
FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär
att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. 
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BÄTTRE HÄLSA 
GÖR VÄRLDEN RIKARE
Satsa två dollar på hälsa i världen och få
fem dollar tillbaka i form av utveckling och
ekonomisk tillväxt. Sambandet är tydligt.
Hälsa och utveckling går hand i hand,
medan sjukdomar och för tidig död hotar
utvecklingen.

Friska människor kan utbilda sig, arbeta
och ta sig ur fattigdomen. De vågar planera
för framtiden och satsa på sig själva och sin
familj. De har råd att satsa på bättre utbild-
ning för sina barn. Friska människor har

Vi vet hur man förebygger 
de vanligaste sjukdomarna 
i utvecklingsländerna
– TBC, malaria, aids, barn-
sjukdomar, sjukdomar i sam-
band med graviditet, rökning,
näringsbrist. Genom att satsa
ökade resurser, och sprida kun-
skap, bidrar vi till att öka häl-
san och minska fattigdomen i
världen.

Det krävs en stark politisk
vilja för att förändra.
Ett land som har lyckats är
Mauritius som skar ner sin 
försvarsbudget och satsade stort
på hälsa och utbildning. Idag
har alla mauritier tillgång till
avlopp, 98 procent till rent 
vatten, och 97 procent av 
förlossningarna övervakas av
utbildad sjukvårdspersonal. 

Bättre hygien minskar risken för campyloFN har som mål att halvera 
fattigdomen till år 2015.



kunskap och förmåga att förbättra sin livs-
miljö. Det sätter fart på landets ekonomi
och ökar förutsättningarna för en bärkraftig
utveckling.

Att bli sjuk innebär däremot att man ofta
fastnar i fattigdomen. Sjuka människor har
svårt att försörja sig och familjens resurser
äts upp av sjukdomen. De hamnar lätt i en
ond cirkel med dåligt boende, smutsigt 
vatten och brist på mat, som förvärrar både
sjukdom och fattigdom. Medicin och sjuk-
vård är dessutom ofta dyrare för de fattiga i
utvecklingsländerna än för de rika, vilket
gör deras situation ännu mera utsatt.

Vi placerar dina pengar i
renare vatten. Ökad tillgång
till vatten, och mer kunskap om
hygien, kan utrota diarrésjuk-
domarna som är barnens värsta
fiender i många länder. Bättre
bostäder, och renare inomhus-
miljö, minskar riskerna för att
barnen ska få luftvägsinfektioner.
Att minska barnadödligheten är
viktigt för att nå FN:s mål att
halvera fattigdomen till år 2015.

lobacter i maten. Öppnare diskussi



Vi placerar dina pengar i
säkrare sex. Öppnare diskus-
sioner om hiv/aids, sex och 
livsstil, påverkar beteenden och
räddar liv. Politiker världen
över måste också ta ett större
ansvar för problemen. Att hejda
spridningen av hiv/aids är 
viktigt för att nå FN:s mål att
halvera fattigdomen till år 2015.

Målet är att halvera 
fattigdomen till år 2015 

Hälsa är en nyckel till utveckling och ekono-
misk tillväxt. Bättre hälsa får både enskilda
människor och hela länder att växa. Därför
investerar Sverige i hälsa i andra länder. Vi
deltar i många länders arbete med att bygga
upp hälso- och sjukvård som är tillgänglig
för alla. Det utjämnar skillnader och orätt-
visor mellan människor, och mellan kvinnor
och män. 

Miljö, utbildningsnivå och jämställdhet
påverkar också hälsan. Livsstilsfrågor som
sex, rökning, alkohol och droger likaså. Här
bidrar vi med både kunskap och kapital för

oner ger säkrare sex. 



att förbättra villkoren och minska ohälsan.  
Det kan handla om att stärka barnmor-

skornas roll i länder med hög mödradödlig-
het. Eller att starta en öppen diskussion om
sex och livsstil i länder där många bär på
hiv/aids, för att ändra beteenden och på så
vis rädda liv. Eller sprida kunskap om vatten
och hygien för att minska diarrésjukdomar
som drabbar många barn i världen.

Samarbete är grunden för det interna-
tionella utvecklingssamarbetet. Varje land
måste sätta upp sina egna mål och det
måste finnas en stark politisk vilja att för-
ändra. Räkneexemplet ”två dollar ger fem
dollar tillbaka” bygger också på att sam-
arbetsländerna satsar kunskap och kapital. 

Vi placerar dina pengar i
tryggare förlossningar.
Med fler barnmorskor, som 
har bättre utbildning, kan fler
mödrar överleva förlossningen.
Det är också nödvändigt att
stärka barnmorskornas roll i
länder där kvinnor är mest
utsatta, och har minst makt.
Att minska mödradödligheten
är viktigt för att nå FN:s mål
att halvera fattigdomen till 
år 2015.

Bättre mödrahälsovård kan
rädda många liv.



