   Studiematerialet finns att be-
ställa från info@attac.se mot en 
kostnad av 5 kr/ex + frakt. Studiematerialet finns även 
gratis som digital version på: http://attac.se/medlem/ 
2983/studiematerial-ett-annat-europa 
 
       EU och handelsfrågorna i en globaliserad värld 
Av Claes Olsson 
EU är en ekonomisk supermakt och också den största en-
skilda marknaden i världen. När det gäller såväl utrikespoli-
tik som utrikeshandelspolitik agerar EU numera som ett 
gemensamt block. EUs handelspolitik diskuteras och analy-
seras ändå i relativt blygsam omfattning i massmedia. 
   Det här materialet ger inblick i de stora, prioriterade han-
delsfrågorna som EU agerar för och driver på i internatio-
nella fora. Materialet ger också en överblick av hur den eko-
nomiska supermakten EU vuxit fram i konkurrens med de 
andra två ekonomiska naven, USA och Japan, samt söker 
svar på frågor som vilken handelspolitik EU driver gentemot 
omvärlden och vilka blir vinnare respektive förlorare. Till ma-
terialet finns också en OH-serie. 
Global K, 2001, 23 sidor, 50 kronor 
 
       EU:s gemensamma jordbrukspolitik 
        - bristen på samstämmighet.  
Av Rian Fokker och Jan Klugkist. 
Översättning Charlotta Sydstrand. 
Forum Syd, 2000, A4, 22 sidor, 50 kronor 
Kan även laddas ner från www.forumsyd.org. 
 
       Fackföreningar, EU och världen 
Redaktör Ellinor Broman 
En bok om fackliga rättigheter ur ett globalt perspektiv, 
med artiklar om bland annat arbetsrätten i EU, CGT och 
fackliga val, och facklig kamp i Bangladesh. 
SAC, 2001, 200 sidor, 90 kronor  
 
        Internationalism eller Europa-nationalism? 
www.nytteuropa.nu/index.phtml?download=true&fid=7109 
”I stället för en progressiv, internationalistisk "motkraft" 
som går i täten i kampen mot världsfattigdomen och för 
fred och rättvisa ser vi framväxten av ett alltmer egoistiskt 
EU. I stället för att agera motkraft mot den enda kvarvaran-
de supermakten USA ser vi ett EU som inte ens kan enas i 
en lam protest mot Bush-administrationens gemena brott 

mot internationell rätt”, skriver Ste-
fan de Vylder, nationalekonom och 
författare. 
   Artikeln ingår i boken Vägval för 
Europa  (2004). 
 
       Ett nytt Europa  
– Om EU, Turkiet, Cypern och 
Malta 
Bilda förlag, 2003, 20 sidor, med-
följer ovanstående bok. 
 
☼        Europa Go! 
http://europa.eu.int/europago/index.htm 
Här kan du studera Europa 
på ett roligt sätt! Prova 10 
olika interaktiva spel. Du 
kan också testa din kun-
skap om Europa i Let's Ex-
plore Europe. Välj först 
språk. Peka sedan med 
musen på olika ställen i 
rummet. Olika rullgardinsmenyer fälls ner och du kan välja 
spel genom dem. Programmet Flash Player behövs på da-
torn. Du behöver även aktivera Javascript i din dators 
webbläsare. Europeiska kommissionen står bakom webb-
platsen, som även presenterar information om EU. 
 
☼          Ett spel om EU:s utvidgning 
www.skolutveckling.se/koll/ 
Se sidan 133 för mer information. 
 
            Maktkamp Europa : 
☼         Folkrörelser, kapital och mediemoguler i EU.  
Av Mats Engström 
Många av samtidens stora poli-
tiska strider avgörs i Bryssel. 
Trots detta är det betydligt tystare 
om Europapolitiken än om partier-
nas utspel på hemmaplan. Boken 
beskriver den ojämna spelplanen 
och är en uppmaning till ökat en-
gagemang från organisationer, 
folkrörelser, fackföreningar och 
enskilda medborgare. Mats Eng-
ström är ledarskribent på Afton-
bladet och har arbetat med euro-
pafrågor i femton år. 
Atlas, 2006, 200 sidor, 40 kronor 
 
       Regeringskansliet 
www.regeringen.se 
EU-samarbetet berör många politikområden och samtliga 
departements och statsråds arbete.  
   Läs om regeringens EU-arbete på direktlänken: 
www.regeringen.se/sb/d/1488 
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Del av artikel ur Tidningen Ångermanland den 19 januari 2006 
 

Bosse vill lyfta fram globala frågor i skolan 
 

 Bröd bakat i Tyskland, 
kläder sydda i Indien, kött 
importerat från Brasilien 
och datorer tillverkade i Ki-
na. Den svenska vardagen 
är fylld av produkter och 
företeelser med icke-svenskt 
ursprung. Men den allmän-
na kunskapen om globalise-
ringen och dess effekter är 
fortfarande marginell.  
 
   Bosse Kramsjö i Undrom 
bjuder på te från Bangladesh, 
brieost från Frankrike och 
limpa från Sverige. 
   - Är det inte märkligt att 
brie är billigare per kilo än 
Västerbottensost? säger han 
och skär en tjock skiva.  
 
Varje dag, från morgon till 
kväll, möter svenska barn och  
ungdomar globaliseringen på 
olika  sätt. Men den diskute-
ras sällan i andra termer än 
företags- och nationalekono-
miska; möjligtvis görs upp-
rörda reportage om hur billig 
arbetskraft utnyttjas av multi-
nationella företag.  
 
Men globaliseringen har 
många andra, mer vardagsnä-
ra, ansikten. Som mjukisdju-
ren i sängen, osten på frukost-
bordet, t-shirten ned glitter-
tryck, kompisens fickdator, 
gympadojorna. 
   Bosse arbetar med att öka 
förståelsen för - och kunska-
pen om - de globala frågorna, 
hur det påverkar oss och hur 
vi kan påverka dem. Han ar-
betar inom ramen för "Den 
globala skolan" som en av 
landets nio regionansvariga. 
 
Den globala skolan är ett 
samarbete mellan Sida och 
Myndigheten for skolutveck-
ling. 
   - Policymässigt är det ett 
stort steg att på det här sättet 
börja samverka myndigheter 
och  organisationer  emellan. 
Målet är att stötta varandra 
och göra gemensam sak, det 
borde bli mer verkningsfullt i 
stället för att många olika 
aktörer skall jobba, parallellt 
med i stort sett samma saker, 
säger Bosse. 
   Siktet är inställt på att öka 
kunskaperna i skolan om glo-
bala frågor och en hållbar ut-
veckling ur såväl ekonomisk 
och social som ekologisk 

synvinkel. Det hand-
lar om att bekämpa 
fattigdom och på 
olika sätt öka insik-
ten om andra kultu-
rer.  
 

- Vi vänder oss till 
pedagogisk personal 
inom skolans olika 
nivåer men också ele- 
ver samt företrädare 
för kommunerna, be- 
rättar han. 
   - De som deltar får 
bättre kunskapsbas, 
bättre verktyg att ar-
beta med och kan 
göra skolan och un-
dervisningen mer 
globalt inriktad. 
   För globaliseringen ru
vidare. Världen binds sa
man av ett allt kraftigare n
fattiga nationer allt fattiga
Och i en globaliserad vä
får fattigdomen konsekv
ser för alla - flyktingströ
mar, social, och politisk 
stabilitet, krig, epidemier. 
 

Men hur fattig är en fa
nation - egentligen? Och 
bra mår människorna i v
färdssverige? Kan allt mä
i BNP och konsumtionsm
ligheter? Alla saker vi lär 
behöva - behöver vi dem?
   Blir vi fria och lyckliga
ett enormt utbud av va
och tjänster och informat
- eller blir vi instängda 
kom övermäktiga murar 
x-boxar, elbolagsalterna
anti- rynkkrämer, pensionsp
ceringar. Är bonden på ris
tet måhända lyckligare? 
 
Även dessa frågor vill D
Globala Skolan väcka, ly
fram nyanserna, ställa 
självklara på huvudet 
ruska om värderingarna. 
   För vedertagna, sannin
är inte alltid sanna. En en
bonde i Bangladesh som s
ter sina odlingar med en
jordbruksredskap, kanske m
en oxe som dragdjur, är m
ekonomiskt effektiv än 
amerikanska jättejordbru
ren där skördetröskor i må
miljonklassen marscherar
led över sädesfält som str
ker sig från horisont till h
sont. Det är vetenskapligt 
visat.  
 
 

llar 
m-
ät-
re. 
rld 
en-
m-
in-
 

ttig 
hur 
äl-
tas 
öj-
oss 
 
 av 
ror 
ion 
ba-
av 

tiv, 
la-

fäl-

en 
fta 
det 
och 

gar 
kel 
kö-
kla 
ed 
er 

den 
ka-
ng-
 på 
äc-
ori-
be-

Ungefär sex gånger varje år 
arrangeras resor i Den Glo-
bala Skolans regi. Resorna 
går till Indien, Bangladesh, 
Kina, Sydafrika, Libanon och 
många andra länder. Lärare, 
elever, pedagoger, kommuna-
la företrädare, skolledare och 
andra bereds plats i blandade 
grupper. 
   Hugade kommuner får an-
söka om att delta; lejonpar-
ten av resan betalas av Sida 
och kommunen får stå för 
resten,  en  kostnad  på  cirka  
6 000 kronor per person.  
 
Bosse Kramsjö arbetar mot 
Bangladesh. Han ar väl för-
trogen med landet och har 
både bott och arbetat där. Nu 
leder han resorna dit, lotsar 
in deltagarna i kulturen, visar 
till rätta, förklarar, vägleder. 
   Under tre veckors tid får 
deltagarna bo hos vanliga fa-
miljer, dela deras vardag i en    
intensiv fältstudie full av dof-
ter, känslor, upplevelser, in-
tryck, insikter - allt som inte 
går att få via böcker, högsko-
lekurser, tidningar, Internet, 
film eller tv. 
 
Andrahandsinformation 
kan aldrig ersätta den egna 
upplevelsen, 
  - Det krävs väldigt mycket 
av de som far men de allra 
flesta återvänder hem med en 
delvis ny syn på sig själva 
och ett helt nytt perspektiv 
på kulturen och samhället. 
Och synen på vad rikedom 
respektive fattigdom är har 
blivit mer nyanserad.  
 
 

 
Väl hemma måste kommu-
nerna följa upp resan, skapa 
framtidsdokument, visa hur 
man arbetar vidare med de 
globala frågeställningarna. 
   Av Ådalskomnunerna har 
hittills Kramfors och Härnö-
sand deltagit via Ådalssko-
lan, Nordviksskolan samt 
Mittuniversitetets lärarutbild- 
ning. 
   - Det övergripande målet är 
att skapa kommuner som ar-
betar med global inriktning, 
säger Bosse Kramsjö. 

Men dit är vägen lång. 
Katarina Östholm 

0620-25790 
katarina.ostholm@tidningen.to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Det krävs väl-
digt mycket av de 
som far men de 
allra flesta åter-
vänder hem med 
en delvis ny syn på 
sig själva och ett 
helt nytt perspek-
tiv på kulturen och 
samhället. 

Foto: Katarina Östholm 
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Fattigdom och fattigdomsbekämpning 

Se även under rubrikerna Millenniedeklarationen och 
Bistånd-Utvecklingssamarbete 
              
☼         Att bekämpa fattigdom 
Av Kenneth Hermele 
Laddas ner från www.forumsyd.org 
Forum Syd,  2005, 22 sidor 
 
             Blir världen bättre?  
☼         Handbok i utvecklingsfrågor. 
FN:s utvecklingsprogram UNDP 
ger ut en handbok som tar stati-
stik till hjälp för att visa hur världen 
ser ut och vad som krävs för att 
förbättra den. Förutom tips på hur 
man kan kanalisera sitt engage-
mang får läsaren en mängd inter-
netlänkar till organisationer, stu-
dieförbund, politiska organisatio-
ner och ungdomsförbund. Boken 
kan även användas som underlag 
för den som vill beskriva världen utifrån fakta och statistik. 
UNDP, 2006, gratis.  
 
☼       Bostad åt alla 
Rättviseakademin faktafanzine nr 2, 2006 
Visste du att över en miljard män-
niskor världen över saknar ett 
schysst och värdigt boende? De 
bor i skjul som antingen är iskalla 
eller glödheta och det är inte 
ovanligt att man tränger ihop sig 
med hela familjen på några få kvad-
ratmeter - utan tillgång till varken 
toalett, dusch eller rent dricksvat-
ten. 
   Vi tror och tycker att tillgången 
till en bra bostad är livsviktig, och en förutsättning för att 
människor ska kunna använda sig av sina andra mänskliga 
rättigheter. 
   Rätten till en bra och värdig bostad har varit en mänsklig 
rättighet enligt FN i snart 60 år. Vi tror och tycker att den 
rättigheten är alldeles för bortglömd. Vi vill ändra på det! 
Rättviseak., 2006, 16 sidor, gratis 
 
☼       Bönder, handel och hunger 
Den största delen av dem som går 
hungriga i världen i dag är bönder. 
Det är en märklig situation att de 
som producerar maten också är 
de som oftast hungrar. En av an-
ledningarna är att jordbruket i ut-
vecklingsländerna i dag är i kris. 
Småbönderna påverkas av sitt 
lands egen politik och även av  
EU:s jordbrukspolitik och den internationella handeln med 
jordbruksprodukter. Med det här materialet vill Lutherhjäl-

pen bidra till en fördjupad förståelse av orsakerna till hung-
ern i världen och vad vi behöver göra för att bekämpa den. 
Svenska kyrkan, Lutherhjälpen 2005, 52 sidor, gratis 
 
       De fattigas röst 
Redaktörer: Per-Ulf Nilsson och Tomas Brundin 
Världsbankens Voices of the Poor 
är den mest uppmärksammade 
studien om fattigdom på senare 
år. Över 60 000 fattiga i 60 länder 
för här fram sina erfarenheter av 
fattigdomens brutala verklighet, 
förnedring, smärta, hunger, makt-
löshet, ofrihet och osäkerhet. 
   Citat från Voices of the Poor an-
vänds ofta i tal av beslutsfattare 
och statsöverhuvuden världen 
över. Men de fattigas kritik mot 
stat, näringsliv och institutioner, lik-
som av biståndet - har inte beaktats i samma utsträckning. 
   Denna svenska utgåva vill ytterligare stärka de fattigas 
röst i diskussionen om en samlad svensk politik för att be-
kämpa fattigdomen. Boken är ett urval och en sammanfatt-
ning av originalstudien, som leddes av Deepa Narayan och 
publicerades av Världsbanken i de tre volymerna Can Anyone 
Hear Us? (2000), Crying Out for Change (2000) och From 
Many Lands (2002). 
Atlas, 2003, 240 sidor, 125 kronor 
 
       Fattigdom – några utgångspunkter 
Av Per-Ulf Nilsson 
En skrift med fakta och siffror om världsfattigdomen, vad 
den beror på och hur den kan bekämpas. 
   Fattigdomen försvinner inte bara genom ekonomisk 
tillväxt. Kampen mot fattigdom kräver att många faktorer 
samverkar - demokrati, handel, miljöfrågor, internationella 
relationer, socialpolitik. Skriften ger en kortfattad be-
skrivning av några centrala frågor inom fattigdomsdiskus-
sionen idag. Globalisering, handel, skuldbördan, mått på 
fattigdom etc. 
Sida, 2001, 32 sidor 
Kan laddas ner som pdf-fil från www.sida.se/publikationer/ 
 
☼        Human Development Report 
FN:s utvecklingsprogram UNDP:s 
rapport om mänsklig utveckling 
utkommer varje år sedan 1990. 
Rapporten mäter alla länders så 
kallade mänskliga utveckling efter 
utbildningsgrad, hälsonivå och 
inkomst. Varje rapport har ett 
tema. 2006 handlade rapporten 
om vatten och sanitet, 2005 om 
bistånd, handel och säkerhet, och 
2004 om kulturell frihet. 
UNDP, 2006, rapport och svensk sammanfattning är gratis 
och kan laddas ner från www.undp.se. 
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Fattigdom och fattigdomsbekämpning 

          Hur kan det komma sig att  
☼         en bonde går hungrig? 
Det är en märklig situation att de 
som producerar maten, småbön-
derna, också är de som hungrar 
mest i världen idag. I broschyren 
får läsaren en kortfattad informa-
tion om hungern i världen. Vad är 
hunger? Vilka hungrar? Var? Och 
framför allt, varför? 
   På åtta sidor presenteras hung-
ern i världen. Här ges också för-
slag på vad vi kan göra, gemen-
samt och var och en, om vi vill utrota hungern.  
Svenska kyrkan, Lutherhjälpen 2006, 8 sidor, gratis 
 
       Ökad tillväxt gör världen rikare 
Tolv projekt som bidrar till att 
minska fattigdomen. Världen har 
blivit en bättre plats att leva på. 
När tidningar och TV rapporterar 
om krig och terror, miljökata-
strofer och svält, kan det vara 
svårt att tro att världen har blivit 
en bättre plats att leva på. Men så 
är det. 
   Medelinkomsten i många fattiga 
länder har ökat. Spädbarnsdödlig-
heten har halverats och fler mödrar klarar förlossningen än 
tidigare. Åtta av tio barn får gå i skolan idag. Under 30 år 
har antalet demokratiskt valda regeringar i världen ökat från 
27 till 70 procent. 
   Skriften tar upp 12 projekt som genom ökad tillväxt bidra-
git till att minska fattigdomen i världen. 
Sida, 2003, 22 sidor, gratis 
   Kan även laddas ner från www.sida.se/publikationer/. 

 
Internetadresser 

 
Om fattigdom och fattigdomsbekämpning på Internet  
Sammanställning av Internetadresser. 
Laddas ner från www.denglobalaskolan.com 
DGS, 2005, 4 sidor 
 
Världsbanken om fattigdom    
www.worldbank.org/poverty/ 

 
Omfattande webbplats från Världsbanken. Exempel på 
rubriker: 
• Poverty Reduction Strategies 
• Pro-Poor Growth & Inequality 
• Poverty Analysis 
• Poverty Monitoring 

• Empowerment 
• Poverty and Health 
• Poverty and Social Impact Analysis  

    
Development Initiatives 
www.devinit.org/ 
 
FN:s utvecklingsprogram UNDP om fattigdom 
www.undp.org/poverty och www.undp.org/povertycentre/ 
Ett av FN:s utvecklingsprogram UNDP:s verksamhetsområ-
den är fattigdomsbekämpning i utvecklingsländerna. Mer in-
formation om arbetet finns på www.undp.org/poverty. Ett 
särskilt center, International Poverty Centre, tar fram stu-
dier kring demokratisk samhällsstyrning. För mer informa-
tion se www.undp.org/povertycentre/. 
 
Global Development Network 
www.gdnet.org/ 
“The goal of the Global Development Network (GDN) is to 
support and link research and policy institutes involved in 
the field of development, and whose work is predicated on 
the notion that ideas matter.” 
 
GAPMINDER 
www.gapminder.org 
Gratis nerladdning av grafiska framställningar av fattigdom, 
utveckling mm. 
 
På vems villkor  
- en kampanj för fattiga länders rätt till egen utveckling 
www.vemsvillkor.se/ 
Detta vill kampanjen: 

• Sverige ska agera inom IMF:s styrelse för att krav 
som kör över demokratiska processer i fattiga 
länder och som försvårar arbetet mot fattigdomen 
upphör.  

• Svenskt bistånd ska inte villkoras med krav på 
ekonomiska reformer som kör över demokratiska 
processer i fattiga länder eller försvårar arbetet mot 
fattigdomen.  

 
Värlsbanken om HIPC 
www.worldbank.org/debt/ 
 
Library on Microcredit 
www.gdrc.org/icm/ 
Webbplats om mikrokrediter med teman, case-studies mm. 
 
FN-studie: Få äger det mesta 
www.wider.unu.edu/ 
En procent av världens vuxna befolkning äger 40 procent 
av världens tillgångar, enligt det FN-anknutna 
forskningsinstitutet UNU-Wider. 
Rapporten presenterades den 5 december 2006. 
Kan laddas ner som Power Point presentation. 
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Film  

Följande filmer är ett urval hämtade från respektive distribu-
törs katalog/hemsida. För information om en film, pris, m.m. 
gå till respektive hemsida. Där finns också information om 
filmformatet: 35 mm, VHS eller DVD.  
   Filmerna är huvudsakligen spelfilmer. Övriga filmer finns 
under respektive rubrik i katalogen. 
   Rubrikerna i detta avsnitt är 

• Skolbio 
• Filmer om/från Afrika 
• Föreningar som arrangerar afrikanska filmdagar 

och festivaler 
• Filmer om/från Asien 
• Föreningar som arrangerar asiatiska filmdagar 

och festivaler 
• Filmer om/från Latinamerika 
• Föreningar som arrangerar latinamerikanska 

filmdagar och festivaler 
• Filmer om/från Östeuropa 
• Filmer med globalt tema 
• Filmer om mänskliga rättigheter 

 
 

Skolbio 
  
Skolbio är idag för många en välkänd aktivitet i många 
svenska kommuner. Den gemensamma filmupplevelsen ger 
utgångspunkt för samtal, skapar nyfikenhet och ger impul-
ser till fortsatt kunskapssökande. Filmen kan levandegöra 
det förflutna, spegla vår samtid och skapa identifikation 
med människor i olika länder, kulturer och livssituationer. 
   Tips på användbara filmer presenteras på Svenska Film-
institutets hemsida där det också finns material i form av 
diskussionshandledningar och andra texter. På hemsidan är 
filmerna sorterade under olika teman, exempelvis ”Ung i 
världen” som rymmer filmer om barn i andra länder och 
världsdelar. 
   Svenska Filminstitutet utger också den filmpedagogiska 
tidskriften Zoom som innehåller filmhandledningar, recen-
sioner och artiklar om arbete med film i skolan. Läs mer på 
www.sfi.se/skolbio. 
   Skolor och kommuner som vill ha hjälp att utveckla arbe-
tet med film i skolan kan kontakta sitt regionala resurscent-
rum för film och video. Idag finns 19 regionala resurscentra 
för film och video som täcker samtliga svenska län. Dessa 
resurscentra finansieras av landsting, regionförbund och 
regionala samverkansorgan med stöd av Svenska 
Filminstitutet. En förteckning över samtliga regionala resurs-
centra för film och video finns på Svenska Filminstitutets 
hemsida:  www.sfi.se/region. 
 

Svenska Filminstitutet 
Box 27126 
102 52 Stockholm 
Tel: 08-665 11 00 
Fax: 08-661 18 20 
Hemsida: www.sfi.se 
 

Filmer om/från Afrika 
 
• Afrikagrupperna 
Filmer från olika delar av världen kan kostnadsfritt lånas på 
Värlsbiblioteket, tel: 08-642 87 22 
E-postadress: bvb@solidaritetshuset.nu
Hemsida:  
www.solidaritetshuset.nu/cgi-bin/solhus.cgi?d=s&w=107
 

• Filmcentrum 
Tel: 08-545 275 00 
Filmerna finns på DVD. 
Hemsida: www.filmcentrum.se 
 
Comédia infantil (Moçambique)  
Daniels resa till Tanzania - Piga 
Ngoma 
☼ Darwins mardröm (Victoriasjön) 
☼ Den skyddande himlen (Afrika) 
☼ Ingenstans i Afrika (Kenya) 
☼ Moolaandé (omskärelse) 
☼ Shooting dogs (Rwanda) 
☼ The constant gardener (Kenya) 
         

• Folkets Bio 
Tel: 08-545 27 520 
Filmerna finns på 35 mm film 
Hemsida: www.folketsbio.se 
 
Den magiska bollen (Guinea) 
Ali Zaoua (Marocko) 
Kirikou och den elaka häxan 
☼ Darwins mardröm  (Victoriasjön) 
☼ Moolaadé (omskärelse) 
☼ Sisters in law (Kamerun)  
☼ Tusen månader (Marocko) 
☼ Under stjärnorna (Sydafrika) 
☼ Infödd soldat (Nordafrika) 
 

• Novemberfilm 
Tel: 040-661 09 25 
Hemsida: www.novemberfilm.com 
 
Abouna (Tchad) 
Heremakono (Mauretanien) 
 
• Rädda Barnen 
Tel: 08-08-698 90 00 
Hemsida: www.rb.se 
Comédia Infantil (Moçambique) 
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Film 

• Svenska Filminstitutet 
Tel: 08-655 11 00 
Hemsida: www.sfi.se 
 
Ali Zaouva (Marocko) 
Friends (Sydafrika) 
Hotell Rwanda (Rwanda) 
Ett av vår tids värsta brott mot mänskligheten utspelade sig 
utan att världen reagerade. Folkmordet i Rwanda 1994 får 
inte falla i glömska. 
   En miljon människor mördades inom loppet av tre måna-
der när hutubefolkningen tog ut sin hämnd på tutsiminorite-
ten. Hotell Rwanda är berättelsen om en hotellchef som 
tvingades ta livsavgörande val vilket räddade livet på ett tu-
sental människor. 

 
   Svenska Filminstitutet har gett ut en lärarhandledning till 
filmen (som rekommenderas från gymnasiet). Gå till 
www.sfi.se/skolbio och till Filmhandledningar. 
   Fakta, tidslinje, bakgrundsmaterial, länkar samt en Tea-
cher’s Guide finns på www.hotelrwanda.com/. 
   

Föreningar som arrangerar afrikanska 
filmdagar och festivaler 

 
CinemAfrica i Stockholm 
E-post: cinemafrica@hotmail.com 
Hemsida: www.cinemafrica.se 

 
CinemAfrica arrangerar filmfestivaler i Stockholm. Ett urval 
av filmerna visas i samarbete med andra föreningar också  i 
Göteborg (på Hagabiografen), Örebro (på Roxy Bio) och 
Malmö (av Africa Flash).  
   Dessutom brukar Göteborgs filmfestival (i slutet av januari 
varje år) visa några filmer från Afrika. De har bl.a. ett samar-
bete med Sydafrika som stöds av Sida. 

Filmer om/från Asien 
 

• Cinebox 
Tel: 08-445 25 50 
E-post: cinebox@trvi.se 
 
Migas resa – bland gatubarn i   
  Mongoliet 
Hoppa hage (Afrika, Asien, 
Latinamerika) 
 
 
• Filmcentrum 
Tel: 08-545 275 00 
Filmerna finns på DVD. 
Hemsida: www.filmcentrum.se 
Filmcentrum distribuerar Folkets Bios filmer på DVD. 
 
☼ Allt börjar i dag 
Apocalypse now redux (Vietnam)   
☼ Bara vänner – en kärlekshistoria 
(Kina) 
☼ Barnen under solen (Sri Lanka) 
☼ Bullshit (Vandana Shiva) 
☼ Crouching Tiger, Hidden Dragon 
(Kina) 
☼ Kejsarinnan Zhang (Kina) 
☼ Min japanska vän (Japan) 
 

• Folkets Bio 
Tel: 08-545 27 520 
Filmerna finns på 35 mm film 
Hemsida: www.folketsbio.se 
 
25 ungar och en pappa (Kina) 
Kandahar (Kina) 
Maskernas kung (Kina) 
☼ Rött guld 
☼ Tio 
☼ Bullshit 
Hennes motståndare gav henne ”Bullshitpriset” med moti-
vering att hon ”håller kvar folk i fattigdom”. Tidskriften TIME 
däremot utnämnde henne till en av vår tids hjältar, en” anti-
globaliseringens drottning”. Det handlar om svåra men livs-
avgörande frågor som patent och biostöld i motsättning till 
traditionell kunskap. Vandana Shiva är indisk forskare och 
miljöaktivist, ursprungligen kärnfysiker. 1993 tilldelades hon 
det Alternativa Nobelpriset (Right Livelihood Award). Hon 
lever under ständigt hot mot sitt liv. Hon är en annorlunda 
och skarp opinionsbildare från ”Tredje Världen”. 
☼ Vinden bär oss (Iran) 
☼ Kvinnor offside (Iran) 
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• Svenska Filminstitutet 
Tel: 08-655 11 00 
Hemsida: www.sfi.se 
 
25 ungar och en pappa (Kina) 
De druckna hästarnas tid (Iran) 
Frihetsligan (Libanon) 
In this world (Afghanistan-Pakistan) 
Krukan (Iran) 
Löften (Israel-Palestina) 
Monsunbröllop (Indien) 

 
 

Föreningar som arrangerar asiatiska 
filmdagar och festivaler 

 
Panora i Malmö arrangerar  Asiascope 1-2 gånger om året. 
Ett arrangemang med ny asiatisk film.  
Asiascope 
Panora/Folkets Bio Malmö 
Tel: 040-611 27 07 
Hemsida: www.panora.nu 
E-post: info@panora.nu 
 

Filmer om/från Latinamerika 
 

• Filmcentrum 
Tel: 08-545 275 00 
Filmerna finns på DVD. 
Hemsida: www.filmcentrum.se 
Filmcentrum distribuerar Folkets Bios filmer på DVD 
 
☼ Casa de los Babys (Adoption) 
Compadre (Peru) 
☼Dagbok från en motorcykel 
De älskande i San Fernando (Nicaragua) 
☼ En vanlig familj (Argentina) 
☼ Guds stad (Brasilien) 
☼ Kondormannen (Amazonas) 
Kärlek, kvinnor & blommor (Miljö) 
Lula-vi vill ha jord (Brasilien) 
Sacrificio (Bolivia) 
☼ Smaragdskogen (Brasilien) 
 
 
 

• Folkets Bio 
Tel: 08-545 27 520 
Filmerna finns på 35 mm film 
Hemsida: www.folketsbio.se 
 
Din morsa också! (Mexiko) 
Kondorens blod (Bolivia) 
☼ Compadre 
☼ Den andra stranden 
Han fann dem på en soptipp i Peru. Deras nyfödda dotter blev hans 
gudbarn. Han lämnade dem och åkte hem till Sverige. Sjutton år 
senare återvänder han för att söka efter familjen. Resultatet blev en 
84 minuter lång dokumentärfilm. Genom kamerans närvaro blottas 
de ojämlika förhållandena som finns mellan filmaren, besökaren ut-
ifrån och familjen. Filmen tydliggör också vårt eget förhållningssätt 
till fattigdom och utsatthet. En personlig och provocerande film. 
 

• Rädda Barnen 
Tel: 08-08-698 90 00 
Hemsida: www.rb.se 
 
Pumans dotter (Guatemala) 
 
 
 
• Svenska Filminstitutet 
Tel: 08-655 11 00 
Hemsida: www.sfi.se 
 
Central do Brazil 
Guds stad (Brasilien) 

 
Juliana (Peru) 
Pumans dotter (Guatemala) 
 

Föreningar som arrangerar latinameri-
kanska filmdagar och festivaler 

 
Imagenes del Sur/Bilder från Söder har latinamerikanska 
filmarrangemang. Man har kunskap, och bra kontakter. 
Har arrangerat stor film- och kulturfestival ”Latinamerika i 
fokus” i Malmö. Har även genomfört ett antal mindre pro-
gram i samarbete med andra föreningar och institutioner. 
En del av arrangemanget fokuserar på kvinnor och sam-
hällsfrågor. 
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Imagenes del Sur/Bilder från Söder 
S:t Gertrudsgatan 4 
211 25 Malmö 
Tel: 040-97 53 64 
Hemsida: www.imagenes.se 
Kontakt: hilde@imagenes.se 
Kontakt ines@imagenes.se 
 

Filmer om/från Östeuropa 
 
• Filmcentrum 
Tel: 08-545 275 00 
Filmerna finns på video eller DVD. 
Hemsida: www.filmcentrum.se 
☼ Den ryska arken/Molok (Ryssland) 
☼ Good Bye Lenin (Östeuropa) 
☼ Torsk på Tallin-collection 
 
 
 
• Folkets Bio 
Tel: 08-545 27 520 
Filmerna finns på 35 mm film 
Hemsida: www.folketsbio.se 
 
☼ Bortglömda 

 

Filmer med globalt tema 
 
• Folkets Bio 
Tel: 08-545 27 520 
Filmerna finns på 35 mm film 
Hemsida: www.folketsbio.se 
 
☼ The Corporation (storfinansen) 
☼ Gitmo (Guantanamo) 
 
 
 
 
 

Filmer om mänskliga rättigheter 
 
☼ Filmpaket om mänskliga rättigheter 
www.angelaget.se 
Filmpaketet erbjuder ett undervisningsmaterial om mänskliga 
rättigheter för lärare och elever både i grund- och gymna-
sieskolan. Det belyser olika mänskliga rättigheter och be-
står av utbildningsprogram, spel- och dokumentärfilmer.  
   Filmpaketet är indelat i fyra kategorier: årskurs 1-3, 3-5, 
6-9 och gymnasiet. Varje ålderskategori innehåller 2-5 fil-
mer – sammanlagt 14 filmer. Vissa av filmerna är spelfil-
mer, andra är dokumentärer. De varierar i längd från några 
minuter till över två timmar. Exempel på ämnen som tas 
upp i filmerna är fattigdom, fördomar, sexuella kränkningar, 
yttrandefrihet, att leva gömd, mobbning, rasism, trygg-
het och rätten att vara sig själv.  
   Till filmerna finns en lärarhandledning med en pedagogisk 
modell bestående av sex steg. Dessa är Förberedelser, Int-
resseväckare, Filmvisning, Diskussionsfrågor, Värde-
ringsövningar och Agera. Utan kostnad kan du ladda ner lä-
rarhandledningen i anslutning till där filmerna presenteras.  
    Om du arbetar i Västra Götaland kan du enkelt beställa 
filmerna från GR Utbildning eller Mediapoolen. I annat fall får 
du kontakta den AV-central som din skola samarbetar med. 
 
Årskurs 6-9 
Här ges en kort presentation till filmerna Ali Zaoua, Gömd, 
Löften, Johanna, Yohanna!, och Bye Bye Pornstar. En 
lärarhandledning till samtliga filmer kan laddas ner. I denna 
finns även mer information om filmerna.  
   Om din skola har samarbetsavtal med GR Utbildning eller 
Mediapoolen kan du enkelt beställa filmen genom att trycka 
på respektive ikon till höger om filmen. I annat fall kontakta 
den AV-central som samarbetar med just din skola.  
 

 Ali Zaoua 
Ali Zaoua är en spelfilm om gatubarn i Casa-
blanca där alla roller spelas av gatubarn. Fil-
men visar konsekvenserna av fattigdom och 
gatubarns utsatta levnadsvillkor. Men filmen 
påminner samtidigt om en närvaro av mänsk-
lig värme, och den visar att behovet av trygg-

het är universellt – oavsett var man bor eller kommer ifrån.   
Längd: 99 minuter  
Målgrupp: Årskurs 6-7 
 

 Gömd 
Gömd är en animerad film som bygger på en 
intervju med en pojke som heter Giancarlo. 
Giancarlo kommer från Peru, är 12 år, och 
har levt gömd i två år därför att han ska avvi-
sas från Sverige. Han måste flytta ofta och 
kan inte berätta om sina problem för sina 
skolkamrater. Ibland gör hans situation ho-

nom helt desperat.     
Längd: 8 minuter  
Målgrupp: Årskurs 7-9 
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 Löften 
Löften handlar om konflikten mellan israeler 
och palestinier och spelades in mellan 1997 
och 2000. Filmen är nyskapande därför att 
den diskuterar konflikten genom barns ögon. 
B.Z. Goldberg följer sju barn mellan nio och 
tretton år, som alla bor i eller runt Jerusalem, 

men på olika sidor av gränsen som delar staden mellan is-
raeler och palestinier.   
Längd: 86 minuter   
Målgrupp: Årskurs 6-7 

 
Johanna, Yohanna 
I Johanna, Yohanna! berättar Johanna om hur 
hon under 6 år i grundskolan utsattes för 
systematisk mobbning. I filmen beskriver hon 
hur mobbningen successivt bröt ner henne 
och vilka strategier hon använde för att orka 
hantera vardagen. Genom att lyssna på Jo-
hannas sätt att hantera mobbningen kan man 

som elev förstå att liknande exempel mycket väl kan finnas 
på den egna skolan.     
Längd: 29 minuter  
Målgrupp: Årskurs 7-9 

 
Bye Bye Pornstar 
Bye Bye Pornstar handlar om Tanja som blir 
våldtagen under en fest. Filmen visar vad 
som händer med Tanja under tiden efter hän-
delsen. Hennes familj och vänner ger henne 
inte det stöd hon behöver, och att få en fun-
gerande tillvaro igen tar tid. Bye Bye Pornstar 

passar för att diskutera om våldtäkter, rätten till den egna 
kroppen och ungas sexualitet.    
Längd: 21 minuter  
Målgrupp: Årskurs 8-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymnasiet 
Här ges en kort presentation till filmerna Ramp om histo-
ria - Rwanda, Under en blågul himmel, Guds stad och 
Vexator – himmel till helvete. En lärarhandledning till 
samtliga filmer kan laddas ner. I denna finns även mer in-
formation om filmerna. 
 
Ramp om historia - Rwanda 
I det här avsnittet av Ramp om historia behandlas folkmor-
det i Rwanda. Nära en miljon människor mördades där un-
der våren 1994. Max Landergård besöker södra Rwanda, 
där 50 000 människor, de flesta tutsier, mördades på kort 
tid. Programmet söker svar på hur det kunde hända, varför 
FN inte ingrep, och hur hatet mellan grupperna uppstod.    
Längd: 30 minuter  
Målgrupp: Gymnasiet 
 

Under en blågul himmel 
Under en blågul himmel är en svensk film från 
2004 om ”Originalskins, muslimska tjejer, 
hiphopare, anarkafeminister, unga nazister 
och MC-gäng”. Renzo Aneröd och Bo Harrin-
ger har umgåtts med och dokumenterat ung-
domar i svenska subkulturer i tre år. Under 

en blågul himmel passar bra för att diskutera fördomar, 
diskriminering och utanförskap.    
Längd: 102 minuter  
Målgrupp: Gymnasiet 
 

 Guds stad 
Guds stad är en våldsam plats där gängkonf-
likter, narkotika och sex finns överallt. Bilden 
av kåkstaden visas genom olika ögon, och 
ibland upprepas händelser från olika vinklar. 
Trots brutaliteten i Guds stad är berättandet 
kvickt och underhållande. Handlingen inne-

håller både hopp och destruktiva våldsspiraler.    
Längd: 135 minuter  
Målgrupp: Gymnasiet 

 
Vexator - himmel till helvete 
Vexator är en spelfilm som baserats på verk-
liga händelser. Riksorganisationen för kvinno-
jourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, deltog i 
filmproduktionen. Filmen handlar om makt, 
misstänksamhet och misshandel i ett förhål-
lande. Filmen passar bra för att diskutera 

kvinnors rättigheter, våld, och jämställdhet. Den innehåller 
obehagliga scener.    
Längd: 40 minuter  
Målgrupp: Gymnasiet 
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Fred- och konfliktfrågor 

☼        Att förråda ett folk 
Av Linda Melvern 
Genom sekler har Rwandas hutuer och tutsier levt sida vid 
sida. Men 1994 mördades i en noga planerad operation 
minst 800.000 tutsier och en del hutuer av sina landsmän 
och grannar. Mördarna hade fullt stöd av regeringen i lan-
det. Hur kunde den traditionella motsättningen mellan Rwan-
das två folk leda fram till ett folkmord? Och vilket ansvar 
hade västmakterna för vad som hände? 
Ordfront, 2003, 350 sidor, 290 kronor 
 
             Att gå bredvid... 
☼         Fredsarbete genom preventiv närvaro. 
 I boken beskrivs arbetet med 
preventiv närvaro och medföljning 
utifrån Kristna Fredsrörelsens 
fredstjänstprogram i Colombia, 
Guatemala och Mexiko. Fredsob-
servatörer skickas på begäran av 
lokala organisationer till konflikt- 
postkonfliktområden. Genom sin 
närvaro ökar fredsobservatörerna 
handlingsutrymmet för utsatta 
människor och människorättsför-
svarare.  
Kristna Fredsrörelsen, 2006, 110 sidor, 75 kr inkl porto 
 
       Att omvandla konflikter och bygga fred  
Av Anna Åkerlund 
Vad gör svenska enskilda organisationer för att bidra till 
fred i kris- och konfliktområden? Vad skulle de kunna göra? 
Hur kan de stärka sin kapacitet att omvandla konflikter och 
bygga fred? Allt fler enskilda organisationer av olika slag 
känner idag ett behov av att tydliggöra och utveckla sin roll 
på området. I denna bok presenteras resultaten av en två-
årig folkbildnings- och utredningsprocess, som involverat 
femtiosju svenska enskilda organisationer. 
   Boken vänder sig till folkrörelseaktiva och andra nyfikna. 
Den handlar om ett växande område inom utvecklingssam-
arbetet: projekt som syftar till att förebygga väpnad kon-
flikt, omvandla konflikter och bygga fred. 
Forum Syd, 2001, 194 sidor, 75 kronor 
 
        Demobilisation of Child Soldiers  
Av Thomas Sundin och Thomas Nordqvist 
En informationsfilm på engelska om arbetet kring Rädda 
Barnens demobiliseringsarbete med f.d. barnsoldater i Söd-
ra Sudan. Filmen kan med fördel användas för att ge en 
bakgrund till konflikten i Sudan. 
RB, 2001, 12 minuter, utlånas gratis 
 
☼        Den långa vägen till fred  
– om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 
Sudan har efter ett av Afrikas längsta inbördeskrig fått fred, 
ja i alla fall har ett fredsavtal undertecknats. Hur kan freden 
förverkligas? Med denna skrift vill vi ge en bakgrund till 
dagens Sudan med många politiska aktörer och en politisk 

utveckling som går i många 
riktningar. Framför allt vill vi lyfta 
fram det freds- och försoningsar-
bete som kyrkorna i Sudan 
tillsammans med regionala och 
internationella parter engagerat 
sig i för att skapa ett nytt, jämlikt 
och fredligt Sudan. 
Svenska kyrkan SKM, 2006, 28 
sidor, gratis 
 
        Don´t Look Back 
UNHCR, 2001, 8 minuter, utlånas gratis 
Se sidan 87 för mer information! 
 
       En värld i fred – ett rollspel 
Av Magnus Nordahl 
Se sidan 132 för mer information. 
NBV, 2001, 36 sidor, 50 kronor 
 
        Eldsjälar – kvinnor för fred i Somalia 
Efter ett flertal fredskonferenser är idag Somalia indelat i 
tre områden: Somaliland i nordväst med egen regering, 
Puntlandprovinsen i nordost med en bräcklig, federal inte-
rimsregering och södra delen där krig och plundring alltjämt 
härskar. 
   Minst en miljon somalier är på flykt världen över. 
   Lokala freds- och försoningsrörelser växer i styrka och 
omfattning över hela landet. 
   Krigsherrar och traditionella äldste medger att ”Utan So-
malias många kvinnliga eldsjälar hade landet sannolikt kol-
lapsat under krig och klanhat”. 
   I Puntland finner vi en av dessa eldsjälar: Fatima Jibrell 
som år 2002 mottog Goldmanpriset för sitt arbete mot 
krig, våld och trakasserier. 
Diakonia, 2003, 20 minuter, utlånas gratis 
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   En värld i fred och utveckling                      
tta studiematerial består av 7 
er med tillhörande studiemapp. 

t finns även ett rollspel och en 
tologi vid namn I den bästa av 
rldar. Filmernas titlar är: 
- Sverige och freden 
- En vapenfri värld 
- Kalla krigets sista utpost 
- Korea 
- Försoningarnas ögonblick 
- När vapnen tystnar 
- En rättvis värld 
- Vad har vi lärt 
Filmerna lånas via AV-centralerna. 
V, 2001, Studiemapp 75 kronor, Rollspelet En värld i 
d 50 kronor, antologin I den bästa av världar 100 kronor, 
p av videofilm 250 kronor/styck exklusive frakt. 
r information på www.nbv.se 
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Freds- och konfliktfrågor 

        Folke Bernadotteakademin 
www.folkebernadotteacademy.se 
Folke Bernadotteakademin inrättades 2002 och är en stat-
lig myndighet med den övergripande uppgiften att stärka 
och utveckla den svenska och internationella förmågan in-
om området konflikt- och krishantering, med en särskild in-
riktning på fredsinsatser. Akademin fungerar som en platt-
form för samverkan mellan svenska myndigheter och orga-
nisationer samt deras utländska partners. 
 
        UNDP om fred och konflikt 
www.undp.org/bcpr/ 
Ett av FN:s utvecklingsprogram UNDP:s verksamhetsområ-
den är konfliktförebyggande och bistånd i arbetet med att 
återuppbygga länder som drabbats av konflikt eller andra 
katastrofer. Mer information om arbetet finns på 
www.undp.org/bcpr/.  
 
       Freds- och konfliktkunskap 
Författare: Svante Karlsson 
De förhoppningar om en fredligare värld som följde efter 
kalla krigets slut har definitivt grusats efter 11 september 
2001. Den internationella terrorismen har hamnat högt på 
världens agenda och bidragit till att de globala rustningarna 
har ökat kraftigt igen. Konflikterna har minskat i antal och 
förändrat karaktär, från internationella till interna identitets-
konflikter där civila i ökande grad är offer. Antalet dödsoffer 
på grund av svält, undernäring och brist på mediciner befin-
ner sig på samma oacceptabelt höga nivå som tidigare. FN 
och andra internationella organisationer har marginaliserats 
och kan därför inte spela den centrala roll för att upprätt-
hålla en global rättsordning och för att lösa konflikter, som 
förespeglats efter kalla krigets slut. 
   Boken, som här föreligger i sin fjärde omarbetade uppla-
ga, behandlar både grundläggande och aktuella problem i 
internationella relationer mot denna bakgrund.  
Studentlitteratur, 4:e uppl. 2004, 466 sidor, för aktuellt pris 
se www.studentlitteratur.ser 
 
☼        Friheten får vänta 
Av John Pilger 
De västliga regeringarna skapar 
en stor del av världens rädsla och 
osäkerhet – och terrorism med 
olika former av handelshinder, 
bomber och kulor. De förorsakar 
lidanden de aldrig får reda på och 
blodsutgjutelse de aldrig får känna 
lukten av. Modiga människor som 
kämpar för sin frihet – i Palestina, 
Indien, Sydafrika, Afghanistan – 
hinner ofta bara skymta den innan 
den tas ifrån dem.  
Ordfront, 2007, 380 sidor, 300 kronor 
 
 
 

             Fyra saker du inte vill veta 
☼         om svensk vapenexport 
Sverige är idag världens ni-
onde största vapenexpor-
tör. Att ha en betydande 
roll på den internationella 
vapenmarknaden får konse-
kvenser. Och de är fyra: 
svenska vapen bidrar till att 
göda krig och konflikter, 
bidrar till brott mot mänskliga rättigheter, bidrar till fattig-
dom och stärker diktaturer. Effekter av vapenexporten du 
kanske inte har känt till eller har valt att blunda för. 
   Världen spenderar 7000 miljarder kronor varje år på mili-
tära rustningar. Det motsvarar mer än 1 100  kronor per 
person i världen. Samtidigt dör 30 000 barn varje dag av 
sjukdomar relaterade till brist på mat, vatten och hälsovård. 
Om resurserna fördelades annorlunda hade många kunnat 
räddas. 
 Diakonia, 2005, 8 sidor, gratis 
 
       Genocide Watch 
www.genocidewatch.org/ 
Artiklar och många länkar till olika folkmord. 
 
       Ickevåld och genus 
Redaktör: Anna Höglund m fl 
Kristna Fredsrörelsen, 2004, 57 sidor, 40 kronor inkl porto 
Se sidan 88 för mer information! 
 
       Ickevåld i Israel och Palestina 
Kristna Fredsrörelsen, 2004, 48 sidor, 40 kronor 
Se sidan 152 för mer information! 
 
        I den bästa av världar. 
         En antologi om en värld i fred och utveckling. 
Redaktion: Pirjo Migou, Bengt Brattberg och Berith Granath 
I artiklar och böcker kritiseras allt 
oftare medias roll i krig och kon-
flikter. Mänskliga tragedier och 
hjältedåd blir bra stories och höga 
tittarsiffror. Om vi skulle kunna 
lösa alla konflikter där etniska, 
religiösa eller geografiska frågor 
är orsaken - kommer då nya 
konflikter att uppstå kring problem 
med klimat, vatten och andra 
naturresurser? Hur kommer detta att påverka den hållbara 
utvecklingen i tredje världen och på närmare håll? Hur skör 
är freden? Vilken roll spelar kvinnan? 
   I den här antologin har vi samlat ett antal författare och 
skribenter kring temat fred och utveckling. 
NBV, 2001, 128 sidor, 100 kr  
   Ingår i studiematerialet En värld i fred och utveckling.  
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Fred- och konfliktfrågor 

 ☼        Jesus och ickevåld, en antologi.           
Redaktör Klaus Engell-Nielsen 
Vad betyder ickevåld och vad har 
det med kristen tro och Jesus att 
göra? I antologins texter växer 
olika röster och perspektiv sam-
man och pekar mot en Jesus som 
utmanar oss att följa honom allt 
djupare in på ickevåldets väg. Det 
är en väg av sårbart risktagande 
och aktiv solidaritet, men också 
en väg av ansvar, omsorg och 
kärlek i vardagligt handlande.  
Kristna Fredsrörelsen, 2006, 108 
sidor, 50 kr inkl porto 
 
         Kristna Fredsrörelsen 
www.krf.se 
@ Nyhetsbrev 
 
        PeaceQuest 
www.peacequest.se/ 
PeaceQuest vägrar acceptera krig, våld, rasism, sexism 
och annan form av förtryck. PeaceQuest vägrar acceptera 
att människors rätt att leva i fred och frihet kränks varje 
dag och överallt.  
   PeaceQuest är unga människor i en ideell fredsorganisa-
tion som säger ifrån. Med kunskap, humor och engage-
mang. PeaceQuest har sedan starten 1983 förändrat tiotu-
sentals människors syn på sin egen kapacitet att påverka 
samhället, genom utbyten, möten, utbildningar, resor och 
aktioner.  @ Nyhetsbrev. 
 
        Röj en mina 
www.rojenmina.nu
Det finns ca 70 miljoner minor utlagda i världen och varje 
halvtimme skadas eller dödas en människa av landminor. 
Svenska FN-förbundets kampanj Röj-en-mina arbetar för att 
informera om denna dolda katastrof och skapa opinion mot 
personminor. Information och undervisningsmaterial finns 
på hemsidan. 
 
       SIPRI 
www.sipri.org 
 
        Sudan – konflikt utan slut 
Av Bengt Nilsson 
Sudan är Afrikas till ytan största land och inbördeskriget där 
är världens äldsta nu pågående väpnade konflikt.   
   Minst två miljoner människor har dött i krigshandlingar, 
fyra miljoner har drivits på flykt. Vad handlar konflikten om? 
Hur påverkas de civila? Vilka värden står på spel? 
   Filmen ger en bakgrund till hela den politiska situationen 
och ställer frågor kring nyttjandet av barnsoldater i kriget. 
RB, 2001, 14 minuter, utlånas gratis 
 
 

       Sveriges lärare för fred 
www.larareforfred.se/ 
Sveriges lärare för fred är en organisation som: 
är partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden och finansie-
ras genom medlemsavgifter och olika projektbidrag.
   Föreningen startade 1982 för att arbeta mot kärnvapen 
tillsammans med andra yrkesgrupper. Under åren har arbe-
tet utvecklats och i dag ligger fokus på fler fredsfrågor. Fö-
reningen har i dag medlemmar från förskola till universitet.  
   Kurser, material, länkar. 
 
       Svenska Freds 
www.svenska-freds.se/ 
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för 
människor som anser att konflikter ska lösas utan våld och 
att krig ska förebyggas genom samarbete, ekonomiska 
medel och diplomati. Man tar fram fakta, bildar opinion och 
påverkar politiker. Länkar. 
 
☼        The Western Sahara Conflict 
The Role of Natural Resources in Decolonization 
Edited by Claes Olsson 
This book gives a comprehensive background to the long-
running conflict on the status of Western Sahara and 
particularly highlights the question of the territory's natural 
resources, such as fish, oil and phosphates. 
    It analyses why it since 1976 - when the former colonial 
power Spain left the territory – has engaged governments 
and people, regionally and internationally. 
NAI, 2006, 32 sidor, 90 kronor. Kan även laddas ner från 
www.nai.uu.se 
                                           
       Västsahara – Afrikas sista koloni 
av Lena Thunberg 
Sedan 1975 har de bott i flykting-
läger i Algeriet. Alla har de släk-
tingar i de ockuperade delarna av 
Västsahara. En 220 mil lång mur 
delar detta folk. Hur kan det kom-
ma sig att omvärlden tillåter Maroc-
ko att fortsätta ockupationen och 
bryta mot folkrätten och FN-reso-
lutioner? Medan västsahariska 
barn växer upp i flyktingläger, pumpar EU in bidrag i den 
marockanska ekonomin. Är det olja det handlar om? Är 
västsaharierna bara en liten bricka i ett storpolitiskt spel? 
   Varför är det så tyst om västsaharierna och deras öde? 
Västsahara, 2005, 90 sidor, 90 kr 
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Globala Studier 
 

       Globala Studier, Forum Syd 
Vad ligger bakom demonstrationerna vid WTO:s ministermö-
ten? Leder Världsbankens och IMF:s program till fattigdoms-
bekämpning? Vad är Tobinskatten? Är vi på väg att lösa mil-
jöproblemen, eller blir de värre? 
   Globala Studier är en skriftserie om de globala överlev-
nadsfrågorna. Varje enskild skrift behandlar någon av de 
mest brännande frågorna i den pågående debatten om glo-
balisering, fattigdomsbekämpning och global rättvisa.   
   Skriftserien utkommer med tre till fyra nummer per år och 
publiceras med ekonomiskt stöd från Sida. Skrifterna be-
ställs i tryckt format via Forum Syd eller laddas ner via 
www.forumsyd.org. Där kan du också finna information om 
nya nummer. För prenumeration eller mer information, kon-
takta globalastudier@forumsyd.org 
 
Nr 1: EU:s gemensamma jordbrukspolitik 
        – bristen på samstämmighet.  
Av Rian Fokker och Jan Klugkist. Översättning Charlotta 
Sydstrand. 
Forum Syd, 2000, A4, 22 sidor, 50 kronor 
 
Nr 2: Partnerskap för utveckling - en sammanfattning 
        av den svenska politiken för global utveckling.  
Av Johan Romare 
Forum Syd, 2000, A4, 43 sidor, 50 kronor 
 
Nr 3: Det räcker inte! – kritiska röster om aktuella  
        initiativ för skuldavskrivning” 
Red Johanna Sandahl 
Forum Syd, 2000, A4, 48 sidor, 50 kronor 
 
Nr 4:  Trade and hunger - an overview of case  
 studies on the impact of trade liberalisation  
 on food security.  
Av John Madeley 
Forum Syd, 2000, A4, 77 sidor, 50 kronor 
 
Nr 5: Jordbruket och WTO 
Av Peter Einarsson  
Forum Syd, 2001, A4, 48 sidor, 50 kronor 
 
Nr 6: Svensk export och skuldfrågan – möjligheter  
        och utmaningar för exportkreditgarantier.  
Av Dennis Pamlin. 
Forum Syd, 2001, A4, 36 sidor, 50 kronor  
 
Nr 7: Löftenas årtionde – en sammanfattning 
        av 1990-talets FN-konferenser  
Av Johan Romare.  
Forum Syd, 2001, A4, 48 sidor, 50 kronor 
 
 
 
 
 
 

Nr 8: Det globala kasinot och dess kritiker 
       – från Keynes till Tobin  

Av Kenneth Hermele  
Attac har satt Tobinskatten på den politiska dagordningen. 
Men går den att genomföra? Ja, svarar nationalekonomen 
Kenneth Hermele. De senaste decennierna har valutahan-
deln och finansmarknaderna avreglerats och världsmarkna-
den alltmer kommit att likna ett globalt kasino. Kenneth Her-
mele visar med fakta som tidigare inte publicerats i Sverige 
hur den ökade valutaspekulationen förvärrar ekonomiska 
kriser och ökar de ekonomiska klyftorna i världen. Allt fler 
diskuterar idag hur valutaspekulationen skall regleras, i 
boken skildras inte enbart en vansinnig valutahandel utan 
även kloka förslag på hur den kan tyglas. 
Forum Syd, 2001, pocket, 80 sidor, 50 kronor 
  
Nr 9: Globala företag - globalt ansvar? 
       – en studie om Volvo och Ericsson 
Av: Kristina Bjurling och Helena Bergh de Medeiros 
Två av Sveriges största företag, Volvo och Ericsson, talar 
som många andra transnationella företag om sig själva som 
“samhällsmedborgare”, och utvecklar riktlinjer för hur de 
ska agera på ett etiskt och miljömässigt riktigt sätt. Men 
vad innebär det i praktiken? När företag investerar i utveck-
lingsländer där insynen är mindre, tenderar de negligera 
miljöhänsyn och arbetsvillkor för att ytterligare kunna öka 
vinsten. Rapporten ger en bakgrund till de transnationella 
företagen och hur de agerar i utvecklingsländer. Volvo och 
Ericsson granskas med avseende på deras miljö och etiska 
ansvarstagande. Det redovisas fall där Volvo inte tar fullgott 
miljöansvar och där Ericsson bryter mot uppsatta riktlinjer 
om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Även strategier för 
hur företag kan arbeta med dessa frågor presenteras. 
Forum Syd 2001, A4, 70 sidor, 50 kronor  
 
Nr 10: TRIPS och dess konsekvenser för utvecklings-
länder.  
Av Marie Byström och Peter Einarsson. 
TRIPS, WTO:s patentavtal, har orsakat mycket diskussioner 
och oro. Många fruktar att det kommer att medföra många 
negativa konsekvenser för livsmedelsförsörjning och hälso-
vård i utvecklingsländer. Författarnas slutsats är att avtalet 
sannolikt inte kommer att innebära några avgörande förde-
lar för u-länder, och i synnerhet inte för de minst utvecklade 
länderna (MUL). Däremot kommer avtalet att ge betydande 
fördelar för i-länder, som genom sina företag får tillgång till 
u-ländernas marknader.  
Forum Syd, 2002, A4, 50 sidor, 50 kronor 
 
Nr 11: Skuldkrisen - en liten bok om syds stora lån 
Av Kenneth Hermele 
De skuldsatta länderna i Syd och Öst kan omöjligen betala 
sina lån. Två av de viktigaste fordringsägarna, Världsbanken 
och Valutafonden, har ändå krävt - och fått - sina pengar till-
baka till varje pris. Och det priset har de fattigaste i de fat-
tiga länderna fått betala. Numera inser även Världsbanken 
och Valutafonden att skuldkrisen inte kan lösas genom att 
lånen betalas. Deras "lösning" är dock helt otillräcklig och 
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förlänger bara problemet. Kenneth Hermele ger en bak-
grund till skuldkrisen i de fattigaste länderna. Han föreslår 
att obetalbara lån tillåts förfalla och - viktigast av allt - att 
både långivare och låntagare tvingas ta ansvar för sina 
egna beslut. 
Forum Syd, 2001, pocket, 92 sidor, 55 kronor  
 
Nr 12: Fattigdomsbekämpning på de fattigas villkor? 
Av Sofia Walan 
År 1999 lanserade Världsbanken och IMF ett nytt krav för 
länder som vill ha skuldlättnader och nya lån – krav som åt-
minstone på papperet ersatte de omdiskuterade strukturan-
passningsprogrammen. I samarbete med det civila sam-
hället ska regeringar ta fram en plan för hur fattigdomen 
ska bekämpas. Initiativet välkomnades till en början av en-
skilda organisationer världen över, men snart kom också 
rapporter om att den goda idén inte riktigt fungerade i prak-
tiken. Längst i kritiken går vissa enskilda organisationer i 
syd som hävdar att det inte är något annat än förklädda 
strukturanpassningsprogram.  
Forum Syd, 2002, A4, 48 sidor, 50 kronor 
 
Nr 13: Ekologisk skuld – ett hinder för utveckling 
Red Klas Rönnbäck 
Det talas ofta om de fattiga ländernas utlandsskulder och 
den skuldfälla många av dem sitter fast i. Men vem är 
egentligen skyldig vem? Enligt företrädare för en växande 
internationell kampanj står även de rika länderna i skuld - en 
ekologisk skuld - till de fattiga. Kampanjen menar att de rika 
länderna upprätthåller sin livsstil genom att exploatera de 
fattigas naturtillgångar – en rovdrift som har pågått under 
lång tid och som inkräktar på framtida generationers möj-
ligheter till överlevnad. Boken presenterar en rad artiklar 
som på olika sätt belyser vad den ekologiska skulden innebär 
samt vad vi kan göra åt den.  
Forum Syd, 2002, pocket, 199 sidor, 50 kronor  
  
Nr 14: Hur den fattiges fisk hamnar på den rikes 
  bord - EU:s gemensamma fiskeripolitik och 
  dess effekter för länder i syd  
Av Staffan Danielsson 
Över en miljard människor i fattiga länder har fisk som sin 
huvudsakliga proteinkälla. För kustbefolkningen i många län-
der är EU:s fiskeflotta ett gissel som äventyrar livsmedels-
säkerhet och möjligheter till hållbar utveckling – ett grave-
rande exempel på unionens brist på samstämmighet mellan 
mål för fattigdomsbekämpning och andra politikområden. 
Författaren beskriver tillståndet för världens fiskresurser, 
ger konkreta exempel på effekter i några av de länder i syd 
som ingått fiskeavtal med EU samt ger förslag på vilka re-
former som krävs för ett framtida socialt och ekologiskt 
hållbart fiske.  
Forum Syd, 2002, A4, 29 sidor, 50 kronor 
 
 
 
 
 

Nr 15: Har världen blivit bättre?  
          Fakta om välfärd och miljö 
Av Mats Wingborg och Markus Larsson 
Finns det färre fattiga idag, eller fler? Ökar de ekonomiska 
klyftorna, eller minskar de? Är vi på väg att lösa miljöproble-
men, eller blir de värre? Här ges en översiktlig och nyanse-
rad bild av hur utvecklingen i världen sett ut de senaste 
årtiondena sett utifrån global statistik. Ett antal olika mått 
på utveckling, bland andra BNP per capita, medellivslängd 
och ekologiska fotavtryck, redovisas och diskuteras. Stu-
dien ger inte något svar på vad som bör göras för att värl-
den ska bli bättre – men den ger en bild av vilka slutsatser 
man kan, och inte kan, dra utifrån statistiken.  
Forum Syd, 2003, A4, 64 sidor, 50 kronor 
 
Nr 16: Att handla för jämställdhet  
      – ett genderperspektiv på global handel och WTO 
Av Klas Rönnbäck 
Forum Syd, 2003, A4, 64 sidor, 50 kronor 
Se sidan 87 för mer information!   
 
Nr 17: Vägar ut ur skuldfällan 
Av Kenneth Hermele 
Vad ska länder i Syd och Öst göra med sina skulder, betala 
eller inte? Ingen säger längre att skulderna helt kan betalas, 
men där upphör samsynen. En del menar att ingenting ska 
betalas, andra anser att så mycket som möjligt måste be-
talas. Några hävdar till och med att det är de skuldsatta 
länderna som ska ha betalt för den rika världens forna kolo-
nialism och pågående överuttag av naturresurser. Kenneth 
Hermele redogör enkelt och pedagogiskt för alla dessa 
ståndpunkter. Vem har rätt? De som anser att skulderna är 
hållbara, eller de som tycker att skulderna är illegitima och 
därmed inte ska betalas? 
Forum Syd, 2003, pocket, 76 sidor, 50 kronor 
 
Nr 18: Ställ företag till svars! 
          – Förslag till globalt bindande regelverk 
Av Tove Zetterström 
Allt fler företag investerar och verkar över nationsgränser-
na. Men regelverket kring utbredningen är bristfälligt och 
företagens ekonomiska inflytande över fattiga länder blir 
ofta stort. Många har kunnat dra nytta av svag nationell lag-
stiftning och göra vinster på bekostnad av människor och 
miljö. Inför FN:s toppmöte i Johannesburg drev frivilligorga-
nisationer krav om att globala bindande regler måste ut-
vecklas för att komma till rätta med dessa problem. I boken 
sammanfattas debatten och hur det föreslagna regelverket 
ska fungera.  
Forum Syd, 2003, pocket, 77 sidor, 50 kronor 
 
Nr 19: Investera för utveckling? – Fakta och myter om    
          utländska investeringar och investeringsavtal 
Av Mattias Söderberg och Maud Johansson 
De senaste åren har de utländska investeringarnas positiva 
effekter fått en framträdande roll i bland annat dokument 
från FN och EU. Men vad innebär egentligen utländska inve-
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steringar? Leder de alltid till utveckling och minskad fattig-
dom? Den här skriften beskriver ingående men lättfattligt 
vad utländska investeringar är och hur de påverkar den glo-
bala utvecklingen. Såväl kvantitativa investeringsflöden som 
kvalitativa effekter på länders utveckling presenteras. För-
fattarna belyser också vilken investeringspolitik olika länder 
har fört samt hur de avtal som reglerar utländska invester-
ingar är utformade idag. 
Forum Syd, 2003, A4, 48 sidor, 50 kronor 
 
Nr 20: Världens oordning  
          – 60 år med Världsbanken och IMF 
Av Kenneth Hermele 
För 60 år sedan skapades Världsbanken och Internationella 
Valutafonden. Men istället för att hyllas på födelsedagen kri-
tiseras de världen över. Hur kommer det sig att dessa mäk-
tiga globala institutioner som bildades för att utrota fattig-
dom, skapa stabilitet och hög sysselsättning närmast blivit 
liktydiga med motsatsen? 
   Här berättas hela historien om Världsbanken och IMF, från 
början 1944 till dagens ödesfrågor. På vägen får vi se hur 
Sverige förvandlas från en självständig röst till en i mängden.  
Forum Syd, 2004, 160 sidor, 80 kronor.  
 
Nr 21: Miljön på undantag - De internationella  
           miljöavtalen och WTO 
Av Göran Eklöf 
Vad väger tyngst, miljö eller frihandel? Och vad händer när 
ansträngningar för att skydda miljön kommer i konflikt med 
strävan efter en avreglerad handel?   
   Rapporten pekar på flera åtgärder som skulle underlätta 
det internationella samarbetet för en hållbar utveckling. Det 
handlar om att förändra handelsreglerna, skärpa miljöavta-
len och etablera tvistlösningsmekanismer fristående från 
WTO. 
Forum Syd, 2004, 58 sidor, 50 kronor 
 
Nr 22: Billig, snabb och lydig - Om kinesiska  
          leksaksarbetare och företagens ansvar 
Av Kristina Bjurling 
Forum Syd, 2004, 54 sidor, 50 kronor 
Se sidan 60 för mer information! 
 
Nr 23: Genteknik – ett svar på hungern i världen? 
Av Fatima Grönblad 
Genteknik som räddare eller förgörare? Nya, genmodifiera-
de grödor sprider sig över världen. Överallt väcker de star-
ka känslor och intensiv debatt. Men vilka är argumenten? 
Och vilka är viktigast? Du avgör.  
Forum Syd, 2005, 80 sidor, 50 kronor 
 
☼ Nr 24: Utbildning för alla. För alla?  
                Bakgrund, problem och utmaningar 
Av Ulf Fredriksson 
Vid FN:s millenniekonferens i New York år 2000 togs nya 
krafttag för att lösa en av vår tids viktigaste 
utvecklingsfrågor. Världens stater enades om målsättningen 

att alla barn ska gå i grundskolan år 2015. Men kommer vi 
att nå målet denna gång? 
Forum Syd, 2005. 100 sidor, 50 kronor 
 
☼ Nr 25: Den globala fabriken 
Av Mats Wingborg  
Boken samlar och sammanfattar ett antal studier som i 
olika branscher och delar av världen tittat närmare på hur 
arbetet med uppförandekoder och etiska policies fungerar i 
praktiken. Flera av de granskade företagen är svenska. 
Slutsatserna är blandade - grov exploatering av arbetskraft 
är ett gigantiskt problem samtidigt som en mängd konkreta 
fall från olika länder visar att det går att få företag att ta sitt 
ansvar.  
Forum Syd, 2006, 75 sidor, pocket, 50 kronor 
 
☼ Nr 26: Världsmarknad i obalans 
                  Småbrukare och storföretag på den globala    
                  jordbruksmarknaden 
Av Klas Rönnbäck 
I slutet av 1990-talet nådde priserna på jordbruksråvaror 
sin lägsta nivå någonsin. Utvecklingen har slagit hårt mot 
småbrukare, samtidigt som ett fåtal företag gör stora 
vinster. Tropiska grödor som kaffe, kakao och frukt blir 
billigare för oss i Europa, men konsekvenserna för den 
enskilde jordbrukaren i syd blir förödande.  
   Hur kan det i så hög grad ha blivit mellanhändernas 
marknad, och varför förekommer ett sådant överutbud? 
Studien ger en bakgrund till jordbrukskrisen samt visar på 
möjliga vägar för att komma till rätta med problemet. 
Forum Syd, 2006, 90 sidor, 50 kronor 
 
☼ Nr 27: Öppna sår i den globala politiken –   
               Forskning, handelsavtal och tillgången till medicin
Av Göran Eklöf 
Skriften är en ny studie om forskning, handelsavtal och 
tillgången till medicin.  
   Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet, uttryckt av FN i 
flera sammanhang. Men många har inte råd att köpa den 
medicin de skulle behöva för att överleva. För höga priser 
är en betydande orsak. Tillgången riskeras dessutom 
försämras ytterligare genom nya patentlagar. De fattiga 
länderna som tidigare haft möjlighet att tillverka och sälja 
billigare varianter av medicinerna, måste nu anpassa 
nationella lagar till internationella patentavtal som försvårar 
sådan tillverkning. Läkemedelsföretagen har varit 
pådrivande till dessa avtal inom WTO liksom i bilaterala 
handelsavtal.  
   Denna skrift handlar om konsekvenserna av befintliga 
handelsavtal och styrsystem för forskning och utveckling 
inom hälsoområdet. Den presenterar och diskuterar även 
några möjliga vägar framåt. 
Forum Syd, 2006, 82 sidor, 50 kronor 
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Global Friends´ Award  
 

Elevernas världsomröstning och pris 
Världens största pedagogiska process för 

barnets rättigheter, demokrati och globalt kompisskap 
använder tidningen Globen och www.childrensworld.org 

 
 

Skolor jorden runt är Global Friend-skolor till The World´s Children´s Prize for the Rights of the Child (WCPRC). 
Eleverna använder tidningen Globen och www.childrensworld.org och deltar i världsomröstningen Global Vote 
tillsammans med miljoner elever från hela världen. Bl.a. Nelson Mandela och drottning Silvia är beskyddare av 
elevernas pris. 
   WCPRC har på några få år blivit världens största årliga utbildning och empowerment-process för barnets 
rättigheter, demokrati och globalt kompisskap.  
   Genom möten med jämnåriga, deras verkligheter och rättigheter i Globen och på WCPRC-sajten, växer eleverna 
som global citizens (världsmedborgare) och stärks i sina krav på respekt för barnets rättigheter. 

 
 

 
 
I tusen skolor i Sverige, i ännu fler i Sydafrika, Indien, Thai-
land och Elfenbenskusten, i flyktingskolorna i Sahara och i 
världens största skola – City Montessori School i Indien – 
och i många andra länder deltog 3.8 miljoner skolbarn i 
världsomröstningen Global Vote 2006. Eleverna röstade 
om Global Friends´ Award (Jordens kompisars pris), ett av 
de två unika priser som jordens barn delar ut för enastå-
ende insatser för barnets rättigheter. 20 000 Global Friend-
skolor med över 11 miljoner elever i 82 länder är med och 
delar ut priset, och de blir ständigt fler, liksom antalet rös-
tande barn. 
 
 
 

Möter jämnåriga 
WCPRC med Globen och WCPRC-sajten är ett upplevelse-
projekt, där eleverna upplever andra verkligheter och bar-
nets rättigheter genom möten med jämnåriga.  
   Genom Globen och WCPRC-sajten lär eleverna känna pris-
kandidaterna och de barn vars rättigheter de kämpar för. 
De möter också jurybarnen som delar ut det andra stora 

priset, World´s Childrens Prize (Jordens barns pris) och lär 
om olika delar av barnets rättigheter genom deras levnads-
berättelser. Dessa är experter på barnets rättigheter ge-
nom egna erfarenheter som bl a barnsoldater, skuldslavar, 
gatubarn och flyktingbarn. Globens prisnummer finns, lik-
som priswebben, på åtta språk omkring 15 januari. Fram 
till c:a 15 april kan skolan sedan arbeta med WCPRC och 
barnets rättigheter samt genomföra en världsomröstning. 
   I Sverige får skolor med klass 4-6 gratis Globen (villkor 
på sidan 56). De får då – utöver pris- och röstningsnumren 
– under höstterminen ett temanummer och ett lättläst litet 
blandnummer. Skolor med år 7-9 kan få en gratis klass-
uppsättning av prisnumren om de registrerar sig som Glo-
bal Friend-skola. Många skolor har ett Globen-bibliotek där 
de sparar alla nummer. Den svenska delen av WCPRC-saj-
ten är mer omfattande än språkversionerna. Dock är dessa 
och språkversionerna av Globens prisnummer fantastiska 
globala språkläromedel. 

 
 
 
 
 

 

Från prisceremonin 2006.
Foto: Elin Berge 
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Global Friends´ Award – WCPRC-sajten 

 

Dags att rösta 
Det går att arbeta med WCPRC-processen i dagar, veckor 
eller i ett par månader och i de flesta ämnen, t. ex. svens-
ka, geografi, samhällskunskap, historia, matte, engelska, 
naturkunskap, bild och musik  Kanske gör eleverna en simu-
lerad resa (se sid 136) och/eller en utställning. De förbere-
der skolans världsomröstning, diskuterar demokrati och 
barnets rättigheter, samt formulerar krav på att rättighe-
terna måste respekteras. En riktigt demokratisk och hemlig 
omröstning ska genomföras. En del skolor lånar in riks-
dagsvalsutrustningen. Andra tillverkar själva valbås och val-
urna. Valfunktionärer utses och röstlängden görs i ordning. 
 

 
 

City Montessori School i Lucknow i Indien, är med sina ca 
30 000 elever i 700 klasser världens största skola. Varje år 
är skolans elever med i Global Vote. De har använt sig av 
den engelska upplagan av Globens prisnummer i kombina-
tion med översättningen till hindi. 
   På www.childrensworld.org finns den automatiska valur-
nan (liksom röstsedlar) på åtta språk.  
   I Rajasthans byar kommer barnen farande på traktorflak 
till vallokalen, för att ställa sig i långa valköer innan de änt-
ligen får avge sin röst. Sedan firas barnens eget val för 
sina rättigheter med dans, lek och mat serverad på banan-
blad. I Sverige bakar många skolor tårtor med regnbågs-
barnen i prisets logotyp i marsipan och firar en väl genom-
förd världsomröstning. När rösträknarna är klara rapporte-
ras skolans valresultat in till den automatiska valurnan på 
www.childrensworld.org där det läggs samman med valre-
sultaten från tusentals skolor jorden runt.  
   2006 tilldelade eleverna de föräldralösas organisation 
AOCM i Rwanda Global Friends' Award, medan den inter-
nationella barnjuryn gav Jordens barns pris till Craig Kiel-
burger från Kanada, som 12 år gammal startade Free The 
Children.
   Prispengarna måste användas i de tre pristagarnas verk-
samhet för barnets rättigheter. Några av världens mest ut-
satta barn stöds med hjälp av prissumman, som 2007 är 
en miljon kronor. 
 

Mål med världsomröstning 
och barnens priser 
Att främja barnets humanitära växt till global citizen (världs-
medborgare) i en process baserad på barnets rättigheter, 
demokrati och globalt kompisskap genom: 
• att ge barn och ungdomar kunskap, kraft och mod, samt 

en plattform – i familjen, skolan, lokalsamhället, nationellt 
och globalt – från vilken de kan göra sin röst hörd och 
kräva förändring och respekt för barnets rättigheter. 

• att barn och ungdomar ska öka sin kunskap och med-
vetenhet om barnets rättigheter, och växa som global 
kompis, genom att möta och läsa om priskandidaterna, 
barnen de kämpar för, jurybarnen och andra barn. 

• att barn och ungdomar genom att organisera och delta i 
världsomröstningen Global Vote ökar sin kunskap om 
demokrati. 

• att göra det möjligt för världens barn och ungdomar att 
dela ut sina priser och hedra dem som utfört speciellt 
beundransvärda insatser för barnets rättigheter.  

 

 
 

Ca 3,8 miljoner barn deltog i världsomröstningen som gav 
2006 års Global Friends´ Award (Jordens kompisars pris) till 
de föräldralösas organisation AOCM. World´s Children´s 
Prize (Jordens barns pris) tilldelades Craig Kielburger från 
Kanada. Barnens hederspris gick till Dalai Lamas syster 
Jetsun Pema för hennes 40-åriga insats för de tibetanska 
flyktingbarnen. Här är de tillsammans med prisutdelaren 
drottning Silvia på Gripsholms slott i Mariefred. 
 
Ni kan få besök av jurybarn och pristagare 
I april varje år får 20-25 värdskolor över hela landet besök 
av jurybarn och pristagare och/eller barn dessa kämpar för. 
Ytterligare 10-talet skolor per ort får möjlighet att sända 
delegationer till värdskolorna. Kravet för att få bli värdskola 
är att hela skolan är engagerad i världsomröstningen. Be-
söken brukar vara mycket uppskattade. Eleverna tar emot 
besökarna som hjältar och ber om deras autograf.  
 
 

 
 

Drottning Silvia tillsammans med 2006 års jury. 

 
 
 
 

Foto: Elin Berge 

 
 

  Foto: Elin Berge 
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Global Friends´ Award – Globen – WCPRC-sajten 
 
 

Barnens Värld 
Det är föreningen Barnens Värld som instiftat The World´s 
Children´s Prize for the Rights of the Child och som ger ut 
Globen och www.childrensworld.org. Barnens Värld grun-
dades under FN:s Barnår 1979.  WCPRC är ett Nationellt 
Millennieprojekt. Det är öppet för alla skolor och organisa-
tioner, stöds idag av 20 000 skolor och 301 organisationer 
och föreningar samt samarbetar med lokala och nationella 
utbildningsdepartement i många länder. Till beskyddarna av 
barnens priser hör bl.a. Nelson Mandela, drottning Silvia, 
president Xanana Gusmão, Östtimor, förra Unicef-chefen 
Carol Bellamy, FN:s förre biträdande generalsekreterare 
Olara Otunnu samt Nobelpristagaren i ekonomi Joseph 
Stiglitz. 
 
Prisfilm 
Varje år görs en prisfilm från 
prisceremonin och om barnen 
som berörs av årets prisade in-
satser för barnets rättigheter. 
Alla skolor som blir Global Friend 
får prisfilmen. 
   Övriga prisfilmer kan köpas för 
50 kr styck + porto. 
 
WCPRC-sajten 
www.childrensworld.org    
En flerfaldigt belönad mötesplats för globala kompisar. Här 
finns en världskalender, en världsunik avdelning om den mör-
dade pakistanska mattarbetarpojken Iqbal, World’s Children’s 
Ombudsman,  filmer och mycket mer! 

 
 
   På åtta språk (svenska, engelska, franska, spanska, por-
tugisiska, hindi, thai och tamil) finns här allt om The World´s 
Children´s Prize for the Rights of the Child, ett fantastiskt 
språkläromedel om barnets rättigheter för globala kompi-
sar. Här kan eleverna möta prisfinalisterna, årets och tidi-
gare prisfinalister, barnen de kämpar för samt jurybarnen. 
De kan se videosnuttar från prisceremonin (som endera året 
kommer att direktsändas över www.childrensworld.org).  
   Skolor kan här anmäla sig som Global Friend och beställa 
tidningen Globen. Och här finns världomröstningens auto-
matiska valurna, där skolorna ska rapportera sina röstresul-
tat. 

 
 
 
 
 
 
 
Automatisk valurna på 
www.childrensworld.org 
 

 
- Jag önskar att fler vuxna kunde något om barnets rättighe-
ter, säger Rébéca Kablan Gnima, 11 år, från Elfenbenskusten. 
Foto: Tora Mårtens 
 
CD med jurytjej i Global Friend-shopen 
På sid. 76-79 i Globen nr 40 och på sid. 30-34 i Globen nr 
45 kan man läsa om Gabatshwane, 13 år, från Sydafrika. 
Hon är ett av de 15 jurybarnen, men också en mycket duk-
tigt sångerska. Hon har sjungit på flera WCPRC-prisceremo-
nier och många gånger för Nelson Mandela. CD-n Gabat-
shwane sings for the wold’s children, pris T-tröjan, m.m. kan 
köpas i Global Friend-shopen på www.childrensworld.org   
   Gabatshwane sjunger bl.a. prisceremonins slutsång och 
sina sånger till Nelson Mandela och för barnets rättigheter. 
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Globen 
 

Globen 
Globen ges ut av Barnens Värld med stöd av Sida och används även i kombination  

med www.childrensworld.org och The World´s Children´s Prize (Jordens barns pris) - se sidan 53. 
Globen ger svenska barn möjlighet att "möta" globala kompisar och genom dem få  

kunskap om och förståelse för andra verkligheter. Prisnumren finns, liksom priswebben, på åtta språk – 
bland dem engelska, franska och spanska - och kan användas som globala språkläromedel. 

 

 
 

Villkor för att få Globen gratis: 
• max en klassuppsättning per påbörjade tre 

klasser i årskurs 4-6. 
• skolor med klass 7-9 kan få en gratis klassupp-

sättning av prisnumret om de registrerar sig 
som Global Friend-skola. 

• att Globen används i undervisningen. 
• att årlig enkät besvaras. 
• att skolan är Global Friend till The World´s 

Childrens Prize for the Rights of the Child. En-
gångsavgiften är minst 100 kronor, sedan är 
skolan Global Friend för alltid. 

Annan prenumeration: 
Klassuppsättning av 4 nr - 500 kronor inkl frakt 
Ett ex, skolor m.fl.: 175 kronor/4 nr 
Privat prenumeration: 150 kronor/4 nr 
Provpaket 32 tidigare nummer: 300 kronor inkl. frakt 
 

Barnens Värld, Box 150, 647 24 Mariefred 
Tel. 0159-129 00  Fax 0159-108 60 

E-post: childrensworld@childrensworld.org 
Hemsida: www.childrensworld.org 

 

 
Globens innehåll 
 
Festbiljett Jorden Runt 
Om fester jorden runt. Handledning om klassens 
"Världskalender". (Nr 1-2/92) SLUT! 
 
Namibia 
Förmedlar en annorlunda Afrikabild. Även på engelska 
för årskurs 6-9/gymn.  
(Nr 3-4/92) SLUT! 
 
Indianbarn berättar 
Latinamerika 500 år efter Columbus. (Nr 5-6/92) 
 
Bara vanligt vatten... 
Om livsviktigt vatten i fest 
och allvar. (Nr 1-2/93) 
 
Välkommen kompis! 
Gästfrihet och medmänsk- 
lighet. Numret är slut,  
men kopior kan expedieras. 
(Nr 3/93) 
 
 
 
 
Flykt, Arbete, Äventyr 
Barn på flykt i Sahara. Barn som gör tegel och 
mattor i Pakistan. Äventyr i saga och verklighet. 
(Nr 4/93) 
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Globen  
 

Vietnam 
Möten med barn i  
Vietnam. (Nr 1-2/94) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bananer, Bananer, Bananer 
Det globala i vår vardag. Endast enstaka ex. (Nr 3/94) 

 
Musiken & Jag 
Om barn och musik jorden runt. (Nr 4/94 -1/95) 
 
Nån att se upp till 
Om att växa genom möten med andras tankar och livsgär-
ningar. En växt mot rasism, brott och mobbning, men för 
tolerans, miljön och barnets rättigheter. Serier om bl.a. Mar-
tin Luther King och Nelson Mandela. Berättelser om Anne 
Frank, regnskogsräddaren Omar, pojken som kämpar mot 
brott, flickan som kämpar mot mobbing, m.fl. Handledning 
om barnets egen förebildsbok. (Nr 2-3/95) 
 
Världen i garderoben 
Det globala i vår vardag.  
Vad har kläderna och skor- 
na i vår garderob för histo- 
ria? Hur man gör sig fin jor- 
den runt. Med start i den 
egna garderoben blir bar- 
nen detektiver och kritiskt 
granskande konsumenter. 
(Nr 1/96) 

 
 
 
 
Lyssnar dom? 
"Statsministern" Laxmi i Barnens Riksdag i Indien, kanaden-
siska Craig som startade "Free the Children", m.fl. barn som 
vill att de vuxna skall lyssna till dem, precis som det sägs i 
Artikel 12 i FN:s Barnkonvention.   
(Nr 13/97) 
 
 
Ät & Drick schysst! 
Det globala i vår vardag. Om schysst choklad, te och kaffe, 
men även om oschyssta räkor och kaffe. 
   Handledning med bl.a. listor för att ta reda på hur 
schyssta hem, skolor och affärer är. (Nr 15/98) 
 
 
 

Född fri 
Om mänskliga rättigheter. Dödsstraffet. Mänskliga rättighe-
ter i Tibet och Guatemala. Den kurdiska "familjen Mandela". 
Barnen i ett av de fall där Sverige fällts av FN:s tortyrkom-
mitté. Barnen vid Narmada-floden och deras miljökamp. 
Handledning med metod för arbete runt dödsstraffet och 
andra värderingsfrågor. (Nr 17/98) 

 
Slav igår, Slav idag 1 
Serie och  fakta om det hi-
storiska slaveriet, men 
också om dagens barn i 
Västafrika, Brasilien och 
USA. (Nr 19/99) 
 
Slav igår, slav idag 2 
Om nutida slaveri. Bl.a. se-
rien om Iqbal och hushålls-
slavar i Västafrika.         
(Nr 21/99) 
 
 
 
Farväl mitt allt! Hej Sverige! 
Om fem nya svenskar. Om flykten och om livet i Sverige, 
men mest om det liv de lämnade i bl.a. Somalia. (Nr 22/99) 
 
Kompis i Sverige 
Om mångfald, miljön, mob-  
bing, barnets rättigheter 
och mycket mer i Sverige. 
(Nr 25/00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lika och olika kompisar 
Mest om romer (zigenare), men också om travellers  
och samer. (Nr 27/01) 
 
Våra minsta kompisar 
förlorar sina hem 
Om urbefolkningar och mi-
noriteter - indianer i Chile 
och bybor i Indien - som får 
sina hem översvämmade 
för alltid till följd av stor-
bolagens dammbyggen. 
Även om sanfolket (bush-
män) i södra Afrika, urbe-
folkningen som fick lida till 
följd av andras krig. 
(Nr 28/01)
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Globen  
 

Världens chans! 
Om Millenniemålen för en 
bättre värld, trädplantering, 
schimpanser och aids i 
Tanzania, de jordlösas 
kamp för jord i Brasilien, 
gatubarn i Chile och Hondu-
ras, m.m. 
(Nr 34/03) 
 
 
 
 
Var bor du kompis? 
Om barn i Sverige – på 
Fårö, i Rosengård i Malmö, 
och gömd på flykt, men 
också f.d. gatubarn i Ru-
mänien, barn i plåtskjul och 
i lyxvilla i Sydafrika och 
barn från Västsahara i flyk-
tingläger i Sahara. Och 
många spökhistorier från 
Sahara… (mer om boende 
i Globen Snurrar nr 39) 
(nr 38/04) 
 
Globen Snurrar 
De nummer som inte är temanummer är blandnummer i ett 
mindre format. 
 
Nr 14: Om fotbollsspelande killar och tjejer i Kenya, som får 
sex poäng om de städar och tre poäng för vunnen match. 
Om Noshörnings-mannen och massajbarn i Kenya. Flickan 
som är miljöns röst i radion i Nicaragua. Barnen i Filippi-
nerna som transporterar vattendunkar i livsfarlig fart med 
sina lådbilar. Indianbarn i Amazonas, Brasilien. 
 
Nr 16: Om pirayor, kär- 
lek och fotboll. Hos shipi- 
boindianer i Amazonas 
och gatubarn i Peru. Eric i 
Ghana som tillverkar an-
norlunda kistor. Kärlek  i 
Peru, Bangladesh och 
Sydafrika. Fotboll i Bolivia. 

 
Nr 18: De fattigas hjälte 
Super Barrio i Mexiko, som 
kämpar för bostäder åt de 
fattiga. Världshavens År. 
Chasqui-pojkarna i Peru, 
som springer nerför 
berget vid Machu Picchu, 
den gömda inkastaden. Maria som inte är välkommen i 
Sverige. 
 
 

Nr 20: Om indianbarn i Gua-
temala, barnen i Filippi-
nerna som kör vagntaxi på 
tågrälsen, jockeyskolan 
och boxarpojke i Indien, 
samt barn i Vietnam, Peru 
och Algeriet. 
 
 
Nr 23: Barnen i Indien firar 
färgkastardagen Holi, cir-
kusbarn i El Salvador, cir-
kusbarn som är skuldslavar 
i Indien, indianflickan på 
soptippen i Peru som vill bli 
journalist, Uppsalabarnen 
som kämpade för sin skog 
samt gatubarn i Turkiet. 
 
Nr 31: Om sköldpaddor och jordbävning i El Salvador, ju-
rymedlemmar i WCPRC, m.m. 
 
Nr 35: Om flyktingpojken 
från Burma i Thailand som 
under några veckor blir 
prins och munk, pojken 
som vill bli den nya löpar-
kejsaren i Etiopien, m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 39: Om apacheflickan 
Tiffany i USA, trädhus-
kompisarna i Papua, Indo-
nesien, som lever i träd, 
20 meter upp i luften,  
Adela i Peru, vars lerhus 
försvann med vattenmas-
sorna, samt Ahmed och 
Yasmine i Egypten. Precis 
som nr 38 handlar det här 
numret om boendet. 
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Globens prisnummer 
Det nummer som kommer ut 1 februari varje år är prisnum-
mer. Det presenterar de tre finalisterna och barnen som be-
rörs av deras insatser för barnets rättigheter. De numren 
finns på åtta språk. 
 
Nr 24: WCPRC 2000. Om Iqbal Masih, Anne Frank, Hector 
Pieterson,  jurybarnen och barnets rättigheter. 
 
Nr 26: WCPRC 2001. Om 
Asfaw Yemiru, den f.d. ga- 
tupojken som startade skolor 
och hela livet kämpat för 
utsatta barns rättigheter i 
Etiopien. Även om Barefoot 
College och Barnens Riksdag 
i Indien samt Barnens 
Fredsrörelse i Colombia. 
 
 
 
 
 
 
Nr 29 & 30: WCPRC 2002. Om världsomröstningen  och 
om Nkosi Johnsson i Sydafrika, som kämpade för aids-
barnens rättigheter, Maiti Nepal som kämpar för flickor som 
sålts som slavar till bordeller i Indien samt Casa Alianza, 
som kämpar för gatubarnens rättigheter i Centralamerika.   
 
Nr 32 & 33: WCPRC 2003. 
Om världsomröstningen och 
om slavbarnsräddaren 
James Aguer från Sudan, 
Pastoral da Criança, vars vo-
lontärer kämpar för de ut-
satta barnen i Brasilien samt 
Maggy Barankitse som 
kämpar för föräldralösa barn 
i krigets Burundi. En 13-sidig 
serie om Nelson Mandela liv.    
 
 
Nr 36 & 37: WCPRC 2004. 
Om världsomröstningen i bl.a. 
Brasilien och om Paul och 
Mercy Baskar från Indien, 
som kämpar mot barnarbete,  
Liz Gaynes och Emani Davis 
från USA, som kämpar för 
fångarnas barn samt förra 
barnarbetaren Prateep Ung-
songtham Hata från Thailand, 
som i 35 år kämpat för 
skolgång för de fattigaste 
barnen. En serie om förra 
årets vinnare av världsomröstningen, James Aguer.     
 

Nr 40 & 41: WCPRC 2005. 
Om kamelen som kommer 
med valburken till skolorna 
i öknen i Pakistan och om 
fler världsomröstningar i 
Brasilien, Västsahara 
/Algeriet, Indien, Elfen-
benskusten, Sydafrika och 
Sverige. Om barnen i juryn 
för World´s Children´s 
Prize. Om barnets 
rättigheter och om de tre 
WCPRC-finalisterna: De fat-
tiga S:t Rita-mammorna i 
Kenya, som kämpar för att hjälpa barn som blivit föräldra-
lösa p.g.a. aids, rullstolsbundna Ana María från Bolivia som 
kämpar för gatubarnen i Bolivia samt paret Nelson Mandela 
och Graça Machel, som i Sydafrika och Moçambique käm-
par för barnets rättigheter. Lärarhandledning med världs-
karta i Peter´s Projection. 
 
Nr 42 & 43: WCPRC 2006.  
Om Dalai Lamas syster Jet-
sun Pema och hennes 40- 
åriga arbete för de tibe-
tanska flyktingbarnen, de 
föräldralösas organisation 
AOCM i Rwanda samt 
Craig Kielburger, Kanada, 
som 12 år gammal starta- 
de organisationen Free The 
Children samt om barn 
vars rättigheter de käm- 
par för. I röstningsbilagan 
(nr 43) möter man barn 
jorden runt som deltagit i världsomröstningen. 
 
Nr 44 & 45: WCPRC 2007. 
Om doktor Cynthia Maung, 
som kämpar för flykting-
barnen från Burma, Inderjit 
Khurana som startat skolor 
för barn som arbetar och 
lever på Indiens tågperron-
ger, samt Betty Makoni i 
Zimbabwe, som kämpar för 
utsatta flickors rättigheter 
– och om de barn de käm-
par för. I röstningsnumret  
(nr 45) berättar barn jorden 
runt om hur de arbetat med 
WCPRC och Globen samt deltagit i världsomröstningen. 
Lärarhandledning om WCPRC-processen. 
 
Se även sidan 136 (Rollspel-Spel-Simuleringar) om 
Den simulerade resan till pristagarnas länder i Global 
Friends´Award 2007. 
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        Afrika till salu? Effekter av den ekonomiska   
         globaliseringen i några afrikanska länder. 
Av Karin Gregow 
“Sluta skydda er egen cashewnöt-
industri, annars blir det inga nya 
lån“ Detta ultimatum fick den mo-
çambikiska regeringen av Världs-
banken och Internationella Valuta-
fonden. Deras recept för ökad till-
växt är avreglering av handeln. 
Men när Moçambique följde rådet 
blev effekten istället att bönderna 
fick mindre betalt för sina nötter och ca 9 000 arbetare 
miste sina jobb. 
   Protesterna inom det civila samhället växte och till slut 
gav kritiken resultat. I detta häfte beskrivs fallet med cash-
ewnötterna och flera andra exempel på effekter av den eko-
nomiska globaliseringen i några afrikanska länder. En rad 
afrikanska organisationer ger sin syn på utvecklingen.  
Forum Syd, 2001, 60 sidor, 75 kronor  

 
       Babylon 
Attac Sveriges tidning BABYLON - en introduktion till globa-
liseringen för gymnasieskolans behov innehåller fakta, re-
portage och artiklar om bl.a. skuldfrågan, Tobinskatten, 
WTO samt den globala rättviserörelsen. 
   Ett fåtal exemplar finns att beställs på info@attac.se för 
enbart fraktkostnad. 
   På www.globalt.nu finns tips för lärare, OH-underlag m.m. 
Attac, 2001, 48 sidor  
 
       Barnarbete. Frizoner och världshandeln. 
Den röda tråden i denna bok är mänsklig respekt, eller sna-
rare bristen på mänsklig respekt. Genom att koppla sam-
man tre förhållanden (barnarbete-frizoner-världshandel) som 
har starkt gemensamt beroende vill vi öka kunskapen och 
förståelsen för de breda sambanden; inte minst effekterna 
av vårt eget personliga ekonomiska, politiska och sociala 
handlande. 
   Vi i den rika delen av världen (20 %) har en ofantlig makt 
över människorna i den fattiga delen av världen (80 %). Vi 
har makt som kollektiv och som individer. Med makt följer 
ansvar. 
   Att ha ansvar innebär att jag betyder något som person. 
När jag skaffar mig kunskap, skapar insikter och handlar, 
då tar jag mitt ansvar som medborgare både lokalt och 
globalt. 
   Man lyfter fram makten över global handel, makten över 
villkoren för internationell produktion, de enskilda männi-
skornas roller i detta spel om makt, politik och ekonomi, 
och inte minst barnens situation i dessa produktionskedjor 
av beroenden. 
Materialet producerat av ABF. 
Bilda Förlag, 2000, 80 sidor, 100 kronor  
 
 
 
 

       Billig, snabb och lydig – en rapport om kinesiska  
        leksaksarbetare och företagens ansvar 
Av Kristina Bjurling, SwedWatch och Fair Trade Center (Glo-
bala Studier nr 22/2004) 
Guangdong, Kina, 2004. Här till-
verkas julklapparna till våra barn. 
Ett centrum för leksakstillverkning. 
Men också för kränkningar mot 
arbetarnas rättigheter i Kinas ex-
portindustri.  
   Hur ser det egentligen ut i tom-
tens verkstad? I maj 2004 gjorde 
SwedWatch en undersökning på 
plats i Guangdong i Kina där en 
stor del av leksakstillverkningen sker. SwedWatch och Fair 
Trade Center har även låtit en organisation i Hong Kong 
genomföra intervjuer med arbetare utanför fabrikerna till nio 
företag som levererar leksaker till den svenska marknaden.  
   Av intervjuerna med arbetarna framgår att arbetsvillkoren 
ofta är hårda. Arbetstider på 14 timmar per dag, sju dagar i 
veckan, samtliga dagar i månaden är inte ovanliga under 
högsäsongen. Därtill kommer farlig arbetsmiljö, obefintlig 
hälso-och säkerhetsutbildning och låga löner. Detta innebär 
att de nordiska företagens leverantörer bryter mot kinesisk 
lagstiftning, ILO-konventioner samt sina egna uppförande-
koder. Berörda företag är Coop, Top Toy (BR-leksaker och 
Toys R Us), Brio, ICA och Åhléns. Rapporten "Billig, snabb 
och lydig – en rapport om kinesiska leksaksarbetare och 
företagens ansvar" avslöjar hur bristen på medverkan från 
de kinesiska arbetarna och företagens ovilja att betala för 
rimliga arbetsvillkor gör att företagens löften till konsumen-
terna inte åtföljs i verkligheten. 
Fair Trade Center, 2004, 54 sidor, 50 kronor 
 
           Brand new Life – För unga konsumenter i 
☼        varumärkesdjungeln 
Studiematerial om påverkan av varumärken. 
NBV, UNF och Ideum Europa, 2005 
Se sidan 117 för mer information! 
 
☼         Chokladens mörka hemlighet 
I västvärlden äter vi mycket cho-
klad, kakaoodling borde alltså vara 
en guldgruva för de kakaoprodu-
cerande länderna. I själva verket 
visar en rapport från 2005 att en 
chokladkaka innehåller både barn-
arbete och tvångsarbete. I od-
lingen används bekämpningsmedel 
som varit förbjudna i Sverige i åra-
tal.  
   På åtta sidor presenteras problemens orsaker och ges 
förslag på vad vi kan göra åt dem, gemensamt och var och 
en.  
Svenska kyrkan, Lutherhjälpen 2006, 8 sidor, gratis 
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        Det globala kasinot och dess kritiker  
        - från Keynes till Tobin 
Av Kenneth Hermele  
Forum Syd, 2001, 80 sidor, 50 kronor 
Se sidan 50 för mer information. 
   Texten kan även laddas ner gratis från hemsidan 
 
       Den globale markedsplads  
       - kort og godt om WTO 
Av Christian Friis Bach och John Nordbo 
Verdenshandelsorganisationen 
WTO har de seneste år placeret 
sig centralt i den danske og inter-
nationale debat. Medierne rappor-
terer om samarbejde, sammen-
brud, skænderier, retssager og 
sågar gadekampe. WTO er blevet 
globaliseringens flagskib - og or-
ganisationen man enten elsker el-
ler elsker at hade. 
MS, 2004, 142 sidor, 148 danska kronor 
 
       De transnationella företagen  
       och samhällsutvecklingen  
Av Dennis Pamlin 
Det går knappast en dag utan att 
vi hör om hur företagen växer. 
Nya sammanslagningar och sam-
arbeten flimrar förbi i snabbt tem-
po, men vad är det som händer 
och vilka konsekvenser kan vi räk-
na med då allt fler företag växer 
förbi även de rika länderna i eko-
nomisk styrka? 
MJV, 2000, 113 sidor, 75 kronor 

 
       En gränslös accelererad ekonomi  
Av Dennis Pamlin 
Över en miljard människor på vår 
planet är extremt fattiga. Drygt 
800 miljoner har inte ens tillräck-
ligt att äta. Samtidigt förbrukar 
den rikaste femtedelen av befolk-
ningen fyra femtedelar av världens 
resurser. På miljöområdet har vi 
"löst" några av de synliga proble-
men i den rika delen av världen, 
men ofta har del bara inneburit att 
vi flyttat problemen till fattiga länder. 
   Utsläppen av koldioxid ökar, regnskogen skövlas i rekord-
fart, allt fler naturfrämmande ämnen sprids i naturen, grund-
vatten förorenas... Problemen är enorma och få tecken 
finns på att trenden skall brytas, men det finns faktiskt lös-
ningar. Teknik finns, kapital finns, politikerna är medvetna 
om problemen, trots detta fortsätter utvecklingen åt fel håll. 
MJV, 2001, 124 sidor, 75 kronor 
 

               En kopp kaffe – mersmak eller avsmak? 
Vi svenskar dricker kaffe för 4,5 miljarder kronor varje år. 
Men en försvinnande liten del av pengarna går till bönderna 
och arbetarna som odlar kaffet. Arbetarna är underbetalda 
och barnarbete är satt i system på plantagen. De stora 
svenska kaffebolagen visar en pinsam omedvetenhet om 
arbetsförhållandena. 
   En film som visar hur rättvisemärkt Svenskt Kyrkkaffe 
odlas liksom det "vanliga" kaffe som säljs av bl.a. Gevalia 
och Löfbergs lila. 
SKR, 1998, DVD 16 minuter, 60 kronor 
    

 
       Etik och handel - en studie om fair trade 
Boken ger ett etiskt perspektiv på 
industrivärldens handel med ut-
vecklingsländerna. Här behandlas 
ekonomiska, sociala och miljömäs-
siga aspekter på handeln med 
konsumentvaror, och också kon-
sekvenserna för de människor 
som tillverkar varorna i producent-
länderna. 
   Boken har sin huvudsakliga 
inriktning på varumarknaden och 
berör våra egna köpval och visar 
exempel på etiska överväganden som vi kan göra när vi 
handlar vår mat, våra kläder m.m.  
Konsumentv., 2000, 208 sidor, 220 kronor 
 
       Fair Trade Center: Rapporter. 
Snittblommor 
Av Kristina Bjurling 
Denna rapport innehåller information från fackföreningar 
och organisationer kring detta ämne. Rapporten behandlar 
snittblomsodlingens ekologiska och sociala konsekvenser 
framför allt i tredje världen. 
Fair Trade Center, 1998, 16 sidor, 20 kronor 
 
Vad har du på fötterna? 
Av Kristina Bjurling 
En rapport om hur skor och kläder tillverkas, vem som har 
gjort dem och med vilka konsekvenser. Rapporten visar hur 
produktionen ser ut i utvecklingsländerna, ger även exem-
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pel på företag i väst som arbetar med frågorna, visar vad 
organisationer gör och vad man som konsument kan göra 
för att förbättra situationen.
Fair Trade Center, 2001, 35 sidor, 20 kronor 
 
       Finansmarknaden och de fattiga 
Av Martin Ahlquist 
Banker och börser förknippas of-
tast med rika länder och rika män-
niskor. Men en väl fungerande fi-
nansiell sektor spelar också en 
viktig roll i kampen mot fattigdo-
men. I den här skriften diskuteras 
vilken roll det finansiella systemet 
har i ett samhälle, vilken betydelse 
det har för den ekonomiska ut-
vecklingen och hur det kan hjälpa 
till att förbättra livssituationen för dem som har det sämst 
ställt. 
Sida, 2002, 20 sidor 
Skriften kan laddas ner från www.sida.se/publikationer 
 

☼       Freedom Spirits  
Utställning uppbyggd som en bar. Foldrar, bildspel och ut-
ställningsskärmar tar upp frågor kring alkoholpolitik, WTO 
och reklam.  
   För högstadiet och gymnasiet. 
IOGT-NTO och NBV, 2006  
Utställningen utlånas gratis mot halva fraktkostnaden. Det 
går även att beställa foldrar och bildband gratis mot porto. 
 
       Frågor och svar om Rättvis handel 
Broschyr med 30 svar på vanliga 
frågor om rättvis handel och 
världsbutiker. Korta och informa-
tiva texter samt rikligt med illustra-
tioner. För den nyfikne som vill 
veta mer om rättvis handel och 
världsbutiker. 
Världsbutik., 2001, 32 sidor, 4 kr  
 
 
 
       Företagets ansvar   
Näringslivet har ett ansvar i arbe-
tet med att lösa de allvarliga ut-
vecklingsproblem som världen 
står inför. Men vad kan och bör vi i 
praktiken förvänta oss av företag 
som vill agera ansvarfullt? 
   I den internationella debatten 
talar man i dessa sammanhang allt 
oftare om företagen som goda 
samhällsmedborgare – corporate 
citizenship eller CSR, Corporate 
Social Responsibility. Detta har lett till att många företag 
antagit etiska uppförandekoder för sitt arbete. Vad det in-

neburit i praktiken skiljer sig mycket från fall till fall. Vissa 
företag har skaffat långtgående system för att övervaka 
verksamheten ur miljömässigt och socialt hänseende. För 
andra företag har arbetet stannat vid marknadsföringsåtgär-
der.  
   Denna rapport förklarar hur ansvarsfullt företagande ska 
kunna tillämpas i praktiken.  
Fair Trade Center, 2003, 22 sidor, 40 kronor 
 
☼        Storföretagens svarta bok 
Av Klaus Werner & Hans Weiss 
Storföretag med starkt varumärke och höga vinster har ofta 
tvivelaktiga samarbetspartners och tillämpar lönedumpning, 
barnarbete, krig och miljöförstöring i tredje världen. Männi-
skor ska inte sluta konsumera utan kunna konsumera utan 
att förstöra människorna och naturen omkring oss. Med  50 
fylliga företagsporträtt med bl. a. kritik och tips om protest-
möjligheter.   
Ordfront, 2005, 366 sidor, 290 kronor 
 
       Gränslösa kläder 
Av Sverker Lindström  
Det talas mycket om globalisering-
ens välsignelsebringande krafter, 
men det talas mindre om de ”nya” 
villkor för världens arbetare som 
följer av en öppnare världshandel. 
I Gränslösa kläder skildras den 
människofientliga verkligheten i 
klädernas värld; hur de tillverkas, 
säljs, används och på nytt blir fö-
remål för vinstskapande handel 
sedan de skänkts som begagnade 
till välgörenhet. Hur låglönefabri-
kerna utnyttjas både av de svenska butikskedjorna, H&M, 
Lindex, KappAhl och JC för att sälja kläder billigt och av de 
stora sportskotillverkarna Nike, Adidas, Reebok och Puma 
för att sälja skor och kläder dyrt. För dem är de stora sport-
stjärnorna de stora reklammakarna och försäljarna. Vilket 
ansvar har de? Vad bryr sig företagen om att arbetarna inte 
får löner som det går att leva på? 
Atlas, 2004, 248 sidor, 50 kronor 
 
       Guide för rättvis handel 
Textbearbetning Madeleine Linins 
Det finns många sätt att verka för 
att handeln ska bli mer rättvis. En 
praktisk guide för dig som vill på-
verka din omgivning - butiker, före-
ningar, företag, arbetsplatser,  
skolor och landsting.  
LO-TCO, 2005, 71 sidor, gratis 
 
 
 
 
 

 

Ö 

 62 



Handel – Ekonomi - Marknad 

       Guldfeber! Världsbanken och gruvindustrin. 
Av Klas Rönnbäck 
Guldfeber är en aktuell skrift om 
guldutvinning och dess konsek-
venser för människor och miljö. 
Rio Tinto Zinc, Anglo American 
och Freeport McMoran är inte så 
kända för gemene man. Det är 
några av världens största gruv-
bolag som beskrivs utförligt i bo-
ken. Världsbankens roll i skadliga 
gruvprojekt granskas och även 
svenska förhållanden behandlas. Boken fyller en informa-
tionslucka om guldutvinningens skadliga effekter.  
MJV, 2001, 60 sidor, 75 kronor       
       Handla för en rikare värld. Om handel och WTO. 
Redaktör Ankin Ljungman 
Handeln mellan världens länder ökar. Den organisation som 
reglerar den internationella handeln heter WTO, Världshan-
delsorganisationen. WTOs regler har betydelse för all sorts 
handel, både med varor och med tjänster, och påverkar 
därför människor världen över. 
   Diakonia, Frikyrkliga studieförbundet och Sveriges Kristna 
Råd arbetar med dessa frågor i ett gemensamt projekt, i 
nära samarbete med våra partners i Syd. Tillsammans vill vi 
utveckla verktyg som hjälper oss att förstå de globala han-
delsfrågorna, delta i debatten och vara med och påverka. I 
samarbete med Svenska Kyrkan genom Lutherhjälpen har vi 
därför tagit initiativ till den här skriften om hur WTOs regel-
verk påverkar människors möjligheter till utveckling. 
Diakonia, 2003, 36 sidor, gratis 
 
       Handla lokalt, påverka globalt 
Många föreningar och organisationer har konsumentfrågor 
på sitt program. Möten mellan aktiva konsumenter brukar 
ofta betyda diskussion om konsumtion i förhållande till miljö 
och fördelning av gemensamma resurser i ett globalt per-
spektiv.  
Konsumentv., 1998, 32 sidor, 96 kronor 
Finns även som talbok, kontakta SRIF, tel 08-39 90 00 
 
       Hur många svenskar tål världen? 
        Miljöeffekter i Syd av svensk konsumtion.
Av Karin Gregow 
Rapporten sammanställer och analyserar tillgänglig informa-
tion om våra konsumtionsmönster och granskar vilka effek-
ter ändrad livsstil i Nord får i Syd samt analyserar handelns 
roll för att öka eller minska klyftorna mellan fattig och rik. 
Rapporten går också igenom olika begrepp för att mäta ef-
fekterna av konsumtion/livsstil som exempelvis ekologiska 
fotavtryck och rättvist miljöutrymme. 
SNF 2000, 105 sidor, 80 kronor 
   Rapporten kan också laddas ner som OH-serie med text-
häfte från 
www.snf.se/verksamhet/internationellt/handel-hur-manga-
svenskar.htm 
 

        Isabel - stolt arbetande tjej i Peru 
Tolvåriga Isabel Llantoy Nahue bor i den slitna stadsdelen 
Villa Maria del Triumfo, strax utanför Lima. För att bidra till 
familjens försörjning kombinerar Isabel eftermiddagens sko-
la med att arbeta på morgnarna/förmiddagarna vid den sto-
ra fiskmarknaden. Hon är stolt över att hjälpa sin familj. Hon 
har också engagerat sig i MNNATSOP, en organisation som 
tillvaratar arbetande barns intressen och rättigheter. 
RB, 2002, 12 minuter, utlånas gratis 
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   Nätverket Jubel Sverige                                
tverket Jubel består av ett 20-tal organisationer som ar- 
tar för fattigdomsbekämpning och avskrivning av de fat-
a ländernas skulder. På nätverkets hemsida 
w.jubel.org finns länkar och aktuellt material om skuld-
gor och fattigdomsbekämpning. För information kontakta 
bels samordnare: 
tverket Jubel 
rum Syd 
x 15407 
4 65 Stockholm 

post: kristina.froberg@jubel.org 
l: 08-506 371 63 

bildningsmaterial från Jubel Sverige 
    Fattiga länders skulder - hinder för utveckling                  
d hjälp av fem olika simuleringar om skuld- och utveck-

gsfrågor stimuleras elever/deltagare till kunskap och för-
åelse om fattiga länders situation, och den roll som glo-
la institutioner som Världsbanken och Internationella valu-
fonden spelar för fattiga länders utveckling. En serie fak-
blad ger kunskap om de fattiga ländernas skuldsituation 
h olika initiativ för att lösa problemet. Simuleringarna kan 
vändas var för sig eller i en lektionsserie. I paketet som 
 utarbetat för högstadie- och gymnasieelever ingår också 
 lärarhandledning . 
Materialet är gratis och beställs genom Nätverket Jubel 
er laddas ned från www.jubel.org. 
Jubilee South’s hemsida: www.jubileesouth.org. 

En särskild sida för barn, med anvisningar för lärare, finns 
 www.jubilee-kids.org/. 
    
         Kort om WTO 
 internationella handelsfrågorna är av avgörande bety-
lse för kampen mot fattigdomen. Avtalen är bindande och 
er ofta till nationell lagstiftning och har därmed en enorm 
tydelse för miljarder fattiga människor. Den organisation 
m reglerar den internationella handeln heter WTO, Världs-
ndelsorganisationen. 
akonia, 2005, 2 sidor, gratis 
n även laddas ner från www.diakonia.se/material. 
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             Korta fakta om TRIPS 
☼          och patent på livsformer 
Inom världshandelsorganisationen WTO sätter TRIPS-avtalet 
upp regler för skydd av ”intellektuell egendom”. Det handlar 
om sådant som patent, copyright, skydd av varumärken 
och industridesign. 
Diakonia, 2005, 3 sidor, gratis 
Kan även laddas ner från www.diakonia.se/material. 
 
        Kugghjulen krånglar. 
        Facklig kamp på svenska företag i Brasilien. 
Av Klas Rönnbäck och Johanna Nilsson 
Brasilien industrialiseras i rask 
takt. Hög arbetslöshet och stor 
fattigdom har länge hållit lönerna 
nere, vilket lockat utländska före-
tag att investera i landet. Rik till-
gång på naturresurser och ett sta-
bilt företagsklimat - garanterat av 
såväl diktaturer som nyliberala re-
geringar - har verkat i samma rikt-
ning. 
   Men under senare år har det 
börjat bubbla under ytan. Militant arbetarkamp i form av 
strejker och andra direkta aktioner har demokratiserat lan-
det efter årtionden av militärdiktatur. En radikal facklig kamp 
har under senare år tillkämpat sig allt mer ekonomiska och 
sociala rättigheter för medlemmarna. 
   Brasilien är ett viktigt land för svensk industri. En lång rad 
av de stora och kända företagen finns numera etablerade 
på den brasilianska marknaden - AstraZeneca, SKF, Phar-
macia, Scania, Sandvik, ABB med flera. I det här reportaget 
kan du läsa om hur det ser ut bakom kulisserna på några av 
de företagen. 
SAC, 2003, 16 sidor, gratis 
 
       Marknad på de fattigas villkor 
En utmaning för Sida är att hitta 
vägar för att ge stöd till utveckling-
en av effektivt fungerande markna-
der där de fattiga kan delta på 
rättvisa villkor. 
   Fokus på Sidas insatser ligger 
på att stödja utvecklingen av ett 
bra affärsklimat och av demokra-
tisk samhällsstyrning med särskild 
tonvikt på upprättandet av ett fun-
gerande rättssystem. 
   Sida lägger särskild vikt vid de marknader där de fattiga 
är direkt engagerade, såsom inom jordbruket och den in-
formella ekonomin. Andra viktiga områden är handel, finan-
siella system (inklusive mikrokrediter) och reformer när det 
gäller ländernas infrastruktur. 
Sida, 2003, 8 sidor, gratis 
Kan även laddas ner från www.sida.se/publikationer/. 
 
 
 

       Ockupera, gör motstånd, producera 
Av Esteban Magnani 
Under den ekonomiska och poli-
tiska krisen 2001-2003 skred tu-
sentals argentinska arbetare till 
handling. Det som drev dem var i 
de flesta fall inte en brinnande re-
volutionär övertygelse, utan viljan 
att försvara rätten till sin egen för-
sörjning när cheferna och ägarna 
sjappat med pengarna och bara 
lämnat skulder kvar. 
   När ni läser om Zanon, Brukman, 
Chilavert-kooperativet, tänk då på däckfabriken i Gislaved, 
stålverket i Degerfors, vårdcentralerna i Göteborg. Fundera 
på vad som skulle ske om svenska arbetare följde sina ar-
gentinska kamraters exempel. 
   Det här är en bok för alla som intresserar sig för arbetar-
kamp. Arbetare och gräsrotsaktivister bör läsa den och låta 
sig inspireras 
Federativ, 2004, 224 sidor 93 kronor 
 
       Mera motstånd 
Mera Motstånd handlar om arbe-
tarna som tillverkar välkända sven-
ska företags produkter i fattiga 
länder. De arbetar ofta under fruk-
tansvärda förhållanden och denna 
folder ger exempel på hur det ser 
ut hos företag som Ericsson, 
Astra Zeneca och H & M:s leveran-
törer i Syd. I foldern finns också 
exempel på initiativ som tagits för 
att arbetarna ska få det bättre och 
tips på vad du själv kan göra.  
Rättviseak. och SAC, 2003, 14 sidor, gratis 
 
       Människor i världshandeln. 
        Konsumentmakt och handelsregler i en orättfärdig värld 
Läs här om världshandeln, om teologin, om att välja den 
fattiges väg. Läs om Svenska kyrkan och handelsfrågorna. 
Läs om bonden Prakorn i Thailand. Och låt dig inspireras av 
goda exempel från vårt eget land.  
Exempel på innehåll 

• Inga nya reformer för att utrota fattigdom, 
 Anna Jonasson 
• Vem ska bestämma över världshandeln?  
 Kenneth Hermele 
• Omvändelse i Internationella valutafonden?  
 Karin Åkerlund 
• Teologin och den globala handeln, Göran Gunner 
• Att välja den fattiges väg, Fransisco Vanderhoff 
• Svenska kyrkan och handelsfrågorna, KG Hammar 

och Margareta Grape 
• Vem har rätten till jasminriset? Martin Wicklin 

SKM, 2003, 135 sidor, 150 kronor, rabatt vid fler ex. 
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       Nordiska investeringsbanken. 25 år av osynlighet 
Av Malin Christensson 
Nordiska Investeringsbanken, NIB, är en okänd nordisk insti-
tution med syfte att stödja det nordiska näringslivets glo- 
balisering. NIB:s verksamhet bedrivs till största del inom 
Norden men även i bl.a. Asien, Baltikum och Östeuropa. 
   Världsbanken och Europeiska Investeringsbanken, NIB:s 
systerorganisationer, har kritiserats för bristande miljöhän-
syn och hemlighetsmakeri. Därför har Miljöförbundet Jor-
dens Vänner granskat NIB utifrån hållbarhetsaspekter. Idag 
går inte ens en tiondel av NIB:s totala utlåningar till rena 
miljöförbättrande insatser och banken saknar en offentlig-
hetspolicy, trots att NIB delvis finansieras med skattepengar. 
MJV, 2001, 44 sidor, 40 kronor 
 
       Play fair at the Olympics 
Rapport från 2004 om sportklädesindustrin. Bygger på in-
tervjuer med flera hundra arbetare från sex länder. Är en 
mycket bra introduktion till problemen inom klädindustrin 
idag. Språk: svenska. 
Rena kläder, 2004, 48 sidor 
Laddas ner från www.renaklader.org/ 

 
 
               Rapport från tomtens verkstad. 
                 - En film om hur våra leksaker tillverkas. 
Rapport från tomtens verkstad tar 
dig med till verkligheten i de kine-
siska leksaksfabrikerna. Arbetare 
berättar om långa arbetsdagar, 
låga löner och farliga arbetsplat-
ser. De som protesterar eller för-
söker organisera sig fackligt ris-
kerar att fängslas. 
   De låga lönerna lockar allt fler 
företag till Kina. Nu tillverkas 75 
procent av våra leksaker i Kina. 
Men produktionen har ett pris – 
för arbetare och miljö. 
   De svenska företagen skyller på de kinesiska leverantö-
rerna som säger att en allt hårdare prispress inte ger dem 
något val. Vem kan man lita på och vad kan du göra för en 
rättvisare leksakshandel? 
   Till filmen finns en studiehandledning med aktionstips för 
skola och studiecirklar. Studiematerialet är framtaget i 
samarbete med Studiefrämjandets projekt Vi Handlar (med 
stöd från Sida). Läs mer om Studiefrämjandets arbete med 
projektet Vi möts & vi handlar på deras hemsida. 

   Studiefrämjandet ordnar även visningar och diskussioner 
kring filmen. Kontakta studiefrämjandet på din ort genom 
www.sfr.se så kan de hjälpa dig att arrangera en visning! 
   Filmen finns även på engelska. 
Fair Trade Center, 2004, 33 minuter, köp 180 kronor 
        
       Rättvisa i din kaffekopp 
Drygt 100 miljoner människor har drabbats av följderna av 
att världsmarknadspriset på kaffe rasat till bottennivåer. Vi 
svenskar, som dricker näst mest kaffe i världen, har alla 
möjligheter att förändra situationen. Det konstaterar bistånds-
organisationen Kooperation Utan Gränser i denna rapport 
om kaffekrisen. 
Koop Utan Gränser, 2004, 32 sidor, gratis 
Kan även laddas ner som pdf-fil från www.utangranser.se. 

 
 
 
☼         Rättvis kokbok 
Av Eva Brumark 
ABC, 2007. Kontakta ABC för mer information. 
 
       Rättvis handel - rörelse i rätt riktning? 
Av Hans Rignell 
Rättvis handel - rörelse i 
rätt riktning? är ett försök 
att beskriva rörelsen ur ett 
brett perspektiv. Bokens 
elva kapitel ställer frågor 
såsom: Rättvis handel, 
Rättvisemärkt och etisk 
handel - hur hänger allt 
ihop? Hur vet jag om det är 
rättvis handel? Är rättvis handel hållbar handel? Informera 
eller sälja? Gör rättvis handel nytta? Kan rättvis handel verk-
ligen förändra något? Stora frågor som boken diskuterar, 
mer sällan besvarar. Ett av huvudsyftena med denna bok är 
att väcka diskussioner om rättvis handel. 
 Världsbutik., 2002,  223 sidor, 180 kronor 
Slutsåld. Ny upplaga ev. planerad till 2007. 
 
       Signs of hope - Hoppets tecken. 
        Teologi och ekonomi. 
Den stora utmaningen för mänskligheten, och därmed ock-
så för kyrkan, är den tilltagande orättvisa fördelningen av 
välstånd och makt i världen. Fattigdom är inte nödvändig i 
dagens värld, den är ett resultat av historien.  
   Vilken är då kyrkans syn på dagens globala ekonomi och 
sin roll i fattigdomsbekämpningen? 

 65

http://www.sfr.se/vi m�ts och vi handlar.htm
http://www.sfr.se/


Handel – Ekonomi – Marknad 

    Ekumeniska rådet i stor-Durban i KwaZulu Natal, Sydafri-
ka presenterar för oss sitt arbete utifrån sin kontext, hur 
kyrkan utbildar i demokrati och ekonomi, ger yrkesträning 
och möter hiv/aidssjuka.  
Diakonia, 2002, 30 minuter, utlånas gratis 
 
       Skatteparadis 
Av Oskar Engdahl  
Idag finns över 40 skatteparadis 
världen över. Med strikt sekretess, 
låg eller total avsaknad av beskatt-
ning och utan regleringar drar de 
till sig allt mer av världens kapital.  
   Tiotals miljarder kronor förs var-
je år undan beskattning enbart i 
Sverige. På globalt plan är skatte-
flykten svindlande och ökar drama-
tiskt.  
   Skatteparadisen är inte längre 
ett marginellt fenomen och drar 
inte bara till sig kapital i ekonomins gråzoner. Allt mer är de 
en given del av en global marknad och globala företags pla-
ceringsstrategi.  
   Även svenska aktörer söker sig dit: banker som SEB och 
Föreningssparbanken, företagsledare som Kamprad, Rau-
sing, Wallenberg, Spendrup och Stenbeck och även kommu-
ner och landsting.  
   Det här är den första boken på svenska som på ett till-
gängligt och initierat sätt tränger bakom hemlighetsmake-
riet till en värld som inte behöver vara olaglig men som är 
ljusskygg. En värld placerarna inte gärna pratar om.  
Agora, 2004, 176 sidor, 50 kronor 
 
        Skyldig… Men vem bär skulden? 
Filmen behandlar skuldkrisen både övergripande och princi-
piellt och konkret genom nedslag i Honduras för att gestalta 
skuldens konkreta konsekvenser. Intervjuer med företrä-
dare för Världsbanken och deras kritiker och aktivister på 
olika håll i världen.  
SKR, 2001, 24 minuter, köp 100 kronor + porto 
       
☼         Små bönder – stora marknader 
Redaktörer: Björn Lindh och Nina 
Björstrand 
Stormarknaderna breder ut sig i 
utvecklingsländerna, vilket medför 
enorma konsekvenser för småbön-
derna. 
   Kooperation Utan Gränser har 
tidigare gett ut rapporter om hur 
situationen ser ut för bönder och 
odlare i Syd. I denna rapport tittar 
vi närmare på ett allt tydligare fe-
nomen; de globala stormarknader-
nas utbredning. 
   Med rapporten "Små bönder - stora marknader" visar 
Kooperation Utan Gränser hur snabb utvecklingen är, vilka 
de största aktörerna är, vilka orsaker som bidrar till utveck-

lingen och hur producenterna påverkas. Rapporten visar 
även med konkreta exempel hur småböndernas situation 
kan förbättras, genom organisering i Syd och konsument-
makt i Nord. 
Koop Utan Gränser, 2006, 26 sidor, gratis 
 
             Sydafrikas illegitima skuld  
☼         - Om det orättfärdiga arvet efter apartheid 
Se sidan 35 för mer information! 
Forum Syd, 2005, 25 minuter, köp 100 kronor  
 
       Tobinskatten 
Av JamesTobin med flera 
Idén om en skatt på internationella 
valutatransaktioner  - Tobinskatten - 
lanserades 1978. Nu 23 år senare 
är den hetare än någonsin.  
   Men vad handlar Tobinskatten 
om? Vad kan den lösa och vad kan 
den inte lösa? Handlar Tobinskat-
ten om politik eller ekonomi? Hur 
skulle den kunna genomföras och 
var ligger den i den politiska be-
slutsprocessen?  
   För första gången publiceras nu 
på svenska Tobins ursprungsarti-
kel där han föreslog Tobinskatten. Du får också läsa hans 
syn på sin skatt i dag. En rad politiker, opinionsbildare och 
ekonomer fördjupar i sina inlägg kunskapen och debatten 
om Tobinskatten. 
    Det här är en bok som försöker förklara men också kri-
tiskt granska Tobinskatten. Syftet med boken är enkelt: det 
är dags att ta Tobinskatten på allvar! 
Agora, 2001, 159 sidor, 50 kronor 
         
☼         TRIPS – ett avtal om patent 
Ett av Världshandelsorganisatio-
nens mest kontroversiella avtal he-
ter TRIPS och handlar om rättighe-
ter över abstrakta saker som 
idéer, kunskap eller information, 
så kallade immateriella rättigheter. 
Avtalet reglerar sådant som pa-
tent, copyright och varumärken. 
TRIPS handlar om att skydda mo-
nopol – uppfinnarens rätt att under 
minst 20 år besluta om all an-
vändning av patenterade tekniker och produkter, och rätten 
att stoppa andra från att ta del av den. 
Diakonia, 2005, 2 sidor, gratis 
Kan laddas ner från www.diakonia.se/material 
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       Vem gör jobbet och vad är det värt? 
Av Gunilla Blomqvist 
De nya industriländerna i Asien 
försöker dra till sig multinationella 
exportföretag genom att skapa 
gynnsamma förutsättningar. En av 
dessa förutsättningar är en billig 
och foglig arbetskraft. Detta har 
gjort att fattiga och lågutbildade 
kvinnor blivit en viktig del av ar-
betskraften. Fattiga kvinnor i tred-
je världen använder nästan all sin 
tid till arbete i eller utanför hem-
met. Den här boken handlar om 
dessa kvinnors ställning och villkor. 
SAC, 1998, 141 sidor, 90 kronor 
 
        We shop - Who Pays? 
        - A film about the leather and garment industry. 
We buy, who pays? is a documen-
tary about Western companies 
producing clothes and shoes in 
developing countries. The film 
shows us the effects of this trade: 
poor working conditions, low wa-
ges, forced overtime, health is-
sues, child labour and destroyed 
land and groundwater.  
  What can be done to solve these 
problems? We visit factories in In-
dia and talk to suppliers, labour-
ers, NGOs, and farmers who give their point of view.  
   Do western companies take any responsibility? Leaders 
for H&M and other big Swedish companies answer the 
question. 
Fair Trade Center, 2003, 34 minuter, köp 300 kronor 
 
        Vi handlar - vem betalar? 
En film om produktion av kläder och skor. 
De senaste åren har avslöjanden om vilka förhållanden som 
gäller för de arbetare som syr våra kläder avlöst varandra. 
Den här filmen tar oss med bakom skandalrubrikerna. Vi får 
följa med till produktionen av Hennes & Mauritz och Indiskas 
kläder i södra Indien. Vi besöker lädergarverierna som leve-
rerar råmaterial till Europas skokonsumenter. Idag får män-
niskorna i utvecklingsländerna betala priset för våra billiga 
skor och kläder med förgiftat dricksvatten, förstörd jord-
bruksmark och omänskliga arbetsvillkor.  
   Till filmen finns studiehandledningen "Vad har du på föt-
terna?" som du kan använda om du vill starta en diskus-
sion/studiecirkel om rättvis handel. Vad har du på fötterna? 
kan du låna från Studiefrämjandet på din ort. 
   Producerad av Fair Trade Center och Lotta Film. 
Studiefrämjandet, 2002, 40 minuter, utlånas gratis 
Även från Fair Trade Center, där videon även kan köpas för 
180 kronor inklusive studiehandledning. 
 
 

       Världen i din ficka. 
        Fattiga sömmerskor och rika företag. 
Av Carina Carlström 
Varför sys våra kläder i fattiga län-
der på andra sidan jordklotet? Hur 
är det att jobba i klädfabrikerna 
där? Kan jag påverka det på något 
sätt? 
   På Hennes & Mauritz, Lindex, 
Kapp Ahl och de andra kan man 
köpa billiga modekläder här i Sve-
rige. Hur går det till i de fabriker i 
Asien där kläderna sys?   
   Författaren har rest i området, 
besökt fabrikerna och talat med 
arbetarna som ofta lever under svåra förhållanden. 
Federativ, 2002, 97 sidor, 80 kronor 
 
       Världens oordning.  
        60 år med Världsbanken och IMF. 

Av Kenneth Hermele 
För 60 år sedan skapades Världsbanken och Internationella 
valutafonden IMF. Men i stället för att hyllas på födelseda-
gen kritiseras de världen över. Hur kommer det sig att des-
sa mäktiga, globala organisationer - som bildades för att ut-
rota fattigdom, skapa stabilitet och ge hög sysselsättning - 
närmast blivit liktydiga med motsatsen?  
   Här berättas historien om Världsbanken och IMF, från 
Bretton Woods 1944 till dagens globala ödesfrågor. Histo-
rien kantas av skuldkriser, korruption och finansiella bubblor 
- samt ständiga löften om bättring. På vägen ser vi hur Sve-
rige förändras, från en självständig och ifrågasättande röst 
till en i mängden. Bör Världsbanken och IMF skrotas? Eller 
behöver de bara påminnas om varför de en gång kom till?  
Forum Syd, 2004, 160 sidor, 80 kronor 
        
☼         Är det värt det? 
- Om handel och mänskliga rättig-
heter. 
  Skolmaterialet har producerats i 
samarbete med lärare från Globa-
la gymnasiet i Stockholm. Boken 
vänder sig till elever och lärare 
främst på gymnasiet men delar av 
texter och övningar, temat handel 
och mänskliga rättigheter inom 
arbetslivet passar även både yng-
re och äldre målgrupper.  
   Kan även laddad ner gratis från www.rattvisemarkt.se 
plus ett appendix som beskriver hur ämnet tas upp i skolan 
styrdokument.  
Rättvisemärkt, 2006, 142 sidor, 120 kronor 
Ett rabatterat pris kan ges för beställning av ett flertal 
böcker. 
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Internetadresser 
 
Attac Sverige 
http://attac.nu 
Den internationella delen finns på www.attac.org. 
Attac är en förkortning av "Association pour la Taxation des 
Transactions financières pour l'Aide aux Citoyens", vilket be-
tyder "Organisationen för beskattning av finansiella transak-
tioner till nytta för medborgare". Attac Sveriges bildades 
2001 och har som målsättning att samarbeta med den in-
ternationella Attacrörelsen för att med information och 
påverkansarbete arbeta för en global rättvis värld. Attac 
Sverige arbetar med flera olika globala rättvisefrågor 
såsom Tobinskatten, skatterättvisa, skuldavskrivningar, rätt-
vis handel och för en gemensam välfärd. 
 
Etikbarometern 
www.fairtradecenter.se/etikbarometern/ 
Behandlas de som tillverkar våra prylar på ett schysst sätt? 
Finns det rättvisa mobiltelefoner och skor? Vem kan man lita 
på efter larmrapporter om utnyttjade arbetare och miljöför-
störing?  
    Etikbarometern hjälper dig att jämföra företag ur ett 
etiskt perspektiv. I enkla tabeller kan du jämföra de olika fö-
retagen och läsa vad de borde göra! 
   För att jämföra olika företag, välj bransch från rullmeny-
erna i vänstra hörnet. Om du vill titta närmare på ett speci-
ellt företag finns ingående information under rullmenyn före-
tag. 
   På varje sida finns en komihåglapp att ta med när du 
handlar som berättar vad du kan göra för att påverka före-
tagen. Längst ner på sidorna finns även länkar till mer in-
formation från Fair Trade Center. 
   Etikbarometern kommer ständigt att uppdateras med nya 
företag och produkter. 
 
Fair Trade Center 
www.fairtradecenter.se 
Fair Trade Center är en ideell förening som arbetar för en 
rättvis internationell handel. På hemsidan informeras om 
hur vi genom det vi köper kan påverka och förbättra för-
hållandena i de länder där våra varor produceras. Där finns 
information om vilka sociala och miljömässiga konsekven-
ser produktionen av bland annat leksaker, kläder och mo-
biltelefoner har. Det finns också konkreta tips på uppsats-
ämnen och projekt. 
   Via hemsidan kan man även prenumerera på Fair Trade 
Centers elektroniska nyhetsbrev. 

 

Forum Syd 
www.forumsyd.org 
Under rubriken Global ekonomi på Forum Syds hemsida kan 
du läsa om hur spelregler i den globala ekonomin påverkar 
vardagen för människor världen över. Reglerna utformas 
inom bland andra Världshandelsorganisationen WTO, Inter-
nationella Valutafonden IMF och Världsbanken, ofta på be-
kostnad av FN. Här finns information om olika aktörer i den 
globala ekonomin, aktuella dokument och folkrörelsernas 
kritik. 
 
Globalt.nu 
www.globalt.nu 

 
globalt.nu är producerad av Attac Sverige. Särskild avdel-
ning för lärare. Se även under rubriken Pedagogiskt mate-
rial. 
 
Jubel 
www.jubel.org/ 
Jubel Sverige är ett nätverk av organisationer - fackliga, 
kooperativa och religiösa - som solidariserar oss med de 
mest skuldtyngda av de fattigaste länderna i Syd.  
   Vi vill skapa medvetenhet kring skuldproblemet och upp-
muntra fler att ställa sig bakom kravet på skuldavskrivning 
för de fattigaste länderna. 

 
 
Krav 
www.krav.se 
@ Även Nyhetsbrev som utkommer fyra gånger per år. 
 
Mikrokrediter 
www.gdrc.org/icm/ 
www.grameen-info.org/ 
www.microcreditsummit.org/ 
www.enterweb.org/microcre.htm 
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Rena kläder 
www.renaklader.org/ 
Rena Kläder är ett nätverk av organisationer, ingen organi-
sation i sig själv.  
   Clean Clothes Campaign är ett internationellt nätverk av 
solidaritets-, kvinno-, ungdom och fackliga organisationer. 
Sammanlagt ingår det över 300 organisationer från hela 
världen i nätverket som har ett huvudkontor i Amsterdam. 
Den svenska delen av detta nätverk går under namnet Rena 
Kläder.  
   Rena Kläders syfte och mål är att förbättra villkoren för 
de människor som syr våra kläder och skor. Vårt viktigaste 
krav är att arbetstagare ska ha rätt att gå samman i fack-
föreningar. På det sättet får de makt att påverka sin egen 
situation.  
 
Rättvisemärkt 
www.rattvisemarkt.se/ 
Information om Rättvisemärkning i 
Sverige.  
   Materialbeställning från hemsi-
dan. @ Även nyhetsbrev. 
 
 
 
 
 
 
Rättvisemärkt kaffe under sängen 
www.konrad.botkyrka.se/ 
Elever på Färnebo Folkhögskola ville stötta underbetalda 
kaffebönder i mexikanska Chiapas. Så de startade en före-
ning för att köpa kaffe. I år importerar de sex ton. Vad har 
de lärt sig av allt arbete? Att kamp lönar sig, säger Marcus 
Renberg som är en av medlemmarna.  
 
Sackeus 
www.sackeus.se 

 
”Sackeus verksamhetsidé är att på marknadsmässiga 
grunder importera och sälja varor från utvecklingsländer. 
Varornas framställning främjar lokal och global utveckling, 
rättvisa och miljö. Våra kunder är företag, organisationer 
såväl som privatpersoner som gör medvetna val.” 
   Säljer bl.a. rättvisemärkt fotboll, kaffe, chips, choklad 
m.m. 
 
 

SwedWatch 
www.swedwatch.org/ 
SwedWatchs syfte är att bidra till att svenskrelaterade före-
tag tar hänsyn till människor och miljö i sin verksamhet i ut-
vecklingsländer. Detta uppnås genom att SwedWatchs kansli 
granskar och publicerar och att SwedWatchs medlemsorga-
nisationer bedriver opinionsbildning och för en dialog med 
näringslivet.  
 
☼ Rapporter från SwedWatch 
Följande rapporter finns att ladda ner från hemsidan: 
 
• Varvsrapport: Arbetarnas situation på varven i Kina 
(2006) 
Många av de svenska rederierna 
lägger sina beställningar i Kina. 
Totalt har svenska rederier ett 15-
tal fartyg i beställning vid kinesis-
ka varv för leverans mellan 2005 
och 2007. Dessvärre är arbetsför-
hållandena på de kinesiska varven 
ofta usla. En stor del av de kine-
siska arbetarna jobbar varje dag i 
veckan för låga löner upp till tolv 
timmar per dag och tvingas utföra farliga sysslor utan or-
dentlig skyddsutrustning.  
   Rapporten beskriver situationen för de kinesiska arbetare 
som tillverkar svenska fartyg.  
 
• Sandvik och Freeport (2006) 
SwedWatchs rapport handlar om Sandviks samarbete med 
det kontroversiella gruvföretaget Freeport i Papua, Indone-
sien. Freeport betalar bland annat pengar för beskydd till 
den indonesiska militären. 
 
• Chokladens mörka hemlighet (2006) 
SwedWatchs rapport om förhållandena på kakaoodlingar i 
Västafrika.  
 
• Den globala fabriken (2006) 
Antologi med exempel från kaffe, kläder, hobby och lås-
branschen. Innehåller även kapitel om påverkansarbete mot 
företag kring social och miljömässig hänsyn m.m.  
 
• The Price of Oil - Nordic participation in environ-
mental violations in Oil and gas development on Sak-
halin (2006) 
This report describes the mega oil project Sakhalin II and its 
grave environmental and social implications. It also pre-
sents the facts about the Nordic business involvement and 
question that the involved companies did not make any de-
mands on environmental or social care. 
 
• Kaffe från Brasilien - en bitter smak av orättvisa  
2005) 
I denna rapport granskar SwedWatch de sociala och miljö-
mässiga förhållandena bakom den svenska kaffeimporten, 
framförallt det kaffe som köps in av Gevalia och Zoégas. 
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• Expansion i låglöneländer med etiska risker - Assa  
Abloy i Rumänien och Mexiko (2005) 
En rapport om Assa Abloys produktion i Rumänien och Mex-
iko. Anställda vittnar om undermålig arbetsmiljö och kränk-
ningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet. 
 
• Lång väntan på självklara rättigheter (2005) 
Rapport om Trelleborgs försök att hindra bildandet av en 
fackförening i en ekonomisk frizon på Sri Lanka.  
 
• En vara bland andra? - En rapport om migrantarbe-
tarnas situation och svenska företag i Saudiarabien  
(2005) 
Saudiarabien är Sveriges största handelspartner i arabvärl-
den. Sex svenska företag har produktion i landet - Volvo 
Lastvagnar, ABB, Arla Foods, Tetra Pak, Cardo Door och 
Abetong. Samtidigt har Saudiarabien ett av världens sämsta 
rykten när det gäller mänskliga rättigheter. I denna rapport 
kan du läsa hur företagen förhåller sig till de etiska riskerna.  
 
• Handelskung med bristande etik - en rapport om 
Clas Ohlsons inköp i Kina (2005) 
Här kan du ladda ner hela rapporten "Handelskung med 
bristande etik - en rapport om Clas Ohlsons inköp i Kina". 
Rapporten bygger på intervjuer med Clas Ohlsons handels-
hus i Hong Kong, företagets inköpschef samt med konkur-
renterna Biltema och Jula. 
 
• Swedish Pulp in Brazil: The case of Veracel (2005) 
Svenska Stora Enso är en av ägarna till ett av de största 
pappersmasseprojekten i världen, bolaget Veracel, som är 
beläget i delstaten Bahia i nordöstra Brasilien. Etableringen 
av företagets eukalyptusplantager och det påbörjade byg-
get av en ny pappersmassefabrik har dock lett till ett kraf-
tigt motstånd, både lokalt och nationellt. Rapporten är på 
engelska.  
 
• Människor och miljö i fruktindustrin - två fallstudier 
från Chile och Sydafrika (2005) 
Låga löner, långa arbetsdagar och begränsade fackliga rät-
tigheter. Så ser verkligheten ut för många säsongsarbetare 
i Chile och Sydafrika, visar en ny rapport från SwedWatch. I 
rapporten granskar SwedWatch de svenska inköparna - ICA, 
Everfresh Group och Saba Frukt & Grönt.  
 
• Billig, snabb och lydig - en rapport om kinesiska 
leksaksarbetare och företagens ansvar (2004) 
Brio, BR-leksaker, Toys”r”us (Norden), Coop, ICA och Åh-
léns har alla etiska regler för arbetsvillkoren i tillverkningen 
av sina leksaker. Trots detta bryter åtta av nio leverantörer 
som SwedWatch och Fair Trade Center granskat mot in-
ternationella arbetsrättskonventioner och kinesisk lag.  
 
• SwedWatchs rapport om svensk handel med Burma 
(2004) 
En undersökning om svenska företags handelsrelationer 
med militärdiktaturen Burma, SwedWatch, april 2004.  

• SwedWatchs fallstudie om pappersmasseproduktion 
i Indonesien (2003) 
SwedWatchs fallstudie om pappersmasseproduktion i Indo-
nesien. Rapporten beskriver svenska företagsintressen i 
pappersmasseproduktionen på Sumatra, Indonesien och 
miljö och sociala konsekvenser. 
 
Vem bestämmer?  
www.forumsyd.org 
Av Annelie Andersson och Sven Elander 
En rapport om Internationella Valutafonden, Nicaragua och 
Sveriges roll. 
2006, 9 sidor, laddas ner gratis från 
attac.se/kalendarium/3148/kampanj-mot-imfs-politik 
Kampanjen På vems villkor? - för fattiga länders rätt till egen 
utveckling har en hemsida på www.vemsvillkor.se/ 

 
 
WTO 
www.wto.org/ 
“The World Trade Organization (WTO) is the only global in-
ternational organization dealing with the rules of trade bet-
ween nations. At its heart are the WTO agreements, negoti-
ated and signed by the bulk of the world’s trading nations 
and ratified in their parliaments. The goal is to help produc-
ers of goods and services, exporters, and importers con-
duct their business.” 
 
Utrikesdepartementet 
www.ud.se 
Fri handel är en förutsättning för Sveriges välstånd. Därför 
arbetar Sverige för öppna, enkla och rättvisa villkor för in-
ternationell handel och investeringar. Genom medlemskapet 
i EU deltar Sverige i utformningen av handelspolitiken för en 
av de mest betydelsefulla aktörerna på den internationella 
handelspolitiska arenan. 
   En prioriterad uppgift i regeringens arbete är att främja 
svenskt näringsliv och svenska ekonomiska intressen utom-
lands, stimulera till utländska investeringar i Sverige samt 
bidra till att allmänt främja Sverige i utlandet. 
   Läs mer om handelspolitiken på direktlänken:  
www.regeringen.se/handelspolitik. 
   Läs mer om främjandet på direktlänken: 
www.regeringen.se/sb/d/3021. 
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Den Globala Skolan samlade 27 globala pedagoger 
– personer med särskilt intresse för globala frågor –
till möte på kursgården Hagaberg i Södertälje. 
 

ad är egentligen en global skola? Hur blir man en global 
edagog? Och hur kan skolan bidra till en hållbar utveck-
ng? 
 Det var frågor som stod i centrum då Den Globala Sko-
n i slutet av mars samlade pedagoger från hela Sverige till 
öte i Södertälje. Syftet är att Den Globala Skolans när-

aro runt om i landet ska förstärkas. Och i förlängningen – 
tt vi blir fler som bidrar till en hållbar utveckling genom 
rande och skolutveckling i globala frågor. 

e 27 pedagogerna kom från Kiruna i norr till Malmö i 
öder, med en övervikt för Stockholmsregionen och mel-
rsta Sverige. Gemensamt för alla är ett intresse för glo-
ala frågor och av att dessa integreras i allt som skolan gör. 
e vill inspirera elever och kolleger till att intressera sig för 
et som händer i andra delar av världen, till att genom 
unskap söka förstå andra religioner och kulturer och bidra 
ll att skapa goda världsmedborgare. Och de ser Den Glo-
ala Skolan som vägen till dessa mål. 

en Globala Skolan har idag nio anställda regionledare 
pridda över landet. De har lärarbakgrund och till uppgift 
tt skapa kontakter kring lärande om globala frågor för 
ållbar utveckling. De samarbetar med kommuner, skolor,  

 
lärarutbildningar och enskilda organisationer. Regionle-
darnas arbete har burit stor frukt, och nätverket av intres-
serade och samhällsengagerade lärare växer. Trycket från 
lärare, skolor och kommuner är nu alltså så stort att Den 
Globala Skolan behöver förstärka sin regionala närvaro 
med kontaktpersoner i olika delar av landet.  
 
På mötet i Södertälje kom diskussionerna därför att handla 
både om de stora visionerna i Sveriges nya Politik för Glo-
bal Utveckling, till mer praktiska frågor som hur mandatet 
för kontaktpersoner ser ut och hur den enskilda läraren kan 
påverka sin skolledare eller kommun att mer medvetet satsa 
på att arbeta för hållbar utveckling.   
 
Resultatet av samtalen i Södertälje kommer senare i vår att 
presenteras i ett förslag på hur Den Globala Skolans arbete 
kan förbättras med hjälp av regionala kontaktpersoner. 
 
                                                  Ingrid Svensson, DGS 
 
 
 
DGS-kontakt: Hans Ljungqvist,  
e-post: hans@denglobalaskolan.com 
tel 021-30 22 94 eller 0706-18 04 18 
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Handikappfrågor 

        Livhuwone i Soweto 
Av Jan Sandberg 
I filmen får vi möta 14-åriga Livhuwone som har polio. Trots 
sitt handikapp utstrålar han hopp och framtidstro. Vi får 
även veta mer om Rädda Barnens sydafrikanska samarbets-
partner DICAG, som långsiktigt kämpar för att barn med 
funktionshinder skall få sina behov och rättigheter tillgodo-
sedda. 
RB, 2001, 7 minuter, utlånas gratis 
    
        Svenska Handikapporganisationers  
        Internationella Biståndsförening 
www.shia.se/ 

 
SHIA har en egen förteckning över material kring handikap-
pade och u-länderna. 
 
                Piga Ngoma – Daniels resa till Tanzania  
Daniel Johansson 
har autism. Piga 
Ngoma – att trumma 
– är filmen om hans 
livs resa från Kungs-
backa till Tanzania. I 
mötet med männi-
skorna, trummorna, 
musiken och glädjen 
växer Daniel som 
människa och hittar 
utrymme att uttrycka 
sig själv. 
   Piga Ngoma utma-
nar gamla fördomar 
om att funktionsned-
sättning och fattig-
dom sätter gränser 
för hur långt en människa kan utvecklas och hur lyckligt en 
människa kan leva sitt liv. Om att det endast är rika som har 
något att ge till fattiga. Om att det endast är ”normala” som 
har något att ge "handikappade”. 
   En studie- och diskussionshandledning finns att ladda ner 
från www.shia.se.  
   Vid beställning ange om du vill ha den på video eller dvd. 
SHIA, 2004, köp 100 kronor 
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   En billig livförsäkring 

lig livförsäkring
ations material om 
llig livförsäkring"  
inda, beställes 
tillsamman med  
. 

. 

lig livförsäkring 
krift) 
ationsmaterial om "en billig livförsäkring" för blinda. 
nor pr st. 

k av en billig livförsäkring
en finns både på svenska och på engelska. 
sidan kan man lyssna på ett utdrag.  

2005, 15 kronor + frakt. 

andla lokalt, påverka globalt 
 föreningar och organisationer har konsumentfrågor 
 program. Möten mellan aktiva konsumenter brukar 
etyda diskussion om konsumtion i förhållande till miljö 
rdelning av gemensamma resurser i ett globalt per-
v.  
mentv., 1998, 32 sidor, 96 kronor 
även som talbok, kontakta SRIF, tel 08-39 90 00 



Hiv/aids 

A. Tryckt material om hiv/aids 
 
☼         A diary from the land of the brave 
Av Liveys van Wyk Samaria 
När Livey van Wyk Samaria börja-
de skriva en online-dagbok på 
Afrikagruppernas hemsida om sitt 
liv och sin situation som hiv-positiv, 
berörde hennes texter många och 
en helt annan värld avslöjades. Nu 
har hennes texter blivit en bok 
som tryckts med stöd av Unicef. 
Boken tar med läsaren på en resa 
från det att Livey som 17-åring får 
reda på att hon är hiv-positiv, till 
2005 års sista dag då hon ser tillbaka på ett händelserikt 
år. Livey skriver uppriktigt om sin sorg, ensamhet, ilska och 
maktlöshet över att familj och vänner har övergivit henne då 
hon behöver dem som bäst. Dagboken är trots dessa in-
slag först och främst en text om viljan att leva, att bli accep-
terad och hitta sig själv och sin egen identitet utöver den 
som samhället givit henne som ”the AIDS girl”. 
Kontakta post@afrikagrupperna.se för mer info om boken. 
Afrikagrupperna och UNICEF, 2006, 144 sidor  
 
       Aids i Afrika 
Redaktör Mai Palmberg  
Boken ger fakta om aids i Afrika ur olika synvinklar. Här be-
skrivs inte enbart katastrofen utan också program för att 
bekämpa aids. I intervjuer från Zambia, Zimbabwe och Ke-
nya berättar afrikaner hur aids har förändrat vården och 
synen på sex mm. Här finns artiklar av sakkunniga i Sveri-
ge. 
NAI, 1993, 229 sidor. 
Boken är slutsåld men finns att laddas ner gratis från 
www.nai.uu.se/publications/books/book.xml?id=24807 
 
       Att ge hopp åt en generation. 
       HIiv/aids och barn. 
Den obevekliga spridningen av hiv/aids slår hårt mot barns 
liv och hotar hela nationers framtida stabilitet och välstånd. 
Miljontals barn har förlorat sina föräldrar i aids och många 
kämpar för att överleva.  Mängder med barn föds med viru-
set och lider under sina korta liv, samtidigt som miljontals 
andra barn kämpar for att överleva och växer upp i en värld 
där hotet om att infekteras med hiv är ständigt närvarande. 
WFP, 2003, 8 sidor, gratis 
 
       Den onödiga döden i Afrika 
Om patent, profit och människoliv. 16 sidor om en dödlig 
sjukdom i Afrika. 
   Temabilaga till tidningen Arbetaren  
SAC, 2001, 16 sidor, gratis mot porto 
 
 
 
 

       En framtid med hopp 
Av Robin Landis 
Livsmedelshjälp till hiv/aids-offer ökar tillgången till utbild-
ning för föräldralösa och utsatta barn i Afrika söder om 
Sahara. 
WFP, 2003, 36 sidor, gratis eller från www.wfp.se 
 
       Det främsta försvaret 
Varför en näringsriktig kost 
betyder så mycket i kampen mot 
hiv/aids. 
"Jag var i Malawi och träffade en 
grupp kvinnor som Iever med hiv. 
Som alltid när jag möter 
människor med hiv/aids och andra 
grupperingar i samhället frågade 
jag vilken som var deras främsta 
prioritet. Svaret kom entydigt och 
samstämmigt: mat 
   ”Inte vård, inte läkemedel för behandling, inte lindring av 
stigmatiseringen, utan mat." 
                                             Peter Piot, chef för UNAIDS 
WFP, 2003, 12 sidor, gratis 
 
       Faran över? 
        - en informationsskrift om aids 
Av Ann Ottengrim och Annika Persson 
– Under år 2005 dog 3,1 miljoner 
människor i aids. 
– Totalt smittades 4,9 miljoner  
    människor av hiv. 
   Hiv/aids synliggör orättvisorna 
mellan olika delar av världen.  
   Varför har just södra Afrika 
drabbats så hårt? Varför gör om-
världen inte mer för att bekämpa sjukdomen när det finns 
en medvetenhet om problemen och dess förödande konsek-
venser? 
   Idén till detta häfte uppkom i samband med att volontärer 
från biståndsorganisationen ABC besökte ABCs verksamhet 
i Uganda, I samband med volontärernas möten med hivsmit-
tade väcktes många tankar och frågor kring hiv-situationen. 
Detta häfte är ett resultat av dessa funderingar och vänder 
sig till dig som vill få en inblick i problematiken kring hiv/aids. 
ABC, 2005, 34 sidor, gratis 
 
☼         Gör HIV till en rättighetsfråga 
Av Anna Rambe och Annica Holmberg 
Vill vi komma någon vart med vårt 
arbete för global rättvisa måste vi 
ta hivepidemin på allvar. Vi måste 
våga vara öppna och vilja disku-
tera makt och frågor om sexuali-
tet.  
   Hiv handlar om hälsa men lika 
mycket om kvinnors och mäns 
möjligheter till värdiga liv, rätt till 
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kunskap och att göra egna val. Genom att förändra våra 
egna och samhällets attityder om hiv kan vi göra skillnad. Är 
vi villiga att utgå från människors rättigheter i allt utveck-
lingssamarbete kan vi tillsammans hejda spridningen av hiv. 
Personer som lever med hiv världen över har en särskilt vik-
tig roll att fylla i det civila samhällets gensvar på epidemin. 
   Gör HIV till en rättighetsfråga visar hur du och din organi-
sation kan integrera frågor om hiv i ert arbete. Skriften 
uppmanar till förändrade metoder för att inkludera alla be-
rörda människor i arbetet för hållbar och demokratisk ut-
veckling. Här får du också praktiska tips på hur din organi-
sation kan arbeta för att höja er medvetenhet om hiv och 
anpassa er verksamhet till de utmaningar som epidemin 
skapar. 
Forum Syd, 2006, 85 sidor, 120 kronor
 
       Hiv Aktuellt 
En tidning om hälsa och sexualitet från Statens folkhälsoin-
stitut.  
Gratis prenumeration från: 
Statens folkhälsoinstitut 
Distributionstjänst 
120 88 Stockholm 
e-post: fhi@strd.se 
webbplats: www.hivaktuellt.fhi.se 
 
               How to be a “Proper” Woman  
 ☼          in the Times of HIV/AIDS  
- Current African Issues No. 34  
Av Katja Jassey och Stella Nyanzi 
Författarna resonerar bland annat kring ämnen som berör 
kvinnlighet och respektabilitet i ljuset av hiv/aids politiken. 
Bland frågor som berörs finns undran om varför så många 
motsägelsefulla budskap och krafter existerar kring ARV 
mediciner? Vilka förändringar och normer förespråkas un-
derförstått eller uttryckligen av olika utvecklingsinsatser? 
Kan hiv/aids vara en kraft för inklusion snarare än exklu-
sion? 
NAI, 2006, 40 sidor, 90 kronor  
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   Pojken som steg ur bussen het-
te Richard. Han var sjutton år. 
Några dagar senare var han död. 
Hans immunsystem hade kra-
schat. 
   Under den tid som gått sedan 
Richard dog 1988 har aidsepide-
min vältrat fram över världen. Mil-
jontals människor är döda, miljo-
ner andra väntar på att dö. 
   Våren 2003 reste jag till Uganda. 
Jag stannade i tre veckor och besökte ett antal aidssjuka 
människor och deras anhöriga. Jag hörde dem berätta om 
de minnesböcker de skrev till sina barn. För att alla barnen 
skulle ha en länk till sitt förflutna, när föräldrarna var döda. 
   Jag träffade också en flicka som hette Aida och som vår-
dade en mangoplanta. 
   Det blev en omskakande resa i många världar. Dödens, 
rädslans men också livets och överlevnadens världar. 
   Det här är vad jag upplevde.” 
                                                     Henning Mankell 
Se även videofilmen med samma namn på sidan 76. 
Leopard, 2003, 110 sidor, ca 50 kronor 
 
☼                Lathunden 
Lathunden, ett paket för dig som vill komma tillbaka till 
arbetslivet. Innehåller 
informationsbroschyr samt CD 
skiva. 
SHAI, 2005, gratis 
 
 
       Miljö, naturresurser och hiv/aids 
Av Mikael Hammarskjöld 
Hiv/aids och miljö hänger ihop. När tid, kraft och pengar 
måste ägnas ohälsa och när arbetskraft försvinner blir det 
hållbara nyttjandet av naturresurser svårare. De små margi-
nalerna krymper och försvinner, resultatet blir en minskad 
eller utplånad livsmedelstrygghet. 
   Vi måste förstå sambanden mellan miljö, naturresurser     

Ö
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   Informera om Jämställdhet mot aids! 
m vill informera om jämställdhet och hiv/aids kan 
lla Afrikagruppernas kampanjpaket "Jämställdhet 
ids". Paketet innehåller bland annat ett föredrag om 
s och jämställdhet, boken "A Diary from the Land of 
ave", studiecirkelmaterial, kondomer och en 
tställning. För mer information om innehåll och pris 
ta Afrikagruppernas kansli post@afrikagrupperna.se. 

ag dör men minnet lever. 
n personlig betraktelse om aids. 

nning Mankell 
g på hösten 1988 såg jag för första gången en 
ska som var svårt sjuk i aids. Det var en ung afrikan 
ed vacklande steg klev ur en överlastad buss som 
t i Kabompo, högt uppe mot Zambias nordvästgräns 

ngola. 

och hiv/aids, och utforma landsbygdsprojekt och andra 
insatser så att försörjningen av en totalt sett växande be-
folkning kan ske på ett hållbart sätt. Miljöpolicyenheten har 
därför bett Mikael Hammarskjöld, Sodeco (Social Develop-
ment Consultants), att sammanfatta tankar kring samban-
den mellan miljö och hiv/aids. 

 

Sida, 2003, 28 sidor, gratis 
Kan även laddas ner från www.sida.se. 
 
       Mindre aids. Mer utveckling.  
10 exempel på hur vi kan hejda hiv/aids och minska fattig-
domen 
   Hiv är ett virus som bryter ned motståndskraften, hos bå-
de enskilda människor och hela länder. Det måste attacke-
ras på samma sätt som det drabbar på alla områden och ni-
våer. Det är den svenska strategin i kampen mot hiv/aids i 
världen. Nu flerdubblar Sida insatserna mot hiv/aids. Det är 

mailto:post@afrikagrupperna.se


Hiv/aids 

Sveriges sätt att bidra till att för-
verkliga FN:s millenniemål att 
hejda spridningen av hiv/aids till 
2015. I den här broschyren finns 
tio exempel på hur man kan hejda 
spridningen av hiv/aids i världen. 
   Förteckning till alla organisatio-
ner i Sverige som arbetar aktivt 
mot hiv/aids. 
Sida, 2004, 12 sidor, gratis 
Kan även laddas ner från www.sida.se 
 
       No Name Fever 
Av  Marie-Lis Follér och Håkan Thörn 
HIV/AIDS is a phenomenon that makes it particularly obvi-
ous that we live in a globalized world. HIV/AIDS makes glo-
bal economic inequalities and dependencies clearly visible. 
Patterns of contagion, possibilities for treatment and the 
distribution of drugs reflect the present economic world or-
der as well as old colonial power relations. Furthermore the 
fact that HIV/AIDS today is widely spread across the world 
is related to increasing global mobility – large numbers of 
refugees, work migrants and tourists moving across bor-
ders and continents.  
   This book is a collaborative project between The Museum 
of World Culture and Museum at Göteborg University, con-
nected to the exhibition No Name Fever: AIDS in the Age of 
Globalization. For its exhibitions, the Museum engages an 
interdisciplinary team for the development of knowledge 
and content. This volume includes contributions from re-
searchers working in the Social Sciences and the Humani-
ties, including some of the leading international researchers 
on HIV/AIDS. 
Studentlitteratur, 2005, 368 sidor, för prisinformation se 
hemsidan www.studentlitteratur.se 
 
☼         Några dagar till 
Av Anna Koblanck 
Om Patience som var döende i 
aids, som fick en chans till och tog 
den. Om hon levt någon annan-
stans i Afrika än i Botswana hade 
hon varit död redan innan hon fyllt 
trettio. Botswana är det land i värl-
den som är värst drabbat av aids-
epidemin och en nation som käm-
par för sin överlevnad, men också 
det första afrikanska landet med 
ambitionen att dela ut gratis aids-
mediciner.  
Ordfront, 2004, 224 sidor, 259 kronor 
 
 
 
        
 
 
 

☼         Stå upp för Afrika   
Redaktör Lina Jacobsson 
Ett häfte om hiv/aids och jäm-
ställdhet bland ungdomar i södra 
Afrika. Att våga prata om hiv och 
aids är viktigt. 
   Det handlar om det mesta i livet. 
Om kärlek,sex, värderingar och 
mänskliga rättigheter. Därför berör 
det oss alla. Några av oss lever 
själva med hiv eller känner någon 
som gör det, medan andra har ett mer distanserat förhål-
lande till hiv och aids. 
   Allas perspektiv är viktiga. Det viktigaste vi måste inse är 
att hiv och aids inte är ett afrikanskt problem, de homosex-
uellas problem eller missbrukarnas problem. Utan att det 
rör oss alla. Därför måste vi öka kunskapen och kämpa för 
att människor som lever med hiv och aids ska bemötas 
med samma respekt som andra och ha tillgång till de 
bromsmediciner som finns. I den här skriften möter du ung-
domar som har egen erfarenhet av hiv och aids. Du kan 
läsa om viktiga politiska frågor som påverkar hiv- och aids-
arbetet i världen och du får chans att reflektera över dina 
egna värderingar. 
   Stå upp för Afrika är en skrift riktad till gymnasieungdo-
mar. Till varje kapitel finns det frågor som klassen kan ar-
beta utifrån. 
Afrikagr., 2006, 38 sidor, gratis 
 
☼        World Food Programme och hiv/aids 
Två broschyrer på svenska från WFP. 
 

• Det främsta vapnet. Varför en näringsriktig kost 
betyder så mycket i kampen mot hiv/aids. 

• Hiv/aids och barn. Livsmedelsbistånd hjälper till 
att ge föräldralösa och utsatta barn utbildning. 

WFP, 2003, 8 sidor vardera, gratis 

        
B. Filmer om hiv/aids 

 
1. Filmer från Världsbiblioteket 

Filmer från olika delar av världen kan kostnadsfritt lånas på 
Världsbiblioteket,  tel: 08-642 87 22 
E-postadress: vbib@solidaritetshuset.nu 
www.solidaritetshuset.nu/cgi-bin/solhus.cgi?d=s&w=107
 

2. Övriga filmer om hiv/aids 
 

☼         Hiv/aids och Röda Korset  
Ett pedagogiskt material för ökad kunskap om hiv/aids och 
för kännedom om hur Röda Korset arbetar i regionen södra 
Afrika med epidemin. Två filmer från Sydafrika, med fakta-
underlag i form av kort talarmanus samt förslag på diskus-
sionsfrågor och övningar samt referenser ingår i materialet. 
Materialet kan antingen användas i sin helhet eller i delar, 
allt ifrån ca 30 minuter till 4 timmar. Materialet ger en glo-
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bal översiktlig bild av sjukdomen 
och berör orsaker, såsom brist på 
jämställdhet, men även konsekven-
ser på individ- och lokal nivå samt 
ger exempel på Röda Korsets in-
satser. Materialet beskriver också 
vad hiv och aids är, hur viruset 
sprids och ger en allmännyttig 
kunskap om sjukdomen. Filmerna 
som ingår i materialet heter ”When 
it’s Christmas in my life” och 
“Umbutu”.  
   Filmarna kan komma ut och prata om sina filmer. Ta då 
kontakt med dem direkt. Bodil Markendahl, 0730-36 88 56, 
David Odell, 070-461 46 80, Elin Åström, 073-6485358 
   Ta kontakt med någon av Röda Korsets regionkontor för 
lån av filmen. Kontaktinformation finns på www.redcross.se
Språk: svenska 
Röda Korset, 2006, 30 resp. 27 minuter, DVD 
 
         Huyawa - aidsprojekt i Tanzania 
Av Ulf Boström och Jan-Olof Granqvist. 
Judith Kamala tar oss med ut i byarna runt Bukoba och låter 
oss möta 19-åriga Melissa Revelian och hennes hiv-smittade 
småsyskon. Föräldrarna är döda och barnen får sköta sig 
själva. De får hjälp genom kyrkans program för aidsdrabba-
de barn, HUYAWA, som stöds av Svenska kyrkans mission. 
Videon bygger på dokumentären Meanwhile in Africa.  
SKM, 2002, 10 minuter, utlånas gratis 
 
         En aidsfri generation  
Producent  Gunilla Hjelmåker och Michael Taubert 
Hiv/aids slår hårdast i de fattigaste länderna och omöjliggör 
utveckling. Det är nödvändigt att komma till rätta med 
hiv/aids. I den här filmen möter vi Bongiwe, själv aids-sjuk 
mor till tre barn. Vi möter också Hamish, bara fem år gam-
mal och hiv-smittad. 23-årige Mandla lever i skuggan av 
hiv/aids, han har förlorat båda sina föräldrar.  
   Följ med till Sydafrika, låt tanken på möjligheten drabba 
dig – möjligheten att stoppa hiv/aids. 
PMU, 2003, 9 minuter, 50 kronor + frakt 
 
☼         Hyena Square  
Producerad av Claes Herrlander 
och Lars Johansson 
Köpa droger är billigt, köpa sex är 
ännu billigare på Hyena torg i Dar 
es Salam. Elisa arbetar i en con-
tainer med rådgivning om hiv/aids 
till prostituerade. Hon vet, hon är 
en av dem och är själv smittad. Eli-
sa vill leva ett normalt liv och hjäl-
pa andra, men brottas med spö-
ken från det förflutna och en rädsla för framtiden med aids. 
RB, 2006, 28 minuter, utlånas kostnadsfritt. 
Lärarhandledning medföljer filmen.  
Se även sidan 89 – Women on the run. 

        Här har du mitt liv - en historia om tre familjer  
Plan engagerar sig och arbetar med problematiken kring 
hiv/aids. Ett exempel på detta är projektet Memory Books i 
Uganda, där drabbade föräldrar får stöd och hjälp att skriva 
så kallade minnesböcker till sina barn. De fyller dem med 
allt från praktisk kunskap om till exempel jordbruk och 
matlagning till historier och minnen som de vill föra vidare 
till sina barn. Att kunna läsa om familjens historia, 
glädjeämnen och levnadstraditioner ger barnen en länk 
tillbaka sitt eget ursprung och tidigare generationer.  
   En stor del av arbetet med minnesböckerna handlar om 
att tillsammans bearbeta sorgen och att så gott det går 
skapa en trygg framtid för barnen. Föräldrarna uppmanas 
bland annat att planera för vem som ska ta hand om deras 
barn den dag de själva inte kan göra det.  
   Under ett år (2002) följde producenten och journalisten 
Maria Bergvall, TV-fotografen Lovisa Kiwan Thuresson och 
redigeraren Mikael Björnson tre familjers liv i Uganda. Re-
sultatet visades i TV4 på Internationella aidsdagen, 1 de-
cember 2003.  
Plan, 2003, 55 minuter, köp 100 kronor 

 
  
        Jag dör, men minnet lever  
Ett reportage om hiv/aids med 
författaren Henning Mankell. Hen-
ning besöker drabbade familjer i 
Uganda, och filmen skildrar hans 
upplevelser och tankar kring sina 
möten med familjerna.  
   Se även boken med samma 
namn sidan 74. 
Plan, 2003, 25 minuter, köp 100 
kronor 
 
        Meanwhile in Africa 
Av Ulf Boström 
En film om starka kvinnor i en aids-
drabbad värld, kämpande för bar-
nens framtid. Judes Kamala Bu-
kambu, en viljestark och varmhjär-
tad afrikansk kvinna, leder oss in i 
vardagen för änkor och föräldra-
lösa barn i nordvästra Tanzania. 
Genom Judes och hennes kollegor 
i den lokala hjälporganisationen 
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HUYAWA lär vi känna sjuka mödrar, barn som lever ensam-
ma och människorna som arbetar dag och natt för att hela 
såren efter aids. 
   Trots allt andas filmen hopp. Aids-epidemin är på tillbaka-
gång i nordvästra Tanzania och de helande krafterna är 
starka. 
   Filmen är tänkt som en väg in i en känslomässig identifika-
tion med människor drabbade av aids. 
   Filmens syfte är att ge eleverna känslomässig kunskap 
om och väcka frågor kring aids i Afrika, vår västerländska 
syn på Afrika, könsroller här och där, familjesyn här och 
där. Lämplig att användas i gymnasieskolan. 
   Kan lånas via en del AV-centraler. 
Penselwood, 2002, 56 minuter 
 
             Se människan bakom hiv och aids" och  
☼          Några tankar om att bry sig  
Två filmer på en dvd - Svenska kyrkans missions hiv- och 
aidsarbete i Indien och södra Afrika. Längs den viktiga hu-
vudvägen mellan Chennai och Calcutta i Indien är prostitu-
tionen omfattande. Det är en anledning till det stora antalet 
hivpositiva längs kusten i södra Indien. Kyrkan har på 
många sätt varit tidigt ute och drivande i hiv- och aidsarbe-
tet. I en ny film berättar Leif Gustavsson hur utsatta har det 
och vad Indiens förenade evangelisk-lutherska kyrkor gör. 
Dvd:n innehåller också en film från Svenska kyrkans mis-
sions arbete i södra Afrika .  
Svenska kyrkan SKM, 9 minuter vardera, utlånas gratis 
 
☼       Transit – en film som utmanar fördomar  
Transit handlar om hur unga män-
niskor runtom i världen drabbas av 
hiv/aids. 
   Huvudsyftet med filmen är att 
stimulera diskussion och öka kun-
skapen hos ungdomar om hur man 
kan skydda sig mot hiv/aids. Fil-
men vill också utmana fördomar 
om sjukdomen.  
   Transit har producerats av MTV 
med stöd av Sida. Filmen har vi-
sats i 154 länder totalt och i 45 av de länder som drabbats 
värst av hiv/aids. 
   Transit har setts av 653 miljoner hushåll runtom i världen. 
Filmen är textad på engelska. 
Sida, 2006, ca 90 minuter, gratis  
 
☼        Vi väntar 
Vi väntar ... En annorlunda kors-
vägsvandring. Genom utställningen 
Vi väntar vill Sveriges Kristna Råd 
uppmärksamma och dela det li-
dande som miljontals människor 
med hiv/aids lever med idag. Från 
Jerusalem kommer seden att i andakt följa Jesus på hans 
lidandes väg. I utställningen Vi väntar finns de traditionella 

stationerna, men bilderna visar - istället för Jesus - männi-
skor som lider av hiv/aids.  
SKR, 2005, Bildspel i Power Point-format, 65 kronor plus 
frakt 
 
☼                  Våra barn, vår framtid  
Fyra miljoner barn i södra Afrika lever utan en eller båda 
sina föräldrar på grund av hiv/aids. De tio rödakorsföre-
ningarna i regionen arbetar tillsammans med denna enorma 
humanitära utmaning. Filmen ger en kort introduktion till 
problematiken, de drabbade barnens situation och vad 
Röda Korset gör. Språk: Engelska med svensk text 
Ta kontakt med någon av Röda Korsets regionkontor för lån 
av filmen. Kontaktinformation finns på www.redcross.se
Röda Korset, 2004, 19 min, DVD och VHS 
 

C. Hiv/aids på Internet 
 
Afrikagrupperna 
www.afrikagrupperna.se
Fakta och artiklar om hiv/aids och information om de 
insatser Afrikagrupperna stödjer i kampen mot hiv/aids i 
södra Afrika. Olika typer av material som kan beställas. 

 
AIDS Channel 
www.aidschannel.org/ 
Stor webbplats från One World. 
 
SHAI 
www.shai.se 
SHAI är en ideell förening som arbetar nationellt & interna-
tionellt med frågor som berör hiv & aids. 
 
Sida om hiv/aids 
www.sida.se 
Sida stödjer två olika nyhetsbrev som behandlar hiv/aids-
frågan; hiv@africa och Eyes on AIDS. 
Hiv@africa  
Hiv@africa är ett månatligt elektroniskt nyhetsbrev som tar 
upp frågor kring hiv/aids i Afrika. Det fokuserar främst på 
det regionala hiv/aids-teamets insatser i Afrika. 
Hiv@africa distribueras elektroniskt.  

UNDP om hiv/aids 
www.undp.se/aids 
Temasidor om hiv/aids, snabbguide, statistik, rapporter, 
länkar mm. 
 
UNICEF och hiv/aids 
www.unicef.org/aids/ 
 
Om hiv/aids på Internet 
www.denglobalaskolan.com 
Ett urval Internetadresser sammanställda för att underlätta 
för skolor att hämta information. 
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           Bananflugan, det gröna kaffet  
☼         och jätteräkhotet 
Med denna folder vill vi väcka 
kunskap bland barn och ungdom 
om vad ekologisk odling innebär 
och hur vi själva kan påverka miljön 
genom våra val av livsmedel. Den 
passar utmärkt att användas i 
undervisningssammanhang och är 
skriven på en nivå som är lämplig 
att använda från mellanstadiet. 
Foldern innehåller en flik med 15 
frågor som läraren förslagsvis kan 
ge som hemarbete eller gå igenom tillsammans med hela 
klassen. Svaren finns naturligtvis i folderns text. 
SNF, 2006, 6 sidor, gratis 
Kan även laddas ner från www.snf.se 
 
       Bara vanligt vatten 
I dag är bristen på rent vatten ett av världens allvarligaste 
miljöproblem, cirka 1,3 miljarder människor saknar tillgång 
till rent vatten. I vattendrag, våtmarker och floder ryms en 
stor mångfald som i dag hotas. I samarbete med Studie-
främjandet och med stöd från Sida har Världsnaturfonden 
tagit fram ett nytt informationsmaterial. Materialet är 
innehållsrikt och ger en övergripande och aktuell bild av si-
tuationen för jordens sötvatten i dag. Du får göra en djup-
dykning i tre flodområden i världen, ett tropiskt, ett svenskt 
och ett i kallt klimat. Du får lära dig mer om arter som är 
knutna till sötvatten, som flodpärmusslan - som kan bli 200 
år - och den nästan blinda floddelfinen, men även läsa mer 
om problemen, om bomullsodlingar och dammar. 
WWF, 2003, 8 sidor A3-format, gratis mot porto 
 
       Currents 
Currents is published by the Swe-
dish University of Agricultural Sci-
ences (SLU), Uppsala Sweden and 
is intended for a readership inte-
rested in rural development in de-
veloping countries. Issues related 
to national and international aid 
and aid organizations are also ad-
dressed. 
   Currents finansieras av Sida. 
   Utkommer med 2-3 nummer per 
år. 
   Gratis prenumeration från e-post: 
Katarina.Toborn@adm.slu.se 
Hemsida: info.adm.slu.se 
 
       De kämpar för rätten till jord 
En bilaga till tidningen Arbetaren om jordlösa i Bangladesh. 
SAC, 1999, 12 sidor, gratis mot porto  
 
 
 

       Dricksvatten för en hållbar utveckling 
Av Anders Nordström 
Var femte människa på vår jord använder ett förorenat 
dricksvatten som ger sjukdom till vuxna och barn. Barna-
dödligheten motsvarar ett störtat flygplan med 200 barn 
varje timme under dygnet och under hela året. Hur hjälper vi 
familjerna att få behålla sina barn levande? 
   Stora överuttag av vatten äger nu rum i alla världsdelar 
och även lokalt i Sverige. Vattenmängderna i flodernas 
nedre lopp minskar och grundvattenytor sjunker med torr-
lagda brunnar och alldeles för liten utspädning av det till 
floden utsläppta avloppsvattnet. 
Studentlitteratur, 2005, 216 sidor, för aktuellt pris se 
www.studentlitteratur.se 
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    Drogerna världen runt                               
udiematerial om droger i ett in-
rnationellt perspektiv som består 
 studiemapp och sex videofilmer. 
r arbete med droger ur ett nati-
ellt perspektiv finns även serie-
ning och CD-rom skiva. 
mernas titlar är:  

1. Drogernas historia.  
2. Drogpolitik till döds.  
3. Droger som hårdvaluta.  
4. Drogerna och hälsan.  
5. Drogernas alternativ. 
6. Människan och drogerna i framtiden. 

merna har sänts i TV och kan lånas via AV-centralerna. 
V, 1997, Studiemapp 70 kronor, serietidning 10 kronor, 
eofilmerna kan också köpas för 250 kronor/styck + 
kt. Se hemsidan www.nbv.se/ 
   Ekoskolan 
w.krav.se/konsument1/laromedel.asp 

 
d är det för speciellt med ekologisk frukt och glass? Och 
 vilket sätt är ekologisk mjölk bra för miljön och för dju-
n? 
I Ekoskolan kan eleverna i årskurs 7-9 ta reda på hur ma-
n blir ekologisk genom att interagera med läromedlet. De 
gger ett hönshus och får kunskap om hönornas behov. 
 utfodrar kor och förstår hur regnskogen påverkas av 
n mjölk vi dricker. Och de gör så att algblomningen i sjön 
inskar. 
Interaktivt läromedel med lärarhandledning, länkar mm. 
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☼          En kopp ekologiskt tack! 
Foldern handlar om hur man odlar 
ekologiska kaffebönor, och hur vi i 
Sverige genom att köpa ekologiskt 
kaffe kan förbättra miljö och hälsa i 
odlingsländerna. 
SNF, 2001, 6 sidor, gratis 
 
 
        En kopp kaffe 
        - mersmak eller avsmak? 
"Vi svenskar dricker kaffe för 4,5 
miljarder kronor varje år. Men en 
försvinnande liten del av pengarna 
går till bönderna och arbetarna 
som odlar kaffet. Arbetarna är un-
derbetalda och barnarbete är satt 
i system på plantagen. De stora 
svenska kaffebolagen visar en 
pinsam omedvetenhet om arbets-
förhållandena." 
   En film som visar hur rättvise-
märkt Svenskt Kyrkkaffe odlas lik-
som det "vanliga" kaffe som säljs av bl.a. Gevalia och 
Löfbergs lila. 
Video och tidningen  
Kaffe - en schysst böna?! 
SKR, 1998, 16 minuter, 60 kronor 
Tidning till d:o 
SKR, 1998, 16 sidor, 10 kronor. 
Vid köp av fler än 10 ex 5 kronor 
 
       Genteknik - ett svar på hungern i världen? 
        Röster för och emot. 
Av Fatima Grönblad 
Genteknik som räddare eller förgörare? Nya, genmodifiera-
de grödor sprider sig över världen. Överallt väcker de star-
ka känslor och intensiv debatt. Men vilka är argumenten? 
Och vilka är viktigast? Du avgör.  
   Ingår i serien Globala studier. 
Forum Syd, 2005, 80 sidor, 50 kronor 
 
       Genteknik och mat 
Det pågår en kamp i det tysta som handlar om livsavgö-
rande frågor för många miljoner människor. På ena sidan 
står storbolag som vill tjäna pengar på genmodifierade grö-
dor. På andra sidan står en allians av bönder och rege-
ringar i Syd och frivilligorganisationer i Nord. 
SAC, 2000, 12 sidor, gratis 
 
       Global folkhälsa – tar vi vårt ansvar? 
Av Lars Werkö 
Boken innehåller en redogörelse för de folkhälsoproblem 
som världen står inför. Den industrialiserade delen av värl-
den har fördelen av en utvecklad infrastruktur som beford-
rar hälsa. Den mindre utvecklade delen av världen saknar 
däremot i stor utsträckning en sådan. Situationen i det for-

na Sovjetunionen är speciell och finns någonstans mellan 
dessa ytterligheter. Alla samhällen uppvisar även bristande 
jämlikhet både i fråga om ekonomi och hälsa.  
   De industrialiserade länderna är utsatta för risker genom 
att inte slå vakt om sina framsteg och släpper efter i de 
kontrollsystem som länge utgjort garantin för en god folk-
hälsa. Fattigare länder kan inte tillgodogöra sig den hjälp 
som erbjuds på grund av brist på basal infrastruktur. Rika 
och fattiga länder har ett gemensamt intresse av att slå 
vakt om en hälsofrämjande infrastruktur globalt då hiv, ma-
laria, tuberkulos och andra infektioner lätt kan spridas över 
världen. Den biomedicinska forskningen kan inte utgöra lös-
ningen på alla hälsoproblem utan även folkhälsoforskningen 
måste stimuleras. WHO:s roll för den globala folkhälsan av-
handlas särskilt i boken. 
   Syftet med boken är att väcka debatt om begreppen häl-
sa och sjukdom, deras bakgrund och om åtgärder för att 
förbättra den globala hälsan. 
Studentlitteratur, 2003, 211 sidor, för aktuellt pris se  
www.studentlitteratur.se 
 
☼         Global Health. An introductory textbook 
Redaktör Ann Lindstrand m.fl. 
By reading this textbook the stu-
dents get an understanding of 
how the health of the world's po-
pulation has changed for better 
and for worse over time; learn 
about the main determinants for 
health and how they change with 
context and time; know how health 
can be measured and what the 
main indicators for health and 
illness are; learn about what is 
causing illness, disability and death for large numbers of 
people around the world; be acquainted with the models 
and structures for health care around the world. 
Studentlitteratur, 2006, 328 sidor, för aktuellt pris se  
www.studentlitteratur.se    
 
       GWP in action 
The Global Water Partnership 
(GWP), established in 1996, is an 
international network open to all 
organizations involved in water re-
sources management: developed 
and developing country govern-
ment institutions, agencies of the 
United Nations, bilateral and multi-
lateral development banks, profes-
sional associations, research insti-
tutions, non-governmental organi-
zations, and the private sector. Its 
mission is to support countries in the sustainable manage-
ment of their water resources.     
GWP, årsbok, ca 30 sidor, gratis 
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☼       Hur mycket vatten äter du? 
Vi människor är beroende av vatten, inte bara av rent 
dricksvatten och vatten för att tvätta oss, utan vi behöver 
också enorma mängder vatten för att producera vår mat. Vi 
äter vatten – och brist på bra vatten är en viktig orsak till 
hungern i världen. 
   På åtta sidor presenteras sambanden mellan vattenpro-
blem och hunger i syd, hur problemen går att lösa med mer 
resurser och hur livsstilen i den rika delen av världen kan 
spela roll.  
Svenska kyrkan, Lutherhjälpen, 2006, 8 sidor, gratis. 
 
       Hälsa – en nyckel till utveckling 
Att få vara frisk är en dröm för al-
la, och att ha rätt till vård om man 
blir sjuk är en mänsklig rättighet. 
Men hälsa eller sjukdom är också 
en av de faktorer som avgör om 
utvecklingen ska gå i goda eller 
onda cirklar. 
Sida, 2001, 16 sidor, gratis 
 
 
 
       Hur många svenskar tål världen? 
        Miljöeffekter i Syd av svensk konsumtion 
Av Karin Gregow 
Rapport om hur vi påverkar män-
niskor och miljö i tredje världen 
genom våra konsumtionsmönster. 
Rapporten analyserar genom fall-
studier miljöeffekterna i de vikti-
gaste producentländerna för någ-
ra av de varor som Sverige impor-
terar från Syd. Studien tittar också 
på vilka tänkbara effekter ett hållbart Nord får i Syd och 
analyserar handelns roll i tredje världen. 
   Rapporten samt tillhörande OH-serie kan laddas ner från 
www.snf.se 
SNF, 2000, 105 sidor, 80 kronor 
 
        Hunger 
Hunger är en kampanj från FN:s 
världslivsmedelsprogram, WFP. 
Målsättningen är att rädda liv och 
lindra fattigdom - särskilt hos kvin-
nor och barn - orsakad av krig, tor-
ka, ekonomisk kollaps, förtryck, po-
litisk oro samt hiv/aids.  
   Läs mer på www.wfp.org.  
  Skriften Hunger har tagits fram i 
samarbete med klädkedjan Benet-
ton.  
WFP, 28 sidor, laddas ner från www.wfp.se 
 
 
 

       Ideas for Water Awareness Campaigns 
Av Wouter Schaap och Frank van Steenbergen 
In one way 
or another, 
we are all 
involved in 
the manage-
ment of wa-
ter by what 
we choose 
to do, or 
choose not 
to do. Water is everybody’s business: but, unless human be-
haviour changes dramatically, the technological and man-
agement solutions that are being made today to overcome 
the present and future water problems will come to nothing. 
This volume is designed to help communication specialists,  
educators and water-sector professionals raise awareness 
about the need to use water wisely and stimulate public 
action towards a better use and management of the world’s 
most precious resource. 
   Ideas for Water Awareness Campaigns is a collection of 
ideas and practical examples of over 70 water awareness 
initiatives undertaken around the world. 
   Många länkar till Internetadresser och andra informations-
källor om vatten. 
GWP, 2002, 120 sidor, gratis 
         
        I sundhedens tjeneste. Dilemmaer i globaliseringen. 
Av Jesper Heldgaard 
”Aldrig har menneskeheden kunnet 
så meget, aldrig har vi været så 
rige. Alligevel dør millioner af men-
nesker stadig hvert år af sygdom-
me, der kan kureres eller helt und-
gås. Det er ingen nyhed. Men 
hvorfor er det sådan, og hvad kan 
der gøres ved det? Det er et par 
af de spørgsmål, debatbogen I 
sundhedens tjeneste. Dilemmaer i 
globaliseringen tager op.” 
MS, 2003, 162 sidor, 68 danska kronor 
 
☼             Jorden, maten, makten, folket  
Diskussionsfilm om bistånd som tar upp svältsituationen i 
Etiopien. Bakgrundsmaterial och diskussionsfrågor finns 
också att beställa.  
Producent: Bengt Nilsson (Ethno Press) i samarbete med 
Svenska Röda Korset 
Språk: engelska med svensk text 
   Ta kontakt med någon av Röda Korsets regionkontor för 
lån av filmen. Kontaktinformation finns på www.redcross.se
Röda Korset, 2004, 26 minuter, DVD och VHS 
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       Krig om vattnet 
Av Vandana Shiva 
Vattnet har varit avgörande för 
människans överlevnad genom 
historien och spelat en central roll 
i hennes religiösa föreställnings-
värld och skapande, understryker 
Vandana Shiva. Eftersom vatten 
innebär liv är det ett brott mot 
mänskligheten att berika sig på 
det, t.ex. att dämma upp floder för 
att kunna utvinna energi. De se-
naste fyrtio åren har femtio miljo-
ner indier fördrivits på grund av  
dammbyggen. 
   Allt oftare är privatisering av vattnet ett villkor för att fat-
tiga länder ska beviljas lån från Världsbanken. I Sydafrika 
ledde det till en koleraepidemi med en kvarts miljon sjuka 
och flera hundra dödsfall, därför att människor inte hade 
råd att köpa rent vatten. 
   Vattenkrisen är en ekologisk kris med kommersiella orsa-
ker som inga marknadslösningar kan klara upp. Marknads-
lösningarna förstör jorden och förvärrar ojämlikheten. Det 
krävs ekologiska lösningar på ekologiska kriser, och lös-
ningen på orättvisorna är demokrati. 
   Utgiven av Ordfront. 
MJV, 2003, 186 sidor, 220 kronor 
 
       Lömska läckerheter   

Köp inga jätteräkor! Det 
gäller oavsett om räkor-
na är odlade, säljs med 
någon sorts miljömärk-
ning eller är frihavsfiska-
de. Jätteräkor från Indo-
nesien med det tyska 
märket Naturland säljs i 
svenska butiker som 
"ekologiska". SNF har 
studerat odlingarna på 
plats och kan konstatera att de varken lever upp till uppsat-
ta miljökriterier, indonesisk lagstiftning eller den information 
som konsumenterna fick i samband med lanseringen.   
   Fusket är utbrett; både antibiotika och kemikalier används 
i produktionen. Räkor som lanserats som "miljömärkta" le-
der till fortsatt mangroveskövling. 
SNF, 2005, folder, gratis 
☼ Devastating delicacies 
Engelskspråkig version av ovanstående folder 
 
      Manna                                                        
Mannautställningen är en annorlunda utställning om mat 
som tar upp naturens funktioner bakom maten. Vi följer till 
exempel biffens väg från tallriken tillbaka till sojaplantagen i 
Brasilien. Manna visades första gången i Stockholm sep-
tember 2004 och turnerar nu runt landet. Till utställningen 
gjordes en katalog som kan beställas och sedan finns det 

mycket information på utställning-
ens hemsida: 
www.mannautstallningen.nu 
Albaeco, 2004, utställning, häfte 
30 sidor, 20 kronor. 
  
 
 
   
 
  
        Mad til alle. Ny landbrugsreform i Nord og Syd. 
Av John Madeley 
Den 11. september 2001 fløj ter-
rorister to kidnappede fly ind i 
World Trade Center i New York. 
Omkring 3.000 mennesker om-
kom. Verden gik praktisk talt i stå. 
Mennesker over hele verden af-
brød deres gøremål for at se TV 
og høre radio. 
   Den 11. september var hojst 
sandsynligt også en typisk gen-
nemsnitlig dag, hvor 16.500 børn under fem år døde af 
underernaering. Det er over fem gange så mange som an-
tallet af døde i New York, og her taler vi vel at mærke kun 
om børn under fem år. Verden stod ikke stille, aviserne var 
ikke fyldt med tragedien, og der gik ingen bølge af medfø-
lelse med de efterladte gennem verden. Der blev heller ikke 
talt om krig, fordi de døde, eller om at førfølge de ansvarli-
ge nådesløst.  
   Den følgende dag døde der igen 16.500 børn under fem 
år under lignende omstædigheder. Igen: stilhed. Og dagen 
efter, og på dagen denne bog blev udgivet, og den dag du 
læser den. 
MS, 2002, 258 sidor, 58 kronor 

 
☼       Makten över maten  

MJV:s nya bok om vem som har 
makten över din mat, och vad du 
kan göra för att ta den tillbaka. 
Boken är en uppföljare av Mudi-
mums guiden - Mat utan djurindu-
stri, Mat utan multinationella stor-
företag. 
   Makten över maten handlar om 
vem som äger och kontrollerar maten vi äter. Utvecklingen 
går mot att allt färre och allt större företag äger livsmedels-
produktionen - en utveckling som Miljöförbundet Jordens 
Vänner anser är djupt problematisk. Globala företag pressar 
priserna samtidigt som människor och miljö kommer i kläm. 
MJV, 2006, 96 sidor, 55 kronor 
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       Med kvinnors ögon 
Redaktörer Monica Roselius och Ann-Christin Nedgård 
Om sex fullsatta jumbojetplan stör-
tade varje dag året om och alla 
dog - skulle världen reagera då? 
Självklart! Men när lika många kvin-
nor dör varje dag i samband med 
graviditet och förlossning reagerar 
världen föga. Det är mer än en 
halv miljon kvinnor om året. Av 
dessa mödrar finns 99 %  i Tredje 
världens länder. 
   I boken betraktas världen utifrån 
halva mänsklighetens perspektiv, nämligen kvinnornas. Det 
är särskilt kvinnors liv i Asien, Afrika och Latinamerika som 
står i fokus. Boken ger inblickar i olika länders förhållanden 
och enskilda kvinnors levnadsöden. 
   Med kvinnors ögon är en antologi med bidrag från olika 
skribenter. Samtliga har erfarenhet av kvinnors villkor i 
Tredje världen.  
Bilda Förlag, 1999, 144 sidor, 154 kronor 
 
☼         Mission impossible?  
EU, djuren och demokratin – ett ungdomsprojekt 
EU, djuren och demokratin - om 
Djurens Rätt och ungdomars möj-
ligheter är ett ettårigt projekt fi-
nansierat av Allmänna arvsfonden. 
Syftet med projektet är att, ge-
nom ungdomsgruppers arbete 
med olika djurfrågor, undersöka 
deras möjligheter att påverka EU. 
Projektdeltagarna har på olika sätt 
skaffat information om EU och om 
olika djurfrågor för att därefter 
försöka påverka EU. Ytterligare ett 
syfte med projektet har varit att undersöka hur organisatio-
nen Djurens Rätt kan attrahera fler ungdomar. 
Djurens rätt, 2006, 56 sidor, 40 kronor    
 
        Patent på liv – striden om jasminriset 

• Kan man ta patent på liv? 
• Hur påverkas fattiga länder i  
   syd när företag tar patent 
   på viktiga grödor? 
• Vad innebär de globala patent-  
   reglerna i det så kallade  
  TRIPS-avtalet? 

      Filmen berättar om thailänds-
ka bönders kamp för rätten till jas-
minriset – ett exempel på hur de 
globala patentreglerna i WTO 
(Världshandelsorganisationen) kan 
påverka framtiden för bönder i 
Syd. (Se även nästa spalt!) 
 
 

       Patent på livsformer 
Ett faktablad som handlar om TRIPS och hur avtalet påver-
kar fattiga länders möjlighet till utveckling. 
Diakonia, 2004, 15 minuter, filmen (VHS eller DVD) inklusive 
faktablad kostar 100 kronor. Porto tillkommer. 
Enbart faktablad, gratis mot porto. 
 
       Så länge det finns hunger 
        De jordlösas rörelse i Brasilien 
Av Lennart Kjörling  
Boken beskriver de jordlösas 
kamp i Brasilien. Den som äger 
har makt - det är en gammal san-
ning i Brasilien. Men den godtas 
inte stillatigande av dem som ing-
en har, och de jordlösa för sedan 
många år en hård kamp för rätten 
att sörja för sin egen överlevnad. 
Deras rörelse, MST, går ofta helt 
frankt in och ockuperar obrukad 
mark. Men deras plasttält raseras 
av polis och jordägare, och de blir 
avhysta gång på gång. MST drivs av en helhetssyn och de 
jordlösa satsar hårt på ekologi, jämställdhet, kultur och ut-
bildning - allt hänger ihop, menar de.  
UBV, 2004, 254 sidor, 220 kronor. Utgiven av Ordfront. 
       
       Vatten - en oändlig historia 
Av Jan-Olof Drangert 
Boken handlar om människans liv 
och strävanden på vattnets villkor. 
En bok för gymnasister och stu-
diegrupper som vill studera vatten-
frågor. 
Vatema, 1996, 70 sidor, 50 kr. 
Klassuppsättning (15 ex) kostar 
40 kronor styck. 
 
 
                 Vattenkriget  
 ☼                - bolivianer som stred för varje droppe 
Sötvatten är en av jordens vikti-
gaste resurser och rent vatten är 
nödvändigt för människan överlev-
nad. I denna film möter vi männi-
skorna i den bolivianska staden 
Cochabamba där invånarna såg 
tillgången till vatten hotad när det 
kommunala vattenbolaget privati-
serades. 
NBV, 2005, VHS/DVD 13 minuter 

 
I denna filmserie ingår även: 
Hot från havet - människor som vittnar om 
klimatförändringar 
Se sidan 100 för mer information!  
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Överlevare - sydafrikanska kvinnor talar ut om 
våldtäkt  
Se kapitel Jämställdhet och genus sidan 90 för mer 
information  
  Filmerna är producerade 2005 av NBV med stöd från Sida 
och kan lånas från NBV-avdelningarna eller köpas från NBV-
förbundet. DVD 100 kronor, VHS 75 kronor. Se www.nbv.se 
 
☼                 Vatten för livet/Fluid of life  
2000-talets största resursfråga är världens behov av vat-
ten. Fördelningen av vattenresurser är mycket ojämn och 
har lett och leder fortfarande till stora konflikter världen 
över. Filmen skildrar hur man försöker lösa detta problem i 
Kenya där Kenyas Röda Kors inlett ett vattenutvecklings-
projekt i samarbete med Svenska Röda Korset. 
Språk: Engelska med svensk text 
   Ta kontakt med någon av Röda Korsets regionkontor för 
lån av filmen. Kontaktinformation finns på www.redcross.se
Röda Korset, 2000, 10 minuter, DVD och VHS 
 
☼         Vatten, mat och hunger 
Vi människor är beroende av vat-
ten, inte bara av rent dricksvatten 
och vatten för att tvätta oss, utan 
vi behöver också stora mängder 
vatten för att producera vår mat. 
Hungern i världen hör därför intimt 
samman med tillgången till och 
kvaliteten på vattnet. I det här för-
djupningsmaterialet beskriver Lut- 
herhjälpen sambanden mellan hungern och vattenproblema-
tiken. Det visar också på olika lösningar som, om vi verkli-
gen bestämmer oss, kan utrota hungern i världen och 
skapa en hållbar vattenanvändning som vi kan lämna över 
till kommande generationer. 
Svenska kyrkan, Lutherhjälpen 2006, 52 sidor, gratis. 
 
       Vatten, GATS och privatiseringen i södra Afrika  
Av Lasse Karlsson, Jenny Nilsson och Marja Wolpher 
Inom ramen för GATS-förhandling-
arna kräver EU att 72 andra län-
der, bland dessa Moçambique, 
Namibia, Sydafrika och Zimbabwe, 
skall släppa in internationella vat-
tenföretag. 
   Inom unionen vill man dock inte 
öppna vattensektorn för privata fö-
retag. Det blev resultatet av om-
röstningen i Europaparlamentet 
11/3 2004 angående vatten i den 
inre marknaden. 
  Kampanjen är ett samarbete mellan Afrikagrupperna och 
Attac, FIAN, IKFF, UBV/Latinamerika, och Nätverk Södra Af-
rika.  
   Finns att ladda ner från 
www.afrikagrupperna.se/pdf/vatten_studiematerial.pdf 
Afrikagr., 2004, 28 sidor 

☼        Vatten – för mycket, för lite, förgiftat 
Svalornas tematidning för 2006 
handlar om vatten.  Svalkande, 
kivgivande och ovärderligt. Men 
också en orsak till konflikter, för-
ödelse och död. En resurs som allt 
för ofta tas för given och förstörs. 
Artiklarna handlar om vat-
tensituationen i Indien och Bangla-
desh, hur människors liv påverkas 
av vattenproblemen och hur det är 
möjligt att arbeta för en positiv ut-
veckling för både människor och miljö. 
Svalorna I_B, 2006, gratis mot porto 
 
       Vatten. Rättighet eller handelsvara? 
Av Ann-Christin Sjölander Holland 
Det sägs att vatten är en rättighet, 
men verkligheten ser annorlunda 
ut. En handfull gigantiska företag 
skaffar sig allt större makt över 
vatten i världen. De som drabbas 
är de fattigaste i Syd som inte an-
ses vara kommersiellt gångbara. 
Agora, 2003, 239 sidor, 50 kr 
 
 
 
 
       Vill du veta sanningen om vanliga bananer? 
Bara några få procent av de bana-
ner som säljs i Sverige idag har 
odlats utan kemiska gifter. Vi vill 
öka andelen till var tionde banan. 
Det motsvarar en minskad använd-
ning bekämpningsmedel med cirka 
20 000 kilo på ett år. Ungefär tu-
sen bananarbetare skulle slippa 
använda gifter i sitt arbete. Livet 
blir bättre för både människor, djur 
och växter i och kring bananodling-
arna. 
SNF, 2005, 6 sidor, gratis 
 
      World Food Program – affischer 
WFP har gett ut 15 affischer som kostnadsfritt kan rekvire-
ras från organisationen.  
WFP 
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       Världens natur 2004 
2004 var temat världens mat.  
   I  webbmagasinet kan du följa 
med på en resa världen över. Vi 
har sänt reportrar och fotografer 
till Brasilien och Mexico, till Malawi 
och Lettland. Vi har tagit pulsen på 
dem som styr livsmedelshandelns 
öde – ministrar, livsmedelsjättar 
och WTO-förhandlingar.  
   Maten du äter är i högsta grad 
en global fråga. Vad du äter påverkar! Din egen hälsa, men 
också mycket mer än det: naturen där maten odlas, resurs-
fördelningen mellan rika och fattiga länder.  
   Med Världens Natur vill vi försöka visa sambandet, från 
frukostbordet i Sverige till Mexikos majsodlingar.  
   Läs om fantastiska framsteg – och om allvarliga hot. Allt 
en följd av hur vilka val vi människor gör – i butiken och vid 
storpolitikens förhandlingsbord. 
   Häftet till Världens Natur 2004 kan beställas separat. 
SNF, 2004, 24 sidor, gratis 
 
☼        Världens vatten 
Vatten kan vara orsak till krig, men också till samarbete. I 
stora delar av världen sinar källorna med friskt vatten. Vat-
tenkrävande grödor konstbevattnas för att exporteras till 
länder som Sverige. Industriellt avfall och avlopp förstör 
grundvattnet. Samtidigt tvingas människor köpa sitt dagliga 
vatten på privata marknader. Men det finns också lösningar 
på vattenproblematiken.   
   Med konkreta exempel från olika delar av världen och pe-
dagogiska övningar lyfter studiematerialet Världens vatten 
fram en av vår tids stora frågor.  
NBV, 2007 med stöd av Sida.  
Lånas ut från NBV-avdelningarna; www.nbv.se 
 

Internetadresser 
 
FIAN 
www.fian-sverige.org/ 
FIAN står för Foodfirst Information and ActionNetwork. 
   FIAN-Sverige är den svenska sektionen av FIAN, en inter-
nationell människorättsorganisation som arbetar för rätten 
att försörja sig. Arbetet baseras på internationella överens-
kommelser om de mänskliga rättigheterna.  
   Rätten till tillfredsställande levnadsstandard, inklusive mat, 
slås fast i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättig-
heterna samt i konventionen om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter. 
 
Frivillig enkelhet 
www.frivilligenkelhet.nu 
”Vi har utvecklat dessa hemsidor av flera skäl: 
· Vi har själva ett behov av att reflektera över dessa frågor. 
· Vi tror att det kan vara värdefullt för många andra 
människor att stanna upp och ifrågasätta. 

 

· Vi tror att det kan vara värdefullt för samhällsutvecklingen. 
- Vi tror att många människor som ges tid att fundera på 
vad som är verkligen viktigt i livet finner att den rådande 
tidsandans budskap inte leder riktigt dit de vill. Många 
människor kan påverka tidsandan och samhällsutvecklingen 
i en mer mänsklig och hållbar riktning.” 
 
Global Water Partnership 
www.gwpforum.org 
GWP bildades 1996 och har sitt säte i Stockholm 
Från hemsidan kan man ladda ner informationsmaterial.  
 
Human Development Report om vatten 
FN:s utvecklingsprogram UNDP:s rapport om mänsklig 
utveckling handlade 2006 om vatten och gick under nam-
net Bortom bristen på vatten: Makt, fattigdom och den 
globala vattenkrisen.  
UNDP, 2006, rapport och svensk sammanfattning är 
gratis och kan laddas ner från www.undp.se. 
 
Hur Indien och Kina får en andra skörd av proteiner 
www.omvarldsbilder.se/2005/050421.html  

Ö Vi är vana vid den gamla sanningen att köttproduktion krä-
ver fyra till sex gånger större åkerareal än samma närings-
innehåll från rent vegetarisk kost. Indien och Kina har utveck-
lat metoder för att kunna producera kött och inte minst mjölk 
från skörderester - vilket betyder att man i praktiken får en 
andra skörd av proteiner från samma sådd samt att ingen 
eller mycket liten ytterligare areal behöver tas i anspråk.  
(Omvärldsbilder 21 april 2005.) 

 
Interaktiv världskarta över hunger i världen 
www.wfp.se 
Den interaktiva kartan över hunger i världen kan laddas ner 
från World Food Programs webbplats.  
 
Spelet om maten 
www.foodgame.nu/ 
Se sidan 135 för mer information! 
 
Consultative Group On International 
Agricultural Research 
www.cgiar.org/ 
 
Skolmat blir kunskap 
www.fn.se/skolmat
Skolmat blir kunskap är en kampanj från Svenska FN-för-
bundet som vill göra skillnad för barn som lever i extrem 
fattigdom. Med gratis skolmat lockas fler barn till skolan. 
Näringen från maten gör det möjligt för barnen att koncent-
rera sig på sina studier. Kunskapen från skolan hjälper dem 
ur fattigdom. Genom kampanjen uppmärksammas att ett 
näringsrikt mål mat i skolan är ett enkelt men konkret sätt 
att ge fattiga barn chansen att lära och utvecklas. Till kam-
panjen finns material till individer och grupper som vill ar-
beta med att uppmärksamma frågan. Beställ material via 
hemsidan. 
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Del av artikel ur Nerikes Allehanda 8 juni 2003 
 

Örebroare på vandring för kaffeskörden 
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REGNET HAR ÖST under natten och det 
har varit svårt att sova. 
   Vi har vaknat tidigt på morgonen av 
tupparnas galande och ett barns hjärt-
skärande skrik. 
   Är det öronen som värker eller är det 
hunger? En stund senare står vi utanför 
handelsboden. Vi har bestämt möte med 
Juan Lopez och hans fru Maria Garcia 
och deras l7-årige son Roberto. Vi hand-
lar majsmjöl, socker, salt och svarta bö-
nor. 
   Familjen Lopez är mayaindianer och 
bor i byn Yalambojoch i norra Guate-
mala. De har en egen kaffeodling i 
regnskogen ett stycke från byn, alldeles 
invid mexikanska gränsen. Dit ska vi 
vandra för att plocka kaffe. 
   Fukten efter nattens häftiga regn sti-
ger uppåt. Det blir varmare längre fram 
på förmiddagen. Vegetationen blir allt 
tätare. Här och där skymtar bananörter 
med mogna frukter. Fåglarna sjunger 
men syns inte till i det täta buskaget. 
   Vi vandrar från byn, som ligger i 600 
meter över havet. Efter några timmar sik-
tar vi lagunen Yolnabaj. Den skiftar i blå-
grönt och ligger som en spegel mitt i 
djungeln. Nu är vi nere på 1000 meters 
höjd, här finns de bästa förutsättningar för 
ett bra kaffe. 

 

JUAN HAR GÖMT balsastockar vid stran-
den och vi hjälps åt att surra fast dem fem 
och fem till flottar. Vi skjuter ut dem i la-
gunen och sätter oss tillrätta med rygg-
säckarna mellan oss. Det är alldeles stilla i 
luften. 
   En dryg timme senare har Juan och hans 
son Roberto tagit oss över till andra sidan 
och vi landar mjukt på stranden. Djungeln 
tätnar allt mer och nu tar Juan täten. Han 
får användning för sin långa och breda 
machete. Plötsligt öppnar sig vegetationen 
och familjens skärmtak dyker upp - ett 
plåttak som står på stockar över ett stam-
pat jordgolv. 
   - Här har mina förfäder odlat majs och 
bönor generationer tillbaka, ja, i alla fall 
de senaste hundra åren. Nu odlar vi kaffe 
här i stället, berättar Juan. Marken är 
mycket bra för det, den är varm och fuk-
tig. Här är aldrig frost. 
   Så fort vi kommer fram börjar syss-
lorna. Maria sätter igång med att baka 
tortillas på en bit plåt över den öppna el-
den och några av oss hämtar vatten i flo-
den. 
  För sex år sedan planterade Juan kaffe-
buskarna och valde sorten "Bourbon". De 
ger första skörden efter tre år. 
  Han utrustar oss med varsin flätad korg 
som fästs med ett rep runt midjan. Ute i 
djungeln plockar vi buske i efter buske. 
Röda och orange bönor, Juan själv plockar 
de omogna gröna. Efter en timmes arbete 
har vi kanske fått  ihop  bortåt  4000 kaf- 
 

 
När kaffedofterna sprider sig i köket, 
har du kanske precis lagt sista handen 
vid de bönor familjen Lopez drivit upp i 
den lilla byn Yalambojoch i Guatema-
la. De är mayaindianer och kaffeod-
lare, och när de tre örebrolärarna 
Christer Blohm, Kerstin Göras och 
Gunilla Muhr reste till Guatemala för 
att delta i ett Sida-projekt, gästade de 
den stora familjen och deras odlingar. 
 
fefrukter, vilket skulle rä till ett kilo 
färdigmalet kaffe.    

cka 

    Nu ska det röda, köttiga skalet bort och 
strax har Juan plockat fram sin kvarn ur 
ett gömsle i skogen. l den skiljs själva kaf-
febönorna från sitt hölje. 
MARIA HAR FÖRBERETT vår middag. 
Juan hugger ner en bananstock, pacaya, 
några citrusfrukter och trädtomater.  
Klockan närmar sig sju och här faller 
mörkret väldigt fort. Innan dess hinner vi 
ut i skogen för att plocka ner de torra ba-
nanblad som ska bli vår sovplats för nat-
ten. 
   Nästa morgon bär det av tillbaka ner 
mot lagunen. Där sköljer vi kaffebönorna 
innan vi åter flottas över i vattnet.                         Nu blir kaffet kaffe. Vid röstningen bil-

das och frigörs de ämnen som ger kaffet 
dess arom och fyllighet, vattnet avdunstar, 
bönorna blir spröda och utvidgar sig. 
Rostas kaffet för mycket avdunstar en del 
av oljorna, medan andra bränns. Det blir 
då en bitter och frän smak utan arom och 
fyllighet. Rostas kaffet däremot för lite 
utvecklas inte alla oljor och kaffet blir för 
svagt. 

  Vägen tillbaka blir lång och mödo sam. 
Det är hett och det går brant uppför och de 
blöta kaffebönorna väger en del. Tillbaka 
i byn måste kaffebönorna torka och vi 
breder ut dem på gårdsplanen. Har famil-
jen tur med vädret så går det på en vecka. 
   I år har jag haft svårt att få mitt kaffe 
sålt. Uppköparna från Huehuetenango har 
inte varit här på länge. Det finns tillräck-
ligt med kaffe på andra ställen i landet 
och hit tar det nio timmar att ta sig. Upp-
köparna vet också att det står kaffe lite här 
och där och bjuder lågt, säger Juan. 
   Han har fortfarande halva årsskörden i 
säckar hemma på gården. Skulle han få 
allt sålt i år, 675 kilo, skulle han få 5000 
quetzales och på det ska han försörja hela 
sin familj.  

 

JUAN OCH MARIA är båda 54 år och 
stolta föräldrar till tolv barn i åldrarna 7-
35 år. Alla är ovanligt nog fortfarande i li-
vet och flera av dem bor alltjämt hemma, 
liksom en del av de sexton barnbarnen. 
  Det är trångt i familjens boningshus. När 
vi tittar in finns där bara fyra träbritsar. 
Kanske är det så att några av dem sover i 
kokhuset, där maten lagas och det ständigt 
är rökigt. Hönsen och hundarna lever 
nära. 
  Juan själv har gått två år i skolan och 
kan knappt skriva. Maria är analfabet, vil-
ket är särskilt vanligt bland den äldre ge-
nerationen mayaindianer. Däremot har 
alla barn i familjen utom den äldsta sonen 
gått sex år i skolan, där de lärt sig läsa, 
skriva, räkna och spanska. Till vardags 
pratar de indianspråket chuj. Juan och 
Maria hade önskat att alla barn skulle fått  

 
möjlighet att studera vidare, men pengar-
na har inte räckt till. 
   När familjen Lopez har lagt sista han-
den vid bönorna och förhoppningsvis fått 
det mesta sålt, tar andra krafter vid. Deras 
kaffe blir snart en vara på världsmarkna-
den, en väl så viktig. Näst olja är kaffet, i 
penningvärde räknat, den största handels-
varan i världen.  
 

PÅ DE STORA råvarubörserna i New 
York och London byter råkaffet ägare. 
Priserna varierar kraftigt beroende på 
frost, naturkatastrofer, torka, politiska be-
slut och spekulation. Philip Moms och 
Nestlé är de största aktörerna i den här 
branschen. Det är också dessa bolag som 
äger de stora svenska rosterierna, Zoéga i 
Helsingborg och Gevalia i Gävle. Där-
emot är det välkända Löfbergs Lila i 
Karlstad fortfarande ett svenskägt familje-
företag. 
   Varje rosteri och varje sort har sin egen 
blandning, röstning och kvalitetskontroll 
där man bedömer smak, lukt och färg. Det 
är i det här skedet som man på Löfbergs 
"kryddar" några av sina blandningar med 
kaffe från just Guatemala. 

   Nu är det inte långt tills dess att den så 
eftertraktade koppen kaffe hamnar på vårt 
fikabord. När vi fyller vår kaffekopp så 
måhända finns där en eller annan böna 
från familjen Lopez lilla odling djupt inne 
i djungeln i Guatemala. 
 
TEXT OCH BILD: CHRISTER BLOHM 
och KERSTIN GÖRAS 



Internationella organisationer 

I Beställningsadresser (sidan 157) redovisas adresserna till 
samtliga medverkande organisationer. 
 
       Choike 
www.choike.org/ 
Choike is a portal dedicated to improving the visibility of the 
work done by NGOs and social movements from the South. 
It serves as a platform where citizen groups can dissemi-
nate their work and at the same time enrich it with informa-
tion from diverse sources, which is presented from the per-
spective of Southern civil society. 
   Choike is the Mapuche name for the Southern Cross, the 
constellation that helps travellers find their way. In the same 
way, Choike.org helps Internet users find the best of the 
South on the web. 
 
       EU 
www.europa.eu.int 
 
       FN - UNRIC 
www.unric.org   
UNRIC - FN:s regionala informationskontor för Västeuropa 
   Vad som händer i korridorer och konferensrum i FN:s 
huvudkvarter eller på de många fältuppdragen runt om i 
världen kan tyckas avlägset, abstrakt och irrelevant för de 
som inte berörs direkt. UNRIC är länken som visar hur nära, 
konkreta och relevanta de frågor som FN arbetar med är 
för alla. UNRIC:s huvuduppgift är att sprida FN:s budskap 
och att sprida kunskap om FN och FN-familjens aktiviteter. 
Kort sagt är UNRIC:s arbete att vara en lokal röst för den 
globala visionen av FN.  
   Förutom att publicera relevant information på hemsidan, 
erbjuder UNRIC tillgång till tryckt informationsmaterial och 
erbjuder även gratis utlåning av AV-material.  
 
       FN – globalt uppdrag 1945-2004 
Den enda uppslagsboken om FN på svenska. Boken är en 
ovärderlig källa för alla elever som skriver uppsatser och 
gör specialarbeten om FN eller någon av de frågor FN arbe-
tar med. Boken bör alltså finnas på gymnasieskolor och 
bibliotek. 
   FN – globalt uppdrag inleds med ett omfattande kapitel 
om FN: historia, uppbyggnad, verksamheten då och nu, 
idégrunden och medlemmarna. 14 översikter över FN:s ar-
bete med olika sakfrågor, exempelvis mänskliga rättigheter, 
fredsbevarande, nedrustning, utvecklingssamarbete och 
hållbar utveckling ingår. Några översikter belyser FN-refor-
mer. Peter Wallensteen, professor vid freds- och konflikt-
forskningen på Uppsala universitet, medverkar med en arti-
kel om Dag Hammarskjöld. FN:s tidigare rättschef Hans Co-
rell medverkar med en artikel om FN:s framtid med ut-
gångspunkt från hans egen 10-åriga erfarenhet från de in-
nersta FN-kretsarna. Det finns en artikel om Sverige och 
FN. Visioner om FN ur ungdoms-, gender- och folkrörelse-
perspektiv ingår. Ett kalendarium på drygt 350 sidor med 
kortare notiser och längre artiklar om FN:s arbete år för år 
1945-2004 gör boken unik. Ett antal schematiska översik-
ter över bland annat FN-systemet, hur FN vakar över mänsk-

liga rättigheter och FN-systemets humanitära organ och ut-
vecklingsorgan kompletterar texterna. Litteraturförteckning 
och register avslutar boken. Boken är i 4-färg med många 
fotografier, diagram, kartor och faktarutor.  
FN-förbundet, 2005, 480 sidor, 400 kronor.  Medlemspris: 
275 kronor 
 
        FN:s utvecklingsprogram UNDP  
www.undp.se och www.undp.org 
FN:s utvecklingsprogram UNDP arbetar med att stödja fat-
tiga länder för att hitta lokala lösningar på globala och na-
tionella utmaningar för utveckling. UNDP har fem verk-
samhetsområden; demokratisk samhällsstyrning, fattig-
domsbekämpning, hiv/aids, energi- och miljöfrågor samt 
konfliktförebyggande.   
 
       Internationella valutafonden 
www.imf.org/ 
 
       Vägledning för organisationsutveckling. 
       Manual för organisationsanalys. 
Av Greger Hjelm 
Att arbeta med organisationsana-
lys och organisationsutveckling 
bör vara en kärnverksamhet i ut                                                                   
vecklingsprojekt. Utan en gedigen 
kunskap om den egna organisa-
tionen och om samarbetspartners 
försvåras arbetet med sakfrågor-
na och även effektiviteten i utveck-
lingsinsatser. 
   Dessa två handböcker, som 
finns både på svenska och engelska, ger fördjupade kun-
skaper i metodik kring analys och förändringsarbete. Meto-
diken och även det medföljande frågeformuläret är struktu-
rerad kring modeller som fångar upp olika perspektiv inom 
en organisation. 
   Tänkbara användningsområden där handböckerna kan 
vara till nytta är vid analyser av samarbetspartners nuva-
rande ställning och möjligheter till projektgenomförande 
samt för den egna organisationens utveckling och föränd-
ringsarbete. 
   Handböckerna finns både på engelska och svenska.  
Forum Syd, 2002, 48 resp. 28 sidor, 150 kronor styck 
 
        Utrikesdepartementet 
www.ud.se 
Sveriges stöd till FN är starkt. Läs mer om FN och några 
andra organisationer på direktlänken: 
www.regeringen.se/sb/d/1991 
 
       Världsbanken 
www.worldbank.org/ 
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        Att handla för jämställdhet  – ett gender- 
        perspektiv på global handel och WTO 
Av Klas Rönnbäck 
Vad händer om man anlägger ett genderperspektiv på han-
delsfrågor? Vilka effekter får då globala handelsavtal för 
jämställdhet och fattigdomsbekämpning? Alla erfarenheter 
visar att ökad jämställdhet och minskad fattigdom går hand 
i hand. Redan 1995 uppmanade FNs kvinnokonferens värl-
dens regeringar att integrera genderfrågor i all politik. I 
praktiken har detta ännu inte skett i något handelsavtal. För-
fattaren ger en bild av de samband mellan handel och gen-
der som identifierats i olika studier runt om i världen. Fall-
studier belyser effekter i bland annat Afrika. 
Forum Syd, 2003, A4, 64 sidor, 50 kronor 
 
         Don´t Look Back 
I väpnade konflikter är kvinnor spe-
ciellt utsatta. Miljoner kvinnor har 
jagats bort från sina hem och 
tvingats skapa sig en ny tillvaro. 
De måste dra försorg om sig 
själva och sina familjer och genom 
ren viljekraft överlever de fördrivna 
kvinnorna. Videofilmen Don´t Look 
Back visar dessa kvinnors styrka 
och mod och varför de behöver 
vår hjälp.  
   Språk: engelska och franska 
UNHCR, 2001, 8 minuter, utlånas gratis 
 
☼         Förändringens kraft 
Sidas stöd till samarbete mellan civila samhällets organisa-
tioner. 
”Det civila samhället är en stark 
kraft för förändring - för 
demokrati, mänskliga rättigheter, 
fred och ekonomisk utveckling. 
Det civila samhället växer också i 
betydelse som en global arena. 
Sida arbetar för att stärka fattiga 
människors möjlighet till orga-
nisering och stödjer organisationer 
och initiativ som främjar de fat-
tigas intressen. Här presente- 
ras det stöd som Sida ger till svenska folkrörelsers och or-
ganisationers eget utvecklingssamarbete. Totalt sett sam-
arbetar mer än 500 svenska organisationer med över 2 000 
lokala, regionala och globala organisationer i hela världen.” 
   Kort historik över svenskt bistånd 1866-2005. 
Sida, 2005, 40 sidor, gratis 
 
☼       Gör kön till en fråga om makt 
Av Annica Holmberg 
Att svenska organisationer skulle vara bättre på jämställd-
het än sina samarbetspartners i andra länder är en myt. För 
att uppnå jämställdhet krävs både insikt, kunskap och en 
vilja till förändring. Det är inget som kommer automatiskt 

med mellanmjölk, svensk skola eller 
jämställdhetsplaner på jobbet. 
   Men de organisationer som är be-
redda att förändra sina egna och sam-
hällets attityder till det som anses 
kvinnligt och manligt kan tillsammans 
med sina samarbetspartners utmana 
könsmaktsordningen, både här i Sveri-
ge och i samarbetslandet.  
   Gör Kön till en fråga om makt diskuterar genusperspekti-
vets betydelse för samarbetet mellan organisationer i Syd, 
Öst och Nord. Skriften ger också exempel på metoder kring 
hur genusperspektiv och jämställdhetsmål kan integreras 
och mätas i projekt och organisationer. 
Forum Syd, 2005, 72 sidor, 120 kronor 
 
        Hoppa hage. Om flickors hopp och hopplöshet 
"Hoppa hage" är en av världens äldsta lekar; en lek som 
flickor över hela jorden delar. Många har också värre saker 
gemensamt. Flickor och kvinnor är de som är mest utsatta 
för övergrepp som t.ex. barnprostitution, könsstympning, , 
misshandel, barnarbete m.m. I filmen möter du bl.a. Soni, 
Mou, Dalai, Rsmeralda, Dene och Maude och får en glimt av 
hur livet kan te sig för dem och miljoner andra flickor över 
hela världen.  Se sidan 31 för mer information! 
Cinebox, 2002, 52 minuter, köp av svensk version från 
Cinebox eller lån via AV-central 
 
☼       Gör världen jämställd!   
Av Anna Norlin 
”All min erfarenhet säger att den allra viktigaste frågan för 
världens utveckling är kvinnors rättigheter.” 

 Kofi Annan, FN:s Generalsekreterare 
Trots att FN:s Kvinnokonvention 
fyller 25 år under 2006 är den helt 
okänd för många. Och trots att 
Sverige tillhör de dryga 90 pro-
cent av världens länder som skrivit 
under konventionen är det fortfa-
rande långt kvar till jämställdhet 
både här och ute i världen.  
    Det är utgångspunkten för UNI-
FEMs samarbete med ABF där syf-
tet är att starta studiecirklar kring 
jämställdhet och Kvinnokonventio-
nen. Överallt har kvinnor och män olika villkor. Inom politik, 
näringsliv och ekonomi har kvinnor alldeles för lite infly-
tande. I Sverige är 76 procent av alla chefer män – en hög 
siffra internationellt sett och bara drygt två procent av 
VD:ar i börsnoterade bolag är kvinnor. Kvinnor tjänar fortfa-
rande 83 procent av männens lön. I världens parlament 
som fattar beslut om framtiden sitter knappt 17 procent 
kvinnor. En grundregel tycks vara att där makten finns, 
finns alldeles för få kvinnor – eller inga alls.  
Unifem, 2006, 30 sidor 
Studiehandledningen kan laddas ner från ww.unifem.se 
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       Ickevåld och genus 
Redaktör: Anna Höglund m fl 
Ickevåld och genus belyser kopplingen mellan våld/ickevåld 
och genus ur en rad olika aspekter. I nio texter berättar 
fredsaktivister och experter om kvinnors starka engage-
mang för fred och ickevåld, och om hur de drabbas av väp-
nade konflikter. 
   Det är vår förhoppning att boken skall ge både fakta och 
inspiration i frågor om genus och ickevåld, samt bidra till att 
öka kunskapen om och insikten i att kulturella uppfattningar 
och normer om manligt och kvinnligt har betydelse för att 
undvika väpnade konflikter liksom i processer för fred, sä-
kerhet och försoning. 
Kristna Fredsrörelsen, 2004, 57 sidor, 40 kronor inkl porto 
 
☼        Informera om Jämställdhet mot aids! 
Se sidan 74 för mer information! 

 
☼       Jämställdhet gör världen rikare  

lllustrationer: Nina Hemmingsson 
Skriften syftar till att inspirera lärare av alla kategorier och 
på alla skolstadier att ta sig an frågor kring jämställdhet för 
hållbar utveckling i ett globalt perspektiv. Förslag ges på 
material och metoder för egen fortbildning, och för ett pe-
dagogiskt arbete med eleverna. Upplägget bygger på skri-
benternas - verksamma lärare och pedagoger med doku-
menterad genuskompetens - erfarenheter och tips. 
   Det hela är alltså konkret och "hands on" med tips på ar-
betssätt, litteratur, filmer och länkar. Inflikade mellan skri-
benternas avsnitt ligger olika "case" - exempel på utveck-
lingssamarbete där jämställdhet och genusmedvetenhet 
står i fokus. Så skildras bland annat arbete med flickskolor i 
Afghanistan, förändringsarbete kring traditionell mansroll i 
Sydafrika, genusutbildningar i Argentina och Angola, flickors 
och pojkars engagemang för barns rättigheter världen över.  
   Flera metod- och materialexempel beskrivs, exempelvis på 
hur man kan arbeta med killgrupper, aktivt lärande och si-
muleringsspel, värderingsövningar eller med interaktiva spel 
på nätet.    
Sida, 2006, 100 sidor, gratis 
 

☼        Jämställdhet gör världen rikare 
- 25 exempel på hur jämställdhet 
kan minska fattigdomen. 
   Världen har blivit en bättre plats 
att leva på När tidningar och TV 
rapporterar om krig och terror, 
miljökatastrofer och svält, kan det 
vara svårt att tro att världen har 
blivit en bättre plats att leva på. 
Men så är det. 
   Medelinkomsten i många fattiga 
länder har ökat. Spädbarnsdödlig-
heten har halverats och fler mödrar klarar förlossningen än 
tidigare. Åtta av tio barn får gå i skolan idag. Under 30 år 
har andelen demokratiskt valda regeringar ökat från 27 till 
70 procent. 
   Men brist på jämställdhet mellan kvinnor och män är ett 
hinder för utvecklingen i många länder. Därför är jämställd-
hetsarbetet en del i all Sidas fattigdomsbekämpning och in-
satserna riktar sig till både flickor och pojkar, kvinnor och 
män. 
   Det bidrar till att förverkliga de millenniemål för global ut-
veckling som världens länder kommit överens om i FN - åtta 
mål som kan förändra världen. 
Sida, 2005, 14 sidor, gratis 
 
        Kvinnor i Indien. Förtryck och motstånd 
1998 reste tretton kvinnor från 
SAC-Syndikalisterna runt i Indien. I 
den här tidningen lyfter de fram 
exempel på kvinnor som man möt-
te, som lyckats vända utveckling-
en och stötta varandra för att orka 
göra motstånd mot ockrare, hindu-
högern, multinationella företag 
och de patriarkala strukturerna. 
SAC, 1999, 16 sidor, gratis mot 
portokostnad 
 
       Kvinnans rättigheter 
UD, 1999, 56 sidor 
Kan endast laddas ner som pdf-fil från www.ud.se 
 
        Kvinnor med öppna ögon  
Filmen berättar om kvinnor som "öppnat sina ögon" och 
som kämpar för att bli fria. I porträtt av kvinnor i Västafrika 
får vi möta deras syn på demokrati, politik, omskärelse, 
ekonomi, hiv/aids och barnäktenskap. 
   Dokumentären har vunnit många internationella priser. 
Sida, 1993, 52 minuter, utlånas gratis  
 
        Kvinnor i världen. Kvinnor berättar om kvinnor. 
De kvinnor som träder fram i denna bok kommer från fyra 
kontinenter och lever under mycket olika villkor. En av 
kvinnorna vi lär känna i boken är offer för kriget i Bosnien, 
en annan deltar i frihetskampen I Västsahara, en tredje har 
mist sin man i Tjernobylkatastrofen, en fjärde har lämnat 

 

Ö 

 88 



Jämställdhet och genus 

Iran. Vi möter också unga och gamla kvinnor från Vietnam, 
Filippinerna, Sydafrika, Egypten, Argentina och Bolivia.  
   Materialet producerat av ABF. 
Bilda Förlag, 2001, 96 sidor, 100 kronor 
 
       Med kvinnors ögon 
Redaktörer Monica Roselius och Ann-Christin Nedgård 
Med kvinnors ögon är en antologi med bidrag från olika skri-
benter. Samtliga har erfarenhet av kvinnors villkor i Tredje 
världen.  
Bilda Förlag, 1999, 144 sidor, 154 kronor 
Se sidan 82 för mer information! 
 

☼       Skål för kvinnoförtrycket  

Makt, sex, risker och ansvar. Varför dricker män mer alko-
hol? Och hur gör industrin för att öka konsumtionen bland 
kvinnor? Utställning om kvinnor som ny målgrupp för alko-
holindustrin. Utställningsskärmar, foldrar och bildspel.  
För högstadiet och gymnasiet. 
IOGT-NTO och NBV, 2006  
Utställningen utlånas gratis mot halva fraktkostnaden. Det 
går även att beställa foldrar och bildband gratis mot porto. 

 
              Sneställt 

 ☼           Vad har det med dig att göra? 

Om kön, makt och våld 
Se sidan 125 för mer information! 
 
☼       Stå upp för Afrika   
Ett häfte om hiv/aids och jämställdhet bland ungdomar i 
södra Afrika. 
Se sedan 75 för mer information! 
 
       Trade Myths and Gender Reality. Trade 
       Liberalisation and Women's Lives. 
Red. Angela Hale 
Boken informerar om hur kvinnors situation påverkas av den 
alltmer globaliserade världshandeln. Beskrivande artiklar 
blandas med fallstudier från Afrika, Asien och Latinamerika. 
Global K., 1998, 88 sidor, 100 kronor 
 
  

       Ur askan i elden  
       - handel med barn i Moldavien 
Moldavien, Europas fattigaste land, är ett av de större ur-
sprungsländerna för handel med barn i Europa. Alternativet 
för barn utan sociala skyddsnät är oftast institutioner, t.ex. 
barnhem där utbildning och social träning är närmast obe-
fintlig. Vid sexton års ålder upphör statens ansvar för bar-
nen och barnen lämnas till en oviss framtid. Flickor faller lätt 
offer för människohandlare. Filmen presenterar ett program 
för barn och ungdomar som ska motverka handel med 
barn. 
RB, 2003, 14 minuter, utlånas gratis 
 
        Ungas röster i Östafrika  
         - sex dokumentärfilmer om unga kvinnors situation   
IOGT-NTO-rörelsen har i den sats-
ning som inleddes i regionen 2003 
genomfört ett mediaprojekt där 
ungdomar från Kenya, Tanzania 
och Uganda fått filmutbildning. De, 
huvudsakligen unga kvinnor, har 
därefter producerat sex dokumen-
tärer om vad de ser som viktigast 
för unga kvinnor idag. Temana är 
hembiträden utan rättigheter, miss-
handel och kvinnoförtryck (och al-
kohol), alkoholens verkningar, ab-
ort, fiskare utan arbete och land 
samt gatubarn. 
   Studieblad medföljer varje film. 
   Språk: textad på engelska och svenska 
IOGT-NTO, 2004, 6 filmer à ca 25 minuter, utlånas gratis 
mot porto, köp av alla filmerna 120 kronor för vhs och 150 
kronor för dvd. 
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    Vår värld                                                  
udiematerial om kvinnors villkor. 
V, 2004-2006 
 sidan 125 för mer information! 

        Women on the run  
e filmer som belyser livssituationen för tre kvinnor från 
nzania, Kenya och Uganda. Filmerna speglar kvinnors ut-
tthet och ger en förståelse för problem de ställs inför. 
rje film inleds med en kommentar av Oyoko Omondi från 
da Korset i Kenya.  

ena square handlar om Elisa Joseph, 23 år från Tanza-
, som berättar sin historia om hur hon som liten flicka 

rsköts av sina föräldrar och såldes som hembiträde. Efter 
t ha våldtagits blev hon så småningom prostituerad och 
ittad med hiv. Elisa lyckades dock komma bort från pro-

itutionen och arbetar nu med att uppmuntra andra flickor 
m hamnat lika snett som hon själv.  

 
omen on the run är inte bara samlingsnamnet på hela 

trilogin utan också namnet på den film som berättar om 
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Jämställdhet och genus 

könsstympning i Kenya. Linah Kilimo är känd parlamentsle-
damot och som flicka flydde hon från sin egen könsstymp-
ningsceremoni. Tillsammans med Tegla Loroupe, en världs-
berömd kvinnlig maratonlöpare, arbetar hon i dag mot 
kvinnlig könsstympning. 
 
Kidnapped childhood handlar om norra Uganda och det 
inbördeskrig som pågått där under många år. I filmen får vi 
följa några unga kvinnor som genom krigets fasor har berö-
vats sin barndom. Men filmen visar hur de lyckats komma 
tillbaka hem och hur de fått tillbaka sina liv och livsgnistan. 
   Bakgrundsinformation kopplat till filmerna finns på 
www.womenontherun.se.  
 
Språk: engelska med svensk text 
   Ta kontakt med någon av Röda Korsets regionkontor för 
lån av filmen. Kontaktinformation finns på www.redcross.se
Röda Korset, 2005, 28 minuter vardera, DVD 
 
                      Överlevare - sydafrikanska kvinnor  
☼                  talar ut om våldtäkt  
I Sydafrika begås enligt polisens 
uppskattningar 1,6 miljoner våld-
täkter per år. I denna film talar tre 
sydafrikanska kvinnor om våldtäk-
ter och dess konsekvenser. De 
vägrar kalla sig offer, känna skuld 
och vara tysta utan försöker istäl-
let att förändra såväl sin egen livs-
situation som samhället.  
NBV, 2005, VHS/DVD 12 minuter. 
 
I denna filmserie ingår även: 
Vattenkriget - bolivianer som stred för varje droppe 
Se sidan 82 för mer information! 
Hot från havet - människor som vittnar om klimatför-
ändringar 
Se sidan 100 för mer information! 
Filmerna är producerade av NBV med stöd från Sida och 
kan lånas från NBV-avdelningarna eller köpas från NBV-för-
bundet. DVD 100 kronor, VHS 75 kronor. Se www.nbv.se 

 
Internetadresser 

 
Afrikagrupperna 
www.afrikagrupperna.se
Hiv/aids är det största hotet mot utveckling i södra Afrika 
och jämställdhet är en nyckelfaktor i kampen mot aids. Där-
för driver Afrikagrupperna kampanjen ”Jämställdhet mot 
aids”. Fakta, artiklar, gratismaterial, studiecirkel m.m. 
 
AVIVA 
www.aviva.org 
AVIVA is a free 'Webzine', being run by an International 
group of feminists based in London. We are providing a free 
listings service for women everywhere. 

Beijing and Beyond 
www.beijingandbeyond.org/ 
Webbplats från uppföljningsmötet i mars 2005 av mötet i 
Beijing 1995. 
 
Genusforskning 
www.genus.gu.se/ 
Nationella sekretariatet för genusforskning har sitt säte i 
Göteborg. Webbplatsen innehåller mycket information, län-
kar, litteratur, nyhetsbrev m.m. 
 
Jämställdhet och genus på Internet 
Sammanställning av Internetadresser. 
   Laddas ner från www.denglobalaskolan.com. 
DGS, 2005, 4 sidor  
 
Kommittén för försvaret av  
iranska kvinnors rättigheter 
www.irandwr.org/svenska/ 
KFKIs verksamhet är inriktad på kvinnor i Iran, samt på 
problem som iranska, kurdiska och andra kvinnor med 
utländskt bakgrund kan ha i övriga länder. 
 
Mänskliga rättigheter - Kvinnors rättigheter 
Kvinnornas Grundlag i den vardag-
liga verkligheten.  
   Talare vid seminarium den 25 
april 2002. 
   Laddas ner från  
www.unifem.se/. 
Unifem, 2002, 99 sidor 
 
 
 
 
 
Women´s Net 
www.womensnet.org.za/ 
Sydafrikansk webbplats. 
 
Q Web 
www.qweb.kvinnoforum.se/ 
Q Webs övergripande mål är att främja kvinnors hälsa, jäm-
ställdhet och lika rättigheter genom empowerment - genom 
att frigöra kvinnokraft. 
 
Svenska UNIFEM 
www.unifem.se/ 
Svenska UNIFEM-kommitténs webbplats med information 
om FNs arbete för kvinnor i världen, särskilt i utvecklings-
länderna. 
   Föreningens tidskrift Botilda finns att läsa på hemsidan 
som pdf-fil. 
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Kataloger - Sammanställningar 

       "Alternativa Nobelpriset" 
www.rightlivelihood.se 
Sidan upptar bl.a. förteckning, med personbeskrivning av 
samtliga pristagare som erhållit Right Livelihood Award 
sedan 1980. 
 
        Books on Africa 2006-2007 
Nordiska Afrikainstitutets bokkata-
log. 
   Huvuddelen av Institutets sam-
manlagt över 600 publikationer är 
på engelska och avsedda främst 
för forskare, universitetsstuderan-
de och biståndsadministratörer in-
om olika organisationer. Titlarna 
presenteras utförligt på webb-plat-
sen www.nai.uu.se. 
   Publikationerna i serierna Cur-
rent African Issues, Discussion Pa-
pers och Research Reports finns 
också kostnadsfritt tillängliga elek-
troniskt (pdf-fil) genom webbplatsen. 
NAI, gratis 
 
         Den Globala Skolan - Program  
En terminsvis sammanställning av 
vad Den Globala Skolan erbjuder 
skolorna i första hand i form av 
fortbildningstillfällen och andra re-
surser. Utkommer i början av 
varje termin. 
DGS, ca 40 sidor, gratis 
 
 
 
 
       Den hemliga trädgården 1 
Texter Britt Isaksson, redaktör Sven Hallonsten 
Ett urval barnböcker från Afrika, Asien, Mellanöstern och 
Latinamerika. Se sidan 139 för mer information. 
2004, 32 sidor  

 
☼       Den hemliga trädgården. 2 - stigar och spår  
Redaktör: Sven Hallonsten 
Se sidan 139 för mer information. 
2005, 48 sidor 

 
☼       Den hemliga trädgården. 3 
- Det är tur att generaler inte läser barnböcker  
Redaktör: Sven Hallonsten. Medredaktör: Britt Isaksson 
Se sidan139 för mer information. 
2006, 76 sidor 
 
       Folkrörelseguiden 
        Samverkan över gränser för miljö och solidaritet 
Av Tord Björk och Jan Wiklund 

Detta är en guide för folkrörelser 
och andra intresserade av interna-
tionellt samarbete. Den innehåller 
adresser, begreppsförklaringar 
och beskrivningar av svårigheter i 
internationellt arbete. Dessutom 
innehåller den en adresslista över 
organisationer i Norden. 
   Främst riktar guiden in sig på 
förhållandet mellan olika organisa-
tioner och olika typer av organise-
rat arbete. I synnerhet i internationella sammanhang är det 
svårt att ha en överblick över vem som står för vad och 
vem som står bakom vad. Detta försöker denna guide råda 
bot på. 
MJV, 2001, 90 sidor, 30 kronor 
     
        Heta böcker från varma länder 
Redaktör Sven Hallonsten 
Ett urval skönlitteratur från Afrika, 
Arabvärlden, Asien och Latiname-
rika. 
Sida, 2003, 34 sidor, gratis 
Kan tills vidare endast laddas ner 
från www.denglobalaskolan.com 
eller 
www.sida.se/publikationer/. 
 
 
       Internationella biblioteket 
www.interbib.se 
Stor förteckning av 

• Nyheter och evenemang 
• Artiklar och Intervjuer 
• Musik 
• Film 
• Böcker 
• Tidningar och tidskrifter 

Webbplatsen finns på sex språk: svenska, engelska, 
arabiska, kinesiska, persiska, ryska och spanska. Böcker 
kan lånas via ditt hembibliotek.  

  
       
         Internetsammanställningar av adresser                       
Den Globala Skolan har gett ut följande sammanställningar 
av Internetadresser: 

 Afrika på Internet 
 Asien på Internet 
 Barns situation i världen 
 Centralasien på Internet 
 EU:s bistånd på Internet 
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 Fattigdom och fattig-
domsbekämpning 

 Jämställdhet och genus 
på Internet 

 Latinamerika på Internet 
 Miljö på Internet 
 Hiv/aids 
 Regionalt miljösamarbete 
 Tsunamikatastrofen och 

andra pågående katastro-
fer 

 Östeuropa på Internet 
Förteckningarna laddas ner från 
www.denglobalaskolan.com. 
 
       Materialkatalog 1, 2006-2007 
En sammanställning av olika orga-
nisationers material för undervis-
ning om globala utvecklingsfrågor 
för ungdomar upp till 13 år. 
DGS, 2006, 68 sidor, gratis 
Finns även att ladda ner från 
www.denglobalaskolan.com. 
 
 
 
 
 
        Norskt skolmaterial 
I Norge finns en produktion av material som lämpar sig för 
undervisning om de globala utvecklingsfrågorna. 
FN-sambandets materialkatalog beställs från 
FN-sambandet 
Storgata 33 A, 0184 Oslo 
Tel 0047 22 86 84 00  Fax 0047 22 86 84 01 
E-post: fn-sambandet@fn.no 
Hemsida: www.fn.no 
      
       Stipendie- och bidragskatalogen 2007    
En sammanställning av bidrag, sti-
pendier och ungdomsutbytespro-
gram för elever och lärare i grund-
skolan och gymnasieskolan samt 
för lärarkandidater. 
   Förnyas varje år. 
DGS, 2006, ca 60 sidor, gratis 
 
 
 
 
        Studiedagskatalogen 
www.studiedagskatalogen.se/ 
Syftar till att ge en samlad bild av de rikstäckande organisa-
tioner, företag och myndigheter som arbetar med skolinfor-
mation.  
   Sammanställningen kompletteras och uppdateras kontinu-
erligt under året. 
 

☼         Tipskatalogen 
Forum för levande historias ”Tips-
katalog” innehåller förslag på pe-
dagogiskt material: litteratur, fil-
mer, organisationer och föreläsare 
med anknytning till Förintelsen och 
andra folkmord.  
Tipskatalogen kan användas i olika 
årskurser från för- och grundsko-
lan till gymnasiet. En del av mate-
rialet kan också användas för stu-
diecirklar och högre studier. Utbu-
det består främst av material som 
är tillgängligt på svenska.  
   Förutom tips på material och personer som har koppling 
till folkmord och Förintelsen ingår tips på litteratur som 
berör kategorisering och sortering av människor – till exem-
pel rasism, antisemitism, islamofobi, homofobi, antiziga-
nism och åsiktsförtryck.  
 
        Organisationskatalogen 2006-2007 
www.forumsyd.org 
Förteckning över organisationer 
och föreningar i Sverige som arbe-
tar med utvecklingsfrågor i Syd 
och Öst. Här presenteras över 
400 organisationer med inriktning 
och kontaktuppgifter. Det finns 
också landlistor för Asien, Europa, 
Afrika, Latinamerika och Oceanien 
som visar vilka organisationer som 
är verksamma i vilket land. 
Forum Syd, 2006, 111 sidor, 95 k 
 
        Oxfams skolkatalog 2006 
www.oxfam.org.uk/coolplanet/index.htm 
Webbplatsen för lärare är mycket 
innehållsrik. Den brittiska bistånds-
organisationen Oxfams katalog in-
nehåller 400 böcker, filmer, spel 
m.m. för undervisning om globala 
utvecklingsfrågor. 
 
 
 
 
 
 

 
       World Food Program. Annual Report. 
Årsrapport om WFPs verksamhet 
under året som gått. Förutom ar-
tiklar om verksamheten finns de-
taljerad statistik över insatser som 
gjorts. 
WFP, årligen, ca 50 sidor, gratis 
 

 92 



Kontakt med andra skolor 

☼       Handbok i skolutbyten 
Av Katrin Lilliehöök (red), Terese Raymond och Jonas 
Nyström 
En praktisk handbok i skolutbyten! 

• Hur lägger jag upp ett bra program under 
utlandsfasen?  

• Hur får jag med mig eleverna på ett bra sätt redan 
från början?  

• Vad packar jag i resväskan?  
• Hur hittar jag en utländsk samarbetspartner? 

 
Dessa och många 
andra frågor får du 
svar på i "Handbok 
i skolutbyten".  
   "Handbok i skol-
utbyten" riktar sig 
till dig som arbetar 
med internationali-
sering i skola och 
kommun. Den visar 
hur skolutbyten kan 
användas för att ut-
veckla undervis-
ningen och bidra till att nå läroplanernas internationaliserings-
mål.  
   Boken innehåller många verkliga exempel, övningar för 
grupper och individer, råd om hur man förebygger problem 
och missförstånd och tips på hur man kan höja kvalitén i ett 
utbytessamarbete. Ett avslutande kapitel fördjupar insik-
terna i kulturmötets möjligheter och utmaningar. Till grund 
för boken ligger erfarenheter och exempel från utbyten 
inom gymnasieskolan. 
   "Handbok i skolutbyten" är producerad med stöd av Myn-
digheten för skolutveckling. 
Från webbplatsan kan man också bli kontaktad om föreläs-
ningen "Skolutbyten - en väg till internationalisering" 
CIU, 2005, 106 sidor, 90 kronor 
Vid beställning av 5 ex eller fler 75 kronor/styck. 
Kan beställas från www.ciu.se/handbok/. 

 
Internetadresser 

 
Myndigheten för skolutveckling 
www.skolutveckling.se/ 

 
Välj  ”Internationellt”. 
Från webbplatsen får du mer information inom bl a följande 
områden 

• eTwinning 
• Europa i skolan 
• Europeiska skoldatanätet 
• The Global Gateway 
• Samarbete med utvecklingsländer  

 
Webbplatser med anknytning till  
Den globala resan 
Några webbplatser från skolor som deltagit i Den globala re-
san. 
 
Törnströmska gymnasiet stödjer skolprojekt i Bang-
ladesh 
gymnasiet.karlskrona.se/tornstromska/bangladesh/ 
bangladesh.html 
 
Kinaresa gör lärarutbildningen mer global 
www.hb.se/press/Meddelande/2005/20050830.htm 
 
Afrikagruppen 
www.stjerneskolan.com/index.php3?use=publisher&id=2144
&lang=1 
 
Den globala resan" inspirerade till skolutbyte med 
Kenya. 
www.ciu.se/nyheter_528/den-globala-resan-inspirerar-till-
skolutbyte-med-kenya 
 

Kontakter/Brevvänner 
 
Här finns ett urval tjänster som förmedlar kontakter. 
De är speciellt inriktade på skolor. 
 
Nordiska skolnätet 
www.nordskol.org/ 
Här finns också en särskild sida för kontakter på 
kontakt.nordskol.org/ 
 
ePALS  
www.epals.com/ 
ePals är en internationell brevvänsförmedling på engelska, 
franska, spanska, portugisiska och tyska. Förutom att söka 
och annonsera efter brevvänner kan du ha nytta av de tjäns-
ter som ePals erbjuder. Som exempel kan du söka efter 
platser med hjälp av interaktiva kartor och få dina texter 
översatta med hjälp av en automatisk översättningstjänst. 
 
ZAP 
zap.eun.org/ 
Webbplats Zap grundar sig på ett forskningsprojekt, kallat 
the European Collaborative Environment (EUNCLE). Syftet 
är att sammanföra europeiska skolor från hela Europa. 
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Kontakt med andra skolor 
 

Skolprojekt 
Här ges några exempel på hur man via Internet kan få kon-
takt med skolor och elever i andra länder. 
 
ASPnet 
www.unesco.org/education/asp/ 
ASPnet - Associated Schools Project Network - startades av 
Unesco 1953 och inkluderar nu 7793 utbildningsinstitutio-
ner från förskola till lärarutbildning i 175 länder.  
   Nätverkets syfte är att skapa större förståelse mellan 
människor i olika länder och att sprida lärande exempel 
på skolutveckling internationellt. 
   Exempel på program med svenskt deltagande är: 

• Baltic Sea Project som organiserar skolor i alla 
länder runt Östersjön (se sidan 105 för mer info) 

• World Heritage Education där skolor arbetar 
med bevarandefrågor och världsarven 

• This is Our Time project, ett globalt kom-
munikationsprojekt som ger möjligheter att få 
kontakt och samarbeta med elever över hela 
världen 

• Great Volga River Route, ett skolsamarbete 
mellan länder utefter Volgafloden som samman-
binder Svarta Havet, Kaspiska Havet och Öster-
sjön 

   Myndigheten för skolutveckling är svensk samordnare för 
ASPnet. Information om ASPnet och dess olika delprojekt 
finns på Myndigheten för skolutvecklings hemsida 
www.skolutveckling.se/hallbarutveckling/ 
   
One World 
www.abc.net.au/civics/oneworld/ 
One World är ett dynamiskt onlineprojekt, där ni kan delta 
tillsammans med hundratals andra skolor runt om i världen. 
Projekten vänder sig till elever i alla åldrar. De olika projek-
ten handlar bland annat om mänskliga rättigheter, demo-
krati och miljö. De är avsedda att vara en hjälp vid under-
visning i samhällsorienterade ämnen, och ska också vara till 
hjälp att utveckla Internetprojekt för skolan. 
 
European Schoolnet 
www.eun.org 
Europeiska skoldatanätet, EUN, är ett svenskt initiativ som 
samlar 28 utbildningsministerier från hela Europa. EUN ar-
betar för att stödja samarbetet mellan skolor, lärare och 
elever i Europa och internationellt.  
   På Europeiska skoldatanätets webbplats finns information 
om organisationen, allmän information om skolaktiviteter 
och skolforskning i Europa och aktuella artiklar om vad som 
händer runt om i Europa och världen. Se även  
www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/internationellt/eu-
ropeiskaskold.shtml 
   Man presenterar sig så här: 
   We are a strong and effective European Schoolnet offer-
ing quality, synergy and European added value in a net-
worked world. We serve schools and other communities in 
education by: 

   Running a leading European education portal for teaching, 
learning, collaboration, and innovation to create a vibrant 
European community of educators and learners. 
 
KidLink  
www.kidlink.org/ 
Kidlink är ett nätverk på Internet för barn och ungdomar i 
åldrar upp till 15 år. Avsikten med Kidlink är att skapa kon-
takter mellan ungdomar i olika delar av världen så att för-
ståelsen för olika kulturer och olika sätt att leva ökar. In-
formation på svenska om KidLink.  

 
KidLInk för vuxna 
www.kidlink.org/english/general/adults.html 
Ett nätverk där lärare kan diskutera kring skolfrågor och 
dela erfarenhet. 
 
Global SchoolNet 
www.globalschoolnet.org/ 
Global SchoolNet is a leader in online collaborative learning. 
We continue to provide online opportunities for teachers to 
collaborate, communicate, and celebrate shared learning 
experiences.  
 
Friendship Through Education 
www.friendshipthrougheducation.org/ 
 
European Schools Project 
www.esp.pedc.se/ 
ESP syftar till att uppmuntra och stödja samarbete mellan 
skolor i olika länder med hjälp av datorkommunikation. En 
huvudtanke är att elever på två eller flera skolor i två eller 
flera länder arbetar med ett gemensamt tema. Detta skapar 
en bredare bas för informationsinhämtningen, men också 
fler infallsvinklar vid bearbetningen av materialet. En annan 
viktig tanke är förstås att dessa meningsutbyten skall bidra 
till ökad kunskap om omvärlden och ökad internationell för-
ståelse. 
   ESP var ursprungligen ett supportsystem för skolor på 
högstadie- och gymnasienivå, men vänder sig nu till alla ni-
våer från förskolan och uppåt.  
 
Global Gateway 
www.globalgateway.org.uk/ 
The gateway to educational partnerships between schools 
and colleges across the world.
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Kultur – Kulturmöten – Religion  

        99 frågor om islam 
Redaktör Jan Hjärpe 

• Vad säger Koranen om 
slöjan?  

• Har självmordsattentat 
med religion att göra? 

• Ger islam stöd för he-
dersmord? 

   Det är några av frågorna som 
behandlas i denna bok. Men här 
förklaras också skillnaden mellan 
sunniter och shiiter, vad en imam, 
en mulla och en ayatollah är och 
vilken ställning de har. 
   Prygel- och dödsstraff, högtider, bröllop- och begrav-
ningsseder, den islamska kalendern, synen på alkohol, me-
dicin och läkekonst, familjeliv och äktenskap är några andra 
områden som berörs i boken. 
   99 frågor om islam är baserad på de frågor som lärare 
och forskare vid den religionshistoriska avdelningen på 
Lunds universitet möter från allmänheten. 
   I boken ges nyanserade svar i resonerande form som 
också förklarar varför samma fråga kan få så många olika 
svar. 
Leopard, 2004, 175 sidor, 100 kronor 
 
        Att mötas och utvecklas 
         ABC i att bygga interkulturella utbyten 
Av Jonas Nyström 
Den här boken handlar om hur kulturmöten kan användas 
för lärande och utveckling. Den beskriver hur utbyten kan 
byggas för att passa olika verksamheters syfte och mål-
sättning. Boken berättar detaljerat om aktiviteter under för-
beredelser, genomförande och uppföljning av utbyten. Den 
ger också vägledning kring interkulturellt lärande som me-
tod samt kulturmötets chocker och krockar. Även bered-
skap för krissituationer, kvalitet i utbyten samt ledarrollen 
och gruppens utveckling behandlas med utgångspunkt ur 
internationella miljöer. 
   Boken utgår från kulturmöten generellt och till utbyten i 
allmänhet och har något att erbjuda alla på den internatio-
nella arenan. Den kan användas som en handbok om möten 
för utveckling och som stöd för den som arbetar i mångkul-
turella miljöer. 
CIU, 2001, 138 sidor, 250 kronor 
 
☼       Café Musa 
Café Musa är en personlig skildring av Egypten, arabvärl-
dens folkrikaste land. Författarna möter ett okänt, 
annorlunda och spännande land och folk. De vandrar miltals 
i Kairos och Alexandrias myllrande gatuliv, rider genom ök-
nar och bestiger berg i spåren på bibliska personer och 
berättelser. De besöker platser dit få västerlänningar finner 
vägen och träffar människor som lever långt ifrån stor-
städernas modernitet. Diskussioner med regeringstjänste-
män, författare och samtal med det enkla folket på café-
erna ger inblickar i politik, litteratur och hur traditioner kol-
liderar med yngre generationers krav och drömmar. 

   Vilken roll kommer islam att 
spela i Egyptens politiska liv? Kan 
Egypten frigöra sig från utländsk 
dominans? Kommer det ekono-
miska beroendet av Suez-kanalen, 
turismen och amerikanskt stöd att 
hämma landets utveckling?  
Leopard, 2006, 300 sidor 
 
 
 
☼       En fråga om heder 
Av Unni Wikan 
Om mordet på Fadime Sahindal. Vad är egentligen ett he-
dersmord, och vad kan vara bevekelsegrunderna för ett så-
dant dåd? Hur kan en människa drivas så långt att mord 
känns som enda utvägen? Wikans slutsats är att heders-
mord handlar om kontrollen över kvinnors sexualitet och 
framför allt kollektivets rättigheter över individen. 
Ordfront, 2004, 300 sidor, 61 kronor (pocket) 
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    Ge mig vatten ur en kalebass                     
 Anna Wieslander i regi av Marvin Yxner 
 teatermonolog med skådespelaren Christer Flodin för 
mnasiet på möten, vid kurser och seminarier. Föreställ-
gen handlar om en svensk man som drabbad av 40-års-

isen anmäler sig till Stockholm Marathon. På startlinjen 
ffar han en tanzanisk löpare. Mötet är inledningen till en 
norlunda och underhållande pjäs om afrikanens syn på 
ropén, levnadsvillkoren i ett u-land och det svenska bi-
åndets betydelse. Och hur man till sist fick vatten i byn! 
Föreställningen har spelats över 800 gånger landet runt. 
n spelas för ca 60 personer i ett vanligt klassrum eller 

otsvarande (ej på en scen). 
ntakta Nidolfs kultur, tel 08-26 84 72 

post: christer.flodin@nidolfs.se 
reställningen tar ca 45 min, 4000 kronor per föreställ-
g samt resa. Rabatt vid fler föreställningar. 

       Gränslös kärlek 
 Kerstin Gustafsson Figueroa 
anskulturella äktenskap blir säl-
 tråkiga, säger professorn i et-
logi. Lena Gerholm. Men vad 
nder egentligen när människor 
ed vitt skilda ursprung träffas, 
r förälskade och börjar leva till-
mmans? Relationer över gränser 
manar människors uppfattningar 
h fördomar. Mänga som lever 
sammans med nägon med en 
nan religion eller hudfärg menar att de flesta problemen 
e finns mellan makarna, utan i förhållande till omgivningen.  
Gränslös kärlek är den första boken i sitt slag om gräns-
erskridande samlevnad i Sverige. Den anknyter till URs 
rie med samma namn. 
lda, 2005, 150 sidor, 260 kronor 
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d har 99 namn - utställning                          Gu
verige är ett av världens mest sekulariserade länder. Sam-

idigt bor här många människor för vilka tro och religion 
pelar stor roll. Hur skall vi lära oss att leva ihop? Hur ska-
ar vi dialog istället för konflikt och spänning? 
  Utställningen Gud har 99 namn vänder sig till dig som är 
yfiken på världsreligionernas liv i Sverige och det mångre-

igiösa samhälle vi lever i. 

  Med Gud har 99 namn vill vi bidra till ökad förståelse för 
lika sätt att leva, tänka och tro i dagens Sverige. 
ör besök i utställningen kontakta info@gudhar99namn.se 
ller Sensus studieförbund 031-33 33 430. 
ris för skolklass max 15 personer 150 kronor 
ris för skolklass max 30 personer 250 kronor 

      Gud har 99 namn – studiematerial 
tt häfte i form av en pappersresväska fullmatad med info 
ör dig som är intresserad av att veta mer om de sex 
törsta världsreligionerna i Sverige och deras heliga ting! 
är finns också spännande test om mat, fester och 
läder. 
ensus, 99 kronor styck. Frakt och exp avg. tillkommer. 

      Human Development Report om kulturell frihet 
ww.undp.se
N:s utvecklingsprogram UNDP:s rapport om mänsklig 
tveckling handlade 2004 om kulturell frihet och gick under 
amnet Kulturell frihet i en mångkulturell värld.  
NDP, 2004, rapport och svensk sammanfattning är gratis 
ch kan laddas ner från www.undp.se. 

       Islam, brudar och paljetter 
v Ingmarie Froman 
e muslimska kvinnorna är inte 

ängre tysta. De kliver fram med 
tora steg och vill skapa en plats 
ör sig själva. Froman har rest i 
rankrike, Storbritannien och Sve-
ige och träffat kvinnor som berät-
ar om tro och kultur. De skriver 
öcker, bildar nätverk, skapar opi-
ion och försöker påverka islam 

nifrån. De är energiska, starka 
ch kreativa, men också extremt 
tsatta och ensamma.  
rdfront, 2006, 200 sidor, 228 kronor 

      Islam och traditionen. Religion i förändring 
ad händer med en religion och med religiös tradition när 
ärlden och människors villkor förändras? Vilka funktioner 
örsvinner, vilka nya kommer till? Boken tar upp migration, 

globalisering, bruket av nya media 
och hur politiska skeenden påver-
kar vad man väljer ur islams reli-
giösa tradition, och hur den tolkas 
på olika sätt. Vilken betydelse har 
traditionen för den personliga 
fromheten? Vilket värde har den 
som underhållning? Hur förhåller 
sig politik och religion till varandra? 
Hur påverkar sociala strukturer de 
religiösa normerna? Hur tolkar man 
sin egen tillvaro och världshändelserna?  
   Materialet producerat av ABF. 
Bilda förlag, 2002, 96 sidor, 100 kronor 
 

☼       Kampen om islam 
Av Gilles Kepel 
Terrorattackerna den 11 septem-
ber 2001 förändrade världspoliti-
ken i grunden. Neokonservativa 
grupper fick allt större makt i Was-
hington och en ny amerikansk 
Mellanösternpolitik formulerades. I 
Saudiarabien och Afghanistan val-
de de radikala islamisterna att flyt-
ta terrorismen till väst – jihad utro-
pades mot deras fiender runt om i 
världen.  
   Gilles Kepel ser grunden till dagens osäkra läge i Mellan-
österns moderna historia och tydliggör den komplexa kom-
bination – kriget, propagandan och terrorismen – som hål-
ler området i ett järngrepp. Kepel söker en väg ut ur da-
gens situation i Mellanöstern genom att jämföra intressena 
hos islamister, västvärlden och eliterna i Arabvärlden. Vä-
gen leder via de muslimska invandrarna i väst – den grupp 
där kampen om en demokratisering av de islamistiska sta-
terna kommer att vinnas, eller förloras.  
Atlas, 2006, 294 sidor, 199 kronor 
 
       Koranens budskap 
Koranens Budskap innehåller  Ko-
ranens text på vår tids svenska 
översatt från arabiska av en tro-
ende muslim, Mohammed Knut 
Bernström.  
   Pocketupplagan innehåller hela 
den svenska texten inkl. noter och 
kommentarer men inte den arabis-
ka texten.  
Proprius, 2002, 1168 + 14 sidor, 
Ca-pris 122 kronor inkl moms. 
 
 
        Kulturer i världen                                      
Detta studiematerial består av 6 filmer med tillhörande stu-
diemapp. Filmernas titlar är: 
• Rötter 

 
 

Ö 
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• Kulturarv 
• Människan i tid och rum 
• Kultur för överlevnad 
• Mänskliga möten 
• Den skapande mångfalden 

Filmerna har visats på TV via UR och kan lånas via AV-cen-
tralerna. 
NBV, 1998, Studiemapp med sex häften 75 kronor. Mer in-
formation på www.nbv.se 
 
       Mot Söndagsfolkets land - bortom horisonten 
Av Kjell Kampe 
En bok om språk- och kulturmöten kring fackliga utbild-
ningsprojekt i Afrika och Indien. Några kapitelrubriker: 

•  Sagan om Kojo Brunina - måndagsfolkets land 
    bortom horisonten. 
•  "Äm I communicating with  
    you?" 
•  Indiens heliga kor och 
   Sveriges pensionärer. 
•  "Oh Gode Gud öppna våra  
    sinnen för studiecirkelns idé!" 
•  Bland folk och rövare i 
   Lagos stad. 
•  Kvinnoseminarier eller 
   studiecirklar? 
•  "Ska det va' kant i nacken 
   eller afrikansk vishet?" 

Kampe, 2000, 112 sidor, 100 kronor 
 
☼        Mångkulturalismens utmaningar 
Av Hans Ingvar Roth 
Vår värld har blivit mindre men 
också större. Att den blivit mindre 
innebär att människor kan resa på 
ett helt annat sätt än tidigare. 
Många nationsgränser har också 
blivit öppnare vilket medfört nya 
möjligheter till ekonomiskt och kul-
turellt utbyte. Allt fler människor 
kan genom den nya informations-
teknologin ha en tätare kontakt 
med varandra. 
Studentlitteratur, 2005, 188 sidor, för aktuellt pris se 
www.studentlitteratur.se 
 
       Mångkulturellt centrum 
www.mkc.botkyrka.se 
Mångkulturellt centrums vision är ett samhälle där mångfal-
den reflekteras i den nationella självbilden och där migra-
tionsrelaterade fenomen ingår som en självklar del i det 
svenska kulturarvet. Ett samhälle där ingen människa behö-
ver ge avkall på egen kultur och identitet för att vinna delak-
tighet. 
   Mångkulturellt centrum är ett forum och en mötesplats för 
olika estetiska uttryck, forskning, kunskaps- och erfaren-
hetsutbyte kring migration och social och kulturell mång-
fald. 

   Vi arbetar med forskning, utställningar, utbildningar och vi 
har ett bokförlag. 
   Här ges några exempel på material som kan vara använd-
bart i skolans arbete med globala frågor. 

 
      Blod och andra band. 
Om identitet, tillhörighet och 
konsten att vara människa. 
Redaktör Ingrid Ramberg 
Utan blod inget liv. Och utan 
mänskligt sammanhang heller 
inget liv. Ingen människa är 
en ö… 
Funderingar, frågor och fakta i text och bild. 
MKC, 2004, 131 sidor, 50 kronor 
 
      En ”bra” svenska? 
Om språk, kultur och makt. 
Redaktion: Annick Sjögren, Ann Runfors och Ingrid Ramberg 
"En bra svenska" är ett återkommande uttryck på skolor 
och i allmän debatt och det summerar en syn på både vad 
som är problemet, bristande kunskaper i svenska språket, 
och dess lösning, att lära sig "bra" svenska. Men språk är 
inte bara en teknisk färdighet. Att lära sig ett språk har med 
hela livet att göra. I antologin diskuterar fem etnologer vad 
det innebär att se språkinlärning ur ett helhetsperspektiv. 
De lyfter fram olika erfarenheter och perspektiv, både 
elevers och lärares, föräldrars och myndigheters.  
MKC, 2001, 112 sidor, 120 kronor  
 
☼      Lyssna.  
Möten med elever och föräldrar i multietniska skolmiljöer  
Redaktörer: Aina Bigestans och Annick Sjögren 
Om skolan ska kunna ge en rättvis chans även till mångfal-
dens barn, måste man börja lyssna. Att lyssna på barnen 
och deras föräldrar för att därigenom få nya perspektiv 
skapar en god grund för förändringsarbete. Skriften samlar 
sex artiklar, skrivna av lärare, etnologer och en pedagog. 
Den redovisar reflexioner och erfarenheter av möten i för-
skola och skola med elever, föräldrar och skolpersonal. 
MKC, 2001, 82 sidor, 80 kronor 
 
       Multireligiösa almanackan 2005 
Multireligösa alma-
nackan är en unik 
väggalmanacka 
med ett omfattan-
de faktamaterial 
om sex världsreli-
gioner i dagens 
Sverige. Här hittar 
du de viktigaste 
högtiderna för 2005 inom islam, buddhism, kristendom, 
sikhism, judendom och hinduism. Du får också veta hur och 
varför de olika högtiderna firas samt lära dig mer om de 
olika religionerna i Sverige. 
   Almanackan är ett pedagogiskt verktyg för skolan samt 
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utmärkt att använda för att planera arbetet. 
   Pris: 100 kr styck, mer än 10 ex 80kr/styck, mer än 100 
ex 60 kr/styck. 
Frakt och exp. avg. tillkommer. 
Beställ via almanacka@sensus.se eller 08- 727 17 50. 
 
       Mångkulturella almanackan 2007 
Helger och högtider handlar om vårt förhållande till religion, 
till årstidernas lopp, till politiska erfarenheter och ideal och 
sekulära traditioner. Mångkulturella almanackan ger dig 
flera hundra datum för dagar av speciell betydelse för olika 
grupper i dagens svenska samhälle. Många av helgerna är 
kommenterade. 
   Utkommer årligen. 
MKC, 32 sidor A4, 75 kronor + porto 
 
      Människor möts - inte kulturer                    
I mötet mellan människor med olika kulturell bakgrund kan 
vi få inblick i varandras kulturmönster: Hur vi klär oss, vilken 
mat vi tycker om, vilka traditioner som är viktiga för oss? Vi 
kan också utbyta kunskaper och erfarenheter. 
Studiematerialet innehåller 

- en filmserie i sex avsnitt (visad i TV2) 
- en studiemapp med ett häfte för varje avsnitt 
- ett ungdomsmaterial med bl a serietidning och ett 
  äventyrsspel på CD-rom 
- en radioserie i sex avsnitt (från P1) 

Mer information från hemsidan nbv.se/kulturer 
 
       Etnisk och kulturell mångfald 
www.kkr.se 
Mångetnisk och mångkulturell kompetens är en viktig förut-
sättning för att statsförvaltningen ska vara en förvaltning för 
alla – en förvaltning som har legitimitet genom sin kompe-
tens och som genom sina anställda speglar befolknings-
sammansättningen i samhället. En ökad mångetnisk och 
mångkulturell kompetens kan också bli en av de viktigaste 
förutsättningarna för att staten ska kunna klara sin långsik-
tiga kompetensförsörjning. Att öka statsförvaltningens till-
gång på mångetnisk kompetens kräver ett strategiskt och 
systematiskt arbete. 
   Vi hoppas att materialet ska kunna tjäna som en stimulans 
och en introduktion till ett systematiskt sätt att leda och 
utveckla verksamheten med ett etniskt och kulturellt per-
spektiv. (Statens kvalitets- och kompetensråd, 2004, 95 s) 
 
☼       Persepolis 1–4  
Av Marjane Satrapi 
Marjane Satrapi om sin uppväxt i Iran efter den islamistiska 
revolutionen. Här skildras med både allvar och humor män-
niskor i all sin mänsklighet, men också i sin grymhet. Vi får 
följa Marji genom barndomen i Iran, utanförskapet i exil i Eu-
ropa, till de första trevande vuxenåren i hemlandet. Hennes 
väg går genom krig och diktatur och tonåren i exil till kam-
pen för ett självständigt liv. 
Ordfront Galago, 2006, 350 sidor, 290 kronor 
 

             Playing with Identities in Contemporary 
☼         Music in Africa 
Av Mai Palmberg  
Afrikansk musik spelar en mycket 
viktig roll i identiteters uttryck och 
utformning. 
   I boken analyserar författare från 
skilda forskningsområden olika 
aspekter av den komplexa leken 
med flyktiga identiteter i dagens 
afrikanska musik. Bokens bidrag 
berör bland annat förhållandet 
mellan landsbygd och stad, kollek-
tiv och individ, tradition och modernitet. 
NAI, 2002, 196 sidor, 220 kronor 
 
       Projekt Vintergatan  
Den här rapporten är en utvärde-
ring av Projektet Vintergatan, som 
inleddes den 1 januari 1999 och 
avslutades den 30 september 
2000. Med denna rapport hoppas 
man inspirera andra till att arbeta 
med kulturen som mötesplats för 
ungdomar och samtidigt dela med 
sig av sina erfarenheter.  Projekt 
Vintergatan är ett samarbetspro-
jekt mellan Svenska Kyrkans kul-
turråd, Svenska Kyrkans unga, 
Kristna Fredsrörelsen och Sveriges 
Kyrkliga Studieförbund.  
Kristna Fredsrörelsen, 2000, 58 
sidor, gratis 
 
       SAMP – Det afrikansk-svenska museinätverket                  
African Swedish museum network, Samp, är ett utbytespro-
gram mellan museer i Sverige och Afrika. Följande orter har 
ett vänmuseum i Afrika: Stockholm, Malmö, Jönköping, Ud-
devalla, Kristianstad, Jönköping och Härnösand. 
Information från SAMP 
       
       Sveriges multireligiösa guider 
www.sensus.se/smg/ 

 
Nätverket Sveriges multireligösa guider invigdes i januari 
2003. Nätverket vill verka för ökad kunskap och förståelse 
för det mångreligiösa Sverige. 
   De flesta i nätverket är unga människor och bland oss 
finns troende från sju religioner i Sverige. Vår gemensamma 
bas är att vi alla svarat ja på två frågor: 

 

Ö 
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• -Är du beredd att tala väl om andras religiösa tro? 
• Är du beredd att guida även till andras religiösa hem-

vist? 
   Vi finns på 10 orter i Sverige och kommer gärna ut till 
skolor och arbetsplatser för att hålla workshops om det 
mångreligiösa Sverige. 
Kontaktuppgifter finner du på hemsidan www.sensus.se 
Sensus 
 
       Sveriges unga muslimer 
www.ungamuslimer.nu/ 
”Vi vill verka för att muslimska ungdomar lär känna islam 
och stärks i sin muslimska identitet. Vi vill ge korrekt infor-
mation och kunskap om islam till såväl muslimer som and-
ra, samt motverka fördomar och felaktigheter.” 

 
        
       Textil i Afrika 
Detta är den tredje boken i en serie om den afrikanska kul-
turen där ”Mat från Afrika” och ”Sånger från Afrika” redan 
utkommit. Boken tar upp färgning och tryckning, sömnad, 
vävning, spinning samt hur man använder en s k kanga. I 
alla kapitel finns både en kort historik och bakgrunden till de 
olika teknikerna men även anvisningar för den som själv vill 
prova. Boken är framför allt praktiskt inriktad för den som 
är intresserad av textil och som vill lära sig mer om det af-
rikanska sättet att arbeta med textil. 
Afrikagr., 1996, 64 sidor, 100 kronor 
 
       Världens fest i Sverige 

Vilka fester och högtider firas i Sverige? Jul, påsk, midsom-
mar … men också Ramadan, Nian, Pesach och Dia de los 
Muertos. Det bor över en miljon människor i Sverige med 
annan etnisk bakgrund än den svenska. De har tagit med 
sig sina traditioner och sina högtider. 
   I boken presenteras 28 fester och högtider som firas i 
dagens Sverige – berättelser om livets, årstidernas och re-

ligionernas fester, men också karnevaler och skiftande kul-
turella sedvänjor. Här ges historisk bakgrund, fakta och tips 
om hur man kan arbeta med olika högtider i klassrummet. 
   Dessutom diskuterar etnologen Jonas Engman traditioner 
och högtider ur olika perspektiv – finns det egentligen nå-
gon ”svensk” högtid? 
   Världens fest i Sverige utges i samarbete mellan UR, 
Världskulturmuseet, Mångkulturellt Centrum och Sensus 
studieförbund. 
   UR har även en webbsida på www3.ur.se/varldensfest/ 
UR, 2005, 104 sidor, ca 200 kronor 
 
             Världsreligioner i vardagen. 
☼          Globalt och i Sverige. 
Vad säger buddhism, hinduism, 
islam och judendom om hur vi 
människor bör leva ett rättfärdigt 
liv? Boken lyfter fram det viktigas-
te i religionernas lära och skildrar 
sedan hur anhängarna försöker 
leva efter sin religions bud, i ur-
sprungsländerna och i Sverige. 
Hur påverkas livet när det gäller 
synen på familjen, kvinnans och 
mannens roller, barnuppfostran, 
mat, helgfirande, tillbedjan och 
begravning? 
   Boken vill öka förståelsen för att invandrares, som vi kan 
tycka, avvikande seder och beteenden hänger naturligt 
samman med en religion som är rotad i en annan kultur-
krets. 
Bilda, 2005, 208 sidor, 228 kronor 
 
       Världsarv i unga händer 
Nu finns en svensk version av Unescos lärarhandledning för 
undervisning om världsarv! 
   Den svenska versionen är rikt illustrerad och innehåller 
exempel och förslag på övningar kring svenska världsarv 
m.m. Den passar för dem som arbetar med världsarv och 
som grundbok för alla som är intresserade av världsarv och 
frågeställningar kring bevarandeproblematiken. 
Unesco, 2003, 275 sidor, gratis 
 
☼        Om undran inför livet 
Av Bo Dahlin 
Den här boken vänder sig till alla som arbetar med barn. 
Den handlar om människors - barns såväl som vuxnas – 
existentiella frågor i dagens multikulturella samhälle. Några 
av de frågor som ställs i boken är: Vilka konsekvenser får 
det sekulariserade samhällets "avförtrollade" livsform för 
barns själsliga utveckling? Vilken roll spelar livsfrågorna i 
barns liv? Förmedlar vi vuxna en tro på att vetenskap och 
teknologi kan lösa alla väsentliga problem? Finns det en risk 
för att vi lär barnen att inte fråga, att sluta förundras över 
livet? 
Studentlitteratur, 2004, 152 sidor, för aktuell 
prisinformation se www.studentlitteratur.se 
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☼       Baltic Sea Project 15 years 
- a Report on Best Practises for the UN Decade on 
Education for Sustainable Development 
FN har beslutat om ett årtionde för utbildning för hållbar 
utveckling, och inom FN-familjen är det Unesco som är 
ansvarigt för årtiondet. Som ett led i Svenska Unescorådets 
arbete med årtiondet har boken om Baltic Sea Project 
tagits fram. Den berättar historien om skolnätverket, vilka 
metoder och former man använt, resultat och problem.   
  Boken är tänkt som en inspiration till andra som vill arbeta 
i skolnätverk med inriktning mot hållbar utveckling.  
Unesco, 2005, 82 sidor gratis 
Kan även laddas ner från hemsidan. 
 
       Det saknade miljömålet 
Av Björn Möllersten 
Det pågår en väldig omvandling av 
tropiska skogar och savanner till 
jordbruksmark. En orsak är växan-
de invånarantal och välstånd i syd, 
men också att de rika industrilän-
derna i Nord vill förse sig med billi-
ga råvaror från jord- och skogs-
bruk. Det gäller till exempel palm-
olja, soja (som används till djurfo-
der), nötkött och pappersmassa. 
   Denna utveckling, som är en del av globaliseringen, utgör 
det främsta hotet mot jordens växt- och djurvärld. I denna 
bok visas på sambanden mellan utrotning av orangutanger i 
Indonesien och margarin, mellan slakt av tusentals gorillor i 
Centralafrika och mobiltelefoner, mellan hundratusentals 
havssköldpaddors död och jätteräkor. I boken föreslås ett 
nytt miljökvalitetsmål som gäller Sveriges påverkan i främ-
mande länder genom import av råvaror. Det nya miljömålet 
ska komplettera de 15 som riksdagen redan antagit. Ett 
sådant mål är en förutsättning för att uppnå en hållbar ut-
veckling. 
MJV, 2004, 94 sidor, 150 kronor 
 
☼       En översikt över vår förändrade miljö 
GEO 2006 är utgiven av FN:s miljöprogram UNEP. GEO 
2006 beskriver världsdel för världsdel de miljömässiga 
förutsättningarna för att millenniemålen ska nås. Rapporten 
tar upp utmaningar som: 
   - behovet av energi för att nå millenniemålen 
   - luftföroreningar till följd av förbränning av fossila  
     bränslen 
   - klimatförändringen som leder till att åkerarealen minskar 
     på vissa håll och ökar på andra 
FN-förbundet, 2006, 24 sidor, 25 kronor 
Kan även laddas ner från www.fn.se 
 
       GLOBALtEKO 
Boken GLOBALtEKO är en informationsskrift som handlar 
om miljömedvetenhet och utvecklingsarbete. GLOBALtEKO 
är skriven utifrån ett miljöprojekt och en volontärinsats i 
Mbale, Uganda genom biståndsföreningen ABC i Lund.   

   Världen behöver ett globalt eko 
– ett eko som fortplantar sig i vår 
tid och in i kommande generatio-
ner.  
ABC, 2004, 44 sidor, gratis   
 
 
 
                      Hot från havet - människor som 
☼               vittnar om klimatförändringar 
Hundratals mil från fastlandet och 
nästa så långt ifrån Sverige som det 
går att komma ligger nio öar, som 
tillsammans bildar nationen Tuvalu. 
Långt från storstädernas trafik och 
storskaliga industrier oroar sig 
många av Tuvalus medborgare för 
det hot som den globala klimatför-
ändringen kan komma att utgöra 
för landets existens. 
UBV, 2005, VHS/DVD 10 minuter. 
 
I denna filmserie ingår även: 
Överlevare - sydafrikanska kvinnor talar ut om 
våldtäkt  
Se sidan 90 för mer information.  
 
Vattenkriget - bolivianer som stred för varje droppe 
Se sidan 82 för mer information.  
Filmerna är producerade av NBV med stöd från Sida och 
kan lånas från NBV-avdelningarna eller köpas från NBV-
förbundet. DVD 100 kronor, VHS 75 kronor. Se www.nbv.se 
 
       l tropikskogens värld 
Upptäck myllret av liv i de tropiska 
skogarna. Möt människorna och 
se hur vi kan använda och samti-
digt värna skogarna. Läromedlet 
består av 28 elevblad och en lä-
rarhandledning. Inspireras av alla 
förslagen på aktiviteter i denna 
pedagogiska "kokbok". Elevbladen 
ger bakgrundsinformation. Vänder 
sig till skolår 4-9. Materialet finns 
tillgängligt kostnadsfritt på hemsi-
dan www.wwf.se. Man kan även beställa en kostnadsfri 
tryckt version per skola. Framtagen med stöd från Sida. 
WWF, 2000, 32 sidor lärarhandledning + 28 elevblad,  
gratis via Internet 
 
       Jorden har feber. Kan vi hejda klimatförändringen? 
Av Stefan Edman 
Rekordvärme. Orkaner. Smältande grönlandsis. Översväm-
ningar. 
   Är det människans fel - eller bara naturens nyckfulla lek 
med väder och vind? 
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   Det här är boken för alla som vill 
tränga bakom medias rubriker och 
lära sig mer om klimatförändring-
arna på jorden. En fråga som i 
grunden också handlar om etik, 
makt och en rättvis fördelning av 
resurser och välfärd, nu och för 
framtida generationer.  
   Mänsklighetens största utma-
ning under 2000-talet! 
   Här finns reportage och intervju-
er med forskare, företagare och politiker. Hotbilder varvas 
med exempel på positiva beslut och trender, globalt och 
lokalt. Ett rikt och spännande faktamaterial presenteras i tre 
lättlästa avsnitt; 

• Hot news - vad skall man tro? 
• Förändrat klimat - vilka blir effekterna? 
• Jorden har feber - var finns medicinen? 

Atlas, 2003, 240 sidor, 195 kronor 
 
       Koll på klotet 
Av Håkan Wall 
Om sambandet mellan vår konsumtion och vad som sker i 
tredje världen och om vad vi kan göra, handlar det här 
häftet.  
   Lärarhandledning på 17 sidor finns att ladda ner. 
Konsumentv., 1997, 52 sidor, 85 kronor 
 
        Lotim och Naturens Väktare 
En dramadokumentär om miljöengagemang i Kenya. Filmen 
beskriver miljöproblem som t.ex. industrins utsläpp, befolk-
ningens avfall, utarmningen av jorden, erosion som följd av 
skogsavverkning samt problemen med vattenhyacinten som 
mycket snabbt förökar sig i Victoriasjön. Videon är gjord till-
sammans med ungdomar som medverkar i filmen. 
SAMP, 1996, 38 minuter, utlånas kostnadsfritt 
 
       Marina initiativet 
Broschyren presenterar Sidas Ma-
rina initiativ. Den tar upp betydel-
sen av de oceana och kustnära 
ekosystemens betydelse för fatti-
ga människor och ger en kortfat-
tad analys av bakomliggande so-
ciala och ekonomiska orsaker till 
den pågående förstörelsen av 
dessa viktiga ekosystem. Förslag 
till åtgärder för att råda bot på 
den nuvarande situationen ges lik-
som en presentation av de olika typer av stöd som Sida ger 
genom ett antal samarbetsorganisationer.
Sida, 2004, 16 sidor, gratis 
Kan även laddas ner som pdf-fil från 
www.sida.se/publikationer/ 
 
  
 
 

        Maten som skövlar  
Hur hänger en vanlig svensk grillkväll ihop med utarmning 
av tropiska skogar? Mer än vad vi tror påverkar vi miljön i 
länder långt bort. Denna film skildrar hur palmolja och soja, 
som vi direkt eller indirekt konsumerar varje dag, har för-
ödande konsekvenser för människor, djur och växtlighet i 
exempelvis regnskogen i Indonesien och på savannen i Bra-
silien. 
   En film från WWF som ingår i studiematerialet Våra ekolo-
giska fotavtryck (se sidan 115).  
2003, 24 minuter, lånas från AV-centralerna. 
 
       Miljö – kunskap för hållbar utveckling 

All utveckling skall vara "hållbar 
utveckling" - därför har Sida ett 
mycket tydligt miljöuppdrag. 
   När vi granskar de fakta som 
finns idag kan vi konstatera att: 
- Fattigdomsbekämpning är 

omöjlig på sikt om man inte 
tar hänsyn till de naturresurser 
och den miljö som människor 
är beroende av och ska bygga 
sin försörjning på.  

- Miljöfrågorna är avgörande för en hållbar produktion, för 
livsmedelssäkerhet och för en ekonomisk utveckling.  

- Människans hälsa är beroende av tillståndet i miljön och 
ett hållbart nyttjande av naturresurser.  

- Demokratiska system hotas när miljöförstöring och re-
sursbrist gör livsutrymmet knappare. 

   Miljöfrågorna är således inte marginella utan grundläggan-
de. Denna skrift försöker sammanfatta den kunskap som 
behövs för att kunna hantera miljöperspektivet i vardagsar-
betet på Sida och ger tips om ytterligare läsning. 
   Kan laddas ner från www.sida.se/publikationer/. 
Sida, 2003, 36 sidor 
 
       Miljö för miljarder 
Debatt- och faktamaterial om rätt-
vis konsumtion i ett globalt per-
spektiv - dvs hur vi kan nå en håll-
barutveckling. Häftet bygger på 
Miljöförbundet Jordens Vänners  
material och är ett inlägg i dagens 
miljödebatt. Materialet innehåller 
mycket fakta kring energi, trafik, 
metaller, jord, skog och vatten. 
Hur hushållar vi med resurserna 
idag och hur bör vi hushålla med 
dem i ett samhälle där vi lever inom vårt så kallade rättvisa 
miljöutrymme?  
   Lärarhandledning på 13 sidor finns att ladda ner. 
Konsumentv., 1998 (reviderad 2001), 48 sidor, 85 kronor 
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☼        MKB, miljökonsekvensbeskrivning. Introduktion 
Av C Kjellander och A Hedlund 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för verksamheter och 
åtgärder tillämpas i dag över hela världen. Boken ger en 
introduktion till MKB och miljöbedömning med betoning på 
svenska förhållanden. Motiv, syfte och funktioner beskrivs, 
liksom MKB-processen och dess olika moment samt inte-
gration i planerings- och beslutssystem. Boken vänder sig 
till högskolestuderande, men även till miljökonsulter, plane-
rare, beslutsfattare och andra intresserade. 
Studentlitteratur, 2006, 96 sidor, för aktuellt pris se 
www.studentlitteratur.se 
 
       Miljöstrategi och hållbart ledarskap 
        - ekologi och ekonomi i samverkan 
Av Torsten  Persson, Christel Persson (red.), Bengt Nihl-
gård  och Torleif Bramryd 
Miljöfrågorna har under senare tid 
ändrat karaktär till att omfatta allt 
fler vetenskapsområden. I denna 
bok presenteras miljöfrågorna ut-
ifrån ett strategiskt perspektiv 
med målet att försöka urskilja ett 
antal nyckelfrågor som är viktiga-
re än andra för att uppnå en håll-
bar utveckling. De strategiska ana-
lyserna vilar på en naturvetenskap-
lig grund samtidigt som ekonomiska, juridiska och sociala 
parametrar vägs in liksom betydelsen av ett miljöaktivt le-
darskap på alla nivåer. Boken har en plats i grundläggande 
såväl som avancerade miljöutbildningar och fortbildning. 
Studentlitteratur, 2003, 397 sidor, för aktuellt pris se 
www.studentlitteratur.se 
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tionsövningar, konkreta aktiviteter till rollspel. De finns till-
gängliga på Naturväktarnas hemsida att ladda ner. 
WWF, gratis via Internet: www.naturvaktarna.wwf.se 
 
☼       Oväder 
Av Mark Lynas 
Våldsamma stormar, skyfall, översvämningar, oväntade 
temperatursvängningar. Det är något konstigt med 
vädret, säger allt fler. Växthuseffekten är verklig och den 
drabbar oss på allt mer dramatiska sätt. Men detta är 
bara början. Effekterna av den globala uppvärmningen 
kommer att accelerera. Det finns ännu tid att handla men 
det måste ske nu. 
Ordfront, 2005, 290 sidor, 66 kronor (pocket) 
 
       PANDA 
Världsnaturfondens tidning för barn och ungdom som ges 
ut med 6 nr per år. Tema i tidningen är djur, natur och 
miljö. Artikelserie om barn som lever i tropikskog i Asien, 
Sydamerika och Afrika. Rullande årsvisa medlemskap för 
såväl enskilda som klasser/grupper. Gruppmedlemmar får 
tidningen PANDA samt WWF EKO, nyhetsbrev mm. 
WWF, 6 nr/år, 24 sidor, 200 kronor för enskilda, 
340 kronor för grupper 
 
       Skydda eller skövla? Patent, etik och nykolonialism 
Av Vandana Shiva 
Somliga framställer biotekniken 
som lösningen på alla problem: 
den kommer att mätta de hung-
riga, bota hittills obotliga sjukdo-
mar, minska miljöhoten, ja till och 
med öka den biologiska mångfal-
den.  

 

Ö

 

Ö

10
   Naturewatch Baltic                                   
turewatch Baltic är ett nätverk av lärare i Ryssland, Est-
d, Lettland, Litauen, Polen och Sverige som deltar med 
a klasser i undersökningar runt Östersjön och dess av-
ningsområde. Projektet (som drivs av WWF med stöd av 
da) utmynnar i rapporter och faktablad, fortbildningar och 
ernationella läger. Naturewatch Baltic report ges ut årli-
n och kan användas i undervisningen i engelska samt 
m underlag för utbyte med andra länder. 
WF, 2005, 20 sidor, för Report endast portokostnad 

   Andra tvivlar starkt på gentekni-
kens etiska principer. Framför allt 
därför att alla vetenskapens fruk-
ter håller på att få en prislapp och 
bli till handelsvaror. 
   Utgiven av Ordfront. 
MJV, 2003, 186 sidor, 169 kronor 
 
☼       Till sista droppen 
Av Jeremy Leggett 

 

   Naturväktarna WWF                                
turväktarna - med närmiljön som läromedel, ett utbild-
gsprogram från Världsnaturfonden. Praktiska  undersök-
gar vid stranden, i skogen, jordbrukslandskapet och när-

iljön utifrån Agenda 21. Resultaten sammanställs i en rap-
rt. Erbjuder undersökningsprotokoll, lärarhandledningar, 
arfortbildning mm. Kan användas som plattform för utby-
 med skolor i andra länder, t.ex. via Naturewatch Baltic.  
Inom Naturväktarna finns nu tre stycken temamaterial om 
at, energi och vatten. De fördjupar frågeställningar inom 
tiga och aktuella områden där lärandet för ett hållbart 
mhälle står i fokus. Materialen innehåller allt från inspira-

Enligt oljebolag, regeringar och 
många etablerade experter dröjer 
det minst ett par tre decennier tills 
oljan tar slut, och oljetoppen, den 
punkt då utvinningen nått sitt maxi-
mum, närmar sig. Leggett hävdar 
att det blir inom de allra närmaste 
åren. De enorma ekonomiska och 
politiska intressen som är knutna 
till oljeindustrin förhindrar en sats-
ning i stor skala på alternativ ener-
giproduktion. 
Ordfront, 2006, 313 sidor, 290 kronor 
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       Tropikskogens ansikten 
Information om jordens tropikskogar från Världsnaturfonden 
WWF. Läs om artrikedomen, lokalbefolkningar, om hoten 
mot framtiden och kampen för att rädda denna unika miljö. 
Skriven för en miljöintresserad allmänhet, lärare och äldre 
elever.  
   Framtagen med stöd från Sida. 
WWF, 2000, 16 sidor, gratis mot porto 
 
       Utforska Europas Miljö 
Se sidan 125 för mer information! 
 
       Uthållig utveckling - mänsklighetens framtid 
Av Gunnar Sundqvist 
I boken beskrivs människans för-
utsättningar att forma en framtid 
så att kommande generationer kan 
leva ett gott liv. Naturen har be-
traktats som en outsinlig källa för 
mänsklig välfärd. Naturen har dock 
sedan länge visat gränserna för 
utnyttjandet och det har framgått 
att vår livsstil inte är långsiktigt ut-
hållig. Tillväxt, konsumtion och vår 
livsstil är förknippade med en ökande resursförbrukning. Att 
mänskligt beteende och mänskligt tänkande är grunden till 
miljöproblem är fokus i denna bok. Det finns sätt att leva 
som gör att både människan och naturen mår bättre. 
   Syftet med boken är att läsaren skall nå djupare förstå-
else för vad uthållig utveckling innebär. En utgångspunkt är 
därför att utifrån ett humanistiskt perspektiv beskriva något 
av den komplexitet som detta åtagande innebär. 
Studentlitteratur, 2003, 352 sidor, för aktuellt pris se 
www.studentlitteratur.se 
 
       Vatten som livsmiljö och resurs 
Trots att jorden är en blå planet med enorma mängder vat-
ten är endast en procent tillgängligt som sötvatten för de 
levande organismerna. Detta sötvatten är hotat. Exploate-
ring, överutnyttjande och allmän miljöförstöring tillsammans 
med befolkningstillväxten skapar problem. Den myllrande 
biologiska mångfalden påverkas negativt av utdikningar, be-
vattningsanläggningar, skogsbruk med erosion som följd 
o.s.v. En miljöpåverkan kring ett vattendrag är sällan lokal 
utan påverkar hela avrinningsområdet. 
   Vatten som livsmiljö och resurs är ett läromedel som 
Världsnaturfonden lanserar i samarbete med Sida. Det är 
ett ämnesövergripande läromedel med fokus på avrinnings-
områden. Materialet består av nio stycken faktablad samt 
en handledning. Läromedlet har målgruppen elever i grund-
skolans åk 4-9 samt berör frågeställningar passande både 
SO och NO samt visar på hur miljöfrågorna kan lösas. Ex-
empel ges från Sverige och andra länder i Öst och i Syd.  
WWF, 2002, elevblad och lärarhandledning laddas ner från 
hemsidan www.wwf.se, enstaka tryckta exemplar kan be-
ställas mot portokostnad. 
  
 

       Victoriasjön 
Sida har fått regeringens upp-
drag att inleda ett långsiktigt 
samarbete med länderna runt 
Victoriasjön i Östafrika. Syftet 
är att vända en mångårig ned-
åtgående spiral av ökande fat-
tigdom och ökad miljöförstö-
ring till en bärkraftig utveck-
ling. Runt denna världens näst 
största insjö bor över 30 miljo-
ner människor i fem länder. 
Hälften av dem lever på mindre än tio kronor per dag och 
utgör därmed en av världens fattigaste landsbygdsbefolk-
ningar – trots att de bor i ett område med stora naturrike-
domar. 
   Häftet Lake Victoria. A  Shared Vision. "Strategy for Sup-
port to Sustainable Development in the Lake Victoria Re-
gion" finns att beställa. Olika faktablad kan laddas ner från 
www.sida.se/publikationer 
Sida, 2001, 36 sidor, gratis 
 
       Vill du veta sanningen om vanliga bananer? 
Bara några få procent av de bana-
ner som säljs i Sverige idag har 
odlats utan kemiska gifter. Vi vill 
öka andelen till var tionde banan. 
Det motsvarar en minskad använd-
ning av bekämpningsmedel med 
cirka 20 000 kilo på ett år. Unge-
fär tusen bananarbetare skulle slip-
pa använda gifter i sitt arbete. Livet 
blir bättre för både människor, djur 
och växter i och kring odlingarna. 
SNF, 2005, 6 sidor, gratis 
 
       Våra ekologiska fotavtryck 
I det här materialet har man valt att lyfta fram tre olika slags 
varor som hör till de stora drivkrafterna bakom den pågå-
ende snabba omvandlingen av tropiska skogar. Läromedlet 
vänder sig främst till grundskolans senare del, gymnasier 
och folkhögskolor. Det består av 17 elevblad, en lärarhand-
edning och 3 rapporter. 

 
   Med hjälp av elevbladen tittar man närmare på odling, 
handel och konsumtion av palmolja, soja och tropiskt tim-
mer. Med utgångspunkt från dessa produkter illustreras 
miljöfrågor och brister i rättvisa i världen. Vi gör också 

Ö

 103



Miljöfrågor 

"hemma-hos-besök" hos lantbrukarfamiljer i Kina, Brasilien 
och Indonesien, hos en liten grupp ursprungsbefolkning på 
Sumatra i Indonesien och hos Amueshandianer i Peru. 
   En lärarhandledning (24 sidor) ger tips på lämpliga aktivi-
teter och ger svar eller kommentarer till de frågor som 
finns på elevbladen. 
   En tillhörande video; Maten som skövlar, (se sidan  101!) 
finns att låna på landets AV-centraler. 
   Hela materialet kan laddas ner från Världsnaturfondens 
hemsida www.wwf.se 
WWF, 2003  
 
☼         Världens Natur 2005 
Temat för detta magasin är hur ef-
fekterna av klimatförändringarna 
drabbar människor och miljö. De 
rika länderna släpper ut mest kol-
dioxid i atmosfären men de fattiga 
länderna drabbas hårdast. Läs om 
de följdverkningar av klimatföränd-
ringen som vi kan se redan nu, och 
vad vi måste göra för att minska 
utsläppen. 
Rubriker: 

• Torka i Sydafrika 
• Utsatta öar 
• Mekong 
• Utsläppen måste minska 
• Vem släpper ut vad? 

SNF, 2005, 24 sidor, gratis 
 
☼          Världens Natur 2006 
Årets magasin handlar om de tropiska skogarna. Dagligen 
konsumerar vi produkter som har sitt ursprung i de tropiska 
skogarna. För att skydda miljön och ursprungsbefolkningar 
krävs en ansvarsfull produktion. Dagligen försvinner regn-
skog motsvarande en yta av 68500 fotbollsplaner. Läs vad 
du kan göra för att minska efterfrågan på trä från hotade 
eller olagligt avverkade tropiska skogar. 
Rubriker: 

• Colombia 
• Kambodja 
• Kongo 
• Indien 
• Malaysia 
• Mexiko 
• Moçambique 

SNF, 2006, 24 sidor, gratis 
 

 
Internetadresser 

Albaeco 
www.albaeco.com 
Albaeco förvandlar vetenskap till vetskap om samspelet 
mellan ekologi, ekonomi och samhälle. Albaeco är en obe-
roende ideell förening grundad av forskare i naturresurs-

hushållning vid Stockholms Universitet och representanter 
från reklam och näringsliv. Vi samarbetar med Centrum för 
tvärvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms Universitet 
och deras nätverk av internationella forskare. 
   Albaeco ger ut två nyhetsbrev som kan vara av intresse 
för skolan. 
 
@ EcoSensus är ett svenskt nyhetsbrev som kommer ut 
varannan månad. Med EcoSensus vill vi öka insikten om na-
turens betydelse för samhällsutvecklingen och se till att de 
senaste rönen från den tvärvetenskapliga miljöforskningen 
får en större spridning. EcoSensus handlar om samspelet 
mellan ekologi, ekonomi, teknik och samhälle. Helhetssyn, 
tvärvetenskap och miljömöjligheter är honnörsord. EcoSen-
sus är gratis och publiceras endast elektroniskt på 
albaeco.com/ecosensus. 
 
@ Sustainable Development Update (SDU) är ett eng-
elskt nyhetsbrev som produceras med stöd från Sida och 
bland annat går ut till politiker, näringslivet, forskare och 
tjänstemän på hög nivå i ett 40-tal länder. SDU handlar om 
hållbar utveckling med betoning på kopplingen mellan miljö 
och fattigdomsbekämpning i utvecklingsländerna. Läs det 
för att hålla dig uppdaterad på det senaste om samspelet 
mellan ekologi, ekonomi och samhälle. SDU är gratis och 
publiceras endast elektroniskt på albaeco.com/sdu 
   På webbplatsen finns också skriften 7 miljömyter att läsa. 
  
EDC News 
www.edcnews.se/ 
A webpage and an electronic newsletter edited by Leif 
Ohlsson; in cooperation with the Department of Sociology, 
University of Lund. Commissioned by the Environment Po-
licy Divison at Sida. 
   Mycket omfattande och innehållsrik webbplats om miljö 
och utvecklingsfrågor.  
 
FN:s utvecklingsprogram UNDP  
www.undp.org/energyandenvironment/ 
Ett av FN:s utvecklingsprogram UNDP:s verksamhetsom-
råden är energi- och miljöfrågor. Fattiga människor drab-
bas oproportionerligt hårt av miljöförstöring och brist på 
tillgång till miljövänliga energilösningar. 
 
Gröna korset 
www.greencrossinternational.net/ 
The mission of Green Cross International is to help ensure a 
just, sustainable and secure future for all by fostering a 
value shift and cultivating a new sense of global interdepen-
dence and shared responsibility in humanity’s relationship 
with nature. 
   Green Cross International provides unbiased environ-
mental analysis and expertise, information dissemination, 
education, objective evaluations for public debate, scientific 
studies, and social and medical support. 
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Global Change 
www.igbp.kva.se/ 
IGBP (Internation Geosphere-Biosphere Programme) har på 
sin hemsida ett stort antal grafer som beskriver globala 
förändringar. Även Newsletter. 
   IGBP’s mission is to deliver scientific knowledge to help 
human societies develop in harmony with Earth’s environ-
ment. 
   Our scientific objective is to describe and understand the 
interactive physical, chemical and biological processes that 
regulate the total Earth System. 
 
IISD 
www.iisd.org/ 
Mycket stor webbplats från International Institute for Sustai-
nable Development i Kanada. Möjlighet att prenumerera 
gratis på ett 15-tal nyhetsbrev om olika aspekter på miljö.
 
Klimatordlista 
www.snf.se/verksamhet/klimat/klimatordlista.htm 
Klimatarbetet är fullt av fikonspråk. Här får du förklaringar 
till några av de vanligaste termerna. 
 
Miljömätaren 
www.miljomataren.konsumentverket.se/ 
Se hur mycket du påverkar miljön och vad du kan göra för 
att minska din miljöbelastning. 
 
Miljö på Internet 
www.denglobalaskolan.com 
Sammanställning av Internetadresser. 
DGS, 2005, 4 sidor 
 
Our Planet 
www.ourplanet.com/ 
Webbplats från FN-organet UNEP 
 
Miljöindikatorer 
www.worldwatch.org/node/4342 
Worldwatch Institute tillhandahåller gratis en serie presenta-
tioner (overheadbilder) på de viktigaste miljöindikatorerna. 
Dessutom tillgång till samtliga deras forskningsartiklar (där 
somliga dock måste köpas) Detta är en utmärkt och ytterst 
värdefull resurs för studenter och lärare som önskar snabb 
tillgång till vederhäftiga och accepterade miljöfakta. 

 

RELMA 
www.relma.org 
Regional Land Management Unit (RELMA) is a non-profit or-
ganization funded by Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida). Sedan 2004 är RELMA inte-
grerad i the World Agroforestry Centre (ICRAF).
  
The Baltic Sea Project 
www.bspnews.kiss.pl/ 
Baltic Sea Project (BSP) är ett subregionalt projekt som tar 
upp miljöfrågor för ett speciellt område, Östersjön, och 
internationell undervisning. Nu är Baltic Sea Project en 
modell för liknande projekt inom Unesco över hela världen 
såsom Donauprojektet, Medelhavsprojekten, Karibiska 
projektet osv.  
   Sidan nås även via www.skolutveckling.se 
 
Tillväxt och miljö 
De förenklade uppfattningarna har alldeles för lätt att bli 
sanningar. Att ekonomisk tillväxt i traditionell bemärkelse – 
mätt med ett ytligt BNP-mått – skulle vara hela svaret på 
fattigdoms- och utvecklingsproblem hör till dessa förlegade, 
felaktiga ”sanningar”. 
   Kan laddas ner från www.sida.se/publikationer 
Sida, 2003, 2 sidor 
 
Hållbar utveckling kräver hänsyn till miljön 
Laddas ner från www.sida.se/publikationer/ 
Sida, 2002, 4 sidor 
 
Upptäck tropikskogen! 
www.wwf.se 
Hur lever en gummitapparfamilj i Brasilien? Hur ser det ut 
från ”golv till tak” i en regnskog? Hur mycket tropisk skog 
finns det kvar? Vad är FSC? 
   Upptäck tropikskogen är WWFs nya interaktiva sidor och 
hittas på Världsnaturfondens hemsida. 
   Här går det att hitta svar på många frågor och man kan 
även testa sina egna kunskaper. Upptäck tropikskogen rik-
tar sig främst till elever i grundskolan, men är väl värd att 
utforskas av alla som är intresserade av tropisk skog. När 
intresset är väckt går det att få mer ingående information 
om ämnet på Världsnaturfondens övriga hemsidor och fak-
tablad. Länkar finns direkt från de interaktiva sidorna.  
   Framtaget med stöd från Sida. 
 
Vatten, GATS och privatiseringar i södra Afrika  
www.afrikagrupperna.se/ 
EU har genom GATS-avtalet ställt krav på liberalisering av 
Moçambiques, Namibias, Sydafrikas och Zimbabwes vatten-
marknader. Vi håller inte med EU att vatten är en handels-
vara.  
   Afrikagrupperna driver därför kampanj kring vatten som 
rättighet. Vi vill att Sverige och EU drar tillbaka sina  krav på 
marknadsanpassning av vattenmarknaderna i södra Afrika. 
   Afrikagrupperna har tagit fram ett informations-/studiema-
terial som kan laddas ned gratis. 
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Den hållbara vardagen fick Gävlelärare att tänka efter 
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Åhörarna i Gävle högskolas aula lär sig en 
ny definition på ”framsteg” denna gråmulna 
dag i februari. Rubriken på Den Globala 
Skolans seminarium är Den hållbara varda-
gen, och i det sammanhanget mister innova-
tioner, hög tillväxt och pengar och makt sin 
attraktionskraft. ”Största möjliga lycka på 
minsta möjliga ekologiska fotavtryck” – här 
är det detta som är framsteg.  
   Och det tål att tänka på. 
 
Den Globala Skolan vill få sina delta-
gare att just tänka efter. Den vill ge 
lärare kunskaper och verktyg för att 
hjälpa eleverna att söka sin egen san-
ning, istället för att passivt acceptera 
den som serveras av t.ex. media eller 
kommersiella krafter. Seminarierna 
om hållbar utveckling hålls under 
2006 på sex platser med Malmö 
längst i söder och Härnösand längst i 
norr. Frågan som ställs, och som vid 
slutet av dagen förhoppningsvis har 
fått ett svar, är vad skolan kan göra 
för att åstadkomma en bättre värld 
och vilken roll läraren har i detta. 
”Hållbar” handlar ju här om både 
ekologisk, social och ekonomisk ut-
veckling.  
 
Mummel i raderna 
– Blir världen bättre? 
Frågar förste talaren ut i Gävle, Staf-
fan Landin. Han har jobbat på 
UNDP, FNs utvecklingsprogram, och 
har till och med skrivit en bok med 
den titeln. Han vet: 
– På global nivå har världen aldrig 
mått bättre! Världen har blivit både 
rikare och friskare, och både inkoms-
ten och medellivslängden har stigit. 
   Ett lättat mummel hörs i bänkrader-
na. De nästan hundratalet deltagarna 
kommer i huvudsak från Lärarhög-
skolan i Gävle, och verkar förvånade. 
   Då drämmer Staffan Landin till med 
mer statistik: 
– Men trettiotusen barn dör varje dag 
i onödiga sjukdomar. 1,1 miljarder 
människor måste överleva på bara en 
dollar om dagen. Och i Zambia har 
medelåldern sjunkit till 33 år till följd 
av aids.  
   Det mumlas igen i bänkraderna. På 
ett annat sätt den här gången. 33 år – 
hur kan det då ha blivit bättre? 
– Skillnaderna mellan länderna är 
stora, och de redan rika utvecklas 
snabbare. Nu måste vi öka takten. 
Överallt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staffan Landin fick deltagarna i seminariet om 
Hållbar utveckling att tänka efter. Ja, världen blir 
bättre. Men blir den verkligen bättre, om den 
främst blir bättre i de delar där den redan är gan-
ska bra? 
 
Stort svenskt avtryck 
Carina Borgström-Hansson från 
Världsnaturfonden för in de ekolo-
giska fotavtrycken i aulan. Avtrycken 
visar hur mycket resurser vår livsstil 
kräver. Som svenskar kryper vi lite 
längre ner i stolarna då Carina be-
rättar att alla får 1,8 hektar yta om 
allt fördelas jämnt på världens invå-
nare – och att vårt eget fotavtryck 
brer ut sig över 7,0. Amerikanerna är 
tack och lov värre (!) – med 9,7 hektar. 
Det innebär förstås att vissa andra 
inte kan få så mycket – de som bor i 
Afghanistan till exempel. Deras av-
tryck är minimalt, bara 0,3 hektar. 
Sverige ligger på femte plats i värl-
dens fotavtrycksliga. Från botten blir 
det ju faktiskt. Det tål också att tänka 
på. 
   Att många tankar har väckts och 
många aha-upplevelser framkallats 
redan under förmiddagen är uppen-
bart. De kravodlade äpplena och ba-
nanerna går åt som smör i solsken. 
Leveransen med Den Globala Sko-
lans programkatalog har inte dykt 
upp, men intresset för aktiviteterna är 
ändå stort och Bo Kramsjö som är 
regionledare i norr är nöjd. Efter sina 
respektive föredrag omringas Staffan 
Landin och Carina Borgström-Hans-
son av nyfikna blivande lärare. 
 
Kan vi själva bestämma? 
Samma gäller för Hanna Johansson 
från Rättvis Handel, som inleder ef-
termiddagens program. Filmen ”Rap-
port från tomtens verkstad”, som hon 
 

 
 
visar delar av, väcker reaktioner. Som 
tur är avslutar hon med att konstatera 
att det är möjligt att åstadkomma för-
ändring genom att ställa krav på de 
företag som låter tillverka sina pro-
dukter i fattiga länder i Sydasien eller 
Kina. Barnen och de unga kvinnorna 
som monterar leksaker åt barn i väst 
kan få det bättre om vi bryr oss mer, 
och är beredda att betala mer. I slut-
änden är det kanske vi som bestäm-
mer?  
   Avslutningsvis intar en lärare podiet. 
Ulrika Lundqvist kommer från Upp-
sala och redogör för sina erfarenheter 
av att jobba med jämställdhet på 
gymnasiet. 

     
                                                Foto: Ingrid Svensson

– Könsmaktsordningen går att för-
ändra, säger hon. 
– Det handlar väldigt mycket om det 
egna klassrummet.  
   Så det är med förtröstan vi går ut i 
det snöblaskiga Gävle. Det går fram-
åt. Världen har blivit bättre – kanske 
till och med på de få timmar vi har 
suttit här. Eller kanske just tack vare 
det? 
 

                 Ingrid Svensson, DGS 
 
 
 
 

Fakta om Den Globala Skolans 
seminarier 
Varje år arrangerar Den Globala Skolan 
ett hundratal seminarier över hela landet 
för lärare och andra aktiva i skolan. Se-
minarierna arrangeras i samarbete med 
andra myndigheter, lärarutbildningen, 
universitet och högskolor, Lärarförbun-
det och enskilda organisationer. 
   Genom seminarieverksamheten vill Den 
Globala Skolan främja kunskap, lärande 
och skolutveckling i skolans alla stadier 
– från förskola till vuxenundervisning. 
Under våren 2007 erbjuder Den Globala 
Skolan bl.a. seminarier om: 
• Jämställdhet  
• Mänskliga rättigheter  
• Aktivt lärande för global utveckling  
• Erfarenhetsutbyte med skolor med 

internationell profil  
 
För nästkommande terminer se Den 
Globala Skolan Programkatalog eller 
webbplatsen 
www.denglobalaskolan.com 
 
 



Millenniedeklarationen 

       Det är möjligt att halvera fattigdomen till 2015 
Världens regeringschefer har i Mil-
lenniedeklarationen slagit fast att 
andelen människor som lever i ext-
rem fattigdom ska ha halverats till 
år 2015. Och vi vet idag vad som 
behöver göras för att bekämpa 
fattigdomen. En hel del människor 
och länder i den fattiga världen 
har också lyckats med detta. Men 
det krävs förutsättningar, både för 
den enskilda människan och för 
hela länder. I den här skriften lyfter man fram vad som be-
höver göras, men ger också exempel på vad som görs och 
gjorts. Ny uppdaterad upplaga våren 2004. 
UD, 2004, 20 sidor.  Finns som pdf på www.ud.se, där man 
också kan hitta ytterligare information på detta tema. 

 
       FN:s millenniedeklaration 
        - OH-serie med bakgrundsmaterial 
Tio OH-bilder om de sju olika sak-
områdena i Millenniedeklarationen:  
• fred, säkerhet och nedrust-  

       ning  
• utveckling och fattigdoms-  

       bekämpning  
• skydd av vår gemensamma  

       miljö  
• mänskliga rättigheter, demo- 

       krati och god  samhällsstyr-  
       ning  
• skydd av de sårbara  
• Afrikas särskilda behov  
• ett starkare FN.  

OH-bilderna är i 4-färg. Varje sakområde symboliseras av 
två fotografier som stimulerar deltagarna till tankar och dis-
kussioner. Till OH-bilderna finns en handledning med fakta 
om varje sakområde och hur FN arbetar för att nå målen 
samt tips på var man kan hitta mer information om de olika 
sakfrågorna. Som bilaga till OH-materialet finns FN:s millen-
niedeklaration, en sammanfattning på svenska av UNDP:s 
Human Development Report 2003. Stordiasatsen och Läget 
i världen 2002 kompletterar varandra.  
FN-förbundet, 2002, 10 OH-bilder, 275 kronor 
 
       Human Development Report 2003 
2003 års rapport är inriktad på förverkligandet av FN:s 
millenniemål. 
   Nordiska UNDP har gett ut en sammanfattning på 
svenska. 
UNDP, 2003, 68 sidor, gratis 
 
              Gränslös solidaritet – svensk fackför- 
☼           eningsrörelses arbete för en bättre värld 
Berättar kortfattat hur LO-TCO Biståndsnämnd tillsammans 
med svenska fackförbund och de globala fackliga organisa-
tionerna arbetar med fattigdomsbekämpning, jämställdhet, 

miljö och hiv/aids. Varje tema illustreras med exempel på 
projekt. 
LO-TCO, 2006, 24 sidor, gratis 
 
       Investing in Development. A Practical Plan to  
        Achieve the Millennium Development Goals 
Om de rika länderna investerar en 
halv procent av sina intäkter i ut-
veckling kan fattigdomen i värl-
den halveras innan 2015. Det är 
mindre än vad samma länder re-
dan har förpliktigat sig till – men 
mer än vad som faktiskt ges. 
   Investing in Development 
skrevs av Millennieprojektet – en 
oberoende, rådgivande grupp av 
265 forskare – på uppdrag av 
Kofi Annan. Syftet med rapporten, som tagit två år att skri-
va, är att utveckla en praktisk plan för att uppnå millennie-
målen, åtta tidsbundna och kvantifierbara mål för att be-
kämpa fattigdomen i världen till 2015. 
UNDP, 2005, 76 sidor, gratis 
Rapporten kan även laddas ner från www.undp.se 
 
       Making it happen. 
Sveriges rapport om millennie-
målen 2005.  
UD, 2005, 29 sidor, gratis  
   Kan även laddas ner som pdf-fil 
från www.ud.se. 
 
 
 
 
       Millenniedeklarationen 
FN:s millenniedeklaration på sven-
ska. 
   Vid ett möte i september 2000 i 
FN-högkvarteret i New York (det s. 
k. Millennietoppmötet) antogs FN:s 
millenniedeklaration som alla värl-
dens stater står bakom. Deklara-
tionen innehåller åtaganden om 
bland annat fred och säkerhet, ut-
veckling och fattigdomsbekämp-
ning, mänskliga rättigheter och 
demokrati samt miljö och hållbar 
utveckling. 
   Staterna sätter också upp ett antal mål som är mätbara, 
t.ex. att andelen människor som lever på mindre än en 
dollar per dag ska halveras till 2015 och att alla barn ska 
kunna avsluta grundskolan. 
   Deklarationen har nu översatts till svenska av Svenska FN-
förbundet i samarbete med FN:s informationskontor i Kö-
penhamn. Beställ den i tryckt form eller ladda ner den som 
pdf-fil från www.sfn.se/svefn/files/Milledekl.pdf. 
FN-förbundet, 2002, 14 sidor, 5 kronor 
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Millenniedeklarationen 

       Millenniemålen. Mänsklig utveckling i rörlig grafik  
www.undp.se/mdg 

 
Rörlig grafik som visar utvecklingen i världen utifrån millen-
niemålen. Presentationen kan gratis laddas ner från 
www.undp.se (se länken ”undervisning”) eller beställas som 
cd. Finns även på webbplatsen www.gapminder.org 
UNDP, gratis 
 
☼         Oppdrag 2015 
Et undervisningsopplegg i to mo-
duler om Tusenårsmålene. Målet 
med Tusenårsmålene, åtte utvik-
lingsmål, er å halvere verdens fat-
tigdom innen 2015. Gjennom ar-
beidet med Oppdrag 2015 vil 
elevene få kunnskaper om tusen-
årsmålene, fattigdommens årsaker 
og konsekvenser for enkeltindivi-
der og hele samfunn. 
   Tusenårsmålene kan være en fin 
innfallsvinkel til å jobbe med en 
rekke globale spørsmål elevene møter i ulike fag i ung-
domsskolen. temaer som bærekraftig utvikling, utviklings-
samarbeid, menneskerettigheter, internasjonal handel og 
FNs arbeid kan alle relateres til Tusenårsmålene. 
FN-sambandet, 2005, 23 sidor, 20 NOK 
 
       Når vi de hungrande? 
        Strävan mot utvecklingsmålen för 2000-talet fortsätter 
År 2000 skrev 189 länder på åtta millennieutvecklingsmål.  
Första punkten på listan var att halvera antalet fattiga och 
hungrande människor till år 2015. 
   Tre år senare har få framsteg gjorts och dessa mål 
kommer att förbli oförverkligade drömmar om inte ord for-
muleras till handling. För att uppnå detta måste antalet 
hungrande människor reduceras med 24 miljoner per år 
från och med nu fram till 2015 - nästan tio gånger snabbare 
än vad som uppnåtts sedan det tidiga 90-talet. 
WFP, 2003, 3 sidor, gratis
 
       Ung i södra Afrika 
En skrift som riktar sig till gymna-
sieungdomar. Innehåller kortfattad 
fakta och intervjuer med ungdo-
mar i södra Afrika - deras dröm-
mar, fritidsintressen, syn på kär-
lek, sex och planer inför framti-
den. Ung i södra Afrika är framta-

gen speciellt med tanke på millenniemålen om allas rätt till 
utbildning. 
Afrikagr., 2005, 32 sidor, gratis mot porto.  
 
☼       En global granskning av millenniemålen 
För tredje året i rad ger Världsbanken ut en rapport som 
granskar hur arbetet med millenniemålen fortgår. Världs-
banken menar att det krävs ekonomisk tillväxt och ett bra 
investeringsklimat för företag för att millenniemålen ska 
nås. Ekonomisk tillväxt främjar mänsklig utveckling, enligt 
rapporten. 
   2006 års rapport fokuserar på bistånd, handel och sam-
hällsstyrning. 
FN-förbundet, 2006, 24 sidor, 25 kronor 
Kan även laddas ner från www.fn.se 
 
            FN:s millenniemål:  
☼        Människorna bakom siffrorna 
FN:s millenniemål handlar om människors överlevnad. Det 
är därför FN-förbundet och Nykterhetsrörelsens Bildnings-
verksamhet  NBV har tagit fram detta studiematerial. För 
det är som titeln säger, många siffror för att kunna mäta 
framsteg och bakslag i arbetet med millenniemålen. Men 
det är inte siffrorna som är det viktigaste. De är verktygen. 
Målet är att människor runt om i världen ska få bättre förut-
sättningar att leva utan fattigdom och hunger. Att de har 
tillgång till rent dricksvatten, utbildning, hälsovård och arbe-
ten. Det är syftet med millenniemålen.     
   För att millenniemålen ska kunna nås till 2015, måste 
människor känna till vad världens regeringar har lovat och 
engagera sig i arbetet för att nå målen. I studiematerialet 
möter du Nguyen Van Loc i Vietnam, Winnie i Kenya, Letch-
chimi i Sri Lanka, Fatima i Afghanistan, Alverina i Colombia, 
Nokuzola Ndabambi i Sydafrika och Prak Saroeun i Kam-
bodja. Var och en av dem har en berättelse som angår oss 
alla. Studiematerialet handlar om FN:s åtta millenniemål. 
Varje avsnitt behandlar ett mål, ett land och en familj eller 
person. Avsnitten avslutas med en översikt över hur det går 
för landet i fråga att nå millenniemålen, hur Sverige samar-
betar med landet och ett uppslag med tips på frågor att 
diskutera och uppgifter att lösa.  
Efter de åtta avsnitten, finns ytterligare information om må-
len och ett uppslag med framsteg och bakslag världsdel för 
världsdel. Boken avslutas med ett rollspel om betydelsen av 
att främja jämställdhet för att millenniemålen ska nås.  
FN-förbundet och NBV, 2006, 112 sidor, 75 kronor, med-
lemspris: 50 kronor  
 
       Ökad tillväxt gör världen rikare 
Tolv  - projekt som bidrar till att minska fattigdomen 
Sida, 2003, 22 sidor, gratis 
Se sidan 41 för mer information! 
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Millenniedeklarationen 

Internetadresser 
 

FN:s utvecklingsprogram UNDP 
www.undp.se och www.undp.org 
FN:s utvecklingsprogram UNDP arbetar med att stödja 
fattiga länder för att hitta lokala lösningar på globala och 
nationella utmaningar för utveckling. UNDP samordnar FN-
insatserna för millenniemålen.  
 
Generalförsamlingens millenniemöte 
www.un.org/millennium/ 

 
 
Human Development Report 2003 
www.omvarldsbilder.se/2003/030821.html 
2003 års rapport är inriktad på förverkligandet av FN:s mill-
enniemål och har redigerats under särskild medverkan av 
Jeffrey Sachs, som är generalsekreterarens särskilde råd-
givare för millenniemålen. 
   Via den här länken från Omvärldsbilder får man en bra 
översikt och ingång i hela rapporten. 
   UNDP erbjuder en lärarhandledning till undervisning om 
globala utvecklingsfrågor och millenniemålen. Handledning-
en kan användas för att underlätta att starta nya projekt 
eller som ett hjälpmedel till existerande undervisning.  
   Den är baserad på Human Development Report 2003 
som handlar om millenniemålen. 
   ”Millenniemålen i undervisningen – En idébank” kan laddas 
ner från www.undp.se (se under länken ”Undervisning”). 
 
Millenniumproject 
www.unmillenniumproject.org 
FN:s webbplats för millenniumprojektet. 
 
NGO och millenniemålen 
www.ngocongo.org/mdg.htm 
Congo är en sammanslutning av frivilligorganisationer som 
deltar i debatter och beslut i FN-systemet. 
   Det här avsnittet av deras webbplats ägnas åt millennie-
deklarationen. Många bra länkar. 
 
Millenniemålen i fokus 
www.millenniemalen.se 
Millenniemålen.se är en kampanjportal som drivs av FN:s 
utvecklingsprogram UNDP och FN-förbundet. Portalen 
samlar den viktigaste och senaste informationen om arbe-
tet för att uppnå millenniemålen till 2015. Till vart av de 
åtta målen finns en introducerande artikel och grafer. Här 
finns även tips på föreläsare, ytterligare läsning och vad 
enskilda personer kan göra för utvecklingen i världen. 85 
svenska organisationer och företag stödjer kampanjen 
och berättar vad de gör. 
 

   Kunskapstest samt information under rubrikerna 
• Om Millenniemålen 
• Vad gör Sverige? 
• Vad kan jag göra? 
• På gång 
• Ta reda på mer 

 
Statistik 
millenniumindicators.un.org/  
Statistiksida från FN med mål, målsättning och indikatorer 
för millennieprojektet.  
 
UN Millennium Development Goals 
www.un.org/millenniumgoals/ 
Innehållsrik webbplats med faktablad, pressreleaser, dia-
gram över utvecklingen mm. 

 
 
Världsbanken om millenniemålen 
www.developmentgoals.org/ 
Innehållsrik webbplats som förutom information kring mil-
lenniemålen även har regionala redovisningar med statistik i 
grafisk form.    

 
 
Millennium Campaign 
www.millenniumcampaign.org 
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Nyheter – Tidskrifter - Nyhetsbrev 

        Afghanistan-nytt 
Tidskrift från Svenska Afghanistan-
kommittén som informerar allmänt 
om Afghanistan och om kommit-
téns biståndsprogram i landet. 
SAK, 4 nr/år, ingår i medlemsav-
giften 225 kronor/år 
 
 
 
@  Albaeco – två nyhetsbrev 
@ EcoSensus är ett svenskt nyhetsbrev som kommer ut 
varannan månad. Med EcoSensus vill vi öka insikten om na-
turens betydelse för samhällsutvecklingen och se till att de 
senaste rönen från den tvärvetenskapliga miljöforskningen 
får en större spridning. EcoSensus handlar om samspelet 
mellan ekologi, ekonomi, teknik och samhälle. Helhetssyn, 
tvärvetenskap och miljömöjligheter är honnörsord. EcoSen-
sus är gratis och publiceras endast elektroniskt på 
albaeco.com/ecosensus.  
 
@ Sustainable Development Update (SDU) är ett eng-
elskt nyhetsbrev som produceras med stöd från Sida och 
bland annat går ut till politiker, näringslivet, forskare och 
tjänstemän på hög nivå i ett 40-tal länder. SDU handlar om 
hållbar utveckling med betoning på kopplingen mellan miljö 
och fattigdomsbekämpning i utvecklingsländerna. Läs det 
för att hålla dig uppdaterad på det senaste om samspelet 
mellan ekologi, ekonomi och samhälle. SDU är gratis och 
publiceras endast elektroniskt på albaeco.com/sdu 
 
       Amnesty Press 
Tidskriften utges av Amnesty 
International, svenska sektionen. 
Amnesty, 5 nr/år, 160 kronor 
 
 
 
 
 
 
 
       Antropologi/Journalistik.  
       Om sätt att beskriva världen. 
Redaktör Ulf Hannertz  
Den här boken handlar om hur journalister och antropologer 
hanterar uppgiften att beskriva mänskligt liv, både i insam-
ling av material och i rapporteringen till en publik. 
   Forskare är ofta kritiska mot journalister, och journalister 
å sin sida tycker inte att forskarna i sitt elfenbenstorn begri-
per sig på journalistiken och dess villkor. Antropologer är 
särskilt benägna att granska journalisters utrikesrapporte-
ring och deras behandling av kulturella skillnader. Men vad 
är egentligen skillnaderna mellan antropologers och journa-
listers uppdrag, och finns det inte också likheter mellan 
dem? Med Antropologi/Journalistik vill författarna öppna ett 
samtal om arbetssätt och rapporteringsformer, och om vad 
dessa yrken kan lära av varandra. På grundval av sina fält-

studier belyser de t.ex. arbetet på en indisk tidningsredak-
tion, krigsreportage från Balkan och Centralamerika och 
brasilianska gatubarn som journalistiskt favoritämne. De tar 
också upp frågor kring antropologers och journalisters för-
hållningssätt till händelser och samtidshistoria, och till ob-
jektivitet och vinklingar. 
   Boken vänder sig till journalister och antropologer, till 
studerande i medievetenskap och antropologi, men också 
till alla som är intresserade av hur världen och samhället 
beskrivs för dem.  
Studentlitteratur, 2004, 222 sidor, för prisinformation se 
www.studentlitteratur.se 
 
        Barn 
Rädda Barnens tidning om barns 
rättigheter. 
RB, 4 nummer/år, 200 kronor. 
Gratis för medlemmar. 
 
 
 
 
 
 
  
        Bulletin of the WHO 
www.who.int/bulletin/en/ 
Världshälsoorganisationens bulletin. 
 
        @ Child Soldiers Newsletter 
A newsletter produced by the Coalition to Stop the Use of 
the Child Soldiers, with the support of the Human Security 
Program at Foreign Affairs Canada. 
   Prenumeration på den elektroniska versionen sker från 
www.child-soldiers.org. 
    
        Cool Planet Newsletter 
www.oxfam.org.uk/coolplanet/ 
Den brittiska biståndsorganisationen Oxfam ger per e-post 
ut ett nyhetsbrev om globala frågor i undervisningen. 
   Tre gånger om året ger man också ut Oxfam´s newsletter 
on gender. 
 
        Currents 
Hemsida: info.adm.slu.se 
Se sidan 78 för mer information! 
 
        Dagstidningar från 213 länder 
www.esperanto.se/kiosk/index.html 
En utmärkt sida för att lätt hitta ca 15 600 länkar till Inter-
nettidningar i 213 länder. 
   En del tidningar är inte gratis att läsa på webben. 
 
        Dela med 
Diakonias tidning innehåller information om verksamheten 
och berättelser från människor i världen. 
Diakonia, 4 nummer/år, ca 16 sidor, gratis 
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@ Fair Trade Centers nyhetsbrev
Fair Trade Centers nyhetsbrev handlar om aktuella frågor 
inom etisk och rättvis handel. I varje nyhetsbrev finns konk-
reta tips på vad man kan göra för en rättvisare världshan-
del. Nyhetsbrevet skickas ut via e-post 4 - 6 gånger per år 
och är gratis att prenumerera på. För att prenumerera 
skicka ett mejl till info@fairtradecenter.se 
 
        Fjärde Världen 
Fjärde Världen - jordens ursprungs-
befolkningar och stamfolk  - finns 
representerade på samtliga konti-
nenter. 
   Tidskriften Fjärde Världen be-
handlar dessa folk samt frågor 
om kulturell identitet, kulturjämfö-
relser, kulturmöten och vad vi kan 
lära oss av varandras kulturer, re-
ligioner och tänkesätt. 
FFV, 4 nr/år, ca 50 sidor, 220 
kronor/helår inkl. medlemskap, 
studerande och pensionärer 160 kronor. Gamla nummer av 
tidningen går att beställa för 45 respektive 30 kronor. 
 
        Footsteps  
http://tilz.tearfund.org/ 
En tidskrift som i första hand riktar 
sig till människor i u-länderna. Ger 
praktiska råd och tips inom många 
områden: hur man bygger en latrin, 
hur man skyddar sig mot malaria, 
nyttan av att amma, att ta tillvara 
regnvatten osv.  
   Prenumeration via e-post 4 nr/ år 
gratis via hemsidan. 
   Pappersversionen av tidningen 
kostar £ 30 för två år (donation). 
 
@ Forum för levande historia – Nyhetsbrev 
www.levandehistoria.se/ 
Forum för levande historia ger ut ett elektroniskt nyhetsbrev 
med aktuell information från myndigheten om seminarier, 
utbildningar, projekt och utvärderingar. I nyhetsbrevet rap-
porteras även om forskning, politiska händelser samt svens-
ka och internationella nyheter med anknytning till myndig-
hetens verksamhet. Ca 20 nyhetsbrev per år.  
 
        HIV Aktuellt 
En tidning om hälsa och sexualitet 
från Statens folkhälsoinstitut.  
Gratis prenumeration  
e–post: fhi@strd.se 
webbplats: www.hivaktuellt.se 
 
 
 
 

@ Genusperspektiv 
www.genus.gu.se/perspektiv/ 
Nationella sekretariatet för genusforskning ger ut ett ny-
hetsbrev som ger perspektiv på genus och forskningspo-
litik.
 

@ IFI Update 
Internationella Finansiella Institutioner, eller så kallade IFI:s, 
inbegriper bl.a. Världsbanken och IMF. Nyhetsbrevet kom-
mer att täcka frågor om finansiering kopplat till millennie-
målen, skuldfrågor, konditionalitet för lån, demokrati, styr-
former för institutionerna samt andra aktuella frågor.  
   Nyhetsbrevet vänder sig till människor som arbetar med 
dessa utvecklingsfrågor eller som av olika anledningar vill 
följa dem närmare. Forum Syds handläggare för Världs-
banks- och IMF-frågor, Åsa Romson och Kenneth Hermele, 
står för nyhetsbrevet.   
   Utges av Forum Syd. 
   Beställs från hemsidan www.forumsyd.org eller direkt från 
FS_policyutskick@forumsyd.org 
 

        IM:s tidskrift 
Finns även att läsa på hemsidan www.manniskohjalp.se/ 
IM, ca 30 sidor, gratis 
 
       @ Index on Africa 
www.afrika.no/index/ 
Egentligen behöver man bara den här adressen för aktuell 
information om Afrika, inklusive nyheter, länkar mm. Länkar 
till 4000 webbplatser. 
Gratis prenumeration på nyhetsbrevet Africa News Update. 

 
 
        IRIN NEWS 
www.irinnews.org/ 
IRIN är UN Office for the Coordination of Humanitarian  
Affairs. 
   IRIN services are provided free-of-charge and are avail-
able in a range of forms, including analytical reports, fact 
sheets, interviews, daily country updates and weekly sum-
maries in English, French and Kiswahili. These products are 
available through the IRIN web site and an e-mail distribu-
tion service that includes several management tools aimed 
at reducing information overload.  
 
        Karavan 
         – litterär tidskrift på resa mellan kulturer 
Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny 
spännande litteratur som är i färd med att förändra 
världslitteraturen av idag. Det är författarna från dessa kon-
tinenter du möter i Karavan. Anländer fyra gånger om året. 
Alltid med nyöversatta berättelser och dikter. Här hittar du 
också författarintervjuer, aptitretande boktips, recensioner 
och fylliga guider till vad som händer inom litteraturen i olika 
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länder. "Ty intet finns", som Jorge 
Luis Borges uttryckte det, "som 
motstår lusten att utforska". 
   Karavan utsågs till Årets kultur-
tidskrift 2000. 
   Tidskriften hette tidigare Halva 
Världens Litteratur. 
Karavan, 4 nr/år, prenumeration 
195 kronor 
 
 
 
        Kinarapport 
Redaktör Bertil Lundahl 
Tidskrift om kultur, historia och 
samhällsliv i Kina. Teman, repor-
tage, artiklar, intervjuer, recensio-
ner och notiser. Kinarapport vill 
bredda och fördjupa den svenska 
diskussionen om världens folkri-
kaste stat. Tidskriften följer sam-
hällsutveckling och kulturliv i ett 
Kina som just nu genomgår dramatiska förändringar. 
Aktuella analyser varvas med tillbakablickande artiklar.  
Sv-kinesiska 4 nr/år varav ett i form av en bok 300 kr/år 
eller nr 1-3 (32 sid hft) 40 kr/st, nr 4 (100 sid inb) 180 kr 
 
       Kvinnor mot fundamentalism 
tvs.se/kf/ 
Ger ut tidskriften Nyheter mot fundamentalism. 
Prenumeration 60 kr/2 nr för privatpersoner. Utkommer 
med två nummer om cirka 50 sidor per år. 
 
       Latinamerika 
Tidskriften, som kommer ut med fyra nummer per år, följer 
den politiska, sociala, ekonomiska och kulturella utveckling-
en i hela Latinamerika. 
Hemsida: www.ubv.se/la/ 
UBV, prenumeration 250 kr/år, studerande 185 kr/år 
 
       Lutherhjälpen 
Tidning som tar upp Lutherhjälpens arbete med påverkans-
arbete i Sverige, utvecklingssamarbete och katastrofinsat-
ser. 
Svenska kyrkan Lutherhjälpen, ca 16 sidor, gratis  
 
☼       Magasinet 
www.ms.dk/sw37287.asp 
Mellemfolkeligt Samvirkes kvartals-
tidskrift som kan laddas ner gratis. 
 
 
 
 
 
 
 

@ Millenniemålen - nyhetsbrev  
www.undp.se 
FN:s utvecklingsprogram UNDP sammanfattar den senaste 
informationen om hur det går i arbetet med att uppnå mil-
lenniemålen i ett nyhetsbrev ca 4 gånger per år. Kontakta 
info@undp.se för att bli prenumerant på nyhetsbrevet.  
 
       Fonden för mänskliga rättigheter 
www.humanrights.se 
På Fondens hemsida finns förutom konventioner, rapporter 
och artiklar om mänskliga rättigheter, även förteckningar 
över utbildningsinstitutioner samt personer som kan förelä-
sa om mänskliga rättigheter.  
   På hemsidan finns även Fondens nyhetsbrev MR-INFO att 
ladda ner. 
   Det går även bra att prenumerera på detta eller Fondens 
elektroniska nyhetsbrev MR e-info, genom att kontakta Fon-
den på info@humanrights.se
 
       News from the Nordic Africa Institute 
Tidskrift från Nordiska Afrikainstitu-
tet.  Utkommer tre ggr per år. 
NAI, ca 30 sidor, gratis 
Finns även elektroniskt på webb-
platsen 
www.nai.uu.se/publications/news/ 
 
 
 
 
 
 
       New Internationalist 
www.newint.org/ 
“The New Internationalist workers' 
co-operative exists to report on 
the issues of world poverty and 
inequality; to focus attention on 
the unjust relationship between the 
powerful and powerless worldwi-
de; to debate and campaign for 
the radical changes necessary to 
meet the basic needs of all; and to 
bring to life the people, the ideas 
and the action in the fight for global justice.” 
   Brittisk tidskrift om utvecklingen i tredje världen. Finns 
även på Internet. 
 
@ Nyhetsbrev Indien                                     
Gratis prenumeration från Empa-
tum AB. 4 sidor. 
E-post: empatum@algonet.se 
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       Nyheter från Nicaragua 
Tidningen ges ut av Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua. 
Bevakar den politiska situationen och projektverksamhet i 
Nicaragua samt skriver om solidaritetsarbetet i Sverige. 
Prenumeration 75 kronor/år, 4 nr/år  
Beställs från www.vfsn.se/ 
 
@ Nyheter från Palmecentret                        
www.palmecenter.se/ 
Palmecentret har ett elektroniskt nyhetsbrev, som utkom-
mer med 3-4 veckors mellanrum.  
   Nyhetsbrevet har nyheter och information om utvecklings- 
och biståndsfrågor, om länder och regioner där Palmecent-
ret arbetar och om aktuell samhällsdebatt. 
 
@ Nyheter från Södra Afrika 
www.afrikagrupperna.se 
På Afrikagruppernas hemsida kan man kontinuerligt följa 
nyhetsutvecklingen på kontinenten och rörande Nord/Syd-
frågor. Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zim-
babwe är de länder som Afrikagrupperna har verksamhet i 
och från dessa länder kan man prenumerera på nyheter via 
mejl. Kontakta kerstin.bjurman@afrikagrupperna.se
 
Afrikagruppernas e-postlistor kommer 8 - 10 gånger om 
året. Prenumererar gör du via formuläret på webbsidan 
www.afrikagrupperna.se/cgi-bin/afrika.cgi?d=s&w=2269  
 
På gång om Afrika 
Vill du regelbundet få tips via e-post om vad som är på 
gång? Tips på möten, kurser, festivaler, filmer, föredrag 
och liknande med Afrikaanknytning som sker i Sverige? Då 
ska du prenumerera på Afrikagruppernas e-postlista "På 
gång".  
 
Handelsfrågor med Afrikaanknytning 
Är du intresserad av rättvis- och orättvishandel? Vill du 
regelbundet få e-post om detta? Då är det Afrikagruppernas 
e-postlista "Kafferepet" du ska prenumerera på.  
 
@ Nyhetsbrev från Svenska FN-förbundet 
www.fn.se 
Fredsbrevet 
Ett nyhetsbrev inom projektet Fred och ickevåld. 
 
Röj-en-mina 
Nyheter, insamlingstips och inbjudningar. Du får också 
möjlighet att delta i tävlingar och auktioner som Röj-en-mina 
arrangerar. 
 
@ Nya Världsbutiken 
Nyhetsbrev från Världsbutikerna för Rättvis Handel, beställs 
från info@varldsbutikerna.org 
 
 
 
 

@ Omvärldsbilder                                         
www.omvarldsbilder.se/ 
Omvärldsbilder bygger på att hämta material ur det rika 
flöde som kommer från källor som täcker FN-systemets ar-
bete, rapporter från mänskliga rättighets- och frivilligorgani-
sationer, miljöorganisationer, forskningsinstitutioner samt 
stora nyhetsbyråer.   
   Omvärldsbilder översätter ett urval till svenska och skic-
kar ut en veckosammanfattning via e-post. Större rapporter 
sammanfattas i särskilda utskick.  
   Samtliga utskick finns alltid tillgängliga i arkivet på webb-
platsen, och alltid tillsammans med klickbara referenser till 
källorna, ofta originalrapporter som kan läsas på webben. 
Genom webbplatsen kan den som önskar således bygga 
upp ett eget urval av goda källor.   
   Grundtanken är att den som prenumererar (gratis) på e-
postutskicken av Omvärldsbilder skall kunna lita på att varje 
vecka på enklaste sätt ha fått en god bild av de frågor som 
står på dagordningen för det internationella humanitära 
systemet, och alltid ha en möjlighet att gå direkt till källorna 
genom denna webbplats.   
   Omvärldsbilder görs för Sida i samarbete med Institutio-
nen för freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs Uni-
versitet. 
Gratis e-post prenumeration. Ligger nere för tillfället p.g.a. 
sjukdom. 
 
        OmVärlden 
Tidningen OmVärlden bevakar internationella utvecklingsfrå-
gor. I varje nummer behandlas ett omfattande tema som 
rör de globala ödesfrågorna. OmVärlden ger dig dessutom 
viktiga nyheter och analyser, fri och öppenhjärtig debatt om 
utvecklingssamarbetet, fylliga reportage, personnära inter-
vjuer, personliga krönikor samt recensioner. Utges av Sida. 
OmVärlden, 8 nr/år, 250 kronor, studerande 120 kronor 

 
 
        One World News Service 
www.oneworld.net/news/today/ 
Dagliga nyheter med ett globalt perspektiv. 
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       Palestina Nu 
www.palestinagrupperna.se/ 
Palestina Nu kommer ut fyra gång-
er om året. Med stöd av Forum 
Syd har Palestinagrupperna produ-
cerat tre specialnummer av tid-
skriften. Dessa går att beställa i 
klassuppsättningar gratis mot por-
tokostnad. Kampen om den heliga 
jorden ger en historisk bakgrund 
till Palestina-Israel konflikten, Pa-
lestinsk kultur ger en bild av kul-
turlivet under ockupation och Muren som krossar framtiden 
visar konsekvenserna av muren på Västbanken. 
Prenumeration (4 nr) 90 kronor  
 
       PAX 
www.svenska-freds.se/pax/ 
Svenska Freds och skiljedomsföreningens tidskrift. 
 
        pmu.nu 
Tidningen pmu.nu bevakar PMU InterLifes arbete runt om i 
världen och ger en återkoppling till organisationens givare. 
Genom tidningens temasidor, mikrofinanser, hiv/aids, fattig-
domsfrågor etc. belyses globala frågor.  
PMU, 4 nr/år, gratis 
 
       @ Reportrar utan gränser 
www.reportrarutangranser.se/ 
Reportrar utan gränser startades i 
Frankrike 1985 av den unge radio-
journalisten Robert Ménard. Han ha-
de reagerat på att massmedier i 
västvärlden bara brydde sig om av-
lägsna länder när katastrofer av nå-
got slag hade inträffat. 1989 lades organisationens arbete 
om. Från och med det året prioriteras i stället jobbet att för-
söka få fängslade journalister befriade och att påtala brott 
mot pressfriheten och yttrandefriheten runt om i världen. 
@  Nyhetsbrev kan laddas ner från hemsidan. 
 
        SASNET 
www.sasnet.lu.se/ 
SASNET is a Swedish network for 
research, education, and informa-
tion about South Asia. The aim is to 
encourage and promote an open 
and dynamic networking process, in 
which Swedish researchers coope-
rate with researchers in South Asia 
and globally. The network is open to all disciplines. 
 
@ Schysst konsument - nyhetsbrev 
www.svenskakyrkansunga.se/ 
Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden och innehåller 
massor av information om Schysst konsument och rättvis 
handel. 

@ SwedWatch 
www.swedwatch.org/ 
”SwedWatchs syfte är att bidra till att svenskrelaterade fö-
retag tar hänsyn till människor och miljö i sin verksamhet i 
utvecklingsländer. Detta uppnås genom att SwedWatchs 
kansli granskar och publicerar och att SwedWatchs med-
lemsorganisationer bedriver opinionsbildning och för en 
dialog med näringslivet.” 
   Prenumeration på nyhetsbrev. 
     
         Södra Afrika 
Största fokus ligger på regionen södra Afrika och dess 
ekonomi och politik men vi skriver även om kultur, mat, 
aids, sport, turism, miljö och vardagsliv, ofta med ett 
kvinnoperspektiv. 
   Dessutom håller vi ett öga på övriga Afrika, däribland 
konflikten om Västsahara, samt bevakar globala frågor om 
Nord/Syd.Tidskriften Södra Afrika utges av Afrikagrupperna 
och utkommer 4 gånger om året. Prenumeration kostar 
150 kr, pg 82 95 52-9. 
 
        Sydasien 
Tidskriften har som mål att sprida 
information om situationen i södra 
Asien - Indien och dess grannländer 
samt Afghanistan. 
Hemsida: www.sydasien.se/ 
Sydasien, prenumeration (4 nr) 
320 kronor 
  
 
 
 
       Unicef i dag 
Tidigare tidning som nu ersatts med ett mer omfattande 
magasin som utkommer med ett nummer per år. Tidigare 
nummer av Unicef idag kan beställas kostnadsfritt mot 
portokostnad.  
Unicef, gratis 
 
       Upptäck hela världen! 
www.upptackhelavarlden.se 
De 10 kulturtidskrifterna Afghani-
stan-Nytt, Fjärde Världen, Kuba, 
Latinamerika, Merdeka/Östtimorin-
formation, Orientaliska Studier, 
Palestina nu, Sydasien, Södra Af-
rika och Västsahara samarbetar 
kring hemsidan, där man kan pre-
numerera förmånligt, läsa artiklar 
samt få kontakt med tidskrifterna. 
 
@ Utbildning för alla 
Den internationella webbplatsen för Global Campaign for 
Education. Prenumeration på nyhetsbrev. 
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Nyheter – Tidskrifter - Nyhetsbrev 

       Utblick 
www.bistand.iogt.se 
Temanummer som utkommer i september varje år. Fokus 
på globala frågor kopplade till demokrati, folkrörelsearbete, 
jämställdhet och droger som utvecklingshinder. Till tidning-
en hör ett studieblad. För gymnasiet. 
   Prenumerationen är gratis.  
 
        Utsikten 
Nyheter från Kooperation Utan 
Gränser. Handlar om utvecklings-
frågor och om Kooperationens 
projekt. 
Koop Utan Gränser, 6 nr/år,  
4 sidor, gratis 
 
 
 
 
@ WTO Update 
Världshandelsorganisationen WTO reglerar idag mycket mer 
än rena handelsfrågor. Bl.a. styrs även handeln med tjäns-
ter, jordbruksprodukter och kraven på patent. Internationella 
miljöavtal och handelsreglerna kommer ofta i konflikt med 
varandra, ofta till fördel för en friare handel. Detta leder till 
att fattiga länders möjligheter att välja politik och utveck-
lingsväg inskränks på olika sätt.  
   Nyhetsbrevet vänder sig till människor som arbetar med 
handelsfrågor eller som av olika anledningar vill följa dem 
närmre. Forum Syds handläggare Maud Johansson, står för 
nyhetsbrevet.   
   Utges av Forum Syd. 
   Beställs från hemsidan www.forumsyd.org eller direkt från 
FS_policyutskick@forumsyd.org. 
 
       Verdensmagasinet X 
verdensmagasinetx.no 
” Bladet inneholder bakgrunns-
artikler og reportasjer med fokus 
på globale problemstillinger og 
Nord-/Sør-spørsmål. Hvert num-
mer går i dybden på et aktuelt te-
ma, og dekker ut over det et vidt 
spekter av temaer innen politikk, 
miljø, økonomi, menneskerettighe-
ter, kultur og debatt.” 
   X kan också läsas på tidningens 
hemsida. 
De senaste numrens teman 
1/05: Helse og Fattigdom 
6/04: Burma - Alene i Verden 
5/04: USA og Verden utenfor 
Adress: Solidaritetshuset 
Osterhausgate 27, 0183 Oslo 
Tel 0047 22 98 93 30 
Fax 004722 98 93 01, E-post: 
redaksjon@verdensmagasinetx.no 
Hemsida: verdensmagasinetx.no 

       Västsahara 
Västsahara är ockuperat av 
Marocko sedan 1975. 
  Denna tidskrift är den enda i Nor-
den som regelbundet rapporterar 
om vad som händer i Västsahara-
konflikten: internationellt, i flykting-
lägren, i ockuperat område och 
vad som görs i Sverige. 
Västsahara, 4 nr/år, 100 kronor 
per år, organisationer 125 kronor 
 
 
       Västsahara på Internet 
www.natverkstan.net/vastsahara/ 
Tidskriften Västsaharas och Föreningen Västsaharas hem-
sida.  
   De senaste nyheterna om Västsahara finns som regel på 
www.arso.org/ 

 
 
       Världshorisont 
Tidningen om FN på svenska. 
Det är den enda tidningen på svens-
ka som systematiskt rapporterar 
om FN:s arbete och frågor.  
   Tidningen görs i form av tema-
nummer för att ge tillräcklig bredd 
och djup åt de stora globala frågor 
som avhandlas. Den passar att an-
vändas i skolundervisning, bl.a. 
avslutas artiklar där det är möjligt 
med webblänkar till information på svenska.  
FN-förbundet, prenumeration (4 nr) 150 kronor 
 
        Östlövet                                                  
Nyhetsbrev från Sida. 
Kan beställas via e-post:  
ostlovet@sida.se eller från 
hemsidan www.sida.se/ost 
Sida, ca 8 sidor, gratis 
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Se även under rubriken Rollspel-Spel-Simuleringar!    
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   Afrika – en introduktion 
rika är en kontinent där 
ndratals miljoner männi-
or lever under mycket 
åra villkor. De drabbas 
 krig, sjukdomar, torka, 
ersvämningar, diktato-
r och en plågsam histo-
 av slavhandel och ko-
ialpolitik, en historia 
m ständigt gör sig på-
ind. Här är historien ofta 
gsamt närvarande och 
lonialpolitikens effekter 
ycket kännbara i prak-
k politik och i afrikaner-
s vardag. Våra bilder av Afrika och afrikanerna är ofta 
otsägelsefulla. Afrika angår oss. Och vi har mycket att 
a av afrikanerna. Det är behov av att sopa undan förle-
de föreställningar och komma i närkontakt med det nya, 
ga Afrika. 
I paketet ingår även filmen Namibia - Same same but 
fferent. 
Tre har pappor från Afrika, en har pappa från Finland, tre 
r mobiltelefon, en vill ha en ful man, två går mediautbild-
g, en har aldrig varit utomlands och en dansar som Brit-
y Spears. Amie och Karl från Botkyrka träffar Magano 
h Danie i Namibia. Tillsammans ger de sig ut på en lång 
sa genom landet. Danie bor i en kåkstad och är den ende 
varteret som gått vidare till universitetet. Uppe vid Ango-
ränsen lever Magano ett helt annat liv på sin enkla gård. 
 svenska ungdomarna Amie och Karl, tillsammans med 
nie och Magano, träffar en tysk farmarfamilj. Amie sover 
er i en hydda hemma hos Magano. Besök görs både på 
nies universitet och Maganos gamla gymnasium. Magano 
rättar för Amie om hur hennes storasyster dog i aids. 
romedelspaketet består av: 
• En grundbok, Afrika – en introduktion 
• En videofilm, Namibia – Same, same but different 
• 30 studiehäften,  
• En lärarhandledning  

terialet producerat av ABF. 
lda Förlag, 2003, 300 kronor för hela paketet 
bart grundbok 100 kronor 

prostitution i ett större samman-
hang i Asien. Varför är det ett så 
stort problem och vad gör sam-
hället för att förebygga och hjälpa?  
   Materialet visar på varför barn 
hamnar i denna situation. Materia-
let visar även på hur Sverige och 
Norden är sammankopplat med 
barnprostitution i Manilla? Sextu-
rism härifrån till Filippinerna? Vad 
gör man här hemma för att förhindra, motarbeta, före-
bygga, hjälpa dessa barn, för att stoppa dem som utnyttjar 
barn? Vad gör de lokala myndigheterna på Filippinerna för 
att förebygga, förhindra att barn utnyttjas? Vad gör lokala 
organisationer? 

 

   Vi vill skapa en medvetenhet hos ungdomar och lärare om 
att detta är ett område med många problem som även an-
går oss här i Sverige. Vår förhoppning är att bredda kun-
skapen bland ungdomarna och att de skall känna solidaritet 
och ansvar för sin omvärld och de förhållanden som barn 
och människor runt om i världen lever under. På sikt hoppas 
vi barnen som vuxna kommer att verka för en bättre värld.  
   Det kortsiktiga målet är att elev och lärare ska få större 
kunskap om asiatiska barn och känna att de redan nu kan 
vara med och förändra verkligheten för dessa barn.    
   Handledningen på 66 sidor innehåller tilläggsmaterial om 
problematiken runt barnprostitution som ett resultat av fat-
tigdomsproblematiken och migration. Distribueras på CD.  
   Till läromedlet hör även en fotoutställning, som kan lånas 
av skolor under temaveckor. Skolor kommer även ha möj-
lighet att boka föreläsningar. 
   Materialet är framställt för gymnasienivå.  
   Lärare bör se filmen och studera materialet själva om 
man tänker använda det för lägre åldersgrupper.  
   Denna film med handbok är producerad av Hoppets 
Stjärna med informationsbidrag från Sida/SMR. 
Starkids, 2002, 37 minuter, utlånas gratis mot porto 
 
            Att arbeta med globala handelsfrågor 

☼         i undervisningen 
Den här handledningen är tänkt 
som en hjälp och inspiration till Dig 
som vill arbeta med internationella 
frågor i skolan. Materialet handlar 
   Asiens barn II 
nom materialet önskar vi visa på ett av Asiens barns 

örsta och allvarligaste problem, barnprostitution.  
Problemet skildras på en videofilm tillsammans med en 
ndledning/resurshäfte genom möte med barn och unga i 
orstaden Manilla på Filippinerna där Hoppets Stjärna har 
ft möjligheter att komma nära barnen i deras vardag.  
Materialet ger en inblick och kännedom om Asien och 
er barns situation som hamnat i barnprostitution, med 
nilla och Filippinerna som exempel. Den förmedlar kun-

framförallt om världshandel. Syftet 
med materialet är att ge en grund-
läggande och fördjupad kunskap 
om hur världshandel fungerar ge-
nom Världshandelsorganisationen 
WTO och hur detta påverkar de 
fattiga länderna och deras möjlig-
heter till utveckling. Materialet visar också hur världshandel 
relaterar till en rad andra viktiga frågor som rör utveckling. 
T.ex. tas frågor om miljö, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet och värderingar upp. Därför är det möjligt att 
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arbeta med materialet inom flera ämnen i skolan, t.ex. 
naturkunskap, biologi, geografi, samhällskunskap, svenska, 
historia och religion. Materialet lämpar sig för klasser från 
14 år och uppåt. 
   Det finns olika sätt att lägga upp studierna på. Antingen 
kan man välja att arbeta med handelsfrågor inom ramen för 
en temadag eller temavecka där frågorna är ämnesövergri-
pande. Man kan också göra en serie lektioner inom samma 
ämne för att studera handelsfrågor. Denna handledning ger 
förslag som lämpar sig för olika upplägg. 
   Förslaget innehåller fyra delar: baskurs, fördjupningsför-
slag l och fördjupningsförslag 2 och avslutning. Alla delta-
garna bör genomgå baskursen och avslutningen. Baskursen 
kan fördjupas genom ett eller båda fördjupningsförslagen. 
Diakonia, 2005 8 sidor, gratis 
 
       Att undervisa för utveckling 
Av Susan Fountain 
Originalets titel: Education for De-
velopment. A Teacher´s Resource 
for Global Learning.  
Barn och ungdomar möts dagligen 
av information om globala frågor 
som våld, fattigdom, svält, fördo-
mar och miljöförstöring. Denna 
bok visar hur läraren kan väcka 
elevernas engagemang för globala 
angelägenheter och främja deras 
respekt för mänskliga rättigheter, för naturen och för andra 
kulturer.  
   Boken är tänkt som en handbok för lärare i alla ämnen 
och på alla stadier – från lågstadiet till gymnasiet – och ger 
mängder av förslag på spännande och handfasta aktiviteter 
som kan integreras i den vanliga undervisningen. Under fem 
huvudteman – ömsesidigt beroende; bilder och upplevelser; 
social rättvisa; konflikter och konflikthantering samt föränd-
ring och framtid – tar författaren upp olika globala frågor 
som är centrala för denna typ av undervisning. Samtidigt 
som boken ger konkret handledning lämnar den utrymme åt 
läraren att själv välja aktiviteter som passar elevernas ålder 
och intressen. Boken är fylld med fotografier, teckningar 
och arbetsmaterial som väcker inspiration och motivation. 
   Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av 
lärare på alla stadier. 
Studentlitteratur, 1997, 337 sidor, för aktuellt pris se 
www.studentlitteratur.se 
 
☼                Big fish small fry 
Globaliseringen av fiskeriene ved 
Victoriasjøen. Undervisningshefte. 
Dette heftet forteller om utviklingen 
av fiskeriene ved Victoriasjoen 
siden 1980. Fra å være et lokalt og 
regionalt fiske, er fiskeriene blitt 
tett integret i det globale marked.
   Dette har fått omfattende virkning-
er for lokalbefolkningen. Selv om 
nesten alt materiale som legges fra 

i dette heftet er knyttet til Victoriasjoen, er problemstilling-
ene som reises av en mer generell karakter. 
Utgitt av Senter for Utvikling og Miljø, 2001.  
Häfte:19 sider, gratis 
Video, 24 minutter kan lastes ned fra:  
www.sum.uio.no/videos/videos.html  
 
             Blir världen bättre?  
☼         Handbok i utvecklingsfrågor. 
FN:s utvecklingsprogram UNDP 
ger ut en handbok som tar stati-
stik till hjälp för att visa hur världen 
ser ut och vad som krävs för att 
förbättra den. Förutom tips på hur 
man kan kanalisera sitt engage-
mang får läsaren en mängd inter-
netlänkar till organisationer, stu-
dieförbund, politiska organisatio-
ner och ungdomsförbund. Boken 
kan även användas som underlag 
för den som vill beskriva världen utifrån fakta och statistik. 
UNDP, 2006, sidor, gratis.  
 
              Brand New Life - För unga konsumenter 
☼        i varumärkesdjungeln 
Ingen människa kan idag undgå att bli påverkad av varu-
märkesbudskap. Trots att varumärken är så närvarande 
hinner vi knappast tänka efter eller prata om vilket infly-
tande de har i våra liv. Varför dricker vi hellre Coca Cola än 
Pepsi? Varför föredrar vissa Nike och andra Puma? Hur på-
verkas världen av våra varumärkesval? Finns det "onda" och 
"goda" varumärken? 
Det här studiematerialet ställer dessa frågor på sin spets 
genom att uppmana till eftertanke, diskussion och debatt. 
Materialet tar upp frågor såsom konsumentansvar, globala 
perspektiv, varumärkenas makt över konsumenter och frå-
gor som berör image, grupptillhörighet och självbild. Mate-
rialet bygger på faktaartiklar, intervjuer och debattinlägg 
skrivna av ungdomar verksamma inom UNF. I boken ingår 
studieplan och diskussionsfrågor.  
NBV, UNF och Ideum Europa 2005. 
Lånas ut av NBV-avdelningarna (www.nbv.se) eller kan kö-
pas från UNF för 40 kr (info@unf.se). 
 
             Bryt - ett metodmaterial om normer i allmänhet    

☼        och heteronormen i synnerhet 
Ett helt nytt material där konkreta 
övningar som ”Gissa heterot”, 
”Vem tar vem” och ”Poängjakten” 
blandas med diskussionsunderlag 
om högerextremism och reklam. 
Ladda hem kostnadsfritt nedan.  
Bryt! har tagits fram av Forum för 
levande historia och RFSL Ung-
dom. Tillsammans med aktiva i an-
tirasistiska ungdomsorganisationer 
och organisationer som arbetar 
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med homo-, bi- och transfrågor har vi skapat metoder med 
fokus på normer kring kön, sexualitet och etnicitet.  
Materialet riktar sig till dig som är aktiv i en ungdomsorga-
nisation, eller på andra sätt arbetar med ungdomar. Det är 
tänkt att användas i ert interna arbete för att skapa en icke-
diskriminerande organisation, där alla kan känna sig väl-
komna.  
   Beställs från: levandehistoria@strd.se mot fraktkostnad.  
 
       Den globala resan  
Av Knud Vilby 
Studentlitteratur, 2001, 390 sidor, för aktuellt pris se 
www.studentlitteratur.se 
Se sidan 5 för mer information! 
 
       Den nya världsordningen 
Av Klas Rönnbäck 
Den nya världsordningen är en 
faktaskrift för alla som är intresse-
rade av frågor som rör global eko-
nomi, miljö och social rättvisa, 
men som känner att de inte har 
stenkoll på begrepp som WTO, 
BNP och transnationella företag. 
Skriften finns till för att ifrågasätta 
och ifrågasättas. Den är gjord för 
att bläddra i förstrött över frukost-
tallriken eller för att penetrera djupgående på gemensamma 
diskussionskvällar med ett gäng kompisar. Vi vill ge ett lätt-
överskådligt diskussionsmaterial kring hur världsekonomin 
fungerar och påverkar oss. I Den Nya Världsordningen redo-
görs för grundläggande begrepp samtidigt som den tar upp 
frågeställningar som alla kan diskutera oavsett förkunskaper. 
Rättviseak. och Fältbiologerna, 2000, 67 sidor, 50 kronor 
 
       Den Globala Skolan 
        - Program och aktiviteter    
En terminsvis sammanställning av 
vad Den Globala Skolan erbjuder 
lärarna i första hand i form av 
fortbildningstillfällen och andra 
resurser. Utkommer i början av 
varje termin. 
DGS, ca 36 sidor, gratis 
 
 
 
 
       Dollar Street 
Dollar Street visar världen som en gata. Gatunumren är fa-
miljens inkomst och hela världens befolkning bor någon-
stans på gatan. De fattigaste bor till vänster och de rikaste 
till höger.  
   Hur ser det ut i ett hem med en daglig inkomst på 1 dol-
lar per person och dag, jämfört med hushåll med en daglig 
inkomst på 10$ eller 100$? Genom att klicka på husen kan 
man komma in och gå runt i rummen.  
Gapminder, gratis CD rekvireras från www.gapminder.org 

☼        Elevers demokratiska kompetens 
Av Vilgot Oscarsson 
Rapport från den nationella utvärderingen av grundskolan 
2003 (NU03) – samhällsorienterande ämnen. 
IPD-rapporter nr 2005:04 
Beställs från 
Göteborgs universitet 
Inst. för pedagogik och didaktik 
Tel 031-7732000 
 
            Elevers syn på globala  
☼        förhållanden och framtiden 
Av Vilgot Oscarsson 
Rapport från den nationella utvärderingen av grundskolan 
(NU03) – samhällsorienterande ämnen. 
IPD-rapporter nr 2005:05 
Beställs från 
Göteborgs universitet 
Inst. för pedagogik och didaktik 
Tel 031-7732000 
 
       En smoothie i undervisningen 
Inspirationsmaterial för att arbeta 
med rättvis handel i undervisning-
en. Två lektionsförslag inspirerar 
lärare att på ett pedagogiskt sätt 
ta upp handelsfrågorna i undervis-
ningen. Här finns allt kring en 
smoothie och frågan ställs: Vad 
har en smoothie med hungern i 
världen att göra? Socker, mjölk, 
frukt och choklad är de ingredien-
ser som leder eleverna ut till pro-
duktionsländerna och till handelsreglerna i EU och världen.  
Materialet passar för gymnasiet. 
Svenska kyrkan Lutherhjälpen, 2005, 6 sidor, gratis 
Världen skulle må bra av en ny favoritsmak  är elevens 
folder om smoothien.  
Svenska kyrkan Lutherhjälpen, 2005, 8 sidor, gratis 
 
       En schysst bok 
Svenska Kyrkans Unga har tillsam-
mans med Lutherhjälpen tagit fram 
en bok om ungdomars identitet i 
en globaliserad värld, orättvisor i 
världen, världshandel, rättvis han-
del och konsumentmakt. Boken 
innehåller fakta, unga människors 
berättelser, gruppövningar, reflek-
tioner kring tro och religion, aktionstips, etc.  
   En schysst bok är ett pedagogiskt material, skrivet på ett 
enkelt språk. Därför passar den för alla från 14 år och upp-
åt som är intresserade av att veta mer om läget i världen 
eller som vill undervisa andra i ämnet genom lektioner, te-
madagar, workshops, ungdomskvällar, etc. 
Sv. Kyrkans Unga, 2004, 100 sidor, 120 kronor inklusive 
frakt 
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Beställs via e-post adressen schysst-
bok@svenskakyrkansunga.org eller genom att ringa  
Svenska Kyrkans Unga tel 018-640 640.    
 
☼        Ett annat Europa? 
Ett studiematerial om Europa och EUs framtid. 
I Attac Sveriges studiematerial Ett annat Europa ställs frå-
gor kring hur vi i Europa kan agera i en global värld för att 
skapa mera rättvisa. I studiematerialet diskuteras olika sy-
ner på Europas framtid och studiematerialet utgör en ut-
märkt grund för att lyfta diskussionen kring Europa i klass-
rummet. 
   Studiematerialet finns att beställa från info@attac.se mot 
en kostnad av 5 kr/per ex + frakt. Studiematerialet finns 
även gratis som digital version på: 
http://attac.se/medlem/2983/studiematerial-ett-annat- 
europa 
 
☼       Fattigdom - Alkohol - Utveckling 
Studiepaket om hur alkohol påverkar levnadsförhållanden 
och samhällen i utvecklingsländer. Materialet fokuserar sär-
skilt på hur alkohol marknadsförs och hur särskilt kvinnor 
drabbas av alkoholens negativa effekter. Fattigdom - Alko-
hol - Utveckling består av studiehäfte, studieplan med för-
slag på opinionsaktiviteter, dvd-film, bildspel i PowerPoint 
samt foldrar och artiklar. Studieplanen innehåller även gott 
om referenser sökbara på internet. 
NBV,  2006 med stöd av Sida.  
Lånas ut från NBV-avdelningarna; www.nbv.se 
 
☼        Filmpaketet  om MR 
www.angelaget.nu 
Filmpaketet erbjuder ett undervisningsmaterial om mänskliga 
rättigheter för lärare och elever både i grund- och gymna-
sieskolan. Det belyser olika mänskliga rättigheter och be-
står av utbildningsprogram, spel- och dokumentärfilmer. 
   Filmpaketet är indelat i fyra kategorier: årskurs 1-3, 3-5, 
6-9 och gymnasiet. Varje ålderskategori innehåller 2-5 fil-
mer – sammanlagt 14 filmer. Vissa av filmerna är spelfil-
mer, andra är dokumentärer. Några är välkända för många, 
andra okända för de flesta. Filmerna utspelar sig på olika 
platser vid olika tidpunkter. Det varierar i längd från några 
minuter till över två timmar. Exempel på ämnen som tas 
upp i filmerna är fattigdom, fördomar, sexuella kränkningar, 
yttrandefrihet, att leva gömd, mobbning, rasism, trygg-
het och rätten att vara sig själv.  
   Till filmerna finns en lärarhandledning med en pedagogisk 
modell bestående av sex steg. Dessa är Förberedelser, In-
tresseväckare, Filmvisning, Diskussionsfrågor, Värde-
ringsövningar och Agera. Utan kostnad kan du ladda ner lä-
rarhandledningen i anslutning till där filmerna presenteras. 
Om du arbetar i Västra Götaland kan du enkelt beställa fil-
merna från GR Utbildning eller Mediapoolen. I annat fall får 
du kontakta den AV-central som din skola samarbetar med.  
 
 
 

☼       FN i skolan 
Inspiration för lärare i grundskola 
åk 6-9 och gymnasiet som arbetar 
med internationella frågor. Fakta-
blad med bilder, tips till FN-dagar, 
frågor och uppgifter, en mängd 
elevaktiva övningar samt använd-
bara länkar. Uppdaterad utökad 
upplaga 2006.  
FN-förbundet 2006,  250 kronor, 
medlemspris 200 kr 
 
☼       FN:s millenniemål 
För att millenniemålen ska kunna nås till 2015 måste män-
niskor känna till vad världens regeringar har lovat att ge-
nomföra och engagera sig i arbetet att nå millenniemålen. 
Detta studiepaket är en resurs i det arbetet.  
   NBV:s studiepaket om FN:s millenniemål består av de två 
böckerna FN:s millenniemål - människorna bakom siffrorna 
(utgiven av NBV och FN-förbundet 2006) och Blir världen 
bättre? (utgiven av UNDP 2006). I paketet ingår studieplaner 
med pedagogiska förslag på hur man kan jobba med glo-
bala utvecklingsfrågor och millenniemålen.  
NBV , 2006, med stöd av Sida.  
Lånas ut från NBV-avdelningarna. FN:s millenniemål - männi-
skorna bakom siffrorna kan köpas för 75 kr. 
Se: www.nbv.se. 
 
        Gatubarnen - angår de oss? 
Av världens 100 miljoner gatubarn 
lever 8 miljoner i Brasilien. Ofta är 
de mycket små, 3-5-åringar är inte 
ovanligt. Många föds på gatan, 
eller under. Filmen berättar om 
gatan med hålet i asfalten, strax 
bakom det fashionabla hotell Hil-
ton.. Filmen berättar också om 
barnens största hot - polisen. Bar-
nen arresteras ofta eller till och 
med dödas. Detta är en stark kon-
trast till de fler och fler moderna banker, affärsbyggnader 
och industrier som etablerar sig i Sao Paulo. Barnen tigger 
pengar, men oftast räcker det lilla de får ihop bara till be-
rusningsmedel som lim. Lim är billigare än mat, och berus-
ning dövar hungern en liten stund i alla fall. 
   I filmen förklaras orsakerna till varför barn tvingas leva på 
gatan men också hur hjälp når dem. Det berättas om bi-
ståndsprojekt som ger barnen undervisning och mat och 
om Hoppets Stjärnas mångåriga arbete iBrasilien.  
   Vilka är gatubarnen? Varför finns gatubarn? Hur lever de 
på gatan? Prostitution eller sexuellt utnyttjande. Arbetsbo-
ken innehåller även ett enkelt drama som skolbarnen själva 
kan uppföra. Biståndsarbete bland gatubarn.  
   Materialet är framställt med stöd från Sida/SMR. 
Starkids, 1999, video 20 minuter, lärarhandledning 30 si-
dor, utlånas mot porto, köp 100 kronor + porto 
 

Ö

 

Ö 

Ö

 

Ö 

 119



Pedagogiskt material 

        Globalisering pågår 
        Vad har det med oss att göra? 
Syftet med studiematerialet är att 
ge möjlighet till att utforska sam-
banden mellan det som sker i det 
väldigt stora och det som sker i 
det lilla, förstå vad som sker och 
arbeta fram en hållning till detta 
som kallas globalisering. 
   Målgrupperna för materialet är  
från årskurs 9 och  gymnasiet, 
ungdomsgrupper, studiecirklar, 
vuxenutbildningar och liknande. 
   Materialet består av ett häfte med pedagogiska övningar 
som ger möjlighet att reflektera över egna erfarenheter av 
globaliseringen och människors liv och tillvaro.  
   Studiematerialet innehåller också två filmer. Den ena, Ut-
marker, kommer från Sverige och den andra Fiska i andras 
vatten, kommer från Indien. De belyser liknande teman illustre-
rade på olika sätt. 
Svenska kyrkan Lutherhjälpen, 2004, häfte 32 sidor, fil-
merna 16+23 minuter, paketpris 150 kronor inklusive 
moms och porto. 
 
             Global utveckling. Innebörder och utmaningar  
☼          för den globala pedagogen. 
Av Kenneth Hermele 
Att gå fran ord till handling när det 
gäller Sveriges politik för global 
utveckling är en uppgift för hela 
samhället. Men vad betyder egent-
ligen hållbar utveckling? Vad kräver 
ett sant globalt perspektiv? Och 
vårtor har rättvisa fått så litet ut-
rymme? 
   Ekonomen Kenneth Hermele ger 
här en självständig tolkning av 
Sveriges politik för global utveckling, dess möjligheter såväl 
som dess motsägelser. Syftet är att bidra till en fördjupad 
förståelse av vad en politik för global utveckling innebär, 
och därmed underlätta övergången från vackra ord till kon-
kret handling, inte minst i dagens skola. 
   Boken kan beställas efter kontakt med Ingrid Svensson, 
Den Globala Skolan.  
E-post: ingrid.svensson@denglobalaskolan.com 
 
        Handbok i utvecklingsfrågor 
FN:s utvecklingsprogram, UNDP ger ut en handbok i utveck-
lingsfrågor. Handboken ger en bild av hur världen ser ut, 
vad som görs för att förbättra samt tips på hur läsaren kan 
bidra. Förutom tips på hur man kan kanalisera sitt engage-
mang för internationella frågor kan man också hitta adres-
ser och Internetlänkar till organisationer, studieförbund och 
politiska partier och ungdomsförbund. Handboken kan ock-
så fungera som faktaunderlag för den som vill beskriva ut-
vecklingen i världen med hjälp av fakta och statistik. 
UNDP, 2005, gratis  
Kan även laddas ner från www.undp.se

Hodet over vannet 
Resursperm om vann for ungdomsskolen 

Hur används materialet? 
Hodet over vannet er ment å være en ressurs for lærere og 
elever i tillegg til de vanlige skolebøkene. Her finnes bak-
grunnsstoff, eksempler og problemstillinger som er nyttige 
når klassen jobber med emnet. Permen egner seg spesielt 
godt til tverrfaglig tema-/prosjektarbeid. 
FN-sambandet, 2003, 95 sidor i pärm, 50 NKR 
 
       Human Rights, Refugees and UNHCR 
Mapp med lärarhandledning och övningar för tre åldersgrup-
per; 9-11 år, 12-14 år, 15-18 år.  
Språk: engelska 
UNHCR, 1998, 60 sidor, gratis 
 
☼       Idrett for utvikling 
2005 er FNs internasjonale år for 
idrett og fysisk fostring. Målet 
med dette undervisningsopplegget 
er å spre kunnskap om FNs tusen-
årsmål, helsespørsmål, fredsar-
beid og respekt for spilleregler 
gjennom idrett og fysisk aktivitet. 
Heftet beskriver varierte øvelser 
som kombinerer fysiske og kunn-
skapsmessige utfordringer. Opp-
legget er først og fremst tilpasset 
ungdomsskoletrinnet, men hele eller deler av det vil også 
kunne egne seg for elever i den videregående skolen, samt 
de eldste på barneskolen. 
FN-sambandet, 2005, 15 sidor, 10 NOK 
 
      Indien – ett läromedelspaket                             
Kastsamhället, demokratin, äk-
tenskapet och religionen.  
   Det är lite av all kunskap man 
får i ABFs läromedelspaket om 
Indien. Läromedelspaketet om-
fattar en videofilm, en grund-
bok, en lärarhandledning samt 
en klassuppsättning studiehäf-
ten. 
   Läromedelspaketet är tänkt 
att användas i gymnasieskolan 
och på högstadiet. 
   Boken ger grundläggande 
kunskaper om Indien. Den vägleder oss från historisk tid till 
nutid och förklarar hur ekonomi, kastsamhälle och demo-
krati fungerar i detta världens näst befolkningsrikaste land. 
   Studiehäftet ger en kort beskrivning av Indien. Häftet är 
rikt illustrerat och innehåller många diskussionsfrågor.   
Videofilmen Indien på väg består av tre fristående delar om 
30 minuter. Vi får följa de svenska ungdomarna Ellen 
Swedenmark och Christian Hedlund när de reser runt i In-
dien tillsammans med den collegestuderande läkardottern 
Priya Varaprasad. 
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   Filmens första del heter Elefantkalsonger till USA och 
handlar om Tirupur, Indiens största textilcentrum. I den 
andra delen, Du ska vara gift vid 24, diskuterar Ellen arran-
gerade äktenskap med unga indiskor. I filmens tredje del, 
Tillbaka till S:t Crispin's, får vi följa Christian Hedlund tillbaka 
till det barnhem varifrån han adopterades till Sverige vid 
fem månaders ålder. 
   Lärarhandledningen är 12 sidor och ger förslag på arbets-
gång. Här finns också exempel på enskilda uppgifter, grupp-
uppgifter och temastudier. 
   Läromedelspaketet består av: 

• En grundbok (136 sidor), Indien - en introduktion  
• En videofilm, Indien på väg 
• 30 studiehäften, Indien 
• En lärarhandledning  

   Materialet producerat av ABF. 
Bilda Förlag, 2003, 300 kronor för hela paketet 
Enbart grundbok 100 kronor 
 
       Jorden rundt på 365 dager 
Plakaten består av en kalander med nasjonaldagene til FNs 
191 medlemsland, samtlige FN-dager. Nederst vises flag-
gene til FNs medlemsland, med året de enkelte landene ble 
medlem i parantes. Selv om plakaten og heftet er laget i 
anledning av at FN fyller 60 år i 2005, er kalenderem ikke 
bundet til et spesielt år og kan derfor brukes år etter år. 
FN-sambandet, 2004, 22 sidor + affisch, 75 NKR 
 
☼       Klimatfrågan 
Svenska Naturskyddsföreningen har arbetat med att ta fram 
ett omfattande skolmaterial om klimat, trafik och livsstil. Ut-
släppen av klimatpåverkande gaser från väg- och flygtrans-
porter ökar snabbt och fortsätter att öka om inget görs. 
Kopplingarna mellan klimat, transporter och livsstil är tyd-
liga: det är vår livsstil som leder till ökade transporter, som 
i sin tur påverkar jordens klimat.  
   Värderingsövningar utgör grunden för detta skolmaterial. 
Det är inte bara fakta som formar vår uppfattning om vår 
omgivning, våra värderingar spelar en avgörande roll. Fler-
talet av de övningsförslag som finns i materialet går därför 
ut på att skapa diskussion där alla får ta ställning och får en 
chans att delta. I diskussionen lyfts de attityder vi bär med 
oss fram, för att vi ska bli medvetna om hur de styr våra 
åsikter. Mer om detta finns att läsa i lärarhandledningen. 
   Detaljerad information samt nerladdning sker från 
www.snf.se/verksamhet/klimat/klimatresan.htm 
SNF, 2003, gratis 

 

      Libanon i Mellanöstern. En introduktion 

En bok som lyfter fram ett litet och 
ofta förbisett land i en av världens 
mest komplicerade och våldsam-
ma regioner. 
   Hur lever libaneserna sina liv 
längs kusten, i bergen och i Bee-
kadalen? Har Beirut någon möjlig-
het att återta sin ekonomiskt star-
ka position från tiden före inbör-
deskriget? Kan den libanesiska de-
mokratin överleva det inre och 
yttre trycket? Hur hanterar människor och stat den starka 
uppdelningen i religiösa grupper och sociala klaner som är 
libanesernas vardag? 
   Till materialet hör även en film, Libanon – nu. 
Amie har aldrig sett det som ett problem att hon är född 
med en kristen mamma och muslimsk pappa. Men när hon 
reser från Botkyrka till Beirut möter hon ungdomar med en 
helt annan livssyn. Fadi, som är kristen, skulle aldrig komma 
på tanken att åka till det palestinska läger där Suhaila bor. 
Och hon får inte röra sig runt på stan utan manligt förkläde. 
Ett trevande möte mellan ungdomar växer till nya insikter 
och vänskap. Amie sammanför Fadi och Suhaila och de un-
dersöker varandras världar i Beirut. Fadi var nära att bli in-
valid under kriget men han skulle inte tveka att slåss för sin 
grupp. Vilket är svårast i Suhailas liv; att leva som flykting 
eller lyda pappa?  
Läromedelspaketet består av: 

• En grundbok (120 sidor), Libanon i Mellanöstern 
• En videofilm, Libanon – nu (3 x 30 minuter) 
• 30 studiehäften 
• En lärarhandledning 

   Materialet producerat av ABF. 
Bilda Förlag, 2005, 300 kronor för hela paketet 
Enbart grundbok 100 kronor 
 
      Life-Link Friendship-Schools                         
Life-Link Friendship-Schools är en frivilligorganisation (NGO) 
som 
1. inspirerar skolklasser vid skolor i världen att genomföra 
små "2 timmars" fredsprojekt (Peace Actions) inom temata 
Care for Myself, Care for Others, Care for Nature (Fred med 
mig själv, med andra, med livsmiljön), och som  
2. föreslår att deltagande skolor under någon eller ett par 
månader utbyter erfarenheter kring genomförda fredspro-
jekt/peace actions. 
   Life-Link erbjuder en manual (finns även på hemsidan 
www.life-link.org) med lista på förslag till peace actions. 
Life-Link erbjuder även en hemsida där varje skola får sina 
korta rapporter noterade, gärna med foton. Här kan en in-
tresserad klass eller skola även söka på vilka skolor som 
utfört en specifik peace action (ex Drugs 1:10), och sedan 
kontakta valfri skola för diskussion och utbyte av projekter-
farenheter. Life-Link understryker vikten av god planering, 
projekt management (se hemsidan). 
   Life-Link erbjuder inga pengar. Om klasser vid en skola 
genomför minimum fyra actions under ett kalenderår så 
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sänder Life-Link ett Certifikat med grönt dekorativt löv i A3 
storlek. 

 
   Att delta i Life-Link programmet kan sammanfattningsvis 
ge goda effekter för: 1. Elever - 2. Lärare - 3. Skolan - 4. 
Kommunen - 5. Nationellt - 6. Vår gemensamma Planet 
Earth. 
   Andra tillgängliga freds- och miljöinriktade pedagogiska 
program kan tjäna som fördjupningsmaterial till de mer 
konkret inriktade Life-Link actions. Life-Link actions kan 
genomföras som tillämpad del av läroplanen, men naturligt-
vis även som frivillig aktivitet utanför läroplanen. 
   Idag (oktober 2006) har nära 500 skolor i över 70 länder 
utnyttjat Life-Link programmet och nära 2500 ”peace ac-
tions” finns noterade på www.life-link.org "Schools & Ac-
tions" 
   Sedan 2005 är action 1:15 "Sport and Peace - Get on the 
Move" som understryker vikten av "fair play" samt fysisk ak-
tivitet till gagn för hälsa och fred. 
   En speciell kampanj 2007 omfattar Peace Action ”Green 
School Garden” – vårt fredsansvar för närmiljön. 
   Life-Link har nu översatt programmet till arabiska, och ar-
betar för att få spridning till skolor i arabvärlden. 
 
Life-Link Friendship-Schools 
Uppsala Science Park - Glunten 
751 83 Uppsala, Tel 018-50 43 44, Fax 018-50 85 03 
E-post: friendship-schools@life-link.org 
Hemsida: www.life-link.org 
 
       Långt borta. Och nära 
        Läroplanerna och internationaliseringsbegreppet. 
Utgiven av Skolverket. 
Best nr 95:182. Liber, 1996, 52 sidor, 30 kronor 
 
          Millenniemålen i undervisningen  
       – Handledning till Human Development Report
FN:s utvecklingsprogram UNDP 
har tagit fram en lärarhandledning 
till undervisning om globala ut-
vecklingsfrågor och millenniemå-
len. Handledningen kan användas 
för att underlätta att starta nya 
projekt eller som ett hjälpmedel till 
existerande undervisning. Hand-
ledningen baserar sig på Human 
Development Report. Rapporterna 
innehåller analys och statistik om 

hur de olika länderna i världen ligger till och vad som be-
hövs för att fattigdomen i världen ska kunna halveras till 
2015. 
UNDP, 2005, gratis, kan laddas ner från www.undp.se       
                  
      MOD, Mångfald och Dialog   
Svensk eller invandrare? Homo eller hetero? Funktionshind-
rad eller inte? Kvinna eller man? 
   Normen i samhället påverkar oss alla. Den ger företräde 
åt några, stänger ute andra och diskriminerar vissa. För att 
förändra samhället gäller det att förändra sig själv. 
   MOD står för Mångfald och Dialog och är ett koncept för 
att bemöta fördomar och diskriminering. MOD erbjuder me-
toder att i dialog tillsammans arbeta med diskriminering 
och fördomar. MOD bygger på de kunskaper och erfarenhe-
ter som finns i gruppen. I samtal, gruppövningar, idéstor-
mar, rollspel och drama prövas gruppens värderingar.  
   MOD fokuserar på makt, identitet och utanförskap kopplat 
till olika tematiska inriktningar såsom etnicitet, sexuell orien-
tering och könsroller.  
   MOD används i kommuner, skolor, organisationer och fö-
retag i form av kortare eller längre kurser. Kursen är också 
bra för dig som vill fundera på var du själv står och utmana 
dig själv. Sensus vill genom MOD verka för ett samhälle 
präglat av demokrati och alla människors lika värde.  
   Du kan också genomgå vår ledarutbildning, bli MOD-leda-
re och själv leda MOD-kurser. 
   MOD genomgår just nu en utveckling och kommer att ny-
lanseras under våren 2005. 
   Läs mer om MOD på hemsidan www.mod.nu eller kontak-
ta Sensus studieförbund på info@sensus.se. 
 
      Naturväktarna WWF 
Naturväktarna - med närmiljön som läromedel, ett utbild-
ningsprogram från Världsnaturfonden. Praktiska undersök-
ningar vid stranden, i skogen, jordbrukslandskapet och när-
miljön utifrån Agenda 21. Resultaten sammanställs i en rap-
port. Erbjuder undersökningsprotokoll, lärarhandledningar, 
lärarfortbildning mm. Kan användas som plattform för utby-
te med skolor i andra länder, t ex via Naturewatch Baltic.  
WWF, gratis via Internet: www.naturvaktarna.wwf.se 
 
       Nicaragua 
Tanken författarna inte kan släppa efter sina resor i Nicara-
gua är: varför ska de människor som redan har det svårt få 
det ännu sämre? Nicaraguas folk har haft det tungt och 
kämpat år efter år för att förbättra sina livsvillkor; då slår 
orkanen Mitch till och spolar bort människornas framsteg 
och släpar dem långt tillbaka i tiden och tvingar dem att 
börja om igen. 
   I boken vill författarna visa att solidaritetsarbete, ett hu-
manistiskt präglat umgänge mellan folk, är viktigt och nöd-
vändigt. Med boken vill de förmedla kunskaper om och ska-
pa inlevelse i nicaraguanernas kamp för att anständigt liv. 
   Till läromedelpaketet hör även filmen Från Hökarängen 
till Mosquitokusten.    
   19-åriga Kena är kritisk till biståndsverksamheten i sitt 
gamla hemland Nicaragua. I filmen följer hon med en dele-
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gation från ABF, för att granska olika projekt på plats. Dess-
utom ska Kena hälsa på sin familj som bor kvar i Karawala, 
en isolerad indianby på Atlantkusten. Kenas pappa dog i in-
bördeskriget när hon var liten och som åttaåring flyttade 
Keno med en ny pappa till Hökarängen. 
   Filmen är indelad i tre delar som kan visas separat eller i 
en följd. I studiehäftet finns löpande frågor kring filmens in-
nehåll. 
Del l  Katastrofbistånd (25 min) 
1998 drabbades Nicaragua av orkanen Mitch. De kraftiga 
regnen svepte med sig många hus. Kena besöker bistånds-
projekt som ska ge de hemlösa nya bostäder. 
Del 2 Bistånd till kulturverksamhet (14 min) 
Radio Cumiche är en radiostation som drivs av ungdomar. 
Kena besöker också en teater som stöttar barn i slummen. 
Del 3 Mosquitokusten (22 min)  
På Nicaraguas ostkust är det reggae och inte salsa som 
qäller. En stor del av befolkningen är svart och talar kreol-
engelska. Kena återvänder till sin hemby Karawala, en by 
befolkad av sumomoindianer. Kenas möte med mamma, 
syskon och släktingar är fyllt av motstridiga känslor.  
- Alla tror att jag är miljonär, säger Kena. Förutom filmen 
ingår studiehäfte, grundbok och lärarhandledning i paketet. 
Materialet producerat av ABF.  
Läromedelspaketet består av: 

• En grundbok (80 sidor), Nicaragua 
• En film, Från Hökarängen till Mosquitokusten. 
• 30 studiehäften, 16 sidor  
• En lärarhandledning 

Bilda Förlag, 2000, 300 kronor för hela paketet 
Enbart grundbok 100 kronor, lösa studiehäften 10 kronor. 
 
☼        Orka – världens viktigaste bok 
En bok där du som gymnasist kan få en förståelse för värl-
dens orättvisor och förhoppningsvis engagera dig att orka 
göra något. Boken tar upp och diskuterar hur handelsstruk-
turer kan förändras, fattiga länders ekonomier förbättras 
och varför världens miljöproblem är ett hot för fattigdoms-
bekämpning. 
Svenska kyrkan, Lutherhjälpen, 100 sidor, kommer under 
2007 
  
      Ostasien – en introduktion 
ABF vill introducera en komplicerad och annorlunda del av 
världen, som inom sig visar stora skillnader i kultur, sociala, 
ekonomiska och politiska villkor. Vi vill med boken lyfta en 
aning på förlåten till världens folkrikaste region för att skapa 
nyfikenhet och intresse att gå vidare. 
  Ostasien och Sydostasien sluter inom sig världens största 
land till folkmängden, Kina, och världens nummer två i eko-
nomiska prestationer, Japan. Här finner vi det utfattiga Laos 
där Buddha alltid är närvarande och det lätt kaotiska och 
katolskt dominerade Filippinerna. Världens folkrikaste mus-
limska nation Indonesien tätt intill det lilla, rika och mo-
derna, konfucianskt präglade Singapore. Buddhism, konfu-
cianism och daoism är religiösa kulturpräglingar som är 
sällsynta i Sverige. Men det är klokt att vidga sitt personliga 
perspektiv för att bättre förstå varför olika kulturtraditioner 

skapar skilda sätt att umgås - människor emellan, företag 
emellan, stater emellan. Ericsson har en av sina största 
marknader i Kina. VM i fotboll spelades i Sydkorea och Ja-
pan 2002. OS genomförs i Kina 2008. 150.000 svenskar 
semestrade i Thailand år 2001. 
 
Till läromedelspaketet hör även Urban Poor – Filippinerna 
en film av Gustav Forsberg, 
textmaterial av Ulf Lundgren 
och Ulf-Göran Widqvist. 
Fyra svenska ungdomar i 20-
årsåldern får i uppgift att un-
der några veckor leva i en kåk-
stad i utkanten av Metro Mani-
la på Filippinerna. Ungdomar-
nas uppgift är att genom mö-
ten och intervjuer försöka be-
gripa hur det är att vara fattig. 
Filmen är indelad i tre fristå-
ende delar på ca 25 minuter. I 
studiehäftet finns löpande 
frågor kring filmens innehåll. 
Del 1: Bo bland fattiga (26 min) 
De svenska ungdomarna flyttar in i bostadsområdet 
Escopa. Under motorvägen C5 lever 150 familjer i en obe-
skrivlig kåkstad. Några dagar senare besöker ungdomarna 
den enorma soptippen Payatas, där tusentals lever på att 
plocka allt av värde från avfallet. 
Del 2: Unga radikala (24 min) 
Vad driver Jomar att försaka flickvän och allt privatliv för att 
kämpa för ett bättre Filippinerna? Och varför måste Oya bo 
ensam trots att hon bara är sexton år? Vi får följa unga en-
gagerade från förorten som vill få slut på myglet och kor-
ruptionen. 
Del 3: Apple och Rachel (26 min) 
Apple jobbar på en sexbar. Carolina från Sverige träffar Apple 
för att försöka sätta sig in i hur hon lever. Och Astrid träffar 
Rachel som inte kan försörja sina barn. Men Rachel har en 
idé om hur hon ska kunna lösa sin situation. 
   Producerat av ABF. 
Läromedelspaketet består av: 

• En grundbok (143 sidor), Ostasien – en introduktion 
• En videofilm, Urban Poor (26+24+26 minuter)  

Ö 
• 30 studiehäften  
• En lärarhandledning 

Bilda Förlag, 2001, paketpris 300 kronor. 
Enbart huvudbok 100 kronor 
 
           Rätten till egen utveckling - om skulder och     
☼       fattigdomsbekämpning  Ö

Materialet belyser olika aspekter av skuld- och 
utvecklingsfrågor. I en mapp har vi samlat faktablad, 
overheadmallar och simuleringsövningar för aktivt lärande, 
framtagna i samarbete med Den Globala Skolan.  
  Utbildningsmaterialet riktar sig till lärare, pedagoger och 
folkbildare och är anpassat för högstadie- och 
gymnasieelever, samt aktiva inom organisationer.   
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   Genom simuleringar och fakta-
blad stimuleras eleverna/delta-
garna till kunskap och förståelse 
om fattiga länders situation, och 
den roll som globala institutioner 
som Världsbanken och IMF spelar 
för fattiga länders utveckling.    
   Simuleringarna kan användas 
var för sig eller i en serie. Materia-
let är kostnadsfritt för dig som är 
lärare eller folkbildare. I materialet 
ingår en handledning. 
  Beställ materialmappen kostnadsfritt från Nätverket Jubel, 
tel: 08-506 371 63 eller kristina.froberg@jubel.org eller 
ladda ned det som pdf-filer på www.jubel.org. 
 
    Rättviseakademin                                    
”Rättviseakademin är ett informa-
tionsprojekt inom biståndsorgani-
sationen Kooperation Utan Grän-
ser. Målgruppen är unga (15-25) i 
Sverige. Vi arbetar direkt mot 
unga. Fokus ligger på missförhål-
landen i den fattiga världen, vad 
de beror på och vad man kan göra 
åt det. 
   Rättviseakademin vill genom 
folkbildning och informationsspridning nå ut till ungdomar i 
allmänhet. Vi vill få igång en diskussion om världens stora 
problem och vad vi kan göra åt dem. Vi har inga färdiga 
doktriner. Rättviseakademin vill få folk att tänka själva och vi 
vill peka på alla de sätt som folk kan arbeta på för att nå en 
bättre värld.  
   Rättviseakademins långsiktiga mål är att unga i Sverige 
ska få ökad kunskap om fattiga länders situation och om 
västvärldens ansvar i detta. Vi vill uppnå förståelse för var-
för solidaritetsarbete och utvecklingssamarbete är rätt och 
viktigt. Vi vill att unga skall lära sig om dessa frågor, tänka 
till och bli engagerade.  
 

Föreläsningar: 
Rättviseakademin har egna skolinformatörer som själva är 
unga. De kommer gärna till skolor och pratar om frågor 
som rör globala rättvisefrågor. Förutom eventuella rese-
kostnader är det gratis att boka in en föreläsning! ” 
Rättviseak. 
 
       Röster från ett deltalandskap 
Av Anna Axelsson 
I Röster från ett deltalandskap får eleverna möta sju bybor 
från södra Bangladesh som berättar om sin vardag. 
   Materialet kan fungera som en fallstudie inom varierande 
ämnen, exempelvis geografi, naturkunskap, samhällskun-
skap och globala miljöfrågor. Som en röd tråd genom tex-
ten löper frågan om vad som är hållbar utveckling ur ett 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Området 
som byborna kommer ifrån präglas av föränderlighet. Det 
ligger i ett aktivt delta där land ibland försvinner på grund 

av erosion, men också kan nybildas på annat håll. Mark är 
en eftertraktad resurs som många vill lägga beslag på.  

 
   Häftet innehåller en rad diskussionsfrågor som kan funge-
ra som en utgångspunkt eller motor för gruppdiskussioner 
eller vidare fördjupning. Eleverna uppmanas att fundera 
över frågeställningar som "Vad är hållbar utveckling? Hur 
kan det uppnås? Vem har inflytande över utvecklingen?" 
  Området som berörs står inför ett vägval. Utvecklingen 
kan här gå åt olika håll. Starka grupper trycker på för att 
markresurser ska användas för industriell produktion av jät-
teräkor, medan de fattiga och deras talesmän förordar 
markrättigheter för jordlösa och en utbyggnad av den of-
fentliga servicen för att tillgodose invånarnas grund-
läggande behov. 
Målgrupp: gymnasiet  
Svalorna-IB, 2005, 28 sidor 
Pris: 300 kr + porto för en klassuppsättning (30 ex) 
        200 kr + porto för en halv klassuppsättning (15 ex) 
          50 kr + porto för ett provexemplar 
 
      Skolpangea.nu                                          
www.skolpangea.nu/ 
Utifrån det populära TV-programmet pangea.nu, producerat 
av Malcolm Dixelius, har projektet skolpangea.nu skapats. 
Det består av en DVD och en bok – fyllda med spännande 
reportage från världens alla hörn. Både boken och DVD:n är 
framtagna för att passa i undervisningen på gymnasiet – 
därav namnet skolpangea.nu.  
   Boken Fantomen bor i 
Kazakstan, och DVD:n är 
fortsättning av pangea-re-
portagen, vilka spelades 
in mellan 1999 och 2001. 
I boken har reportrarna 
skrivit ned sina berättel-
ser. Det är en intressant 
blandning av texter om 
aidssmittade bögar i San 
Francisco som hävdar att 
aids inte finns, om nepalesiska kvinnor som säljs på bor-
deller i Indien, om kärleksmotell i Chile, om coola frillor i 
Freetown, om tårtkonspirationens ideologi mm. Allvarliga 
reportage och intervjuer blandas med lättsammare, och 

 
 

Ö 

Ö
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som läsare häpnar man gång på gång. Varför har vi inte fått 
veta att det ser ut så här i världen?  
   DVD:n är fylld med över tre timmar av de bästa reporta-
gen från programserien. Till DVD-materialet medföljer även 
en lärarhandledning. 
   Boken Fantomen bor i Kazakstan och DVD-materialet kan 
användas i kurser som geografi, samhällskunskap, religion, 
media m.m. Det finns dessutom tre videofilmer innehållande 
samtliga pangea-reportage att låna på närmaste AV-central.  
   Två av pangeas reportrar kommer gärna till din skola för 
att inspirera och berätta om boken och programmets äm-
nen i era klasser. De kan också visa och informera direkt 
för lärare om hur man kan jobba med boken och DVD:n i 
skolan. Kontakta någon av dem för vidare information:  
Kattis Hellberg, reporter, tel: 070-483 03 01 
E-post: kattishellberg@hotmail.com  
Wanda Bendjelloul, reporter, tel: 070-242 33 88 
E-post: wandabendjelloul@hotmail.com  
GR-utbildning, 2003, boken ca 150 kronor via bokhandeln, 
DVD-programmen har skickats ut till alla gymnasieskolor, 
kan även lånas via AV-centralerna. 
 
☼       Sneställt - vad har det med dig att göra? 
Ett utbildningsmaterial som vänder 
sig till skolinformatörer, 
pedagoger och andra som arbetar 
med ungdomar.   
   Materialet består av en faktabok 
och en övningsbok med olika typer 
av workshopsövningar som kret-
sar kring genus, makt och våld uti-
från ett rättighets- och ungdoms-
perspektiv. 
Amnesty, 2006, faktabok 19 sidor, 
övningsbok 27 sidor, gratis mot porto 
Beställs från snestallt@amnesty.se. 
 
☼        Trainer's guide to active participation
Häftet är en metodhandbok från 
LSU som riktar sig till dig som 
håller utbildningar. Särskilt om du 
utbildar i flerkulturella samman-
hang med deltagare från olika län-
der och kulturer. Boken förklarar 
både mängder av metoder på ett 
pedagogiskt sätt och tankarna 
bakom. Dessutom checklistor och nyckelfrågor kring hur 
övningar kan varieras, tips på frågor som du som utbildare 
bör ställa dig och ett särskilt fokus på hur övningarna bör 
följas upp. 
Engelsk text. 
LSU, 2005, 46 sidor, 50 kronor + porto 
Kan laddas ner gratis som pdf-fil. 
 
 
 
 

        Utforska Europas Miljö 
Följ med på en resa till Europas städer, skogar och vatten. 
En lärarhandledning ger bakgrundsinformation och förslag 
på aktiviteter där man ger miljöfrågorna ett europeiskt per-
spektiv. Eleverna arbetar med aktuella problem och får med 
hjälp av CD-rom fakta samt kan studera bilder och grafer.  
WWF, 2000, 136 sidor + CD-Rom, 200 kronor plus frakt 
 
        Vatten som livsmiljö och resurs 
Det är angeläget att öka kunskaperna om vattenmiljöer som 
leder till ett helhetstänkande kring avrinningsområden. Med 
hjälp av ett utbildningsmaterial med elevblad och lärarhand-
ledning samt en tidning kan man arbeta med världens söt-
vatten, som resurs och som livsmiljö, och var de största 
hoten mot världens sötvatten ligger samt visa på hur miljö-
frågorna kan lösas. Exempel ges från Sverige och andra 
länder i öst och i syd.  
WWF, 2002, elevblad och lärarhandledning laddas ner från 
hemsidan www.wwf.se, enstaka tryckta exemplar kan be-
ställas mot portokostnad. 
 
    Vi har kommit för att stanna                        
En utställning som handlar om vardagen för de jordlösa 
bönder som ockuperat land i södra Bangladesh.  Utställ-
ningen består av ett tjugotal större färgfotografier, de flesta 
50 gånger 70 centimeter, någon 70 gånger 100, och en 
förklarande text, monterade på tunna plastskivor.  
     Utställningen är lätt att transportera men kräver en lite 
större vägg för hängning. Till utställningen finns en tolvsidig 
tidning med fakta och reportage. 
   Utställningen och tidningen kan beställas mot portokost-
nader från SAC. 
   På telefonsvararen kan även förfrågan om föredrag med 
diabildsvisning göras. 
SAC 
 
    Våra ekologiska fotavtryck                          
Hur hänger en vanlig svensk grillkväll 
ihop med förvandling av tropiska sko-
gar? Mer än vi tror påverkar vi miljön i 
länder långt bort, vi gör ekologiska fot-
avtryck. En uppsättning elevblad infor-
merar om odling, handel och konsum-
tion av palmolja, soja och tropiskt tim-
mer. En tillhörande lärarhandledning ger 
förslag på metoder och aktiviteter. Rik-
tar sig till år 7-9 och gymnasiet. 
   Till materialet hör också en video, Maten som skövlar, (se 
sidan 101!) som kan lånas på landets AV-centraler. 
WWF, 2002  
 
      Vår värld                                                  
Studiematerial om kvinnors villkor 
Vår värld är en studiesatsning om kvinnans villkor i världen. 
Nya, fräscha och lättillgängliga material tar upp frågan ur 
olika perspektiv. I materialet färdas man mellan global och 
lokal miljö. 

Ö

Ö

Ö
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   Materialet består av två filmer, studiematerial och ett 
spel. 
   Studiematerialet är framtaget tillsammans med en rad 
organisationer från Sverige och tar bland annat upp fattig-
domens feminisering, våld mot kvinnor, flickors utbildning 
och media. Studiematerialet bygger på värderingsövningar 
och diskussionsfrågor. 
   Filmerna I lust och nöd och Med egna medel är inspe-
lade i Tanzania, Sverige och Indien. Den första fokuserar på 
sexuell och reproduktiv hälsa och den andra på kvinnors 
möjlighet att ta makt över sina liv genom att få makt över 
sin ekonomi. Se närmare beskrivning nedan! 

 
   Spelet Quinna är ett sällskapspel för 2-10 deltagare som 
på ett enkelt sätt tar upp frågor om kvinnors villkor i värl-
den. Spelet bygger på intervjuer med tio kvinnor från olika 
delar av världen och deltagarna får bland annat bekanta sig 
med 19-åriga studenten Zuhra från Afghanistan och 62-åri-
ga hemmafrun Dika från Bosnien. 
NBV, 2004 
Zoom in, zoom out - look at women´s situation close 
and worldwide:  
Detta är den internationella versionen av Quinna-spelet (se 
ovan) som omarbetats, uppdaterats och översatts till 
engelska/arabiska. Spelet är tvåspråkigt och kan spelas i 
grupper där människor talar olika språk. 
NBV 2006 
Både Quinna och Zoom in, zoom out lånas ut från NBV-
avdelningarna eller kan köpas från NBV-Förbundet för 500 
kr/styck. Se www.nbv.se 

Tillhörande filmer: 

        Kvinnors villkor - I lust och nöd 
Av Elisabeth Wennberg, Theresia Thylin och Peter Östlund. 
I den här filmen möter vi några av 
alla de människor som på olika 
sätt dagligen arbetar för att för-
ändra synen på samlevnad, sexua-
litet och hälsa. Detta är frågor 
som påverkar människor över hela 
världen och som hänger ihop med 
de allra största samhällsfrågorna. 
Att öka kvinnors makt och möjlig-
heter att bestämma över sina 
egna liv och kroppar är avgörande 
för att skapa en hållbar utveckling. 
   Några av de som engagerar sig i detta förändringsarbete 
är Ombeni Emanueli, som arbetar med projektet Unga män 
som jämställda partners i Tanzania, Sabala, en hälsoaktivist 
från Mumbai och Elizabeth Kuga, en ensamstående 

fotbollsspelande mamma i Tanzania. Deras erfarenheter 
vävs samman med flera andras och tittaren ges också möj-
lighet att reflektera över den svenska utvecklingen tack 
vare Maj-Britt Wärngärd, pensionär från Stockholm. 
   Producerad av NBV med stöd från Sida. 
NBV, 2004, 33 minuter, utlånas av NBV-avdelningarna eller 
kan köpas från NBV-Förbundet för 250 kr/styck.  
Se www.nbv.se 

        Kvinnors villkor - Med egna medel 
Av Elisabeth Wennberg, Theresia Thylin och Peter Östlund. 
Över hela världen kämpar kvinnor 
för att få rätt att tjäna egna pengar 
på rättvisa villkor. Den här filmen 
fokuserar på kvinnors möjligheter 
att få makt över sitt eget liv ge-
nom att ta makt över sin egen eko-
nomi. 
   Filmen tar på flera olika sätt upp 
vikten av att kvinnor får såväl poli-
tiskt som ekonomiskt inflytande. Vi 
möter bland andra journalisten 
Ananilea Nkya, som talar om sam-
banden mellan kvinnors ekono-
miska förutsättningar och hiv/aids. 
Ushaben Mendapara berättar om sitt arbete som byråds-
ordförande och Agneta Stark, professor i ekonomi, väver 
samman den svenska historien med erfarenheter från andra 
delar av världen. 
   Genom filmen får vi möta några av alla de som arbetar 
för en hållbar utveckling för kvinnor och män och som är 
övertygade om att det går att förändra. 
   Producerad av NBV med stöd från Sida. 
NBV, 2004, 30 minuter, utlånas av NBV-avdelningarna eller 
kan köpas från NBV-förbundet för 250 kr/styck.  
Se www.nbv.se 
 
☼        Sverige är inte så rätt som många tror 
Undervisningsmaterialet Sverige är 
inte så rätt som många tror riktar 
sig till lärare och informatörer som 
arbetar med mänskliga rättigheter 
i skolan. Materialet innehåller fak-
ta, diskussionsfrågor, övningar 
samt hänvisning till litteratur och 
film. Det inleds med grundläggan-
de kapitel om hur folkrätten fungerar, vilka lagar som regle-
rar de mänskliga rättigheterna i Sverige och vilka myndighe-
ter som ansvarar för att lagarna efterlevs. Därefter beskrivs 
några av de rättighetsproblem som finns i dagens Sverige: 
Rätten till asyl, Rasism och främlingsfientlighet, Våld mot 
kvinnor, Trafficking, Polisbrutalitet och Vapenhandel. Varje 
kapitel innehåller information om folkrättens regler, samt en 
resonerande del under rubriken Är Sverige rätt?. Materialet 
beställs via www.amnesty.se/ratt.  
Amnesty, 2006, 76 sidor, gratis mot porto 
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       ZENIT                                                         
Se sidan 14 för mer information! 
 
☼        Är det värt det? 
- Om handel och mänskliga rättig-
heter 
  Skolmaterialet har producerats i 
samarbete med lärare från Globa-
la gymnasiet i Stockholm. Boken 
vänder sig till elever och lärare 
främst på gymnasiet men delar av 
texter och övningar, temat handel 
och mänskliga rättigheter inom 
arbetslivet passar även både yng-
re och äldre målgrupper.  
   Kan även laddas ner gratis från www.rattvisemarkt.se 
plus ett appendix som beskriver hur ämnet tas upp i skolans 
styrdokument.  
Rättvisemärkt, 2006, 142 sidor, 120 kronor 
Ett rabatterat pris kan ges för beställning av ett flertal 
böcker. 
 
       Östersjögrannar 
Arbetsmaterialet handlar om människor och djur och natur 
runt Östersjön. Först arbetar eleverna med länder och väljer 
sedan bland 12 olika teman. Fakta blandas med elevuppgif-
ter. I lärarhandledningen finns metoder för miljöundervisning 
och förslag på hur ni lägger upp arbetet under en temavec-
ka. 
   Materialet passar elever på grundskolans senare del i 
ämnena SO, NO, svenska, bild och hemkunskap. 
WWF, 2002, ett tryckt gratisex per skola mot fraktkostnad, 
gratis via Internet 
 
 

Utbildningsradions material 
 
Filmer som sänts av UR finns att tillgå som videoband från 
de flesta AV-centraler i landet. Mer information om program-
men finns på UR:s hemsida www.ur.se. 
   Till programmen finns lärarhandledning, pedagogiska tips 
och länkar. Vissa program har en egen hemsida, t ex Ramp. 
   Här följer några exempel på UR:s program. 
 
Världen - Säg mig vad du äger 
Antal program: 15 
Längd: 45 min. 
År: 2005 
15 jorden-runt-reportage om familjer i olika länder. 
   Programserien Världen handlar om globaliseringen utifrån 
olika perspektiv. Varor och kapital flyttas runt allt snabbare 
och enskilda människors liv kan in i minsta detalj påverkas 
av saker som sker på andra sidan jordklotet. 
   Det kan gälla valutarörelser, nya grödor, flyttning av indust-
rier till lågprisländer eller importkvoter och tullar som sned-
vrider den globala konkurrensen. Gemensamt för program-
men är att de handlar om enskilda människor och deras liv.  

   Varje familjemedlem får också frågan: Vilken är din kä-
raste ägodel och vad skulle du helst vilja göra eller äga? 
Genom svaren ger serien en mycket personlig bild av hur 
olika (eller lika) människor lever runt vår jord. 
   Exempel på länder som tas upp: Guatemala, Brasilien, 
Mali, Botswana, Uganda, Oman, Kirgisistan, Kambodja, In-
dien, Hongkong, Haiti och Samoa. 
 
Indien på väg 
Målgrupp: Grundskola 7-9 
Längd: 30 minuter 
År:  2004 
Programmen i Indien på väg vill fånga den aktuella situatio-
nen i ett land i tredje världen, ett land med en komplex, 
mångfasetterad och tragisk historia som gör sig påmind i 
medborgarnas strävan efter ett värdigt liv. 
   Två svenska ungdomar och en ung indiska undersöker till-
sammans hur Indien är på väg att förändras och utvecklas. 
Men kontrasterna är stora - här möts nu modern högtekno-
logi och urgamla traditioner, välstånd och fattigdom. Livsvill-
koren skiljer sig extremt redan från den dag man föds.  
   Indien på väg har producerats på uppdrag av ABF med 
stöd från Sida. Programmen ingår i ABFs serie Omvärlds-
bildning. Till programmen finns även en bok samt studiehäf-
ten (se sidan 120 för mer information). 
   I den lärarhandledning som hör till ABFs studiepaket finns 
ett omfattande underlag för diskussioner, temauppgifter 
samt litteraturförslag. 
 
Filippinerna, Metro Manila - Urban Poor 
Målgrupp: Grundskola 7-9 
År: 2001 
Längd: 30 minuter 
 
Filippinerna 1 
Fyra svenska ungdo-
mar försöker förstå hur 
det är att vara fattig 
och flyttar under några 
veckor in i en fattig 
kåkstad utanför Manila 
på Filippinerna. Det låter som en dokusåpa - men är verklig-
het. UR sänder nu en tredelars dokumentär om projektet. 
Ungdomarna flyttar in i bostadsområdet Escopa 3 och träf-
far några av de 150 familjer som lever i plåtskjul under mo-
torvägen. De besöker också den enorma soptippen Paya-
tas, där 100.000 människor lever på att plocka allt av 
värde ur avfallet. Genom dessa personkontakter får ungdo-
marna inblick i livet som fattig. Många i Escopa drömmer 
om ett bättre liv - och ett bättre Filippinerna. Evelyn t.ex. har 
sparat och köpt en karaoke-TV som hon drömmer sig bort 
från vardagsslitet med. Andra försöker förverkliga dröm-
men genom ett glödande engagemang eller söker lösning-
en långt borta från hemmet.  
 
Filippinerna 2 
Nittonårige Jomar betecknar sig själv som en "hardliner", en 
kompromisslös person i sina krav på ett nytt Filippinerna. 
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Han pratar gärna 
politik. Men när 
svenske Joel börjar frå-
ga vad som döljer sig 
bakom den politiska ak-
tivisten blir svaren un-
danglidande. Jomars 
pappa dog tidigt och 
hans mamma flyttade 
utomlands för att 
försörja familjen när 
han var 12 år. Han har 
fått uppfostra sig själv, säger han. Mamman ser han bara 
någon gång vartannat år. - Var får du stöd, var kan du 
gråta?, frågar Joel mitt bland de korrugerade plåtskjulen i 
utkanten av Manila. I andra delen av UR-serien Urban Poor 
träffar de svenska ungdomarna sina jämnåriga i kåkstaden. 
Alla verkar först ha det så bra. Rena propra kläder och 
smittande leenden. Så berättar Vangie om hur hon 
drömmer om att köpa ett par enkla svarta skor. Men när 
föräldrarna varken fått frukost eller lunch får det bli mat för 
pengarna. Och Jomar kan inte längre hålla räkning på hur 
många som bor hemma hos honom. Runt tjugo gissar han.  
 
Filippinerna 3 
Svenska Carolina träffar Apple 
som jobbar på en sexbar i Ma-
nilla. Caroline försöker sätta 
sig in i hur Apple lever. UR-do-
kumentären Urban Poor rullar 
vidare med sitt tredje avsnitt 
Apple har egna barn och hon 
ser ingen annan utväg än job-
bet på sexbaren. Det är trots 
allt hon som ser till att det finns mat på bordet. Rachel har 
lämnat sin förre man, även om hon inte kan skiljas på laglig 
väg i det katolska Filippinerna. Hon bodde tidigare i ett me-
delklassområde men har nu flyttat med en ny man till kåk-
staden Escopa 3. Rachels familjesituation är mycket snårig 
men hon har en idé om hur hon ska kunna lösa sin situation.  
 
Forna Jugoslavien - Var du aldrig rädd?
Längd: 30 minuter 
År: 2001 

"Var du aldrig rädd?" är en film om Maja, Dejan och Srdan. 
Tre 22-åringar som växt upp med krig utan att låta sig be-
segras. I var sin stad bygger de nu en framtid som de 
själva tror på. Dejan är techno-dj i Belgrad. Tillsammans 
med sina två kompisar utgör han en viktig del av Belgrads 
nattliv. Även under kriget spelade Dejan skivor för männi-
skor som samlats för att dansa bort Natobomberna till 
technotoner.  

Israel, Palestina - Laddat möte
Längd: 2 x 30 minuter 
År: 2002 
 

Hur kommer det sig att en palestinsk tjej aldrig besökt ett 
israeliskt hem, eller att en israelisk kille aldrig pratat med 
en palestinier i telefon? 
   Ramp visar del 2 av programmet "Laddat möte" där några 
israeliska och palestinska ungdomar träffas på ett läger. Ef-
ter ett par veckor återvänder de hem utrustade med varsin 
videokamera för att tillsammans göra en film om en konflikt 
som pågått i mer än 50 år.  

Bushra Jawabri och Sivan Ranon (i mitten) har skapat filmen. 
 
Sydafrika - Försoning där regnbågen börjar 
Längd: 30 minuter 
År: 2004 
Ramp visar "Försoning där regnbågen börjar" som handlar 
om unga människor i Sydafrika. 
   Det är nu åtta år sedan apartheidsystemet avskaffades i 
Sydafrika. Vad har egentligen hänt? Har attityder och för-
domar förändrats bland de unga eller är motsättningarna så 
starka att det är svårt att se en försoning?  
 
Tillbaka till Vietnam 
Målgrupp: Grundskola 7-9           Målgrupp: Gymnasiet 
År: 2004  År: 2004  
Längd: 30 minuter Längd: 43 minuter 
 

1967 befinner sig 20-årige Terry Whitmore från Memphis 
Tennessee i Con Thien i mellersta Vietnam. Han tillhör 
USA:s marinkår och blir utsänd på så kallade ”search and 
destroy missions”, där uppdraget är att döda allt levande i 
olika byar. Efter det att han blivit allvarligt skadad i strid be-
stämmer sig Terry Whitmore att hoppa av kriget och efter 
en strapatsrik resa genom Sovjetunionen hamnar han som 
Vietnamdesertör i Sverige där han lever i 35 år innan han 
återvänder till Tennessee. Ramp om historia reser tillbaka 
till Vietnam tillsammans med Terry Whitmore och låter ho-
nom berätta sin historia direkt på plats. 
 
Kuba och revolutionen 
Längd: 30 minuter 
År:  2004 
 

Ramp om historia har besökt 
Kuba och tagit reda på hur 
revolutionen påverkat folket. 
Har deras dröm om makten 
till folket förverkligats eller 
har en diktatur tagit vid en 
annan? 
1953 intog 121 unga idealister en barrack på sydöstra 

 128 



Pedagogiskt material 

Kuba, Moncada. Det blev startskottet för revolutionen på 
Kuba. Men vad hände sedan? Ramp om historia har besökt 
Kuba och träffat bland andra Che Guevaras dotter Aleida 
och även exilkubaner i Florida som förbereder sig för Fidel 
Castros fall. 
 
Rwanda 
Längd: 30 minuter 
År: 2003 
Under 100 dagar våren 1994 mördades uppemot en miljon 
människor i Rwanda. Hur var detta möjligt och varför stop-
pade inte FN folkmordet?  
   En helt vanlig kille från Sverige, Max Landergård, besöker 
Rwanda för att finna svaren och möta ögonvittnen.  
   Hur kunde det ske och varför reagerade inte världssam-
fundet och FN. Varför uppstod hatet mellan folkgrupperna 
Hutu och Tutsi?  
   OBS - Varning! Programmet innehåller mycket obehagliga 
sekvenser.  
 
☼       Är det långt mellan Tutaryd och Yalambojoch? 
Den globala resan (till Guatemala) 
Av Stefan Strömberg 
Är det långt mellan Tutaryd och 
Yalambojoch är både en berättelse 
om en resa till Guatemala och ett 
material som ska underlätta och 
inspirera undervisningen om inter-
nationella frågor. Här möter du Gu-
atemala och världen. Här möter du 
den enskilda människan och de 
stora frågorna. 
   I del ett får du följa med 25 lära-
re, skolledare, tjänstemän och politiker på deras livs resa 
till Guatemala. 
   I del två får du tips på frågor att diskutera, erfarenheter 
från resenärer, organisationstips och mycket annat. 
  Inspiration är nyckelordet: Att resa, att undervisa, 
att diskutera, att förändra och påverka ... 
   Boken kan beställas efter kontakt med Ingrid Svensson, 
Den Globala Skolan.  
E-post: ingrid.svensson@denglobalaskolan.com 
 
 

Internetadresser 
 
 
American Forum for Global Education 
www.globaled.org/ 
Material, tips och länkar. Gratis nerladdning av material. 
 
Cool Planet for Teachers 
Cool Planet for Children 
www.oxfam.org.uk/coolplanet/ 
Den brittiska biståndsorganisationen Oxfam har en mycket 
innehållsrik webbplats för skolor med lektionstips, material, 
nyhetsbrev mm. Mycket material att ladda ner gratis. 

Cyber SchoolBus   
www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus 
Många olika sidor anpassade för skolan. Jämförande stati-
stik länder emellan, data för alla FN:s medlemsländer. Cur-
riculum för bl.a. Poverty, Human Rights och Health. 
 
Den Globala Skolan 
www.denglobalaskolan.com/ 
Webbplats med all information 
om program och fortbildning 
arrangerad av Den Globala 
Skolan, adresser till regionkon-
takterna mm. 
 
 
 
Education Planet 
www.educationplanet.com/  
Mycket stor webbplats kring undervisning i allmänhet. 
Säger sig ha hundratusentals lärare, elever och föräldrar 
som besöker webbplatsen varje månad. 
   Delar passar för det internationella perspektivet. 
 
FN:s utvecklingsprogram UNDP  
www.undp.se  
FN:s utvecklingsprogram UNDP arbetar med att stödja 
fattiga länder för att hitta lokala lösningar på globala och 
nationella utmaningar för utveckling. UNDP har fem verk-
samhetsområden: demokratisk samhällsstyrning, fattig-
domsbekämpning, hiv/aids, energi- och miljöfrågor samt 
konfliktförebyggande. På den svenska webbsidan under 
fliken Undervisning finns flera pedagogiska material och 
rapporter att ladda ner. 
 
Global dimension 
www.globaldimension.org.uk 
Lärarsida från Storbritannien som tar upp ”den globala di-
mensionen i läroplanerna”.  
 
Global Education 
www.globaleducation.edna.edu.au/ 
Australisk webbplats med rubriker som täcker det mesta 
om globala frågor i undervisningen. 
 
Global Eye 
www.globaleye.org.uk/ 
Pedagogisk webbplats för olika stadier. Lärarhandledning 
och bra sökfunktion till tidskriften Global Eye, som även 
finns att läsa på webbplatsen. 
 
The Global Gateway 
www.globalgateway.org 

 
The Global Gateway är en webbplats som stödjer interna-
tionalisering i undervisningen.  
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   British Council står bakom tjänsten och Sverige deltar 
som en strategisk internationell partner. 
Här finner lärare och elever: 

• exempel på internationella projekt och skolsamar-
bete 

• stöd för kompetensutveckling 
• experthjälp  
• kraftfull söktjänst för lärresurser  
• stöd att söka projektpartners 

 
Globalis.se – en interaktiv världskarta 
www.globalis.se/ 
Kartan visar vilken inverkan det mänskliga samhället har på 
världens ekologiska system. Vår inverkan har ökat i omfatt-
ning, särskilt under de senaste århundradena. En viktig or-
sak är den stora befolkningsökningen. Sedan 1900 har 
världens befolkning ökat från 1,7 miljarder till över 6 miljar-
der människor. Samtidigt har vi i den "rika" delen av världen 
ökat vår förbrukning av världens naturresurser. 
 
Globalportalen  
www.globalportalen.org/ 
Globalportalen.org byggs upp av ca 40 organisationer som 
på olika sätt arbetar med globala frågor, utveckling och bi-
stånd. Information om drygt 140 länder och om en rad äm-
nen som har med utveckling och bistånd att göra finns här, 
till exempel demokrati, mänskliga rättigheter och miljö.  
   En särskild del heter ”För dig i skolan” och där finns webb-
sidor och minisajter som är gjorda speciellt för den som är 
elev eller lärare. 
 
Globalt.nu 
www.globalt.nu 
Välkomna till vår webbplats om globalisering. Den här av-
delningen riktar sig främst till dig som är lärare inom gym-
nasieskolan och vuxenundervisningen. Tanken är att erbjuda 
material som kan öka kunskapen och fördjupa debatten om 
globaliseringen, den kanske största politiska frågan i vår 
tid. 
   Under varje rubrik ovan finns en undervisningstext om 
ämnet. Dessutom hittar du lektionsidéer, länkar (även till 
våra meningsmotståndare) och boktips. Du kan givetvis 
även använda de artiklar som finns under globalt.nu. 
   Textmaterialet kan du ladda hem i pdf-form för utskrift. 
   Vi har även producerat en tidning – Babylon (se sidan 60) 
- som du kan beställa klassuppsättningar av.  
   Vill du att någon ska komma till din skola och föreläsa så 
kan du hitta lokala kontaktpersoner på www.attac.nu.  
   I samband med föreläsningar kan du också få Babylon 
kostnadsfritt. 
   Ur inledningen till lärarhandledningen: 
”Det här materialet avser att vara en stimulans för lärare 
och elever i gymnasieskolan vid planering och genomföran-
de av undervisning om globala frågor och om olika aspekter 
av globaliseringsprocesserna.  

 
 
   Materialet är delvis kopplat till de artiklar och annan infor-
mation som Attac föreslår på denna hemsida. Men avsikten 
med denna metodguide är inte att ensidigt föra fram ett 
perspektiv eller en bestämd uppfattning. Huvudsyftet är att 
ge metodiska tips och uppslag till en undervisning om glo-
bala frågor som stimulerar till att olika perspektiv lyfts fram 
och ger eleverna möjlighet att självständigt ta ställning i de 
kontroversiella globalfrågorna. 
   Materialet består av två delar. I den första presenteras 
olika exempel på mer generella undervisningsmodeller och 
metodansatser. I den andra delen ges metoduppslag till hur 
det material som finns på sidan i form av texter, lektionsför-
slag och overheadbilder kan användas.” 
                                                              
Global Schoolhouse  
www.globalschoolnet.org/GSH/ 
Ger möjlighet till kontakt med skolor i världen som arbetar 
med olika projekt. 
 
Global undervisning 
undervisning.ms.dk/ 
På disse sider finder du inspiration og forslag til at få de 
globale sammenhænge gjort nærværende i undervisningen i 
grundskolen og på ungdomsuddannelserne. 
   Webbplatsen är en del av Mellemfolkeligt Samvirkes ut-
bud kring globala frågor. Gratis prenumeration på nyhets-
brevet Global undervisning 
  
Internet – sammanställningar av adresser                       
Den Globala Skolan har gett ut följande sammanställningar 
av Internetadresser: 

 Afrika på Internet 
 Asien på Internet 
 Östeuropa på Internet 
 Latinamerika på Internet 
 Centralasien på Internet 
 Fattigdom och fattigdomsbekämpning 
 Jämställdhet och genus på Internet 
 Miljö på Internet 
 Om hiv/aids på Internet 
 Om barns situation i världen 
 Om EU:s bistånd på Internet 
 Om regionalt miljösamarbete på Internet 
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 Tsunamikatastrofen och andra pågående katastrofer 
Sammanställningarna kan laddas ner som pdf-filer från Si-
das hemsida www.sida.se/publikationer/ eller Den Globala 
Skolans hemsida www.denglobalaskolan.com. 
 
Internationalisering.com 
www.internationalisering.com/ 
GR Utbildnings portal för internationalisering i lärandet. In-
nehåller material, länkar och information om GR Utbildnings 
tjänster, samt kalendarium för aktiviteter kring internationa-
lisering. 
 
Kollegiet 
www.kollegiet.com/ 
Webbplatsen Kollegiet drivs av KK-stiftelsen, som ansvarar 
för innehåll och utveckling, i samverkan med Skolverket. 
   Temaområdet Internationalisering har bl.a. exempel på 
skolor som arbetar med internationalisering. 
 
Skoltips 
www.afrikagrupperna.se/skolinfo/skoltips.htm 
 
Studiedagskatalogen 
www.studiedagskatalogen.se/ 
Webbplatsen syftar till att ge en samlad bild av de rikstäck-
ande organisationer, företag och myndigheter som arbetar 
med skolinformation. 
 
Svenska kyrkan 
www.svenskakyrkan.se  
Klicka på Genvägar till  -  Lutherhjälpen. Under flikarna En-
gagera dig och Barn och Ungdom finns både information 
och pedagogiskt material om rättvis handel, livsmedels-
trygghet, u-ländernas skulder och mycket annat globalt in-
tressant. 
 
Upptäck tropikskogen! 
www.wwf.se 
Hur lever en gummitapparfamilj i Brasilien? Hur ser det ut 
från ”golv till tak” i en 
regnskog? Hur myck-
et tropisk skog finns 
det kvar? Vad är FSC? 
   Upptäck tropiksko-
gen är WWFs nya in-
teraktiva sidor och 
hittas på Världsnatur-
fondens hemsida. 
   Här går det att hit-
ta svar på många frågor och man kan även testa sina egna 
kunskaper. Upptäck tropikskogen riktar sig främst till elever 
i grundskolan, men är väl värd att utforskas av alla som är 
intresserade av tropisk skog. När intresset är väckt går det 
att få mer ingående information om ämnet på 
Världsnaturfondens övriga hemsidor och faktablad. 
   Framtaget med stöd från Sida. 
 

Vatten, GATS och  
privatiseringar i södra Afrika  
www.afrikagrupperna.se/vatten/vatten.htm 
EU har genom GATS-avtalet ställt krav på liberalisering av 
Moçambiques, Namibias, Sydafrikas och Zimbabwes vat-
tenmarknader. Vi håller inte med EU om att vatten är en 
handelsvara.  
   Afrikagrupperna driver därför kampanj kring vatten som 
rättighet. Vi vill att Sverige och EU drar tillbaka sina krav på 
marknadsanpassning av vattenmarknaderna i södra Afrika. 
   Afrikagrupperna har tagit fram ett informations-/studiema-
terial som kan laddas ned gratis. 
 
Visualiserad statistik i undervisningen 
www.undp.se (välj ”undervisning”) eller www.gapminder.org  
Data i tabellform är för många obegriplig. Om data i stället 
kunde presenteras interaktivt skulle den kunna göras be-
griplig för många fler. 
   Data används i olika sammanhang för att bevisa ett påstå-
ende. För att få största möjliga uppmärksamhet för sitt på-
stående utelämnar många motsägande uppgifter. Världen 
presenteras ofta som om den består av vi/dom, rika/fattiga, 
friska/sjuka, goda/dåliga osv. 
    Målet är att förbättra kunskapen om utvecklingen i värl-
den genom att tillhandahålla undervisningsmaterial som 
ökar antalet användare av statistik. 
   Kan även beställas som CD gratis från UNDP. 
   Här ges fyra exempel.  
1. Human Development Trends 2005 
Human Development Trends 2005 är baserade på statisti-
ken i Human Development Report 2005. Presentationen 
beskriver inkomstskillnader och ojämlikheter mellan länder 
samt den mänskliga kostnaden för ett misslyckande att nå 
millenniemålen. 

 
2. World Health Chart 2001 
   World Health Chart visar 100 års hälsoutveckling för alla 
världens länder. 35 indikatorer finns i diagrammet. Man kan 
ändra förutsättningarna och se den historiska utvecklingen, 
jämföra utvecklingen för två länder m.m. 
 

3. Millenniemålens uppfyllnad i grafer 
Millenniemålen föddes ur Millenniumdeklarationen som an-
togs av 189 länder på FNs Millenniummöte i september 
2000. Graferna visar hur olika länder utvecklats enligt de 
åtta målen under perioden 1990-2000.  
 
U-web Danmark 
www.u-web.dk/ 
Webbplats för ungdom från danska UD. 
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        Asylspelet 
svt.se/faktum/ 

 
I Faktums asylspel gäller det att som flykting försöka ta sig 
in i Sverige och söka asyl. Personerna som figurerar i asyl-
spelet är fiktiva, men all händelseutveckling är baserad på 
fakta och verkliga händelser.  
   Många av de problem som personerna i spelet stöter på 
under sina resor är vanligt förekommande för flyktingar 
som söker sig till Sverige och övriga länder i Europa. 
   Samtliga bilder är hämtade från Pressens bilds arkiv och 
SVT:s bildarkiv. OBS: Varning för otäcka bilder.  
   Texter om svensk flyktingpolitik och länkar till flyktingfrå-
gan. 
 
       Bezerk Island –spelet om miljön 
www.skolaungdom.konsumentverket.se 

 
Dokusåpan som Gud glömde - ett miljöspel för ungdomar. 
   Följ med till Bezerk, en liten tropisk ö där ett ganska 
tanklöst och slarvigt gäng blivande dokusåpaskådisar befin-
ner sig. 
   Stämningen är spänd, de personliga intrigerna skapar 
problem liksom den skräpiga och förorenade miljön. Din 
uppgift i spelet är att påverka deltagarna att ta tag i miljö-
problemen. 
 
☼        Educational Games 
http://nobelprize.org/educational_games/ 
You don't have to be a genius to understand the work of the 
Nobel Laureates. These games and simulations, based on 
Nobel Prize-awarded achievements, will teach and inspire 
you while you're having FUN! Students, teachers and non-

professionals of all ages will enjoy testing and building their 
knowledge in physics, chemistry, physiology or medicine, 
literature, peace and economics. So, go ahead, Explore 
and Learn! 
 
       En värld i fred?! – ett rollspel                      
Av Magnus Nordahl 
Varför uppstår en konflikt? Hur 
löser man en konflikt? 
   Det är svåra frågor. Visste vi 
svaren skulle det vara mycket 
enklare att vidmakthålla 
internationell fred och säkerhet 
på vår jord. 
   Syftet med det här materialet 
är att man på ett enkelt och 
levande sätt ska få djupare 
insikt i hur man skulle kunna 
lösa en konflikt.   
   Dessutom får man ökad förståelse för FNs Säkerhetsråds 
arbete och konflikten på Balkan. 
Häftet ingår i studiematerialet En värld i fred och utveckling. 
NBV, 2001, 36 sidor, 50 kronor 
 
       Global Island                                             
www.globalisland.nu samt www.undp.se/ 
Global Island är ett rollspel på Internet vars syfte är att ska-
pa engagemang för globala frågor och samtidigt ge elever 
träning i argumentationsteknik och demokratiska spelregler. 
Global Island är namnet på en påhittad ö och en plats i cy-
berspace. Eleverna som deltar blir invånare och parlamen-
tariker på öarnas fem länder; Otago, Porta, Nex, Votrox och 
Zobia.  
   Spelarna blir introducerade till olika problem relaterade till 
globala utvecklingsfrågor, till exempel hiv/aids, mänskliga 
rättigheter eller bistånd. 
   Som grund till problemlösningen står millenniemålen, vilka 
är 8 mätbara utvecklingsmål som världens ledare åtagit sig 
att uppnå fram till 2015. 

 
   Eleverna har sina egna personkaraktärer och sätter sig in 
i problematiken, argumenterar därefter för sina synpunkter, 
och försöker nå enighet om en lösning, först i nationella 
parlamentet, och sedan i det internationella parlamentet. 
Global Island är ett spel med konkurrens, spänning och be-
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löning. Allt spelas på Internet och man behöver inte vara 
uppkopplad samtidigt. 
   Global Island är anpassat för ungdomar mellan 15-19 år, 
dvs. nionde klass och upp till sista året på gymnasiet. Det 
är UNDP och svenska FN-förbundet som gemensamt står 
som arrangörer i Sverige. 
   Vårterminen 2004 genomfördes den första Global Island 
spelrundan med 750 elever från Sverige, Norge och Dan-
mark. Resultatet var lyckat och såväl lärare som elever var 
mycket positiva till spelet. I vår deltar 1000 elever i spelet! 
   Global Island är utvecklat av danska Mellanfolklig Samver-
kan (MS) och u-land.dk, i samarbete med den danska sta-
tens pedagogiska forskningscenter. UNDP och svenska FN-
förbundet har utarbetat dilemman till spelrundan och MS har 
det tekniska ansvaret. 
 
        GR Upplevelsebaserat lärande 
www.grul.se 
Idén med GR Upplevelsebaserat lärande är att vara en källa 
till inspiration, kommunikation och information för pedago-
ger som arbetar med upplevelsebaserat lärande i undervis-
ningen. Ursprunget till webbplatsen var simulation.nu, som 
bland annat hade ett antal olika rollspel och simulationer för 
lärare att använda i undervisningen. Efterhand har emellertid 
verksamheten expanderat och pedagoger har önskat ett 
community inom området. 
   grul.se innehåller information och debatt om upplevelse-
baserat lärande. Den innehåller också ett stort antal simule-
ringar och rollspel som direkt går att använda i klassrum-
met. Kopplat till webbplatsen finns även ett nyhetsbrev som 
utgår med jämna mellanrum. Du får kostnadsfritt tillgång till 
allt material på grul.se genom att bli medlem. 
   Genom att bli medlem i grul.se får du tillgång till simule-
ringar och rollspel, diskussioner, nyhetsbrev, och mycket 
mer. Har du också genomgått GR Utbildnings kurser i upp-
levelsebaserat lärande får du tillgång till än mer simule-
ringar och rollspel, samt möjligheten att också bidra med 
egna. 
Besök oss gärna på www.grul.se. 
 
☼       Heja Sverige! 
www.hejasverige.org/ 
Nytt läromedel om mobbning och främlingsfientlighet. HEJA 
SVERIGE är en resa för kunskap och nya insikter!  

• Varför är det populärt att prata skit om 
       "dom andra"?  
• Är Sverige byggt av svenskar?   
• Fjäskar lärarna för invandrare?  
• Kommer raserna att suddas ut med tiden?  
• Är svenskarna ett folk?  
• Finns det en svensk kultur? 

   Heja Sverige bygger på övningar, spel och rollspel. Tret-
tiosju menyer med 17 interaktiva övningar, 18 videofilmer 
och 60 ungdomsröster för dig på en resa där du testar 
både dina egna och andras fördomar och tvingar dig att 
göra egna ställningstaganden. 

   CD-rom versionen av Heja Sverige har fått sju nationella 
och internationella priser. Nu finns en utvecklad version på 
webben. 
   Finns på CD till självkostnadspris, då är det en enanvän-
darversion. Rekommenderas att skolorna laddar hem 
webbversionen. Den går att köra lokalt på enskilda PC:n 
eller skolans lokala nätverk - man behöver alltså ingen 
internetuppkoppling för att köra webbversionen lokalt. 

☼         IPS - Internationellt perspektiv i skolan 
www.kumulus.se/skolan_aktivametoder.asp 
Aktiva metoder i undervisningen innebär förenklat att elever 
och lärare skapar en gemensam upplevelse som används 
som utgångspunkt i undervisningen. Upplevelsen analyseras 
sedan utifrån tre perspektiv: den upplevda känslan i och ef-
ter övningen, vad som faktiskt hände i övningen, vilka likhe-
ter som deltagaren kan se i övningen och i verkligheten och 
slutligen vad man kan lära sig av detta.  
   Inom aktivt lärande finns det en rad olika typer av övning-
ar, rollspel, kortspel, case, simuleringar osv. Här har vi 
samlat ett antal exempel och länkar vidare till aktiva meto-
der för undervisning i internationella frågor, interkulturellt 
lärande, mångfald m.m. 
 
       Koll på det nya EU Lärospel om EU:s utvidgning 
www.skolutveckling.se/skolnet/europa/larospel.html 
Koll på det nya EU är ett lärospel om EU:s utvidgning som 
ger lärare och elever en chans att arbeta med EU:s utvidg-
ning på ett annorlunda sätt. För bara femton år sedan var 
Europa delat av en järnridå mellan öst och väst.  
   Spelet är avsett för år 8-9 och gymnasiet. Det är upp-
byggt kring fyra teman med stegrad svårighetsgrad. I spe-
let får eleven rollen som reporter på en tidningsredaktion 
och uppdraget att kartlägga det nya EU inför utvidgningen. I 
detta arbete söker eleven svar på faktafrågor om länderna, 
intervjuar människor i de nya medlemsländerna och läser 
tidningsartiklar som belyser EU:s utveckling. 
 
☼       Kunskapsspel 
http://nobelpriskampen.se/ 
Här finner du två kunskapsspel. "FÄNGSLAD! En dag i Ivan 
Denisovitjs liv" är en frågesport om innehållet i boken En 
dag i Ivan Denisovitjs liv. I kunskapsspelet "PRISONERS OF 
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WAR" kan du pröva om du kan vara chef i ett krigsfånge-
läger utan att bryta mot de mänskliga rättigheterna! 

 
 
       Mot alla odds 
www.motallaodds.org eller via www.unhcr.se. 
Mot alla odds är 
ett webbaserat 
kunskaps- och 
upplevelsespel 
som UNHCR:s 
regionkontor för 
de nordiska och 
baltiska länder-
na har produce-
rat. I första 
hand vänder sig spelet till högstadielever. Avsikten är att 
låta eleven leva sig in i vad det kan innebära att vara flyk-
ting. Med spelet följer en kunskapslänk till en faktawebb där 
eleven kan få information om flyktingfrågor och mänskliga 
rättigheter. Till alla spelmoment medföljer också en lärar-
handledning.  
UNHCR, 2005, gratis 
 
       På flykt                                                    
Ett rollspel om flyktingars situation med syfte att hjälpa del-
tagarna förstå vad människor som flyr för livet utsätts för, 
att känna den ångest som separation och flykt innebär, att 
se vad som tvingar människor på flykt och att fundera på 
möjliga lösningar på flyktingproblem och därmed stärka 
förståelsen gentemot flyktingar i det egna landet. 
FN-förbundet, 1998, 52 sidor, 60 kronor 
 
☼         Rollspel om världshandeln 
www.konsumentverket.se/  
Ingår i lärarhandledningen till Koll på klotet. Välj Skola och 
ungdom, Lärarrummet samt Hållbar utveckling. 
 
☼         Rollspelet ”Grannar” 
Se Att arbeta med globala handelsfrågor i undervisningen 
Se sidan 116 för mer information! 
 
       Spelet om världshandeln                            
www.diakonia.se/files/handelsspel.pdf 
Idé och utförande Pernilla Johansson och Markus Larsson 
I Spelet om världshandeln delas deltagarna upp i olika aktö-
rer som försöker komma överens om ett globalt handelsav-
tal. Reglerna för världshandeln engagerar människor över 

hela världen, från storföretagare 
till folkrörelseaktivister. Men 
många känner motstånd mot att 
ge sig in i diskussionen. Kanske 
använder de som är insatta ett 
språk eller en attityd som av-
skräcker andra från att delta? 
   Spelet om handeln är ett sätt att 
avdramatisera diskussionen om 
sambandet mellan ekonomi och 
demokrati. 
   Spelet om världshandeln lämpar 
sig för en grupp om 10-50 perso-
ner och tar mellan två timmar och 
två dagar att spela. Tid, omfatt-
ning, svårighetsgrad och antal del-
tagare kan anpassas till önskemål 
och möjligheter. Spelet fungerar 
både på universitet, gymnasie-
skolor och som underlag för dis-
kussionskvällar. I materialet finns 
förutom en introduktion och beskrivningar av aktörerna 
även en handledning med instruktioner till spelunderlättaren. 
Forum Syd och Diakonia, 2003,  
 
☼        Simnet 
www.simnet.se/ 
Simnet är ett pedagogiskt kooperativ som har följande mål: 

• Att i all verksamhet arbeta för och med: en håll-
bar utveckling, globala frågor, jämställdhet, de-
mokrati och solidaritet.  

• Att skapa ett nätverk för pedagoger som arbetar 
med aktivt lärande.   

• Att producera och sälja eget material.  
• Att hålla kurser för att lära andra aktivt lärande 

och simuleringar, och hur man kan använda sig 
av dessa metoder.  

Har utgett boken Simnet 1 som bl. 
a. innehåller 
•  Hundrasproblem - Om Pales-
tina-Israel konflikten  
•  Grannar - Om solidaritet, bi-
stånd och flyktingpolitik 
Simnet, 2005, 52 sidor, 350 
kronor 
Del 2 beräknas vara klar i början av 
2007. 
 
       Simuleringar – för lärande med insikt 
Av Yngve Hansson 
Kan man göra undervisningen mer verklighetsanknuten? Mer 
konkret? Utan att släppa de teoretiska begreppen? Ett sätt 
att göra det, menar författaren, är att arbeta med simule-
ringar. I simuleringar agerar deltagarna så professionellt 
som möjligt utifrån sina personligheter, erfarenheter och 
kunskaper i en pedagogiskt förenklad simulerad verklighet. 
Det är en annorlunda metod, både emotionellt och intellek-
tuellt, som skapar ett starkt känsloengagemang, ger 
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gemensamma erfarenheter och 
hjälper deltagarna att se, och inte 
minst känna, företeelser och 
strukturer som normalt är ”osyn-
liga”. 
   Simuleringar – för lärande och 
insikt vänder sig främst till lärare 
och lärarstuderande på lärar-
högskolorna, samt lärare på gym-
nasiet och grundskolans senare 
år. Men den passar också alla som på något sätt arbetar 
med utbildning och vill veta vad simuleringar är och få en 
praktisk "igångsättare". 
Ekelunds, 2003, 160 sidor, 232 kronor 
 
☼     Tre rollspel om EU och demokrati 
www.skolutveckling.se/internationellt/europa_skolan/ 
utbildningsmaterial/ 
Rollspelen handlar om demokrati och genomsyras av ett 
demokratiskt arbetssätt. Rollspelen innehåller instruktioner 
och rollkort. Man kan välja att använda ett rollspel eller flera 
och de kan spelas i valfri ordning.  
   Det finns dock en tanke med den ordning de presenteras. 
"Partikongressen" utspelas i ett regionalt sammanhang, "Ny 
i Unionsparlamentet"  vidgar perspektivet mot ett större 
sammanhang och i "Det stora mötet" förhandlas det på 
unionsnivå:  
• "Partikongressen"  
• "Ny i Unionsparlamentet" 
• "Det stora mötet"  
   Se även information om Utbildningsmaterial för ”Europa i 
skolan” - boxen.    

 
       The Food Game - Spelet om Maten                                 
Ett rollspel om livsmedelssäkerhet. Att få äta säker och häl-
sosam mat varje dag är en mänsklig rättighet, ändå svälter 
över 800 miljoner människor. Samtidigt växer oron för hur 
vår mat påverkas av djur som behandlas illa, av giftiga göd-
nings- och bekämpningsmedel och genmodifierade grödor. 

 
   Spelen behandlar globala angelägenheter som lätt kan 
länkas till undervisningen om internationell ekonomi och po-
litik, mänskliga rättigheter, miljö och demokrati. 
   Spelen är framtagna för årskurs 9 och gymnasiet, men 
går utmärkt att använda även på högre nivåer och inom or-
ganisationer. Lärarhandledning. 
   Allt material finns på 
www.svenskakyrkan.se/lutherhjalpen/spel/thefoodgame/ 
Utgivare: Svenska kyrkan Lutherhjälpen, 2002, gratis 

 
        Fattiga länders skulder - hinder för utveckling 
Med hjälp av fem olika simuleringar om skuld- och utveck-
lingsfrågor stimuleras elever/deltagare till kunskap och 
förståelse om fattiga länders situation, och den roll som 

globala institutioner som Världsbanken och Internationella 
valutafonden spelar för fattiga länders utveckling. En serie 
faktablad ger kunskap om de fattiga ländernas skuldsituation 
och olika initiativ för att lösa problemet. Simuleringarna kan 
användas var för sig eller i en lektionsserie. I paketet som 
är utarbetat för högstadie- och gymnasieelever ingår också 
en lärarhandledning. 
   Materialet är gratis och beställs genom Nätverket Jubel 
eller laddas ned från www.jubel.org. 
 
       www.fn.se 
FN-förbundets hemsida ger dig information och länkar om 
aktuella FN-frågor. För dig som ska vara med i FN-rollspel 
finns tips och råd om hur du kartlägger ett land, skriver re-
solutioner och hur du ska uppträda för att bli en framgångs-
rik diplomat i spelet. Du finner materialet på hemsidan un-
der rubriken UNGDOMSSAJT/Cyberdiplomaten. 
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   Kampen mot kapten Nego                                
tta sällskapsspel är en del i SMU:s internationella projekt 
tt, som syftar till att sprida information om FNs konven-
n om barns rättigheter, den så kallade Barnkonventionen. 
 På ett lekfullt sätt vill vi i arbetsgruppen presentera kon-
ntionstextens innehåll och belysa några av de utmaningar 
m vi alla måste vara delaktiga i att lösa.  
tal deltagare  2 - 6 st 

der                12 år och uppåt 
eltid              45 minuter 
04, 250 kronor + frakt 
elet har en hemsida på www.kaptennego.com varifrån 
elet kan beställas. 
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☼        Simulera en Global Friend-resa 
www.childrensworld.org/ 
Välj: För lärare / Klassrumsövningar / Resa på låtsas 

 
 

Res till pristagarnas länder 
i Global Friends´ Award 2007 
Dela upp din klass i reporterteam och låt dem följa med på 
en simulerad resa till Zimbabwe, Indien och Burma/Thailand, 
pristagarländer 2007. När eleverna anländer till sina resmål 
använder de artiklarna i pristidningen för sitt arbete. I simu-
leringen ingår så långt som möjligt det som också ingår i en 
verklig resa. Förberedelser, pass- och visumansökan, bil-
jettinköp, vaccinationsbevis, egen ekonomi och studier av 
resmålet. Redan i reseförberedelserna integreras svenska, 
engelska, matematik, samhällskunskap och geografi. Rese-
dokumenten, den simulerade resan och uppdragen i landet 
gör studierna spännande och verkliga. 
   Eleverna använder matte för att beräkna avstånd, resti-
der, ekonomi, tidsskillnader och barnrättsfrågor. De tränar 
sitt eget språk genom att skriva olika slags texter som 
dagbok, vykort, brev, faktatexter och artiklar för att kom-
municera kunskap, tankar och känslor. Om eleverna vill 
skicka stödbrev till organisationer eller protestbrev till myn-
digheter skriver de på engelska.  
 

Syfte med den simulerade resan  
• Att med hjälp av pristidningen Globen och 
www.childrensworld.org lära känna de nominerade, deras 
arbete för barnets rättigheter och de barn som tidningen 
berättar om.  
• Att belysa frågor genom att lägga an ett perspektiv utifrån 
barnets rättigheter, globalt kompisskap och frågor om 
demokrati.  
• Att arbeta i samarbetsgrupper med reseförberedelser och 
problemlösning.  
• Att skriva olika sorts texter, dels utifrån egna iakttagelser, 
dels genom att leva sig in i de människors liv som artiklarna 
beskriver.  
• Att lära sig hur man skriver brev till myndigheter och 
ansvariga personer för att försöka få förändringar till stånd.  
• Att bekanta sig med Indiens, Zimbabwes och Burma/ 
Thalands geografi och samhälle, natur, historia, och religion. 

    

Även inläsningen under resans gång kan på priswebben ske 
på engelska och andra språk. På webbplatsen och i gamla 
Globen-tidningar finns motsvarande rika material från andra 
prisår och länder, som man också kan resa till med Global 
Friend´s Airways!    
Den pedagogiska utformningen har gjorts av Maj Stoddard.   

☼        Fler simuleringsövningar 
Material för simuleringsövningar med anknytning till globala 
frågor är betydligt vanligare utanför Sverige. Här ges några 
förslag till material. 
 
Från Christian Aid: 
www.christianaid.org.uk/learn/schools/simulation/ 
 
The Paper Bag game  
Country focus: India  
Main themes: living in poverty  
Age: 9+  
Price: £3.99/ 6.00  
Kan även laddas ner gratis. 
 
The Chocolate Trade game  
Country focus: Ghana, UK/ Ireland  
Main themes: difficulties experienced by workers in the 
chocolate trade, benefits of fair trade 
Age: 9+  
Price: £3.50/ 5.50  
 
Från Reading Solidarity Centre 
www.risc.org.uk/ 
 
All You need for a refugee assembly 
Handledning (35 sidor) kan laddas ner gratis. 
 
Bananas & (Cocoa) Beans  
– This pack is for anyone who has 
ever been shopping! It investigates 
our links with people across the 
globe through trade in food and 
drink products. 
 
 
 
 
 
På Oxfams hemsida finns en hel del material för skolan. 
publications.oxfam.org.uk/ 
Education for Global 
Citizenship: (A Guide for 
Schools) är en 12 sidig handled-
ning som kan laddas ner gratis 
(utgiven mars 2006) 
 
En annan webbplats är 
www.educationalsimulations. 
com/. 
 
 
 
        Välkommen till Zenit City! 
www.sida.se/content/1/c4/05/44/intro.html 
Människorna i den här staden lever under tuffa förhållanden, 
och deras berättelser bygger på verkliga händelser och 
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erfarenheter från olika länder i världen. Spelet tar upp 
aktuella frågor som jämställdhet, hiv/aids, mänskliga 
rättigheter, demokrati och utbildning. 
Din man dör i aids. Sen förlorar du jobbet. Vad gör du?  
Du är journalist på Radio Zenit. Militären hotar att döda din 
chef. Vad gör du?  
Spelet kan användas i undervisningen på på högstadiet och 
gymnasiet.  
Lärarhandledning finns att ladda ner. 
 
            Världens orättvisa. Ett spel om 
☼         arbetssituationen runt om i världen. 
Ljudskiva med berättelser från ar-
betslivet i nio länder. Spelet går ut 
på att para ihop varje berättelse 
med ett land på en världskarta. 
Ljudskivan levereras tillsammans 
med A4-block med 50 förtryckta 
kartor. 
LO-TCO, 2006, gratis 
 
 

 
       Food Force                                          
www.food-force.com/  
FN-organet WFP lanserade i april 2005 ett datorspel för 
ungdom. Spelet beskrivs som en blandning mellan Tomb 
Raider och en lektion om hur WFP, World Food Program, 
arbetar. Syftet är att spelet ska öka barns/ungdomars kun-
skap om varför människor svälter.    
   Spelet börjar med en kort film som berättar om en huma-
nitär katastrof i det påhittade öriket Sheylan. Därefter får 
spelarna utföra uppdrag åt WFP på platser som drabbats av 
torka och inbördeskrig. Uppdragen varierar från att leverera 
matpaket till de drabbade till att återuppbygga landets eko-
nomi. 
   När uppdraget är slutfört får spelarna se en filmsekvens 
om vad WFP själv skulle ha gjort. 
  Spelet finns att laddas ner gratis. Det är på hela 227 MB 
varför bara nerladdning via bredband är aktuell. Det är tänkt 
att spelet också ska översättas till andra språk. Gå till ovan-
stående webbplats för aktuell information. 
 

 
På webbplatsen finns lektionsförslag för olika åldersgrupper 
samt länkar för lärare. Webbplatsen har också information 
om World Food Programs arbete mm. 

 

 

Ö 

 

Uppdragen man ska genomföra i spelet är 
 

1. Air Surveillance: A classic ‘find-em’ - helicopter flying to 
get a hunger headcount 
2. Energy Pacs: A combination game to create a 
balanced diet with limited funds 
3. Air drop: Dropping food from the sky - with the 
playability of a classic golf game 
4. Locate & Dispatch: Solving the jigsaw puzzle of food 
logistics, against the clock 
5. The Food Run: A series of mini challenges along the 
convoy-style drive to the feeding camp 
6. Future Farming: ‘Sim City’ in Sheylan – using food aid 
to help the island get back on its feet 
 

 
På webbplatsen finns en kort filmsekvens att titta på. 

 
Helikopterfärd till Sheylan Island 
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☼ 80 grader från Varmvattnet 
Av Karin Alfredsson 
I ett dike i Zambia förblöder en 14-
årig flicka. I USA dör en domare i 
Högsta Domstolen under mystiska 
omständigheter. I en amerikansk 
buss försöker en ung kvinna fly 
från sin historia. Och i händelser-
nas centrum står Ellen Elg, svensk 
läkare med oklart uppdrag i Afrika. 
En bok om sexualitet, kvinnoför-
tryck och död i miljöer som sällan 
beskrivits i svensk spänningslitteratur.  
Ordfront, 2006, 297 sidor, 269 kronor 
 
       100 vägar till Afrika 
       - en introduktion till modern afrikansk skönlitteratur 
Av Barbro Norströms Ridæus 
En uppdaterad elektronisk version av boken, utgiven 1995,  
finns nu tillgänglig på webbplatsen 
www.nai.uu.se/publications/books/book.xml?id=24774 
   Mer än hundra till svenska översatta verk av 49 afrikans-
ka författare beskrivs utförligt. Det äldsta verket är från 
1948, det yngsta från 1993. De tillhörande författarbiogra-
fierna tar även upp de viktigaste av författarens övriga verk. 
I nätupplagan 2003 har författarbiografierna uppdaterats 
med senare verk och andra nya uppgifter. Boken innehåller 
också en inledning med historik och en artikel om négritu-
derörelsen.  
NAI 
 
Afrikas 100 bästa böcker 
För att öka intresset för afrikansk 
litteratur både i och utanför Afrika 
tog den kenyanske historikern Ali 
Mazrui initiativet till denna lista. 
Han hade reagerat över att det 
inte fanns en enda afrikansk för-
fattare på den lista över de 100 
bästa engelskspråkiga böckerna i 
världen som 1998 publicerades i 
tidskriften Times. Inte ens nobel-
pristagarna Wole Soyinka 
(Nigeria) och Nadine Gordimer 
(Sydafrika) fanns med. 
Biblioteksf., 2003, 4 sidor, institutionella medlemmar gratis 
mot porto, övriga 5 kronor + porto 
 

☼ Allt går sönder 
Av Chinua Achebe 
Chinua Achebe är portalfiguren i den moderna afrikanska lit-
teraturen. Hans debutroman från 1958 Allt går sönder har 
blivit en klassiker. Den skildrar kollisionen mellan det tradi-
tionella Afrika och det Europa som med vapen och mission 
beredde vägen för hundra år av kolonialism. Huvudperso-
nen, Okonkwo, bjuder motstånd mot intrånget. Andra i hans 
krets inser snabbt att det är mer lönande att ge upp det 

gamla och invanda och anpassa 
sig till den nya civilisationen. Men 
Okonkwo  – en stolt krigare och 
framgångsrik medlem av sin klan – 
kan inte förstå att allt inte kan bli 
som förut. Okonkwo ställs inför en 
stor övermakt och liksom i en 
klassisk tragedi möter han 
oväntade utmaningar och tvingas 
till ödesdigra handlingar. Det blir 
både hans egen och hans gamla 
livs undergång – allt går sönder. I 
en klar och enkel stil utforskar och skildrar Achebe i ett 
dramatiskt händelseförlopp inledningen till den djupgående 
omvandling av Afrika vars konsekvenser världen fortfarande 
dignar under. 
Tranan, 2004, 318 sidor, 150 kronor 
 
Bakom maskerna 
Av Karin Ruuth-Bäcker 
En introduktion till den moderna 
afrikanska litteraturen söder om 
Afrika. 
   Tre nobelpris till Afrika - Wole 
Soyinka i Nigeria 1986, Naguib 
Mahfouz i Egypten 1987 och Nadi-
ne Gordimer i Sydafrika 1991 - 
har bidragit till att föra ut modern 
afrikansk skönlitteratur i ramplju-
set. 
   Men det finns en litterär skatt vid 
sidan av nobelprisen.  
  Bakom maskerna är en provkarta på modern afrikansk lit-
teratur fram till idag. Författaren Karin Ruuth-Bäcker väljer 
spännande författare och böcker från 18 länder.  
   Litteraturen förankras i ett historiskt, socialt och politiskt 
sammanhang. En bakgrund ges med dess djupa rötter i den 
muntliga berättartraditionen. Läsaren får en översikt av cen-
trala motivkretsar, som familjerelationer, konflikter och pro-
tester, religioner, omskärelse och aids. 
Lindelöws, 2002, 226 sidor, 80 kronor   
 
☼ Berättelsen på min rygg 
Red. Eva-Maria Hardtmann & Vimal Thorat 
De kastlösa eller oberörbara är de 
fattigaste och mest förtryckta 
grupperna i det hierarkiska indiska 
samhället. Idag kallar de sig dali-
ter, ett namn som står för uppror 
mot kastsystemet och kamp för 
mänskliga rättigheter. Här finns 
ofta självbiografiska vittnesmål om 
orättvisor, fördomar och förned-
ring och ett urval viktiga dokument 
inifrån rörelsen. 
Ordfront, 2006, 330 sidor, 259 
kronor 
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Den hemliga trädgården 1 
Texter Britt Isaksson, redaktör 
Sven Hallonsten 
Ett urval barnböcker från Afrika, 
Asien, Mellanöstern och Latiname-
rika.  
   Häftet är producerat av Barn-
ängens världsbibliotek på uppdrag 
av Nätverket Den hemliga trädgår-
den som består av Svensk Biblio-
teksförenings specialgrupper för 
Afrika, Asien och Latinamerika re-
spektive Mångkulturell biblioteksverksamhet, Internationella 
biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek, IBBY Sverige och 
Barnängens världsbibliotek. Nätverkets syfte är att skapa 
opinion för fler översättningar av barn- och ungdomslittera-
turen från Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Öst-
europa. 
   Häftet är ett smakprov på vad som finns översatt till sven-
ska, mer finns förtecknat på www.macondo.nu 
2004, 32 sidor, slut men kan laddas ner från 
www.macondo.nu
 
☼ Den hemliga trädgården. 2 - stigar och spår  
Redaktör: Sven Hallonsten 
En idéskrift om världens barn-
böcker med essäer och skönlitte-
rära bidrag av Ana Maria Machado, 
Sonia Nimr, Vytautas Landsbergis, 
Veronique Tadjo, Britt Isaksson 
m.fl. 
Rikt illustrerad.  
   Skriften är gratis och kan be-
ställas från 
bvb@solidaritetshuset.nu eller lad-
das ner från www.macondo.nu. Vid beställning av fler än 
fem ex debiteras portokostnaden. 
2005, 48 sidor, gratis 

☼ Den hemliga trädgården. 3 

- Det är tur att generaler inte läser barnböcker  
Redaktör: Sven Hallonsten. Medredaktör: Britt Isaksson 
Den hemliga trädgårdens 
tredje skrift är en samling 
artiklar om världens barn-
böcker under tider av cen-
sur, diktatur och förtryck. 
Med grundtanken att barn-
böckerna ofta fungerat 
som ventil för författarna 
och läsarna, har vi samlat 
texter om situationen i Ar-
gentina, Brasilien, Kina, Ryssland, Spanien och Sydafrika 
och blandat med korta avsnitt ur kända barnböcker. 
   Originalillustrationer av Véronique Tadjo och  bilder av 
många andra kända barnbokskonstnärer. 

   Den hemliga trädgården är ett nätverk vars främsta ambi-
tion är att sprida kunskap om barn-och ungdomslitteraturen 
från Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern och verka 
för fler översättningar till svenska. Internationella biblioteket 
vid Stockholms stadsbibliotek, IBBY Sverige, Svensk Biblio-
teksförening och Världsbiblioteket i Solidaritetshuset på sö-
der i Stockholm ingår i nätverket. 
   Skriften kan beställas från bvb@solidaritetshuset.nu. Den 
är gratis men vid beställningar från 5 ex och uppåt tar vi ut 
portokostnaden och en mindre expeditionsavgift. 
2006, 76 sidor, gratis 
 
Det nya landet 
4 författare berättar, 12 bildkonstnärer 
En författares bakgrund finns alltid 
med som en stämgaffel. Allt  ofta-
re  ryms  två eller  flera kulturer i 
en  och samma person. Det är så 
tydligt att Sverige är ett nytt land. 
Finländare, iranier, latinamerika-
ner, asiater, afrikaner, några andra 
generationens invandrare – alla 
finns med i denna antologi. Berät-
telserna är en fortsättning på anto-
login Världen i Sverige som gavs 
ut 1995. Denna gång riktas fokus 
mot vårt eget land, så rikt på mångfald, motsägelser, min-
nen, på glädje och desperation. Vi inspireras och tvingas an-
passa oss.  
Lindelöws, 1998, 284 sidor, 80 kronor 
 
 
 
 

En bok för alla 
Sedan 1976 utger En bok för alla med statligt stöd kvali-
tetsböcker till lågt pris. Utgivningens inriktning är skönlitte-
ratur för vuxna läsare och för barn och ungdomar, 16 vux-
enböcker, 30 barn- och ungdomsböcker per år. Böckerna 
säljs genom bokhandeln och genom en väl utbyggd om-
budsverksamhet. 
   Böckerna är intressanta för skolan genom det låga priset. 
   En bok för alla driver också en omfattande läsfrämjande 
verksamhet i samverkan med föreningsliv och fackliga or-
ganisationer, skolor, bibliotek, barn- och ungdomsorganisa-
tioner.  
   En bok för alla är sedan 1992 ett ideellt aktiebolag som 
ägs av: 
- ABF 
- Studieförbundet Vuxenskolan 
- Föreningen Ordfront 
- Föreningen En bok för allas vänner 
 
   För fullständig förteckning se www.ebfa.se. Där finns böc-
kerna grupperade efter tema och ålder. Här ges några ex-
empel på böcker ur En bok för allas sortiment. 
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Rotlös 
Av Tsitsi Dangarembga 
Tambu är en 13-årig flicka som 
växer upp på 1960-talet i Rhode-
sia, nuvarande Zimbabwe. Hennes 
största längtan är att få gå i sko-
lan, vilket hon får möjlighet till 
först när hennes bror dör.Tsitsi 
Dangarembgas bok är en stark 
skildring av afrikanska kvinnors 
villkor, fångade mellan en väster-
ländsk livsstil och den traditionella 
där familjen och släkten betyder 
allt.  
En bok för alla, 2002, 265 sidor, 26 kronor 
 
Hur kunde du, Kelima? 
Av Ander Drån  
Kelima från Bosnien har svårt att 
passa in i klassen. Men så små-
ningom börjar både elever och lä-
rare förstå hur hon haft det. Svå-
rare blir det när Drazena som är 
serb kommer till skolan. Men det 
är Drazena som kommer på idén 
med en kabaré. Kelima är perfekt 
som clown. När Drazenas äldre 
kusin ställer upp som eldslukare 
blir det bråk. Kelima påstår att han 
varit serbisk soldat och är en krigs-
förbrytare.  
   Illustrationer av Karin Södergren. 
En bok för alla, 2004, 63 sidor, 26 kronor 
 
Ännu talar träden 
Av Calixthe Beyala 
Under sexton kvällar väver författaren lika många berättel-
ser om människorna i en by i Kamerun under kolonialtiden. 
Berättaren är Eden, en ung kvinna som lotsar oss genom 
människornas berättelser, oftast med sig själv i centrum. Vi 
möter byns invånare, deras myllrande liv och deras främ-
mande angripare, tyskar och fransmän. I bakgrunden finns 
kriget i Europa, ett krig man skickar sina män till men inte 
förstår något av. Calixthe Beyala är född 1961 i Douala, Ka-
merun, men har bott i Paris sedan 1984 när hon också de-
buterade med sin första roman. Sedan dess har hon publi-
cerat en rad prisbelönta böcker.  
En bok för alla, 2004, 353 sidor, 26 kronor 
 
Tea-Bag 
Av Henning Mankell  
Poeten Jesper Humlin har en position som en litterärt an-
sedd författare men med ganska få läsare. Det sistnämnda 
oroar framförallt hans förläggare som vill att Jesper ska 
skriva en deckare. Genom en gammal ungdomsvän i Göte-
borg kommer Jesper i kontakt med en helt annan värld än 
sin egen. Tea-Bag är en illegal invandrare från Afrika som 
tar sig fram i Sverige under skiftande identiteter.  

  Jespers möte med henne och 
andra unga flickor i liknande situa-
tion ger honom inblick i ett liv av 
flykt och handel med människor 
som han inte anade fanns. 
En bok för alla, 2004, 400 sidor, 
26 kronor 
 
 
 
 
 
 
Släktgården 
Av Li Rui 
Berättelsen ger en bild av Kinas hi-
storia från 1920-talet till slutet av 
1980-talet. Du möter intriganta 
hustrur och bihustrur, revolutionä-
ra martyrer och korrumperade äm-
betsmän, trofasta tjänare och ädla 
husbönder, fromma buddhister 
och gemena hycklare, brutala makt-
havare och förtryckta stackare.  
En bok för alla, 2002, 371 sidor, 
26 kronor 
 
Morbror Kwesis vålnad 
Av Janne Lundström 
Historien utspelar sig på Guldkus-
ten i Afrika för länge sedan och 
handlar om elva små svarta kusi-
ner, en död morbrors obegravda 
kropp och kringirrande vålnad. 
Här träffar du också en aningen 
dum men stark och levande mor-
bror och en snabbtänkt flicka och 
många fler. 
  Janne Lundström fick Nils Hol-
gersson-plaketten för denna bok 
2001. 
En bok för alla, 2000, 182 sidor, 26 kronor 
 
Kamelklockorna 
Av Janne Carlsson 
Hajdar är tio, kanske elva år och 
bor i en liten bondby i Afghani-
stan. En dag får han följa med till 
storstaden Kabul där han gör sitt 
första försök som säljare. Staden 
är både spännande och farlig. När 
hans hemby senare bombas, be-
stämmer han sig för att fly med 
familjen. 
En bok för alla, 2002, 156 sidor, 
26 kronor 
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I denna vida värld 
Av Gunilla Lundgren och Siv 
Widerberg:  
En bok med verser på 65 olika 
språk – alla också tolkade till 
svenska. Sagor sånger, dikter från 
olika delar av världen. En bok som 
både barn och vuxna kan ha glädje 
av. En bok för dig som är nyfiken. 
En bok för alla, 1993, 175 sidor, 
ca 50 kronor 
 
Regnbågens fånge 
Av Janne Lundström, illustrationer Fibban Hald 
I Afrika har man dilemma-sagor. 
De är vardagliga, allvarliga, poe-
tiska, fantasifulla, smågalna, hel-
galna, lustiga eller kluriga. Men 
alla slutar med en fråga. Det är 
meningen att man ska tänka och 
diskutera - helst flera dagar i 
sträck - och leta sig fram till det 
rätta svaret!  
   I Regnbågens fånge har Janne 
Lundström samlat de femtio allra 
bästa dilemma-sagorna, översatt 
och bearbetat dem. Och Fibben Hald har gjort bilderna.  
   Det går utmärkt att läsa sagorna på egen hand. Men bäst 
lämpar de sig för högläsning i små och stora grupper med 
barn från 6 till 106 år! 
En bok för alla, 2004, 146 sidor, 60 kronor 
 

☼ Skyline 

Av Patricia Schonstein Pinnock 
I ett ett slitet hyreshus längst upp 
på Long Street  i Kapstaden bor 
en ung flicka med sin mamma och 
lillasyster. I huset som kallas Sky-
line samlas människor från hela 
den av inbördeskrig och våld plå-
gade afrikanska kontinenten. Nel-
son Mandelas nya Sydafrika ska bli 
deras början till ett nytt liv. Ett 
starkt porträtt av en tonårsflicka 
och en gripande skildring av Syd-
afrika efter apartheid.     
En bok för alla, 2006, 180 sidor, 26 kronor 
 
☼ Den gula väskan 
Av Lygia Bojunga Nunes 
Rakel har tre hemliga önskningar: att vara vuxen, att vara 
pojke och att vara författare. Hennes familj förstår sig inte 
riktigt på henne. Hon måste hitta ett ställe att gömma sina 
önskningar. När hon får en gul väska blir hon överlycklig, 
den är det perfekta gömstället för hennes hemligheter. En 
ovanlig och färgstark berättelse med många bottnar.  

   Lygia Bojunga Nunes tilldelades 
2004-års Litteraturpris till Astrid 
Lindgrens minne.  
En bok för alla, 2004, 136 sidor, 
26 kronor 
 
 
 
 
 
 
☼ Under Guds himmel 
Av Niklas Krog 
Mahdim föddes av kristna föräld-
rar år 1253, men växte upp som 
muslim hos en nomadstam i norra 
Syrien tillsammans med sin äls-
kade styvsyster Sassa. I söder ut-
kämpar kristna mongoler och mus-
limer ett skoningslöst krig. Han 
tvingas ut i striden och mitt i den-
na våldsamma tid börjar han sökan-
det efter sitt ursprung. Under Guds 
himmel  skildrar ondska, kärlek 
och godhet på ett äkta sätt.  
En bok för alla, 2005, 403 sidor, 26 kronor 
 
☼ Som ödet vill 
Av Fateme Behros 
Flykten från Iran blir inte den enkla 
ridtur som familjen planerat. De får 
vistas i veckor i bergen innan de 
kan ta sig till Turkiet där nya män-
niskosmugglare och strapatser 
väntar. 
   Först efter flera månader kom-
mer de äntligen till Sverige. En 
gripande berättelse om vad an-
passningen till det nya livet kostar 
familjegemenskapen.  
En bok för alla, 2006, 368 sidor, 26 kronor 
 
☼ I skuggan av en förlorad kärlek 
Av Mehmed Uzun 
En intensiv men lågmäld roman 
om kärlek och kamp. Romanen om 
Memduh Selims liv blir en drama-
tisk berättelse om ett liv under 
1900-talet och samtidigt en krö-
nika om kurdernas kamp för själv-
ständighet.  
   Mehmed Uzun kom till Sverige 
1977.  
En bok för alla, 2003, 246 sidor, 
26 kronor 
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☼ Blod är tjockare än vatten 
Av Astrid Trotzig 
Blod är tjockare än vatten tar oss 
med på en resa till författarens 
ursprungsland Korea. Inför resan 
har hon gjort noggranna förbere-
delser, både praktiska och menta-
la. Hon tycker att hon är svensk 
och att Sverige är hennes hemland 
men vad är hennes riktiga identi-
tet? I sparsmakad dagboksform 
får vi följa Trotzigs reaktioner inför 
mötet med det land där hon en 
gång föddes. 
   Astrid Trotzig kom till Sverige som adoptivbarn 1970, 
fem månader gammal. Hennes berättelse handlar om klu-
venhet i att vara varken svensk eller korean, och om en 
resa tillbaka till det främmande landet.  
En bok för alla, 2005, 288 sidor, 26 kronor 
 
☼ En plats i paradiset 
Av Hama Dostan 
Kadir flyr under svåra umbäranden 
från Saddam Husseins Irak. Han 
vill bort från helvetet för att 
komma till paradiset. Men när han 
efter en lång resa landar på Ar-
landa i Sverige tvingas han inse 
att det är ett främmande och svår-
begripligt paradis han kommit till. 
Det är nu de verkliga prövningarna 
börjar.  
   Hama Dostan är kurd från Irak 
och kom till Sverige 1979. Han är 
författare, översättare och samhällsdebattör. 
   Studieplan finns i pdf-format för nedladdning 
En bok för alla, 2005, 368 sidor, 26 kronor 
 
☼ Den indiske tolken 
Av Jhumpa Lahiri 
Jhumpa Lahiris uppmärksammade 
debut innehåller nio berättelser 
om människor som kommit som 
invandrare till USA. De är i de 
flesta fall akademiker och lider 
ingen materiell nöd. Men ändå 
upplever de ett utanförskap där 
hindren för deras integration 
främst verkar finnas inom dem 
själva. Lahiris föräldrar flyttade 
från Calcutta i Indien först till Eng-
land där Jhumpa Lahiri föddes 
1967, och sedan vidare till USA, där författarinnan nu bor i 
Brooklyn i New York. 
En bok för alla, 2006, 240 sidor, 26 kronor 
 
 

Fattigdom 
Redaktörer: Gabriella Ahlström och Per Wirtén  
Tidigare ansåg de flesta av oss att 
fattigdomen var förlagd till den 
tredje världen. Fattigdom koppla-
des till bilder på svältande afrika-
ner, utblottade indier och misären 
i de ändlösa kåkstäderna runt den 
fattiga världens storstäder. I dag 
är bilden mer komplicerad.  
   I de rika välfärdssamhällena är 
fattigdomen inte längre bara en 
kvardröjande restpost från tidigare samhällsformer. Fattig-
domen har istället blivit en självklar del också i de högtek-
nologiska och supermoderna metropolerna på norra halv-
klotet - New York, London, Stockholm, Tokyo.  
   Boken Fattigdom består av ett collage av skönlitterära tex-
ter, utdrag ur romaner och noveller. En del avsnitt är långa. 
Andra bara några få meningar.  
Arena, 2001, 226 sidor, 190 kronor 
 
☼ Flammande fjäril 
Av Yvonne Vera 
Roman. Om kärleken mellan den unga föräldralösa Phephe-
laphi och den betydligt äldre Fumbatha och deras tillvaro i 
Makokoba, en förstad till Bulawayo i Zimbabwe, under slutet 
av 40-talet. Phephelaphi drivs av en vilja till frihet som snart 
får henne att längta efter något annat än den förutbestämda 
framtiden i det lilla samhället. 
Ordfront, 2003, 220 sidor, 228 kronor 
  
Heta böcker från varma länder 
Redaktör Sven Hallonsten 
Ett litteraturhäfte för skolbruk med 
ett urval skönlitteratur (romaner, 
dikter och noveller) från Afrika, 
Arabvärlden, Asien och Latiname-
rika. Drygt 100 böcker presente-
ras genom dikter, notiser, citat ur 
böckerna och omslagsbilder. 
Sida, 2003, 34 sidor 
Kan laddas ner från 
www.sida.se/publikationer/ 
 
Indiska biblioteket 
Indiska Biblioteket presenterar modern indisk skönlitteratur 
på svenska. Bakom bokserien står Svensk-indiska översätt-
ningsprojektet, ett samarbetsforum för svenska och indiska 
författare, översättare och bokförlag. Projektet omfattar 
inte bara översättning av indiska böcker till svenska, utan 
också av svensk litteratur till olika indiska språk. Översätt-
ningarna görs gemensamt av indiska och svenska översät-
tare direkt på plats i den aktuella bokens ursprungsmiljö. 
Böckerna utges av olika förlag i Sverige och Indien. Svensk-
indiska översättningsprojektet är ett självständigt projekt, 
som ingår i föreningen Karavans verksamhet. Projektet 
samarbetar med olika organisationer såsom Sveriges För-
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fattarförbund, Svenska Institutet och den indiska författar-
organisationen Sahitya Akademi. Projektet stöds av Sida. 
Indiska Biblioteket/Karavan 
Box 17131, 104 62 Stockholm 
E-post: karavan@chello.se 
   De första böcker som översatts är: 
U.R.Anantha Murthy, Samskara – Rit för en död man 
Kärlek, uppror och kardemummakärnor. Berättelser från 
Indien. 
Krishna Sobti, Lyssna min dotter. 
Torgny Lindgren, Ormen på hälleberget (till kannada) 
Kerstin Ekman, Händelser vid vatten (till hindi) 
Astrid Lindgren, Pippi Långstrump (till hindi) 
Doften av snö, antologi med 18 svenska poeter (till hindi) 

 
 

☼ Iran berättar: Dans på slak lina 
Nästan samtliga litteraturkritiker i 
Iran konstaterar att novellen och 
romanen på sistone upplevt en 
blomstringsperiod. Dessförinnan 
var poesi den gängse litterära 
formen. Men nyligen har läsarna 
fått upp ögonen också för prosan. 
I denna bok debuterar flera unga 
författare vilkas säregna syn på 
människans villkor efter revolutio-
nen förmår dem att pröva nya litte-
rära grepp. Noveller, som presen-
teras i boken, illustrerar tydligt nutidens litterära temata: 
kärlek, mystik, ångest, våld, främlingsfientlighet, krig, poli-
tik, krossade ideal och nostalgi. 
Tranan, 2004, 288 sidor, 115 kronor 
 
☼ Jungfrur av sten 
Av Yvonne Vera 
Roman. Kezi heter en liten ort 20 
mil från storstaden Bulawayo i 
Zimbabwe. Centrum i byn är en af-
fär där bussen stannar och avläm-
nar människor och paket, där ny-
heter utbyts och där ortens enda 
telefonkiosk finns. Dit brukar den 
unga kvinnan Thenjiwe gå och där 
träffar hon av en händelse en mu-
seiman från staden. De två dras till varandra och inleder ett 
trevande förhållande. 
Ordfront, 2005, 243 sidor, 259 kronor 

Karavan - litterär tidskrift på resa mellan kulturer         
Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny spännan-
de litteratur som är i färd med att förändra världslitteraturen 
av idag. Det är författarna från dessa kontinenter du möter i 
Karavan. Anländer fyra gånger om året. Alltid med nyöver-
satta berättelser och dikter. Här hittar du också författarin-
tervjuer, aptitretande boktips, recensioner och fylliga guider 
till vad som händer inom litteraturen i olika länder. "Ty intet 
finns", som Jorge Luis Borges uttryckte det, "som motstår 
lusten att utforska"  
Karavan utsågs till Årets kulturtidskrift 2000. 
Tidskriften hette tidigare Halva Världens Litteratur 
Hemsida: www.karavan.se 
Karavan, prenumeration 4 nr/år 195 kronor  
 
☼ Kalla det vad fan du vill 
Av Marjaneh Bakthiari 
Här står familjen Irandoust från Iran i centrum. Ingen går 
säker – i absurda eller rörande scener riktas strålkastarlju-
set mot både »gammalsvenskar« och »nysvenskar«. Är det 
kanske ändå lika långt från Glumslöv till Malmö som från 
Malmö till Teheran? Finns det egentligen något politiskt kor-
rekt beteende, eller står vi alla – trots vår goda vilja – hela 
tiden med båda fötterna i klaveret?  
Ordfront, 2005, 298 sidor, 55 kronor (pocket) 
 
☼ Kina berättar: Solskenet i munnen 
Den här novellsamlingen är ett 
smakprov på vad dagens unga ki-
nesiska litteratur har att erbjuda. 
Författarna är alla födda under el-
ler strax före kulturrevolutionen 
och inledde sina författarkarriärer 
efter 1980, när den kinesiska poli-
tiken redan hade tagit en ny rikt-
ning, med ökade internationella 
kontakter och en friare ekonomi. 
Några av dem, som Chen Ran, Su 
Tong, och Yu Hua, är mycket eta-
blerade med långa karriärer och många litterära utmärkel-
ser i bagaget. Andra hör till en yngre grupp glamorösa 
kvinnliga författare som skriver om sex, droger och rock-
musik. Ytterligare andra är kritikerrosade men anser sig stå 
utanför det litterära etablissemanget. 
   Här finns satiriska sagor, grymma barndomsskildringar 
och lättsmält kurtis. Och som en påminnelse om att kine-
serna inte bara är kineser finns här också en novell av en 
kinesisk mongolisk-tibetansk författare. 
Tranan, 2004, 255 sidor, 115 kronor 
 
☼ Kärlek, uppror och kardemummakärnor 
Indien är ett land som sjuder av språk och berättelser. I den 
här antologin presenteras indiska noveller från vår tid, 
skrivna på ett tiotal språk. Författarna kommer från en rad 
olika delstater och de flesta puliceras här för första gången 
på svenska. Flera av dem är levande legender, andra tillhör 
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en ung, spännande författargene-
ration. I deras berättelser lär vi 
känna Indien inifrån. 
   Texterna rymmer en bredd och 
ett djup - dofter, erfarenheter, 
motsättningar, kärlekar, frågor på 
liv och död. Vi får ta del av dröm-
mar och vardag, färdas genom 
annorlunda landskap och uppleva 
de dramatiska omvälvningarna på 
den indiska subkontinenten under 
det senaste århundradet.  
Tranan, 2004, 317 sidor,  
40 kronor (pocket) 
 
Latinamerikansk & karibisk litteratur på svenska 
Av Eva Stenvång 
Boken som är en väsentligt omar-
betad och utökad version av Sten-
vångs Latinamerikanska författare 
i svensk översättning (UBV, 1988), 
har beteckningen Macondo 1 för 
att visa kopplingen till webbsidan 
med samma namn. I boken finns 
notiser om alla författare som 
fanns översatta till svenska 2002 
och deras verk, även noveller i an-
tologier. Boken avslutas med ett 
särskilt avsnitt om den latinamerikanska litteraturen för barn 
och ungdom, skrivet av Britt Isaksson. 
   Utgiven av UBV-Latinamerika, Barnängens världsbibliotek 
och Tranan förlag. 
UBV, 2002, 276 sidor, 100 kr.  
 
☼ Litauen berättar: Att avregistrera ett spöke 
I novellantologin Att avregistrera 
ett spöke möter vi ett antal unga 
litauiska författare som brottas 
med sina egna spöken. Sovjets 
spöke, landsbygdens, svältens 
och krigets spöke. Ibland också 
helt vanliga tvättäkta spöken, så-
dana som kan vara så svåra att få 
bort ur annars perfekta hus: för-
äldrarnas spöken, gamla gummors 
spöken, en gammal kappa eller 
två, en gengångare till hund.  
Tranan, 2005, 406 sidor, 115 kronor 
 
       Macondo 
www.macondo.nu 
Gabriel García Márquez berömda by från Hundra år av en-
samhet har fått ge namn åt denna virtuella mötesplats för 
världslitteraturen. Ambitionen är att webbplatsen ska för-
teckna all skönlitteratur (inklusive barnlitteraturen) från Af-
rika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern, som översatts 
till svenska. Hittills är Latinamerika inklusive Karibien, större 
delen av Afrika, stora delar av Mellanöstern och de större 

länderna i Asien inlagda. Uppdatering och komplettering 
pågår kontinuerligt. På Macondo kan man läsa om förfat-
tare och deras verk samt få tips om nyheter och länkar 
inom området. Särskilda avdelningar för macondo barn och 
macondo klassiker. 
   Macondo är ett samarbetsprojekt mellan Världsbiblioteket 
och bokförlaget Tranan med stöd av Sida, Framtidens kultur 
och statens Kulturråd. 

 
Modern arabisk prosa 
Av Marina Stagh 
Innehåller bl.a. en kommenterad förteckning över arabisk 
prosa översatt till svenska de senaste 30 åren. 
BTJ, 1996, 183 sidor, 135 kronor 
 
Några av världens bästa barnböcker  
Svensk Biblioteksförenings special-
grupp för Afrika, Asien och Latin-
amerika har tagit fram en ny folder 
som handlar om barnlitteratur från 
hela världen.  
   Kan även laddas ner från 
www.biblioteksforeningen.se/ 
Välj ”Specialgrupper” och ”Afrika, 
Asien, Latinamerika” 
Biblioteksf., 2004, 4 sidor, institu-
tionella medlemmar gratis mot 
porto, övriga 5 kronor + porto 
 
☼ Noveller för Världens Barn 2006 
Novellsamling som getts ut i sam-
band med Radiohjälpens insamling 
för Världens Barn. 
Beställs från 
Informationsförlaget, plusgiro 160 
58 86-9 
2006, 145 sidor, 145 kronor in-
klusive moms och frakt 
 
 
 
 
☼  När man är ung 
Av Phan Thi Vang Anh 
Så här kan alltså tillvaron vara i Vi-
etnam i slutet av 1900-talet: be-
kymmersfri, fridfull, aningslös. Hos 
Phan Thi Vang Anh är det dock 
bara på ytan som livet är en 
barnslig idyll. I själva verket pågår 
hela tiden något annat. Ömt och 
med humor skildras en tyst revolt 
mot den passiva kvinnorollen. I all 
stillsamhet trotsar de unga kvin-
norna tabu efter tabu i den strängt 
patriarkaliska verklighet som de lever i. 
Tranan, 2006, 200 sidor, 150 kronor 
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Skönlitteratur 

☼ Polen berättar: Navelsträngen i jorden 
Den polska litteraturen har åter-
knutit kontakten med jorden och 
utforskar det nya samhällets grän-
ser, tabun och historiska minnes-
luckor. Domen över den trasgran- 
na marknadsanpassningen är 
hård, vilket uttrycks i rå realism, 
flykt in i det förflutna eller romanti-
sering av landets marginaler. Mitt i 
detta återvänder historien och re-
ligionen, fast i ny skepnad. Som 
bråte eller drivved som har flutit 
upp på stranden. Eller som spår. Spår från det förflutna, 
spår efter den Andre, spår efter den Förintade. 
   Verkligheten är ett semantiskt pussel. I varje stad eller by 
har någon försvunnit, utrotats eller förflyttats. Föremål och 
byggnader har bytt ägare. De nya invånarna försöker be-
svärja tingen och göra dem till sina. Men något stör dessa 
försök. Något som skorrar och klingar falskt. 
Tranan, 2005, 252 sidor, 115 kronor 
 
☼ Sydafrika berättar: En stereo i Soweto 
Det finns två Sydafrika. Ett före 
1994 och ett efter. För Sydafrikas 
nya författare är det avgörande att 
välja vilket av dem man vill berätta 
om. För berättar gör de: om gatu-
våld, familjebröllop, vråkjakt, en 
stulen stereo, museikonflikter och 
trötta politiska konferenser. De 
som berättar är unga författare i 
en ung demokrati. Författarna är 
bland annat den hyllade Ivan Vla-
dislavic, den samhällsmedvetne 
Phaswane Mpe och ståuppkomikern Tshepo Mogale. Dessa 
noveller visar oss att Sydafrika, som blivit en symbol för 
förlåtelsens kraft över hela världen, minst av allt vill glömma 
det förflutna som på gott och ont byggt landet.  
Tranan, 2005, 412 sidor, 115 kronor 
 
☼ Warda 
Av Sonallah Ibrahim 
Chahla och hennes vänner vid uni-
versiteten i Kairo och Beirut är po-
litiskt aktiva och radikala. Hon tar 
sina politiska ställningstaganden 
på allvar och bestämmer sig för 
att lämna studentlivet och en fram-
tida karriär. Chahla byter namn till 
Warda, lämnar sina vänner i Beirut 
för att bygga upp en gerillagrupp i 
Dhofarbergen i södra Oman. Hen-
nes auktoritet som politisk ledare 
och militär befälhavare ifrågasätts aldrig.  
   I likhet med förebilden Che Guevara skriver Warda en fik-
tiv dagbok i dokumentär miljö. I den skildrar hon väpnade 

strider, men framförallt reflekterar hon över befrielsens vill-
kor och skriver om möten med självständiga och starka 
kvinnor i bergslandet. Warda är ett ovanligt porträtt av en 
kvinna som bryter med konventionella föreställningar om 
kvinnans roll i arabvärlden 
Leopard, 2006, 395 sidor 
 
☼ Vietnam berättar: Eldsommar, juliregn 
I slutet av 1980-talet inträffade ett 
skred i den vietnamesiska litteratu-
ren. Under några år var det möjligt 
att skriva samhällskritiskt och ta 
upp ämnen som tidigare varit tabu, 
att pröva andra former. Öppenhe-
ten blev visserligen inte långvarig 
men litteraturen omvandlades på 
ett mer djupgående sätt. Idag är 
författarna så många fler, debutan-
terna yngre och många nya genrer 
har uppstått. 
   Nguyen Huy Thiep är författaren som blivit portalfigur för 
töväderslitteraturen. Svenska läsare har redan hunnit be-
kanta sig med honom i den kritikerrosade samlingen Sko-
gens salt. Här får vi möta honom på nytt tillsammans med 
nio spännande, samtida författare. Och vad handlar det om? 
Om kärlek, blossande passioner och smygtittande, om ton-
årstid och knepiga föräldrar, om stridens dramatik och all 
lång väntan under krigets dagar, om att finna lycka sent i li-
vet, om överfarter till en annan strand. 
Tranan, 2003, 233 sidor, 115 kronor 
 
       Världsbiblioteket 
www.solidaritetshuset.nu/ 
Världsbiblioteket, som ligger i Solidaritetsrörelsens hus på 
Söder i Stockholm, drivs av föreningarna i huset och är in-
riktat på material om globala frågor: fred, miljö, bistånd, 
världshandel, bistånd, solidaritet osv. Biblioteket satsar sär-
skilt på översatt skönlitteratur från Afrika, Asien, Latiname-
rika och Mellanöstern för både barn och vuxna.  
Tel.: 08- 642 87 22 
 
☼ Översten får inga brev 
Av Gabriel Garcia Márquez 
I denna kortroman får vi träffa 
översten, en sentida Don Quijote, 
som kämpar för att bevara sin 
värdighet och frihet i en värld av 
egoism och korruption. Márquez 
beskriver förnedringen, skammen 
och fattigdomskänslan så att det 
kryper under skinnet. 
   Utåt sett händer inte mycket i 
den lilla sömniga byn, men under 
ytan sjuder dramatiken. Och varje 
fredag samma dystra besked: inga brev till översten. 
Tranan, 2005, 142 sidor, 115 kronor 
 

 145



Undervisningsmaterial på engelska 

        Baltic Saga 
UNHCR, 2000, 67 minuter, utlånas gratis 
Se sidan 19 för mer information! 
 
        Barn i /Children in/ Zimbabwe 
Boken innehåller 14 porträtt av 
barn i provinsen Manicaland i östra 
Zimbabwe. 
   De är skrivna i olika svårighets-
grad, vilket gör boken möjlig att 
använda från förskola till grundsko-
lans senare skolår. Alla porträtt är 
skrivna på svenska och engelska. 
I boken lyfts barnens vardag fram för att våra svenska barn 
ska få en insyn i den, men även se många likheter med sin 
egen vardag, fundera på framtiden, skolan, fritiden, familjen 
och kamrater. Författarna tror att det är lättare att 
identifiera sig med barnen i Zimbabwe om man möter dem 
med namn, ålder och egna tankar. 
   Barn i/Children in/Zimbabwe är även ett läromedel i eng-
elska. Texterna varierar mellan att vara skrivna i första per-
son, i tredje person, nutid och dåtid och den innehåller en 
dialog. Läsaren får följa ett barns dag och då kan tidsbe-
grepp vara lämpliga att ta upp, för att nämna några exem-
pel. 
   Den ger även en fördjupning till ett pågående brevväx-
lingsprojekt mellan skolor i Manicaland och Västmanland. 
Här får barnen veta mer om sina brevvänners vardag och liv 
och nya frågor väcks. 
   Den innehåller även två sånger, en lek, fakta om våra flag-
gor och några ord på shona. 
   Mer information om boken på 
www.lararforbundet.se/skinnskatteberg  

Boken beställs från 
Lärarförbundet U1 
N Skepparbacken 5 
721 87  Västerås 

2000, 48 sidor, 50 kronor 
 
        The Carpet 
Engelsk version av Mattan. Se beskrivning sidan 33! 
Cinebox, 1995, 31 minuter. 
Lån via AV-central eller köp från Cinebox 
 
        Death of the Slaveboy 
Engelsk version av Slavpojkens död. Information om hyra 
och köp genom producenten Magnus Bergmar, tel 0159-
12900. 
 
   
W
Se
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Ci

       In Our World 
Av Kerstin Gidfors, Gunilla Lundgren och Mandy Redcliffe 
Boken är skriven av författarna 
tillsammans med barn till Sydafri-
kanska lantarbetare. Elever som 
arbetar med boken ska göra den 
färdig genom att lägga till sina eg-
na tankar.  
Afrikagr., 1998, 48 sidor, 50 
kronor 

 
 
 
       Globen 
Tidningen Globen finns på flera olika språk, bl.a. engelska. 
Se sidorna 56-59 för en förteckning över alla nummer. 
Beställning görs från Barnens värld. 

 
 
       In Search of Early Man in Mbala  
Ett samarbetsprojekt mellan Läns-
museet i Gävleborgs län och Moto 
Moto Museum i Mbala, Zambia har 
tagit fram denna bok för skolan 
som beskriver sökandet efter his-
toriska spår efter tidig bosättning i 
Mbale. Rikt illustrerad. 
SAMP, 2000,  34 sidor, gratis 
 
 
       One World, Our World 
www.1wow.org/ 
Lärar- och elevsidor under mottot One World, Our World 
 
       Undervisning om Afrika 
www.sas.upenn.edu/African_Studies/ 
Omfattande material för undervisning, i första hand på gym-
nasiet, om Afrika med hjälp av bl.a. Internet. Sidan är en del 

 

Ö

14
    Naturewatch Baltic                                   
WF, 2003, 20 sidor, för Report endast portokostnad 
 sidan 102 för mer information! 

     My life is mine - a brick girl´s tale 
gelsk version av Mitt liv är mitt - en tegelflickas berät-
lse. Se beskrivning sidan 33! 
nebox, 1995, 35 minuter. 

av University of Pennsylvanias African Studies för högre 
studier. 
 
       Voices of Youth 
www.unicef.org/voy/ 
Unicefs ungdomssida erbjuder många möjligheter. 
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Utbildning för hållbar utveckling 

Utbildning för hållbar utveckling 
 
Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg år 
2002 förklarade statsminister Göran Persson att Sverige 
skulle vara värd för ett internationellt möte om utbildning för 
hållbar utveckling. I maj 2003 tillsatte regeringen en kom-
mitté för utbildning för hållbar utveckling med uppdrag att 
kartlägga och analysera hur utbildningssystem på alla ni-
våer arbetar för en utveckling som är ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbar. Som ett led i utredningsarbetet 
ingick att genomföra ett internationellt möte om utbildning 
för hållbar utveckling. I uppdraget ingick även att redogöra 
för hur man kan verka för att sprida kunskap som stimule-
rar utbildningssystemet att genomsyras av idéerna kring 
hållbar utveckling. 
 
   När regeringens Kommitté för utbildning för hållbar ut-
veckling överlämnade sitt betänkande till Utbildnings- och 
kulturminister Leif Pagrotsky sa man bl.a.: 
 

Mänskligheten står inför utmaningar i form av     
t.ex. fattigdom, klimatförändringar, epidemier 
och ohållbara produktions- och konsumtions-
mönster. Lärande och utbildning är helt avgö-
rande förutsättningar för att mänskligheten     
ska kunna möta dessa utmaningar.  

 

Utredningen  Att lära för hållbar utveckling, SOU 2004:104, 
kan beställas eller laddas ner från www.regeringen.se. 
 
På Myndigheten för skolutvecklings webbplats, 
www.skolutveckling.se/hallbarutveckling/ finns mycket 
information. En del återges här. 
 

Att arbeta med hållbar utveckling 
 
Kärnan i uppdraget, som givits i styrdokument och interna-
tionella överenskommelser, är att de lärande ska utveckla 
ett kunskapsbaserat förhållningssätt till viktiga etiska frågor 
rörande förhållandet mellan människor och människors för-
hållande till naturen. Utifrån kunskapen ska de både kunna 
delta i demokratiska processer och göra medvetna val och 
därmed medverka till att hållbar utveckling uppnås. 
 
Att arbeta med perspektivet hållbar utveckling ställer krav 
på förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Samtidigt erbju-
der perspektivet goda möjligheter att utveckla pedagogiska 
metoder, organisationsformer och förhållningssätt.  
 
Demokratiskt arbetssätt 
För att möjliggöra detta bör undervisning/pedagogisk verk-
samhet inom området hållbar utveckling kännetecknas av 
ett demokratiskt arbetssätt där processen sätts i centrum. 
Den lärande ska ges möjlighet att vara delaktig i utform-
ningen av både undervisningens/den pedagogiska verk-
samhetens former och innehåll.  
 
 

Kritiskt förhållningssätt 
Ett kritiskt förhållningssätt ska 
vara centralt vid planering och 
genomförande. Detta innebär 
att intressekonflikter mellan 
krafter i samhället och hur de 
påverkar olika parters beskriv-
ningar av ett problem eller en 
fråga ska tydliggöras. Därige-
nom ges de lärande möjlighet 
att utveckla förmåga att värde-
ra information och bedöma 
konsekvenser av olika hand-
lingsalternativ.  
 
Ämnesövergripande 
Hållbar utveckling ska vara ett 
sammanknytande perspektiv 
som hjälper lärande och lärare 
att relatera nya kunskaper till 
det som tidigare lärts och att 
koppla samman kunskaper 
och perspektiv från olika äm-
nen. Ämnesövergripande sam-
arbeten blir därmed ett viktigt 
inslag i perspektivet hållbar ut-
veckling.  
 
Pedagogiska metoder 
Frågor som tas upp i undervisningen/den pedagogiska 
verksamheten bör behandlas från dåtid till framtid och från 
det lokala till det globala. För att möjliggöra ständiga för-
bättringar av organisation och pedagogik bör arbetssättet 
präglas av värdering av vilka effekter val av innehåll, peda-
gogiska metoder och organisationsformer får för de läran-
des utveckling.  
 
Internationella överenskommelser 
Det finns fem internationella överenskommelser som ligger 
till grund för de nuvarande läroplanerna för förskola och 
skola, nämligen FN:s dokument om de mänskliga rättighe-
terna, om barnets rättigheter, om internationell förståelse, 
om barn i behov av särskilt stöd och om miljöfrågor.  
 
I Skolverkets skrift         Överenskommet! 
finns de fem dokumenten 
samlade om internationella 
överenskommelser med FN, 
vilka påverkar skollag, läropla-
ner och kursplaner. Kan bestäl-
las från www.skolverket.se 
1999, 152 sidor, 50 kronor 
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Utbildning för hållbar utveckling 

Material 
 

        Hållbar utveckling i praktiken  
        - så gjorde vi på vår skola 
Denna bok berättar om hur hållbar utveckling kan fungera i 
praktiken, ute i undervisningsvardagen. Den bygger på ett 
utvecklingsarbete, Hållbar utveckling i skolan, som genom-
förts av omkring 40 lärare på 9 skolor i deras skolvardag.  
I boken ger lärare och lärarutbildare både analys av inne-
håll, metodik och konkreta tips om hur arbetet kan läggas 
upp. Erfarenheterna har gjorts i skilda ämnen och med ele-
ver i olika åldrar. Idéerna är tillämpliga på många håll. 
   Utgiven av Myndigheten för skolutveckling. 
   Beställs från www.skolutveckling.se/publikationer/ 
Du kan även beställa materialet direkt via e-post till Liber: 
skolutveckling@liber.se eller via tel 08-690 95 76. 
2004, 120 sidor, 40 kronor + porto 
 
       Lärande om hållbar utveckling 
Hur kan förskolor, skolor och vuxenutbildningar medverka 
till att unga får handlingskompetens för att bidra till hållbar 
utveckling? Hållbar utveckling kan definieras som ”en ut-
veckling som möter behovet hos nuvarande generation utan 
att kompromissa med möjligheten för framtida generationer 
att tillgodose sina behov”. Vad säger styrdokumenten? Vilka 
internationella överenskommelser har Sverige ingått inom 
området? Vilket stöd kan Myndigheten för skolutveckling ge 
till förskolor, skolor och vuxenutbildningar? 
   Temaskriften försöker ge svar på ovanstående frågor och 
vill inspirera till ett utvecklingsarbete där hållbar utveckling 
blir ett integrerande och utvecklande perspektiv i allt läran-
de. 
   Utgiven av Myndigheten för skolutveckling. 
   Beställs från www.skolutveckling.se/publikationer/ 
Du kan även beställa materialet direkt via e-post till Liber: 
skolutveckling@liber.se eller via tel 08-690 95 76. 
2004, 21 sidor, 20 kronor + porto 
 
       Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 
Den nya utmärkelsen 
för svensk förskola, 
skola och vuxenut-
bildning fastställdes 
av regeringen år 
2004 och ersätter 
utmärkelsen Miljö-
skola.  
   Utmärkelsen Skola 
för hållbar utveckling 
tar ett helhetsgrepp 
kring hållbarhetsfrå-
gorna och visar på 
att en stor del av un-
dervisningen kräver ett samarbete mellan skolans olika äm-
nen. Utmärkelsen lyfter fram lärande som viktigt för att nå 
en hållbar utveckling. Ett lärande för hållbar utveckling 
handlar om att involvera eleverna i en process. De får här 
en stark roll när det gäller att vara med och påverka inne-

hållet i och utformningen av undervisningen. 
   Hållbar utveckling handlar om frågor som rör värde, mo-
ral, mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställd-
het, etnicitet, makt, samhälleliga intressekonflikter och vår 
relation till naturen. Hur dessa frågor behandlas och integ-
reras i den pedagogiska verksamheten så att de bildar en 
helhet blir centralt i ett lärande om hållbar utveckling. 
   En version för grundskolan, en för gymnasiet/vux. 
   Stödmaterial utgivet av Myndigheten för skolutveckling. 
   Beställs från www.skolutveckling.se/publikationer/ 
2005, 20 sidor, 20 kronor + porto 
 
       Learning to change our world? 
Redaktör Per Wickenberg 
Sustainable development 
gives us a sharper time 
perspective, telling us that 
the choices we make today 
are inseparable from re-
sponsibility for future gen-
erations. Sustainable deve-
lopment to us also involves 
our relation to nature. The 
environmental problems 
and conflicts at stake are 
both global and touch upon 
all aspects of society. The 
World Summit on Sustain-
able Development in Johan-
nesburg in 2002 stressed the three dimensions – ecologi-
cal, economic and social – of sustainable development. Its 
plan of action provided for the integration of the three com-
ponents of sustainable development as interdependent and 
mutually reinforcing pillars. The UN Decade 2005–2015 on 
Education for Sustainable Development (ESD) was decided 
upon by the General Assembly in December 2002 and is al-
ready gearing up to start. 
   In this anthology, 27 researchers from 13 different 
Swedish universities from all over the country are gathered 
for a common cause in the vast and vital area of education 
& sustainable development. All the authors are members of 
the national research network entitled “Education & Sus-
tainable Development”. In that respect, we all want “to join 
hands and learn from each other in this process,” as Bert 
Bolin, professor emeritus and the chairman of the Interna-
tional Panel on Climate Change 1988–97, writes in his 
foreword to this anthology. 
Studentlitteratur, 2004, 350 sidor, för aktuellt pris se 
www.studentlitteratur.se 
 
       Utbildning för hållbar utveckling –   
       Karlskronarapporten  
Nordiska ministerrådets seminarium juni 2003. 
   Syftet med seminariet var att utbyta erfarenheter av att 
arbeta med hållbar utveckling i utbildningssammanhang. 
Tyngdpunkten låg på hur utbildningen kan utformas. 
Kan beställas eller laddas ner från 
www.regeringen.se/sb/d/108/a/30714 
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Afrika 

        Afrika i det tjugonde seklet 
Av Basil Davidson 
En ny omarbetad och uppdaterad 
upplaga av 1991 års Afrika i det 
tjugonde seklet. Afrikas historia 
förs här ända fram till 1999. Bo-
ken utgör en insiktsfull och lättill-
gänglig presentation av Afrika un-
der det senaste seklet. Basil Da-
vidson diskuterar orsakerna till de 
afrikanska ländernas kris. Han tar 
också itu med de rika ländernas 
upprepade underlåtenhet att för-
ändra förhållandet mellan länderna i nord och de fattiga i 
syd. Boken avslutas med en diskussion om hur Afrika söker 
sina egna lösningar.   
   Sakregister, kartor, kronologisk översikt och studiefrågor 
gör boken lämpad i undervisning. 
NAI, 2001, 300 sidor, 250 kronor 
 
        Afrikabild för partnerskap? 
        Afrika i de svenska skolböckerna 
Av Mai Palmberg 
Sverige har initierat ett nytt kapitel i sina relationer med Af-
rika inför 2000-talet under benämningen "partnerskap". l 
denna bok ställs frågan om den Afrikabild som förmedlas i 
skolan i Sverige kan ge en grund för den större respekt, 
som den nya politiken förutsätter. 
   Denna bok ger både ris och ros. Den föreslår komplette-
rande material som kan göra bilden av Afrika mer intressant 
och levande. Den varnar för de generaliseringar som gör 
hela Afrika med dess 54 länder och 2000 språkgrupper 
och kulturer till ett enda eländigt u-land. Boken påminner om 
att Afrikabilden borde handla om afrikaner, många och olika 
afrikaner. 
NAI, 2000, 248 sidor, gratis (så långt lagret räcker) 
 
       Att studera Afrika - vägar till källorna 
Redigerad av Kristina Rylander 
Denna bok ger en introduktion till 
grundläggande handböcker och 
standardverk om det moderna Af-
rika samt en vägledning till hur 
man söker fakta och litteratur på 
det samhällsvetenskapliga områ-
det. 
   Det har gått nio år sedan den 
förra upplagan av Att studera Af-
rika kom ut. Denna nya upplaga är 
grundligt reviderad och 
uppdaterad och har även försetts med ett par nya kapitel. 
Undertiteln - Vägar till källorna - är också ny.  
   Att studera Afrika vänder sig till studenter och forskare, 
men även andra grupper, t. ex. lärare, bibliotekarier, jour-
nalister och personal inom biståndsverksamhet, kan ha nyt-
ta av den. Ambitionen är att ge en överskådlig och praktisk 
vägledning till litteratur som är någorlunda lättåtkomlig.  

   Boken finns också i elektronisk form (pdf-fil) på Nordiska 
Afrikainstitutets hemsida 
www.nai.uu.se/publications/books/book.xml?id=25098 
   Den elektroniska versionen uppdateras kontinuerligt. 
NAI, 2004, 150 sidor, 180 kronor 
 
       Blickpunkt södra Afrika 
Redaktör Victoria Olausson 
Afrikagruppernas skriftserie be-
skriver utvecklingen under det se-
naste året i Angola, Moçambique, 
Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. 
Den innehåller även kartor och 
statistik. 
   Det gör skriften till ett utmärkt 
redskap för den som snabbt vill ha 
kortfattad, aktuell information och 
fakta om dessa länder.  
Afrikagr., 2005, 64 sidor, 50 kronor + porto 
 
☼        Gryning över Kalahari  
Av Lasse Berg 
Hur har den mänskliga arten upp-
kommit? Vad hände för sju miljoner 
år sedan då människornas och 
apornas vägar skildes åt? Och vad 
är egentligen en människa? En va-
relse som helst vill ligga på en 
strand och prata, enligt Lasse. 
Gryning över Kalahari är resultatet 
av många års arbete och resor. 
Författaren har intervjuat de 
främsta vetenskapsmännen inom 
evolutionslära, arkeologi och paleontologi.  
Ordfront, 2005, 348 sidor, 310 kronor (storpocket 2007, 
134 kronor) 
 
       Revolutionärernas förräderi. 
       Afrika efter kalla kriget. 
Av Erik Cornell 
I denna bok dras uppmärksamheten till det ”förräderi”, som 
under 1900-talets andra hälft begicks av ett antal politiker i 
Afrika efter frigörelsen från det koloniala förtrycket. Många 
av dem var karismatiska personligheter som kallade sig re-
volutionärer och som förespeglade sina folk en framtid i 
överflöd och frihet. Bland dessa offrade några sina folks fri-
het och välstånd genom att upprätta våldsregimer för att 
behålla makten. Ingen hindrade dem ty kalla krigets konkur-
renssituation mellan Öst och Väst medförde att det av poli-
tiska skäl var angelägnare att låta även de mest skrupelfria 
politiker sitta i orubbat bo än att riskera att de bytte sida. 
Detta får inte skymma bilden av alla dem som gjorde heder-
liga insatser för att främja folkförsörjning och demokratiska 
samhällsskick. 
Studentliteratur, 2004, 318 sidor, för aktuellt pris se 
www.studentlitteratur.se 
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         Utrikesdepartementet 
www.ud.se 
Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med om-
fattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, så-
väl i vår del av världen som globalt. På UD:s webbplats kan 
du läsa mer om Sveriges samarbete med omvärlden och 
om världens länder och regioner. 
   Läs mer om länder och regioner på direktlänken:  
www.regeringen.se/sb/d/2364 

 
        Pamwe - historien om ett klassrum 
I videofilmen Pamwe - Historien om 
ett klassrum reser fyra ungdomar 
runt i Namibia och besöker bland 
annat skolbyggnadsprojektet Pam-
we. Skolorna byggs, med stöd av 
Afrikagrupperna, i norra Namibia 
där huvuddelen av landets befolk-
ning bor. Genom de fyra besökar-
na får vi följa arbetet från idé till 
färdig skola. 
   1,5 miljoner tegelstenar, 20 000 säckar cement och 46 
kilometer takplåt har blivit mer än l 000 klassrum för Nami-
bias skolelever sedan landet blev självständigt 1990. Dess-
utom har tusentals namibier lärt sig hur man bygger och 
har kunnat få jobb på andra byggen när klassrummet blivit 
färdigt. 
   Finns i svensk och engelsk version. 
2002, 15 minuter, kan lånas från Världsbiblioteket 
  
☼         The Camel in Somali Oral Traditions  
Av Axmed Cali Abokor 
Förhållandet mellan kamelen och det somaliska folket har 
traditionellt kommit till uttryck i muntliga litterära former i 
Somalia såsom dikter, ordspråk, arbetssånger, metaforer 
och visdomsberättelser. Författaren har i boken samlat 
otaliga referenser till kameler från dessa somaliska 
traditioner. 
NAI, 1986, 95 sidor, gratis (så långt lagret räcker) 
 
       Land i förändring - en bok om det nya Sydafrika 
Land i förändring är en bok om 
Sydafrika tio år efter apartheids 
fall. Boken är skriven av svenska 
och sydafrikanska journalister och 
författare.  De låter bland annat 
politiker, poeter, före detta yrkes-
mördare, småföretagare, hiphop-
musiker, nyblivna jordägare, miljö-
aktivister och ståuppkomiker kom-
ma till tals. Följ med på en resa till 
ett av världens mest fascinerande 
länder! 
Afrikagr., och Tranan, 2004, 224 
sidor, 195 kronor 
 
 

                    Erik & Mbembeleza  
☼                 - på varsin sida klotet  
Producerad av  Roger Svanell och Hanna Toorell 
Erik, en tioåring från Sverige, får i uppdrag av sin lärare att 
ta reda på mer om hur det kan vara att bo och leva i Tanza-
nia. I sin hand får han ett kort på Mbembeleza - en jämnårig 
tjej från Tanzania. Och det är inte vilket kort som helst! 
   Följ med Erik och Mbembeleza på en resa mellan världs-
delarna. Visst är förutsättningarna för Erik och Mbembeleza 
väldigt olika, trots det visar det sig att vi har mycket att lära 
av varandra! 
PMU, 2005, 16 minuter hyra 50 kronor + frakt, köp 100 
kronor + frakt 

☼        The Western Sahara Conflict 

The Role of Natural Resources in Decolonization – Current 
African Issues No. 33 
Av Claes Olsson 
Publikationen presenterar en utförlig bakgrund till den lång-
variga konflikten kring Västsaharas status och lyfter särskilt 
fram frågor som berör områdets naturresurser i form av 
fisk, olja och fosfater. Samtidigt ges en aktuell bild av kon-
flikten i Västsahara och omvärldens stora intresse och en-
gagemang i frågan analyseras. 
NAI, 2006, 32 sidor, 90 kronor 
 
☼        Västsahara - informationsfolder 
Sedan 1975 är större delen av 
Västsahara ockuperat av Marocko. 
Foldern beskriver bakgrunden till 
Västsaharakonflikten, naturresur-
serna, livet i flyktinglägren och i 
de av Marocko ockuperade delar-
na av Västsahara. 
Västsahara, 2006, A5, 8 sidor, 
gratis 
 
 
 
       Västsahara –  avkolonisering med förhinder 
Av Claes Olsson 
Den dramatiska avkoloniseringsprocessen av Västsahara 
tillhör de dolda konflikterna. Medierna har inte funnit den 
form av lågintensivt krigstillstånd som under många år kän-
netecknat konflikten tillräckligt intressant i jämförelse med 
andra konfliktområden. Västsahara var heller aldrig betydel-
sefullt för någon supermakt och lyftes av den anledningen 
inte fram i världspolitiken. 
   Denna skrift fokuserar på de aktörer - såväl stater som 
regionala och internationella organisationer - av betydelse 
som idag kan påverka och påverkar konfliktens bakgrund 
och utveckling och tar upp folkrättsliga perspektiv på kon-
flikten. 
Global K., 2002, 24 sidor, 80 kronor 
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☼        25 år för Afghanistan  
Av Lennart Berggren 
Från nödhjälp till utvecklingsbi-
stånd. En DVD-film om Svenska 
Afghanistankommitténs 25-åriga 
historia och arbete i Afghanistan. 
Vi får se exempel på konkreta bi-
ståndsinsatser inom olika områden 
som hälsa, handikapp och skolor. 
Det blir intervjuer med såväl tidi-
gare medarbetare som våra an-
ställda idag. Glimtar klipps in som 
ger en koppling till SAK:s verksamhet i Sverige. Filmen 
kommer att göras i olika versioner. För svenska tittare blir 
det en längre version på ca 30 minuter samt en kortversion 
på bara 5-6 minuter. 
SAK, 2006, på dvd-skivan finns svensk lång version 54 
minuter, svensk kort version 6 minuter samt en engelsk 
version på 10 minuter, 130 kronor. 
 

☼        Afghanistan  
Red. Anders Sundelin 
Den 320-sidiga och rikt illustrerade 
”Afghanistan förr och nu – en hand-
bok” kom 1995. Detta är en ny 
och kraftigt reviderad utgåva som 
behandlar såväl den afghanska hi-
storien och kulturen som den aktu-
ella situationen ur olika aspekter. 
   Materialet är framtaget för stu-
diecirklar men lämpar sig även för 
fördjupningsarbeten på gymnasie-
nivå antingen individuelllt eller i grupp. 
   Studiehandledningen strukturerar läsningen av de olika 
kapitlen i boken kring olika teman där sedan frågor och dis-
kussionspunkter listas i anslutning till varje kapitel. Tema-
tiska områden är exempelvis ockupation och krig, taliba-
nerna och den post-talibanska tiden, ekonomiska förutsätt-
ningar och utveckling, hälsa och utbildning, opium och mi-
nor, folk och kultur, islam, litteratur och media, samt kvin-
nor, barn och mänskliga rättigheter. 
SAK/Premiss, 2006, 284 sidor, 295 kronor inkl. frakt 
 
       Afghanistan – två år efter Bonn 
Vid Bonnkonferensen i december 
2001 påtog sig det internationella 
samfundet ett enormt ansvar för 
att stödja återuppbyggnaden av 
Afghanistan efter mer än två de-
cennier av krig.  
   SAK ville få den komplicerade 
bilden belyst och  klargjord under 
ett internationellt seminarium be-
titlat ”Afghanistan – två år efter 
Bonn” hösten 2003. En betydande 
del av världens ledande Afghani-
stanexperter deltog.  
SAK, 2004, 193 sidor, 100 kr 

☼        Brev från en krigszon 
Av Michael Moore  
Breven är sådana som Moore fått 
från soldater som strider i Irak el-
ler är på väg dit och från veteraner 
som stridit i tidigare krig. Många 
av soldaterna stödjer inte George 
W. Bush och de hatar inte iraki-
erna. De vill bara åka hem. Här 
finns även brev från soldaternas 
familjemedlemmar och vänner, där 
vi inte bara möter oro och ilska 
utan också hjärtskärande sorg 
över en död bror, make eller vän.  
Ordfront, 2005, 281 sidor, 280 kronor 
 
       Buildning Security – en film om muren  
Filmen berör många intressanta 
aspekter av Israel-Palestinakonflik-
ten med särskild fokus på muren. 
Bra som diskussionsunderlag un-
der samhälls- och historielektioner. 
Svensk text.  
Palestinagr., 2004, köp av DVD 
100 kronor. 
 
       Daliter 
    I Indien bor ca 170 miljoner daliter, på svenska även kal-
lade oberörbara (ordet dalit betyder förtryckt). National Ge-
ographic (svenska upplagan) hade i nummer 6/2003 ett re-
portage på 30 sidor om daliterna. 
   Village Community Development Society (VCDS) är en in-
disk NGO som arbetar med att förbättra levnadsförhållan-
dena för daliterna. I Sverige har bildats en förening – VCDS 
vänner.  
   National Geographic har skänkt ett stort antal nummer av 
svenska upplagan nr 6/2003 till VCDS vännner som lånar ut 
tidskriften i klassuppsättning gratis vid avhämtning i Stock-
holm eller mot portokostnad vid utskick. 
   Tidskriften kan även köpas för 30 kronor styck. 
   Beställning och förfrågningar görs via e-post: 
vcdsvanner@hotmail.com 
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☼        En lektion om Afghanistan 
Detta är en power pointpresenta-
tion som kan laddas ner kostnads-
fritt från vår hemsida (www.sak.se 
under vänskolor). Presentationen 
baseras på bilder med anteck-
ningar för läraren. Dessa anteck-
ningar kan anpassas efter elever-
nas åldrar. De teman som lektio-
nen tar upp är först kort om Af-
ghanistans historia, utvecklings-
problematik från barns perspektiv 
samt om skolan i landet. Lektionen kan användas för att 
belysa utvecklingsproblematik i förhållande till konflikt ge-
nom att använda Afghanistan som exempel. Lektionens in-
gång är på problem som eleverna ska kunna relatera till 
och jämföra med sin egen verklighet. 
SAK, 2006, gratis 
 
       Fackliga strategier i u-land - Nepal 
CD med film, text och musik, delar 
av detta material finns också på 
SACs hemsida www.sac.se 
   Underlaget är främst arbetsplats-
besök i Kathmandu och sydöstra 
delen av landet 2000 och lyfter 
särskilt fram kvinnors situation i 
arbetslivet. 
SAC, 2002, 15 kronor + porto 
Specialhäfte om människors ar-
betssituation och fackliga kamp i 
Nepal med inriktning bl.a. på kvinnornas situation och arbets-
miljöfrågor.  
SAC, 2002, 32 sidor gratis mot porto 
 
☼        I Mittens rike 
Av Johan Björkstén 
Kina- är ett land som aldrig upphör 
att fascinera. Landets explosiva 
ekonomi och komplicerade politis-
ka situation måste förstås mot bak-
grund av dess uråldriga kulturarv. 
Traditionerna är på ett påtagligt 
sätt en del av det moderna Kina. 
    Johan Björksten har levt och ver-
kat i landet sedan 1986. Han är en 
av de ytterst få utlänningar som talar felfri kinesiska och 
han är en världsauktoritet på kinesisk skrift. Som 
radiopratare och tv-värd med egna veckoprogram har han 
blivit en lokal kändis.  
   I den här boken delar han på ett tillgängligt och personligt 
sätt med  sig av sina djupa kunskaper och erfarenheter - 
om den kinesiska historien, kulturen, samhällslivet, ekono-
min och människorna. 
Bilda förlag, 2006, 204 sidor 
 
 

       Ickevåld i Israel och Palestina 
Av Martin Smedjeback och Britta Samuelsson 
Nästan dagligen hör vi om våldet i Mellanöstern. Det är lätt 
att känna hopplöshet och förtvivlan när det gäller konflikten 
mellan Israel och Palestina, som nu har pågått i många år-
tionden. Mindre ofta hör vi om den ickevåldsliga fredskam-
pen i både Israel och Palestina. 
   Nästan aldrig hör vi om de fantastiska människor som 
trots stora motgångar kämpar för en rättvis fred mellan de 
båda folken. I denna helt färska skrift ges många exempel 
på den ickevåldskamp som har förts och fortfarande förs i 
de både länderna.  
   Boken innehåller både intervjuer och analys av olika icke-
våldsmetoder och deras resultat. Varje kapitel avslutas med 
frågor för reflektion. Vi tror att skriften kan passa för den 
som vill få ett fredsperspektiv på konflikten, och för studie-
grupper som vill ha ett samtal kring dessa frågor. 
Kristna Fredsrörelsen, 2004, 48 sidor, 40 kronor 
 
       I skuggan av ockupationen 
Redaktör Göran Gunner 
Boken beskriver den aktuella situ-
ationen för de palestinier som le-
ver i ockupationens skugga. 
   Många av de avgörande hindren 
för fred behandlas ingående: sä-
kerhetsstängslet, bosättningarna, 
bristen på respekt för mänskliga 
rättigheter, flyktingarnas situation, 
Jerusalems framtid, liksom själv-
mordsbombningar och krav på 
palestinsk demokrati och konstitu-
tion. 
   I skuggan av ockupationen innehåller såväl nyskrivna tex-
ter som tidigare publicerat material, bland annat översätt-
ningar av rapporter tidigare publicerade på engelska av 
Christian Aid, B´Tselem och Rädda Barnen. Författarna kom-
mer från Palestina, Israel, Sverige, Norge och England. 
Atlas, 2004, 384 sidor, 195 kronor  
 
       Jihad – Framväxten av en militant islam i Centralasien 
Av Ahmed Rashid  
Rashid beskrev talibanregimen i 
Afghanistan i sin bok Talibanerna 
– Islam, oljan och det nya makt-
spelet i Centralasien (se sid. 154). 
Jihad undersöker rötterna till den 
fundamentalistiska vreden i Cent-
ralasien, beskriver de militanta 
organisationernas målsättning, 
historia och verksamhet. Genom 
att reda ut Centralasiens historia 
och förklara dagens politiska kli-
mat visar Rashid att det är en region som vi blundar för på 
egen risk. 
SAK, 2000, 283 sidor, 75 konor. 
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       Kinarapport 
Redaktör Bertil Lundahl 
Tidskrift om kultur, historia och 
samhällsliv i Kina. Teman, repor-
tage, artiklar, intervjuer, recensio-
ner och notiser. Kinarapport vill 
bredda och fördjupa den svenska 
diskussionen om världens folkri-
kaste stat. Tidskriften följer sam-
hällsutveckling och kulturliv i ett 
Kina som just nu genomgår dramatiska förändringar. Aktu-
ella analyser varvas med tillbakablickande artiklar.  
Sv kinesiska 4 nr/år varav ett i form av en bok 300 kr/år 
eller nr 1-3 (32 sid hft) 40 kr/st, nr 4 (100 sid inb) 180 kr 
 
☼         Med våra egna ögon 
Berättelser från följeslagare i Pale-
stina och Israel. 
   Mellanöstern - en världspolitisk 
brännpunkt och konflikthärd. Men 
också vardagliga erfarenheter av 
hopp, hopplöshet, rädsla och 
andra mänskliga känslor. Varje 
människa och varje möte är en be-
rättelse. (...) Att vara följeslagare 
är att slå följe en bit av vägen, 
dela vardag, frustrationer och förhoppningar. Mötas som 
människor.  
   Det är följeslagarnas egna erfarenheter som här kommer 
till tals, deras och de människors de mötte på vägen eller 
vandrade sida vid sida med. Det är sådana röster som allt-
för sällan kommer till tals vid fredsförhandlingar, i media 
eller i politiska församlingar. De vanliga människornas rös-
ter, de som längtar efter ett rimligt liv. 
SKR, 2006, 62 sidor 1-3 ex gratis + frakt. 10 ex. och fler 
60 kronor st + frakt. 
 
         Följeslagarprogrammet har en egen hemsida 
www.skr.org/foljeslagare. Där kan man också anmäla sig 
till nyhetsbrev från följeslagare i Israel/Palestina. 
 
       Nästa år i Rangoon 
Nästa år i Rangoon är en viktig och översiktlig introduktion 
till situationen i Burma, som sedan 1962 styrs av en av 
världens hårdaste militärdiktaturer. 
   I korta, men informativa kapitel tar boken upp motstånds-
rörelsen, de etniska problemen, narkotikahandeln och histo-
ria. 
   Den ande och det ansikte som svävar över boken är na-
turligtvis Aung San Suu Kyis. Hon är den främsta symbolen 
för frihets- och demokratisträvandena – och modet – i Bur-
ma. Trots det ständiga hot som hänger över henne, trots 
att flera av hennes medarbetare suttit fängslade i åratal och 
att hon själv i praktiken suttit i husarrest sedan 1989, säger 
hon i en intervju att hon ”är övertygad om att vi når våra 
mål”. 
   Engagemanget för Burma är stort i Sverige, Svenska 
Burmakommittén (som gett ut boken), Palmecentret, Diako-

nia, Folkrörelsernas fond för mänskliga rättigheter och Sve-
riges kristna råd stöder på olika sätt demokratirörelsen. 
Diakonia, 2001, 120 sidor, 40 kronor 
 
       Omvärldsbildning: Vietnam 
Författare: Lars Truedsson 
Vietnam var landet på varje svensks läppar under 1960- och 
70-talen. I Indokina utspelades då ett mycket brutalt krig. 
Runt om i världen bildades solidaritetsrörelser för Vietnams 
folk. I Sverige växte stödet till starka engagemang för rätt-
visa och respekt för mänskliga rättigheter. 
   Under 1970-talet slutade krigshandlingarna och en form 
av fred skapades. Vietnam försvann från tidningarnas sidor. 
Dödandets sensation hade upphört. Att bygga ett fredligt 
samhälle, att rapportera om de oerhörda svårigheterna att 
återskapa ett civilt samhälle hade inte samma attraktion för 
medierna. 
   Men vietnameserna kämpade och har nu åter fått plats i 
medierna, om än blygsam. Nu talas om kraften i den väx-
ande vietnamesiska ekonomin och den spirande demokra-
tin. 
   Boken är utgiven i samarbete mellan ABF och Palmecent-
ret. 
Palmecenter, 1998, 52 sidor, enstaka ex gratis mot porto 
och exp kostnad 
 
       Our Story  
En bildpresentation för data, 
Power Point. Pedagogisk genom-
gång av historia och nutid ur ett 
palestinskt perspektiv, med fokus 
på muren. Engelskt tal av Dr Mus-
tafa Barghouthi.   
Palestinagr., 2004, 29 minuter, 
köp av DVD 240 kronor 
 
☼       Putins Ryssland 
Av Anna Politkovskaja  
Vladimir Putin har lyckats marknadsföra sig själv som en 
upplyst ledare. Men i sin bok avslöjar Politkovskaja, som 
mördades 2006, både personen och varumärket Putin. Hon 
hävdar att han är det makthungriga resultatet av sin egen 
historia inom säkerhetstjänsten och att han därför ständigt 
vill slå ner alla tecken på uppror eller oroligheter inom 
landet. 
Ordfront, 2005, 292 sidor, 66 kronor (pocket) 
 
       Sydasien-paket 
Från tidskriften Sydasien kan man 
beställa paket med utvalda num-
mer som handlat särskilt mycket 
om det land eller ämnesområde 
man är intresserad av. Paketen 
består av elva stycken tidningar 
(Bhutan och Maldiverna sju).  
Land/ämne  
 Indien 300 kronor  
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 Pakistan  300 kronor  
 Afghanistan  300 kronor  
 Sri Lanka  300 kronor  
 Nepal  300 kronor  
 Bangladesh  300 kronor  
 Bhutan 200 kronor  
 Maldiverna 200 kronor  
 Adoptioner 300 kronor 
 Religion i Sydasien 300 kronor 
 Litteratur i Sydasien 300 kronor 
 Miljö i Sydasien 300  kronor 

Beställs enklast från www.sydasien.se/bestallningar.html 
 
       Talibanerna, Islam, oljan och det 
        nya maktspelet i Centralasien 
Av Ahmed Rashid 
Boken kastar ett nytt ljus över en ljusskygg rörelse vars 
agerande direkt styr miljoner afghaners vardag och får av-
görande konsekvenser på utvecklingen långt bortom Afgha-
nistans gränser. 
SAK, 2000, 368 sidor, 75 kronor 
 
☼       Tjetjenien. Sanningen om kriget 
Av Anna Politkovskaja  
Vad är det egentligen som har hänt i Tjetjenien? Vad låg 
bakom den desperata händelsen på Dubrovkateatern i 
Moskva? Här ger Politkovskaja den oundgängliga bakgrun-
den för att förstå kriget. Men framför allt är boken en per-
sonlig skildring av händelserna i landet, människorna hon 
möter. Resultatet är ett panorama över alla aspekter av det 
glömda kriget och dess följder, både i Tjetjenien och i 
Ryssland.  
Ordfront, 2003, 266 sidor, 249 kronor 
 
       Tillbaka i Bangladesh 
Av Per Erixon och Christina Lindström 
I Bangladesh finns det stora 
folkliga organisationer där män-
niskorna organiserar sig för att 
kämpa för sina rättigheter. I 
denna skrift kommer du att 
möta de jordlösa bönder som 
ockuperar land på öarna i söd-
ra Bangladesh. Samtidigt som 
de bygger upp nya liv för sig 
och sina barn så skapar de nya 
jämlika samhällen. Kvinnorna 
har stort inflytande på samhälls-
livet genom att de organiserar 
sig i en egen förening.  
SAC, 2002, 8 sidor, gratis 
 
        Indienblogg 
http://per-j-andersson.blogspot.com/ 
Journalisten och författaren Per J Andersson har en intres-
sant och aktuell Indienblogg med kommentarer om utveck-
lingen i Indien. 

       Vi har kommit för att stanna    
Av Saman Ali, text Per Erixon 
Char Hadi är en ö i floden Tetulia i 
södra Bangladesh. I början av år 
1992 ockuperade många tusen 
fattiga, jordlösa bönder den här - 
och flera andra - öar. De byggde 
enkla hus och började bruka den 
bördiga jorden. Trots attacker från 
rika jordägare med inhyrda gangs-
ters vägrade de jordlösa att ge sig 
av. ”Vi har rätten till jorden!” säger 
de själva." Vi dör hellre än vi ger oss av." 
   DVD-filmen handlar om vardagslivet på ön char Hadi. Vi 
följer bland andra den 14-åriga flickan Laizu under en dag 
och får veta mer om de jordlösas kamp för överlevnad och 
ett värdigt liv. 
SAC, 2004, 30 minuter, gratis 
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    Vi har kommit för att stanna                       
ställningen handlar om vardagen för de jordlösa bönder 
m ockuperat land i södra Bangladesh. Utställningen be-
år av ett tjugotal större färgfotografier, de flesta 50 gång-
 70 centimeter, någon 70 gånger 100, och en förklaran-
 text, monterade på tunna plastskivor. Utställningen är 
t att transportera men kräver en lite större vägg för häng-
g. Utställningen kan beställas mot portokostnader. Även 

redrag med diabildsvisning. 
C 

       Vi väntar 
väntar ... En annorlunda kors-
gsvandring. Genom utställningen 
väntar vill Sveriges Kristna Råd 
pmärksamma och dela det li-
nde som miljontals människor 
ed hiv/aids lever med idag. Från 
rusalem kommer seden att i andakt följa Jesus på hans 
andes väg. I utställningen Vi väntar finns de traditionella 
ationerna, men bilderna visar - istället för Jesus - männi-
or som lider av hiv/aids.  
R, 2005, Bildspel i Power Point-format, 65 kr  plus frakt 

     Östtimor - en säkerhetspolitisk analys 
 Ann Larsson 
ttimor blev självständigt den 20 

aj 2002. Det finns mycket skri-
t om Östtimor och den indone-
ka ockupationen och om Östti-

or och FN, men det finns inte 
ycket skrivet om hur ett själv-
ändigt Östtimor ser ut. I denna 
rift analyseras hur säkerhetsim-
kationerna ser ut för Östtimor 
g och vilka förutsättningarna för att klara sig är för detta 

a unga, fattiga, portugisisk/tetumtalande, katolska land  
obal K., 2002, 22 sidor, 80 kronor 



Latinamerika 

       Brasilien - Ett nytt kapitel 
Broschyr om Brasilien, ett land med 177 miljoner invånare 
och oerhörd tillgångar. Men det är också ett land med av-
grundsdjupa sociala klyftor där en tredjedel av befolkningen 
lever på en dollar om dagen.  
LO-TCO, 2005, 20 sidor, gratis 
 
         Brännpunkt Latinamerika 
www.brannpunktlatinamerika.se/ 
Riktar sig till skolor (både elever och personal), till företag 
som verkar internationellt, till organisationer som arbetar 
med bistånd, till resebyråer, resenärer och den som är in-
tresserad av världen i allmänhet och Latinamerika i synner-
het. Föreläsningar, internationella temadagar, böcker, ar-
tiklar, utvärderingar och resor är det som du kan erhålla.  
 
       Chiapas  
Kampen för en värld med plats för många världar – är en 
antologi med en brokig samling texter av författare som är 
engagerade i tredje världen i allmänhet, Chiapas i synner-
het: akademiker, nobelpristagare och unga fredsobservatö-
rer. Den ger en möjlighet till en djupare förståelse av situa-
tionen i södra Mexiko än massmedias snäva rapportering. 
Kristna Fredsrörelsen har givit stöd till boken och flera av 
deras fredsobservatörer medverkar som skribenter.  
Kristna Fredsrörelsen, 2001, 314 sidor, 200 kronor 
 
       Esperanza Brasil 
Foldern Esperanza Brasil berättar om MST, de jordlösas rö-
relse i Brasilien. Läsaren får kunskap både om rörelsens idé 
och historia samt om det dagliga livet i en by på ockuperad 
mark.   
   Dessutom kan man läsa om den folkliga brasilianska 
kulturen t.ex. musiken och capoeiran. Slutligen diskuteras 
även de svenska transnationella företagens verksamhet i 
landet. Många av texterna är i form av intervjuer med 
ungdomar.  
SAC, 2004, 32 sidor, gratis 
 
☼         Flyktingar i sitt eget land  
Dokumentärserie om internflyktingar och mänskliga rättig-
heter i Colombia. 
 
Medellín - Social och humanitär kris  
Del 1, 2004, 48 min 
Filmen gjordes 2003-2004 och samlar vittnesmål och be-
rättelser från internflyktingar i denna stads ytterkanter. Vi 
får följa internflyktingar i Medellíns nordöstra del som försö-
ker hitta alternativ till hungern och förföljelsen som håller 
dem kvar i utanförskap.  
 
Cacarica - För livet och marken. 
Del 2, 2004, 48 min 
Invånarna i fredssamhället Sjävbestämmande, Liv och Vär-
dighet i området Cacarica berättar om de övergrepp som 
tvingade dem på flykt, hur de tillsammans med andra intern-
flyktingar organiserade sig för att kunna återvända hem och 

om de trakasserier och den stigmatisering som följt på de-
ras beslut att inte släppa in någon väpnad aktör inom sitt 
samhälles gränser.  
 
Nordöstra Antioquia - Konfliktdrabbat område 
Del 3, 2004, 37 min 
I februari 2004 gjorde olika sociala, fackliga och människo-
rättsorganisationer tillsammans en resa genom den kon-
fliktdrabbade nordöstra delen av departamentet Antioquia i 
Colombia. Syftet var att uppmärksamma och undersöka hur 
den ekonomiska blockad som införts av militär och paramili-
tär drabbar de få bondesamhällen som fortfarande finns i 
området.  
 
Cacarica - Mot en möjlig värld 
Del 6, 2005, 33 min 
De första dagarna i december 2004 möttes representanter 
för olika bondeorganisationer från hela Latinamerika i freds-
samhället Nya Hoppet i departementet Chocó. Syftet med 
mötet var att dela med sig av erfarenheter och utveckla 
strategier gentemot de planer på olika ekonomiska projekt 
som finns för området, som t.ex. frihandelsavtalet mellan 
USA och Latinamerika samt Puebla-Panamá planen.  
 
Medellin - Den vita festen 
Del 7, 2005, 90 min 
Bilden av livet i storstaden Medellins förstäder, fyllda av in-
ternflyktingar som flytt undan våldet på landsbygden, tar 
formen av kontraster, krig, förföljelse, ord, försoning...  
   Filmen följer olika lokala initiativ till organisering för gott-
görelse och rättvisa samt hur massmedierna beskriver den 
vardag och verklighet som bestämmer överlevnadsvillkoren 
för invånarna i dessa förstäder.   
 
Afrocolombianer – Rätten till liv och land  
Del 8, 2005, 36 min 
I departamentet Chocós tropiska urskog, ansedd som ett 
av de mest varierade och artrikaste ekosystemen i världen, 
har företag etablerat odlingar av afrikansk palm över stora 
landområden för utvinning av bl.a. palmolja för export till 
omvärlden.  
 
Boyayá – Gemenskap mellan etniciteter 
Del 8, 2006, 28 min 
Mellan den 28 april och 2 maj träffades indianska och afro-
colombianska organisationer från regionen Atrato i depar-
tamentet Chocó för att kräva rättvisa och hedra minnet av 
de över 100 människor som dödades för tre år sedan i byn 
Boyayá.  
 
Chocó – Kvinnor mobiliserar sig. 
Del 10, 2006, 28 min 
Kvinnornas Fredliga Väg - Ruta Pacifica de Mujeres - kvinno-
organisationer från hela Colombia mobiliserar sig till depar-
tementet Chocó och åker i busskaravaner för att samlas i 
staden Quibdó och uppmärksamma och protestera mot den 
fruktansvärda situationen för kvinnorna i denna konflikt-
drabbade region. 
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Latinamerika - Östeuropa 

Puerto Toledo, Meta – I hjärtat av Plan Patriota 
Del 11, 2006, 27 min 
Lokalbefolkningen berättar om hur den tunga militarise-
ringen lett till förföljelse och övergrepp från militärens sida 
och hur giftbesprutningarna av kokaodlingarna inte bara 
dödar kokabladen utan allt som växer på marken och läm-
nar människor utan mat och med utslag på kroppen.  
   Filmerna är gjorda av Asociación Campesina de Antioquia 
(www.acantioquia.org). De distribueras i Sverige av Colom-
bianätverket (www.colombianatverket.se).  
   För information kontakta Fredrik Jansson på 
fredrik@colombianatverket.se eller tel 0704-853705. 
 
☼       Lula. Brasilien – hoppet och rädslan 
Av Lennart Kjörling 
Lula framstår som symbol för ett land som sökte sin egen 
väg. Som ville bryta sig ur den nyliberala globaliseringens 
begränsningar. Och dessutom vågade ta ton i det interna-
tionella samfundet. Om den fattige Lulas väg till makten och 
uppgiften att  radikalt förbättra de fattigas ställning, slå vakt 
om demokratin och balansera de våldsamt motstridiga eko-
nomiska och politiska krafterna i landet.  
Ordfront, 2005, 256 sidor, 269 kronor 
 
       Sisa - kichwaflickan från Ecuador 
Av Oscar Garcia och Kerstin Jonsson 
Vänder sig till barn i alla åldrar. På ett spännande sätt får 
man lära sig om hur det är att leva i djungeln. 
UBV, 2003, 45 sidor, 100 kronor 
 
         Utrikesdepartementet 
www.ud.se 
Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med om-
fattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, så-
väl i vår del av världen som globalt. På UD:s webbplats kan 
du läsa mer om Sveriges samarbete med omvärlden och 
om världens länder och regioner. 
   Läs mer om länder och regioner på direktlänken:  
www.regeringen.se/sb/d/2364 

 

Östeuropa 
 
☼         Baltikum. Tre länder – tre huvudstäder. 
Av Sture Gustafson 
Allt fler svenskar besöker Baltikum 
och de flesta reser till huvudstä-
derna Tallinn, Riga och Vilnius.     
   Sture Gustafson presenterar våra 
grannländer Estland, Lettland och 
Litauen, med tonvikt på huvudstä-
derna. Han visar på likheter och 
skillnader mellan länderna när det 
gäller historia, språk, religion, kul-
tur, politik och geografi. 
   Sture Gustafson har rest i Baltikum sedan 1968. Efter 25 
år som vetenskapsjournalist skriver han på nytt om Baltikum. 
Bilda, 2006, 256 sidor 

        Baltikum - Sverige, Möten över havet 
I samband med att det Sidafinansierade samarbetet mellan 
Sverige och de baltiska länderna upphör, har Sida gett ut 
denna bok med bidrag från en rad olika skribenter. 
   Finns i både svensk och engelsk utgåva. 
Sida, 2004, 230 sidor, 56 kronor + porto 
 
        Förändring och utveckling – svenskt samarbete 
        med Östeuropa och Centralasien 
Att avveckla det gamla Sovjet. 
Drygt tio år efter Sovjetunionens 
upplösning pågår en grundläggan-
de och smärtsam förändring i de 
15 självständiga stater som upp-
splittringen resulterade i.  
   I några länder och områden går 
omställningen till marknadsekono-
mi och demokrati snabbt. I andra 
har förändringarna varit obetydliga 
och motarbetade av det politiska 
etablissemanget och ekonomiska intressen. 
Sida, 2003, 26 sidor, gratis          
 
        Viktoria – en tjej på ett dagcenter i Litauen 
I filmen möter vi Viktoria 12 år och hennes familj. De bor i 
den lilla staden Silute, några mil från östersjökusten. I filmen 
berättar Viktoria om sin verklighet. Trots att familjen lever 
under knappa omständigheter så utstrålar Viktoria hopp, 
framtidstro och att en förändring är möjlig och nödvändig. 
Gelbeit Vaikus, Rädda Barnens systerorganisation, uppmärk-
sammade hur barn med svåra hemförhållanden tvingades ut 
på gatorna. De startade därför ett nationellt program med 
dagcentra för missgynnade barn där det finns plats för läx-
läsning och ett mål mat. Målet är att landets kommuner 
efter hand ska ta över verksamheten. 
RB, 2000, 7 minuter, utlånas gratis 
 
       Östra Europa på väg in i EU 
När förhandlingarna om ett större 
EU inleddes 1998 var detta en 
mycket stor historisk händelse. 
EU öppnade famnen för tio länder 
i Central- och Östeuropa. Men de 
nya medlemmarna tar inte bara 
med sig tillgångar in i EU, baga-
get är också fullt av problem, 
stora och små. Utvidgningen med-
för stora anpassningsbekymmer 
både för de inträdande länderna 
och för de ”gamla” EU-medlem-
marna. 
   Häftet Ett nytt Europa (2003) medföljer. 
Bilda förlag, 1999 och 2003, 80+40 sidor, 100 kronor 
 
☼       Putins Ryssland 
Av Anna Politkovskaja  
Se sidan 153! 
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http://www.acantioquia.org/


Beställningsadresser 

ABC ABC – aktiva insatser med världens  
  barn i centrum 
 Winstrupsgatan 3 
 222 22 Lund 
 Tel: 046-15 09 00 
 E-post: info@abcsweden.org 
 Hemsida: www.abcsweden.org 
 
ABF ABF - Arbetarnas Bildningsförbund 
 Förbundsexpeditionen 
 Box 522 
 101 30 Stockholm 
 Tel: 08 - 613 50 00 
 Fax: 08 - 21 52 76 
 E-post: info@abf.se 
 Hemsida: www.abf.se 
 
Afrikagr.  Afrikagrupperna 
 Tegelviksgatan 40 
 116 41 Stockholm 
 Tel: 08-442 70 60 
 Fax: 08-640 36 60 
 E-post: post@afrikagrupperna.se 
 Hemsida: www.afrikagrupperna.se 
 
Agora Tankesmedjan Agora, Arenagruppen 
 Drottninggatan 83 

111 60 Stockholm 
Tel: 08-789 11 60 
Fax: 08-4114242 
E-post: order@arenagruppen.se 
Hemsida: www.arenagruppen.se 
 

Albaeco Albaeco 
 Box 16183 
 103 24 Stockholm 
 Tel: 08-611 32 10 
 Fax: 08-21 10 98 
 E-post: info@albaeco.com 
 Hemsida: www.albaeco.com 
 
Amnesty  Amnesty International 
 Box 4719 
 116 92 Stockholm 
 Tel: 08-729 02 00 
 Fax: 08-729 02 01 
 E-post: info@amnesty.se 
 E-post vid beställningar: 
 distributionen@amnesty.se 
 Hemsida: www.amnesty.se 
 
Atlas Bokförlaget Atlas, Arenagruppen  
 Drottninggatan 83 

111 60 Stockholm 
Tel: 08-789 11 60 
Fax: 08-4114242 
E-post: order@arenagruppen.se 
Hemsida: www.arenagruppen.se 

Attac Attac Sverige 
 Tegelviksgatan 40 
 116 41 Stockholm 
 Tel: 0739-844799 
 E-post: info@attac.se 
 Hemsida: http://attac.nu 
 
Barnens Värld Barnens Värld 
 Box 150 
 647 24 Mariefred 
 Tel: 0159-12900 
 Fax: 0159-10860 
 E-post: globen@childworld.a.se 

Hemsida: www.childrensworld.org 
 

Biblioteksf. Svensk Biblioteksförening 
 Box 3127 
 103 62 Stockholm 
 Tel: 08-545 132 30 
 Fax: 08-545 132 31 
 E-post: 
 info@biblioteksforeningen.org 
 Hemsida: 
 www.biblioteksforeningen.se 
 
Bilda Förlag Bilda Förlag 

Box 42053 
126 13 Stockholm 
Tel: Kundtjänst: 08-709 05 00 
Fax: Kundtjänst: 08-709 05 31 
E-post: kundtjanst@bildaforlag.se 
Hemsida: www.bildaforlag.se 

 
BJT BTJ Förlag 
                          Traktorvägen 11 
                          221 82 Lund 
                          Tel: 046-18 00 00 
                          Fax: 046-18 01 25 
                          e-post: btjforlag@btj.se  
                         Hemsida: www.btjforlag.se 
 
BLLF  Bonded Labour Liberation Front 
 Box 110 
 240 13 Genarp 
 Tel:  040-48 27 50 eller 
        0510-297 95 
 Fax: 040-48 27 50  
 E-post: adm@bllf.se  
            och info@bllf.se 
 Hemsida: www.bllf.se 
 
Cinebox  Cinebox Media  
 Vretenvägen 12 
 171 54 Solna 
 Tel: 08-445 25 50 
 Fax: 08-445 25 60 
 E-post: cinebox@tvi.se 
 Hemsida: www.cinebox.se 
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Beställningsadresser 

CIU  Centrum för Internationellt 
 Ungdomsutbyte 
 Ludvigsbergsgatan 22 
 118 23 Stockholm 
 Tel: 08-440 87 80 vxl 
 Fax: 08-20 35 30 
 E-post: info@ciu.org 
 Hemsida: www.ciu.org 
 
DGS Den Globala Skolan 
 Se sidorna 2 och 171 för information. 
 Tel: 0771-12 30 40 
 Hemsida: 
 www.denglobalaskolan.com 
 Materialbeställning: sidaorder@sida.se 
  
Diakonia  Diakonia 
 172 99 Sundbyberg 
 Tel: 08-453 69 00 
 Fax: 08-453 69 29 
 E-post: info@diakonia.se 
 Hemsida: www.diakonia.se/material 
 
Djurens rätt Förbundet Djurens rätt 
 Box 2005 

125 02 Älvsjö 
Tel: 08 - 555 914 00  
Fax: 08 - 555 914 50 
E-post: info@djurensratt.se   
Hemsida: www.djurensratt.se 
 

Ekelunds  Ekelunds Förlag AB 
 Box 2050 
 169 02 Solna 
 Tel: 08-445 38 70 
       040-20 98 10  
 Fax: 040-12 71 05 
 E-post: education@ekelunds.se 
 Hemsida: www.ekelunds.se 
 
Elevorg.  Elevorganisationen i Sverige 
 Malmgårdsvägen 63 
 116 38 Stockholm 
 Tel: 08-644 45 00 
 Fax: 08-644 45 02 
 E-post: od@elevorg.se 
 Hemsida: www.elevorg.se 
 
En bok för alla  En bok för alla AB 
 Box 6915 
 102 39 Stockholm 
 Tel info: 08-545 222 40 
 Fax: 08-545 222 59 
 E-post: info@ebfa.se 
 Hemsida: www.ebfa.se 
 Tel order: 08-657 95 00 
 Fax order: 08-657 19 95 
 Order e-post: order@fsys.se 

Fair Trade  Fair Trade Center 
Center Sandfjärdsg. 95 
 120 56 Årsta 
 Tel: 08-643 43 64 
 E-post: info@fairtradecenter.se 
 Hemsida: www.fairtradecenter.se 
  
Federativ Federativs förlag 
 Box 6113 
 800 06 Gävle 
 Tel: 070-31 86 391 
 Fax: 026-65 37 30 
 E-post: federativ@sac.se 
 Hemsida: www.federativsforlag.se 
                   
FFV  Föreningen Fjärde Världen 
 Box 16320 
 103 26 Stockholm 
 Tel: 08-84 49 15 
 Fax: 08-20 12 52 
 E-post: post@f4world.org 

  Hemsida: www.f4world.org 
 

FN-förbundet  Svenska FN-förbundet 
 Box 15115 
 104 65 Stockholm 
 Tel: 08-462 25 40 
 Fax: 08-641 88 76 
 E-post: info@fn.se 
 Hemsida: www.fn.se 

 
FN-UNRIC  FN:s regionala informationskontor 
 för Västeuropa (UNRIC) 
 Rue de la Loi/Wetstraat 155 
 Block C2, 7th floor 
 10450 Brussels 
 Tel: +32 2788 84 84 
 Fax: +32 2788 84 85 
 E-post: info@unric.org 
 Hemsida: www.unric.org 
 
FN-sambandet FN-sambandet i Norge 
 Storgata 33 A 
 0184 Oslo  
 Tel: 00 47 22 86 84 00 
 Fax: 00 47 22 86 84 01 
 E-post:  
 fn-sambandet@fn.no 
 Hemsida: www.fn-sambandet.no/ 
 
Forum Syd  Forum Syd 
 Box 154 07 
 104 65 Stockholm 
 Tel: 08-506 370 00 
 Fax: 08-506 370 99 
 E-post: forum.syd@forumsyd.org 
 Hemsida: www.forumsyd.org 
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Beställningsadresser 

FUF  Föreningen för Utvecklingsfrågor 
 Tegelviksgatan 40 
 116 41 Stockholm 
 Tel: 08-643 42 75 
 Fax: 08-641 11 35 (att:FUF) 
 E-post: fuf@algonet.se 
 
Futurum  Förlaget Futurum 

 Box 11057 
 580 11 Linköping 
 Tel: 013-16 49 20 
 Fax: 013-15 85 72 
 E-post: futurum@algonet.se 
 Hemsida: www.forlagetfuturum.com 
 

Fältbiologerna Fältbiologerna 
 Box 6047 
 102 31 Stockholm 
 Tel: 08-31 56 34 
 Fax: 08-31 56 35 
 E-post: info@faltbiologerna.se 
 Hemsida: www.faltbiologerna.se 
 
Gapminder Gapminder 
 c/o Rosling 
 Sankt Eriksgatan 65, 3 tr 
 113 32 Stockholm 
 E-post: anna@gapminder.com 
 Hemsida: www.gapminder.org 
 
Global K  Stiftelsen Global Kunskap 

 Box 1221 
 751 42 Uppsala 
 Tel: 018-50 33 60 
 Fax: 018-50 33 60 
 E-post: 
 glokun@globalpublications.org 
 Hemsida: 

 www.globalpublications.org 
 
GR Utbildning GR Utbildning 
 Box 5073 
 402 22 Göteborg 
 Tel: 031-335 50 35 
 Fax: 031-335 51 50 
 E-post: int@grutbildning.to  
 Hemsida: www.grutbildning.to 
 
GWP Global Water Partnership 

 Drottninggatan 33 
 111 51 Stockholm 
 Tel: 08-562 51 900 
 Fax: 08-562 51 901 
 E-post: gwp@gwpforum.org 
 Hemsida: www.gwpforum.org 
 
 

 

IM Individuell Människohjälp 
 Box 45 

221 00 Lund  
Tel: 046-32 99 30 
Fax: 046-15 83 09 
E-post: individuell@manniskohjalp.se 
Hemsida: www.manniskohjalp.se/ 
 

IOGT-NTO  IOGT-NTO-rörelsens 
 Internationella Institut 
 435 83 Mölnlycke 
 Tel: 031-338 28 73 
 Fax: 031-338 04 50 
 E-post: iii@iogt.se 

Hemsida: www.bistand.iogt.se 
 

Jubel  Nätverket Jubel Sverige 
 Forum Syd 
 Box 15407 
 104 65 Stockholm 
 Tel: 08-506 370 00. 
 Hemsida: www.jubel.org.  
 
Kampe  Kjell Kampe 
 Lantmätarvägen 11 
 740 20 Brunna 
 Tel: 018-36 45 71 
 Fax: 018-36 44 45 
 E-post: kjell.kampe@amadeus.se 
 Hemsida: www.amadeus.se/ 

 
Karavan Karavan 
 Box 171 31 
 104 62 Stockholm 
        Tel: 08-442 02 13 
 E-post: karavan@chello.se 

 
Konsumentv.  Konsumentverket 
 Box 48 
 651 02 Karlstad 
  Tel:0771-423300 
 Fax: 054-194195 
 E-post: 
 kundtjanst@konsumentverket.se 
 Hemsida: www.konsumentverket.se 
 Hemsida för Konsument Europa: 
 www.konsumenteuropa.se 
 
Koop Utan  Kooperation Utan Gränser 
Gränser Box 30214 
 104 25 Stockholm 
 Tel: 08-657 47 00 
 Fax: 08-657 85 15 
 E-post: info@utangranser.se 
 Hemsida: www.utangranser.se 
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Beställningsadresser 

Kristna Freds-  Kristna Fredsrörelsen 
rörelsen           172 99 Sundbyberg 

Tel: 08-453 68 40 
Fax: 08-453 68 29 
E-post: kristna.freds@krf.se 
Hemsida: www.krf.se 
 

Leopard Leopard förlag AB 
 S:t Paulsgatan 11  
 118 46 Stockholm 
 Tel: 08-20 31 40 
 Fax: 08-462 99 44 
 E-post: info@leopardforlag.se
 Hemsida: www.leopardforlag.se 
 
Liber  Liber Distribution 
 Publikationstjänst 
 162 89 Stockholm 
 Tel: 08-690 95 76 
 Fax: 08-690 95 50 
 
Lindelöws Lindelöws bokförlag 
 Box 17133 
 402 61 Göteborg 
 Tel: 031-84 67 10 
 Fax: 031-84 67 10 
 E-post: info@lindelow.se 

Hemsida: www.lindelow.se/ 
 

LO-TCO LO-TCO Biståndsnämnd 
Upplandsgatan 3 
111 23 Stockholm 
Tel: 08-796 28 80 
Fax: 08-24 97 94 
E-post: info@lotcobistand.org 
Hemsida: www.lotcobistand.org 
 

LSU Landsrådet för Sveriges 
 Ungdomsorganisationer  
 Gammelgårdsvägen 38-42 
  112 97 Stockholm  
 Tel: 08 672 6670 
 Fax: 08 6726690  
 E-post: info@lsu.se  
 Webb: www.lsu.se 
 
MJV  Miljöförbundet Jordens Vänner 

Box 7048 
402 31 Göteborg 
Tel: 031-12 18 08 
Fax: 031-12 18 17 
E-post: info@mjv.se 
Hemsida: www.mjv.se 
 
 
 
 
 

MKC Mångkulturellt centrum 
 147 85 Tumba 
 Tel: 08-531 850 21 
 Fax: 08-531 705 76 
 E-post: info@mkc.botkyrka.se 
 Hemsida: www.mkc.botkyrka.se 

 
MOD MOD – Mångfald Och Dialog 
 Älvsjö Gårdsväg 3 
 125 30 Älvsjö 
 Tel: 08-727 18 10 
 E-post: lisbet.flank@bilda.nu 
 Hemsida: www.mod.nu 

 
MR-fonden Fonden för mänskliga rättigheter 

Drottninggatan 101 
113 60 Stockholm 
Tel: 08-5454 99 70 
Fax: 08-30 30 31 
E-post: info@humanrights.se 
Hemsida: www.humanrights.se 
 

MS  Mellemfolkeligt Samvirke 
Borgergade 14 
1300 Köpenhamn K 
Tel: 00945 77 31 00 00 
E-post: ms@ms-dan.dk 
Hemsida: www.ms-dan.dk/ 
 

NAI  Nordiska Afrikainstitutet 
Box 1703 
751 47 Uppsala 
Tel: 018-56 22 00 
Fax: 018-56 22 90 
E-post: orders@nai.uu.se 
Hemsida: www.nai.uu.se 
 

NBV   Nykterhetsrörelsens 
 Bildningsverksamhet 

Box 12825 
112 64 Stockholm 
Tel: 08-672 61 00 
E-post: info@nbv.se 
Hemsida: www.nbv.se 
 

Nya Doxa Bokförlaget Nya Doxa 
 Box 113 
 713 23 Nora 
 Tel: 0587-104 16 
 Fax: 0587-142 57 
 E-post: info@nya-doxa.se 
 Hemsida: www.nya-doxa.se 
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Beställningsadresser 

Jubel Nätverket Jubel 
 Forum Syd 
 Box 15407 
 104 65 Stockholm 
 E-post: kristina.froberg@jubel.org 
 Tel: 08-506 371 63 
 
OmVärlden  OmVärlden, Sida 

105 25 Stockholm 
Hemsida: www.omvarlden.nu 
Prenumeration: 
OmVärlden C/o Nätverkstan 
Ekonomitjänst  
Box 31120, 400 32 Göteborg  
E-post:  
ekonomitjanst@natverkstan.net 
 

Ordfront Ordfront förlag  
 Box 17506 
 118 91 Stockholm 
 Tel: 08-462 44 00 
 Pocket: order@ordfront.se 
 Övrigt via hemsidan: www.ordfront.se 
 
Palestinagr. Palestinagrupperna i Sverige 

Tegelviksgatan 40 
116 41 Stockholm 
Tel: 08-641 72 88 
Fax: 08-641 60 47 
E-post: info@palestinagrupperna.se 
Hemsida: www.palestinagrupperna.se/ 

 
Palmecenter  Olof Palmes Internationella 

Centrum 
Box 836 
101 36 Stockholm 
Tel: 08-677 57 70 
Fax: 08-677 57 71 
E-post: info@palmecenter.se 
Hemsida: www.palmecenter.se 

 
PeaceQuest  PeaceQuest 
 Lundagatan 56 
 117 27 Stockholm  
 Tel: 08-6697520 
 E-post: info@peacequest.se 
 Hemsida: www.peacequest.se 
 
Penselwood Penselwood AB 
 Ringvägen 20 
 191 45 Sollentuna 
 Tel: 08-920029 
 Fax: 08-928003 
 E-post: info@penselwood.se 
 Hemsida: www.penselwood.se 
 
 
 

Plan Plan Sverige 
 Box 92150 
 120 08 Stockholm 
 Tel.: 08-58 77 55 00 
 Fax: 08-58 77 55 10  
 E-post: plan@plansverige.org 
 Hemsida: www.plansverige.org 

 
PMU  PMU InterLife 

141 99 Stockholm 
Tel: 08-608 96 00 
Fax: 08-608 96 50 
E-post: pmu@pmu.se 
Hemsida: www.pmu.nu 

 
Pocky Pocky bokförlag 
 Skånegatan 90 
 116 37 Stockholm 
 Tel: 070-569 49 79 
 Fax: 08-4114242 
 E-post: bjorn@pocky.nu
 Hemsida: www.pocky.nu 
 
Premiss Premiss förlag 
 Arenagruppen 
 Drottninggatan 83 
 111 60 Stockholm 
 Tel: 08-109605 
 Fax: 08-4114242 
 E-post: order@arenagruppen.se 
 Hemsida: www.arenagruppen.se 

 
Proprius  Proprius förlag 
 Floragatan 20 
 114 31 Stockholm 
 Tel: 08-660 96 02 
 Order: 08-21 33 57 
 Fax: 08-660 97 40 
 E-post order: hans@proprius.se 
 Hemsida: www.proprius.se 
 
RB  Rädda Barnen 

107 88 Stockholm 
Tel: 08-698 90 00 
Fax: 08-698 90 12 
E-post: info@rb.se 
Hemsida: www.rb.se 
 

Rena kläder Rena kläder 
 c/o LO-TCO Biståndsnämnd 
 Upplandsgatan 3 
 111 23 STOCKHOLM 
 Tel: 08-796 29 89 
 Fax: 08-24 97 94 
 E-post: info@renaklader.org  

Hemsida: www.renaklader.org/ 
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Beställningsadresser 

Rättviseak. Rättviseakademin  
 Kooperation Utan Gränser/Swedish 
 Cooperative Centre 
 Box 30214 
 104 25 Stockholm 
 Tel: 08-657 47 35 
 Fax: 08-657 85 15 
 E-post: rattviseakademin@swecoop.se 
 Hemsida: www.rattviseakademin.nu 
 
Rättvisemärkt  Föreningen för Rättvisemärkt 
 Pustegränd 1-3 
 118 20 Stockholm 
 Tel: 08-505 756 90 
 Fax: 08-505 756 99 
 E-post: info@rattvisemarkt.se 
 Hemsida: www.rattvisemarkt.se 
 
Röda Korset Svenska Röda Korset 
 Box 17563 
 118 91 Stockholm 
 Tel:  08-452 46 00 
 Fax: 08-452 46 01 
 E-post: info@redcross.se 
 Hemsida: www.redcross.se/ 
 
 Röda Korsets folkhögskola 
 Vårbergsplan 27 
 127 43 Skärholmen 
 Tel: 08-680 18 71 
 Fax: 08-680 18 79    
 E-post: fhsk@redcross.se 
 Hemsida: 
 www.redcross.se/folkhogskolan/ 
 
 Röda korsets ungdomsförbund 
 Box 17563 
 118 91 Stockholm 
 Tel: 08-452 49 39 
 Fax: 08-452 49 19 
 E-post: info@rkuf.se 
 Hemsida: www.rkuf.se/ 
 
SAK  Svenska Afghanistankommittén 
 Trekantsvägen 1, 6tr 
 117 43 Stockholm 
 Tel: 08-545 818 40 
 Fax: 08-545 818 55 
 E-post: info@sak.se 
 Hemsida: www.sak.se 
 
SAC  SAC/U-landsinformation 

Box 6507 
113 83 Stockholm 
Tel: 08-673 36 14 
Fax: 08-673 35 80 
E-post: uinfo@sac.se 
Hemsida: www.sac.se/inter/ 

SAMP  Samp 
c/o Elisabet Olofsson 
Erstagatan 7 
116 36 Stockholm 
Tel: 08-714 91 15 
Fax: 08-714 91 13 
E-post: samp@samp.org 
Hemsida: www.samp.org 

 
Sensus Sensus studieförbund 
 Folkbildningsgården 
 125 30 Älvsjö  
 Tel: 08-727 17 50 
 Fax: 08-727 17 58 
 E-post: info@sensus.se   
 Hemsida: www.sensus.se 
 
SHAI SHAI 
 Adlerfeltsväg 1 
 213 65  Malmö 
 Tel: 040 - 210100 
 Fax: 040 – 210110 
 E-post: info@shai.se
 Hemsida: www.shai.se
 
SHIA  Handikapporganisationernas 

Internationella Biståndsförening 
Liljeholms torg 7A 
117 63 Stockholm 
Tel: 08-462 33 60 
Fax: 08-714 59 22 
E-post: shia@shia.se 
Hemsida: www.shia.se 

 
Sida  Sidas material beställs på 

något av följande sätt: 
Via hemsidan 
www.sida.se/publikationer/ 
E-post: sidaorder@sida.se 
Tel: 08-698 50 00 (materialbeställning) 
Besöksadressen till Sida är 
Karlavägen 199 i Stockholm. 
 

Simnet Simnet 
 Co: Deubler 
 Hagtorpsvägen 4 
 702 28  ÖREBRO 
 Tel: 0705-97 10 22 
 E-post: info@simnet.se 
 Hemsida: www.simnet.se 

 
SKR  Sveriges Kristna Råd 

172 99 Sundbyberg 
Tel: 08-453 68 00 
Fax: 08-453 68 29 
E-post: info@skr.org 
Hemsida: www.skr.org 
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Beställningsadresser 

SMU Svenska Missionskyrkans Ungdom  
 Box 6302 
 113 81 Stockholm 
 Tel: 08-545 915 30 
 E-post: info@smu.se 
 Hemsida: www.smu.se 
 
SNF  Svenska Naturskyddsföreningen  

Box 4625 
116 91 Stockholm 
Tel: 08-702 65 00 
Fax: 08-702 08 55 
E-post: info@snf.se 
Hemsida: www.snf.se 
Material beställs från 
order@snf.se 
 

Starkids Hoppets stjärna 
 Kärrsjö 136 
 890 54 Trehörningsjö 
 Tel: 0662-461 00 
 Fax: 0662-461 99 
 E-post skolprodukter: 
 starkids@starkids.cc 
 Hemsida skolmaterial: 
 www.starkids.cc 
 
Student- Studentlitteratur 
litteratur      Box 141 

221 00 Lund 
Tel: 046-31 20 00 
Fax: 046-30 53 38 
E-post: info@studentlitteratur.se 
Hemsida: www.studentlitteratur.se 
 

Svalorna-IB  Svalorna, Indien-Bangladesh sektionen 
Spolegatan 5 
222 20 Lund 
Tel: 046-12 10 05 
      046-12 93 26 
E-post: info@svalorna.org 
Hemsida: www.svalorna.org 
 

Svalorna-L  Svalorna Latinamerikasektionen 
Tegelviksgatan 40 
116 41 Stockholm 
Tel: 08-642 16 96 
Fax: 08--640 36 60 
E-post: svalorna.la@svalorna.org Hemsida: 
www.svalorna.se 
 

Sv-kinesiska  Svensk-kinesiska föreningen 
Nedre Fogelbergsgatan 1, 3 tr 
411 28 Göteborg 
Tel: 031-13 54 25 
Fax: 031-13 54 25 
E-post: info@svenskkinesiskaforeningen.org 
Hemsida: www.svenskkinesiskaforeningen.org 

Svenska kyrkan  Svenska kyrkan, Lutherhjälpen 
Lutherhjälpen Svenska kyrkans Informationsservice 

751 70 Uppsala 
Tel: 018-16 96 00 
Fax: 018-16 97 07 
E-post: info@svenskakyrkan.se 
Hemsida: 

 www.svenskakyrkan.se/lutherhjalpen 
 

Svenska kyrkan  Svenska kyrkan, Sv kyrkans mission 
SKM Svenska kyrkans Informationsservice 
 751 70 Uppsala 

Tel: 018-16 96 00 
Fax: 018-16 96 40 
E-post: info@svenskakyrkan.se 
Hemsida: 

 www.svenskakyrkan.se/skm 
  

Sv Kyrkans  Svenska Kyrkans Unga 
Unga 751 70 Uppsala 
 Tel: 018-640 640 (vx) 
 Fax: 018-640 655 
 E-post: 
 info@svenskakyrkansunga.org
 Hemsida: www.svenskakyrkansunga.se 
 
Sydasien  Sydasien 

Råbygatan 5 B 
223 61 Lund 
Tel: 046-222 73 40 
Fax: 046-13 35 68 
E-post: sydasien@sydasien.se 
Hemsida: www.sydasien.se 
 

Tranan  Bokförlaget Tranan 
Wollmar Yxkullsgatan 5B 
118 50 Stockholm 
Tel: 08-605 81 79 
Fax: 08-604 99 79 
E-post: info@tranan.nu 
Hemsida: www.tranan.nu 
 

UBV  Utbildning för    
    biståndsverksamhet/Latinamerika 

Tegelviksgatan 40, nb 
116 41 Stockholm 
Tel: 08-55 697 530 
Fax: 08-55 697 540 
E-post: info@ubv.se 
Hemsida: www.ubv.se 
 

UD  Utrikesdepartementet, PIK-INFO 
103 39 Stockholm 
Tel: 08-405 10 00 
Fax: 08-723 11 76 
E-post:  
information-ud@foreign.ministry.se 
Hemsida: www.ud.se 
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Beställningsadresser 

UI Utrikespolitiska Institutet 
 Box 1253 

111 82 Stockholm  
Tel: 08-696 05 00  
Fax: 08-20 10 49  
E-post: info@ui.se 
Hemsida: www.ui.se 

 
Unesco Svenska Unescorådet 

Utbildningsdepartementet 
103 33 Stockholm 
Tel: 08-405 10 00 
Fax: 08-411 04 70 
E-post: swe-nat-com.unesco 
@educult.ministry.se 
Hemsida: www.unesco-sweden.org 
Beställning via hemsidan. 

 
UNDP UNDP 
 FN:s utvecklingsprogram 
 Box 3393 
 103 68 Stockholm 
 Tel: 08-796 96 50 
 Fax: 08-22 22 33 
 E-post: info@undp.se 
 Hemsida: www.undp.se   
               millenniemålen.nu 
 
UNHCR UNHCR:s regionkontor för de baltiska och 

nordiska länderna 
Ynglingagatan 14, 6 tr 
113 47 Stockholm 
Tel: 08-457 48 80 
Fax: 08-457 48 97 
E-post: swest@unhcr.ch 
Hemsida: www.unhcr.se 
 

UNIFEM Svenska UNIFEM-kommittén 
 Box 2142  
 111 28 Stockholm  
 Tel: 08-34 61 04  
 Fax: 08-34 61 04 
 E-post: info@unifem.se 
 Hemsida: www.unifem.se 
 
UNICEF UNICEF Sweden 
 Box 8161 
 104 20 Stockholm 
 Tel: 08-692 25 00 
 E-post: unicef@unicef.se 
 Hemsida: www.unicef.se 

 
UR Utbildningsradion 
 113 95 Stockholm 
 Tel: Kundtjänst: 020-58 58 00  
 Fax: 08-784 42 00 
 E-post: kundtjanst@ur.se  
 Programmen lånas via AV-centralerna. 

Vatema  Vatema HB 
Odengatan 2 
114 24 Stockholm 
Tel: 0709-37 01 79 
E-post: jandr@tema.liu.se 

 
Världsbutik. Världsbutikerna för Rättvis Handel 
 Bessemergatan 4 
 417 07 Göteborg 
 Tel: 031-22 45 18 
 Fax: 031-22 46 97 
 E-post: info@varldsbutikerna.org 
 Hemsida: www.varldsbutikerna.org 
 
Världs- Världsbiblioteket 
biblioteket Solidaritetsrörelsens Hus 
 Tegelviksgatan 40 
 116 41 Stockholm 
 Tel: 08-642 87 22 
 E-post: vbib@solidaritetshuset.nu 
 www.solidaritetshuset.nu.  
 
Västsahara Tidskriften Västsahara  

c/o Afrikagrupperna 
Linnégatan 21 A 
413 04 Göteborg 
Tel: 031 - 24 72 30 
E-post: vastsahara@brevet.se 
Hemsida: 
www.natverkstan.net/vastsahara/ 
 

WFP World Food Programme 
 Nordiska kontoret 
 Midtermolen 3 
 DK-2100 Köpenhamn 
 Tel: 0045 3546 7000 
 Fax: 0045 3546 7133 
 E-post: wfp.nordic@wfp.dk 
 Hemsida: www.wfp.org och 
 www.wfp.se 
  
WWF  Världsnaturfonden 

Ulriksdals Slott 
170 81 Solna 
Tel: 08-624 74 00 
Fax: 08-85 13 29 
E-post: info@wwf.se 
Hemsida: www.wwf.se 
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