Sverige investerar i hälsa i
världen. Sida samarbetar med
över 1 500 företag, folkrörelser,
organisationer, högskolor och
myndigheter, de flesta svenska,
som har kunskaper som kan
göra utvecklingssamarbetet
framgångsrikt.

Samarbetet har gett resultat. Barnadödlig-
heten i världen har halverats sedan 1960
och medellivslängden har ökat i många 
länder. Men mödradödligheten har inte
minskat i den takt som vore möjlig och i 
de allra fattigaste länderna, särskilt i Afrika,
är hiv/aids ett mycket stort hot mot 
utvecklingen. 

FN har satt upp målet att fattigdomen i
världen ska halveras till år 2015. Viktiga delar
i det arbetet är att minska dödligheten bland
mödrar och barn, och att hejda spridningen
av hiv/aids. Sverige deltar i arbetet, tillsam-
mans med många andra länder, genom att
investera i hälsa i andra länder. 

Det gör världen rikare.

På www.rikedom.nu kan du testa din egen livslängd
och läsa mer om våra investeringar i bättre hälsa i
andra länder. Här kan du också promenera längs
”Dollar Street” och hälsa på i hem med olika eko-
nomiska förutsättningar världen över. 



Är du intresserad av att läsa mer om Sveriges roll
i det internationella utvecklingssamarbetet? Läs
OmVärlden! Vi skriver om politiken, ekonomin och
forskningen bakom Sveriges och andra rika länders
engagemang – eller brist på engagemang – i
världsfrågor. Vi följer upp, fördjupar och väcker
debatt. 

Tidningen kommer ut med åtta nummer om
året och ges ut av Sida.

PROVA TRE NUMMER UTAN KOSTNAD
Nu kan du prova tre nummer av OmVärlden utan
att det kostar något. Sedan får du ett förmånligt
prenumerationserbjudande från oss.

Ja, jag vill prova tre nummer av OmVärlden 
kostnadsfritt

NAMN

GATUADRESS

POSTADRESS

OmVärlden



KOMMER VÄRLDEN 
ATT KUNNA HEJDA 

SPRIDNINGEN AV HIV/AIDS? 

KOMMER VI ATT 
LYCKAS MINSKA 

MÖDRADÖDLIGHETEN? 

KOMMER 
BARNADÖDLIGHETEN 

ATT FORTSÄTTA MINSKA?

Följ utvecklingen 
i OmVärlden. 

Prenumerera tre nummer 
utan kostnad.

O
m

Världen
Svarspost
110 453 701 

110 30 Stockholm Frankeras ej

O
m

Världen
betalar porto



Fler välutbildade 
barnmorskor ger tryggare 

förlossningar
Välutbildade barnmorskor kan rädda många
mödrars och barns liv. Men i länder där kvinnor
har låg status, har barnmorskorna svårt att hävda
sig. För att stärka dem i deras yrkesroll stöttar
Sverige flera projekt. I Indien och i Nicaragua
har pilotprojekt påbörjats och i Afrika stöds ett
omfattande nätverk, där barnmorskor med
forskningsintresse från ett stort antal länder
söder om Sahara deltar.

Barnmorskorna uppmuntras att systematiskt
utvärdera sin verksamhet för att kunna förbättra
sitt arbete och sina relationer till kvinnorna.
Genom Internet, seminarier, nyhetsbrev, möten
och konferenser utbyter de erfarenheter och
forskningsresultat. Avsikten är att barnmorskor 
ska utveckla sin förmåga att tänka kritiskt för att
kunna förändra dåliga vårdrutiner. Ett exempel
är från Moçambique där kvinnor på grund av
platsbrist på sjukhusen, fött barn i samma säng.
Ofta smittades de av infektioner. Nu har de flesta
sjukhus skaffat sängar så alla blivande mammor 
får var sin.

Ökad kompetens ger ökad respekt från läkare
och beslutsfattare. Det gör det lättare för barn-
morskorna att påverka förlossningsvården i stort.
Det ger dem också större möjligheter att arbeta
för bättre hälsa överhuvudtaget bland fattiga
kvinnor.



FEMINA skapar het debatt 
om sex och hiv 

Femina Magazine i Tanzania varvar frågor om sex
och samlevnad med gatumode. Frågor om alkohol
och droger varvas med artiklar om IT. Tanken är
att både roa och oroa. Att skapa debatt om livsstil
bland unga i ett land där spridningen av hiv/aids
inte har hejdats. 

Kontakten med läsarna är viktig. Unga bjuds in
att delta och en del av redaktionen består av ung-
domar. Tidningen delas ut gratis i skolorna och
säljs på gatorna. Arbetsgivare har också börjat köpa
upplagor för att dela ut till anställda. I början
brydde sig inte politikerna, men efter en intervju
med premiärministern har Femina blivit ett viktigt
forum för beslutsfattare. 

Nu har Femina startat en TV-show, med en ung
och tuff programledare. Avsikten är att skapa en
öppen debatt om sex och livsstil, och sätta ännu
mera press på politikerna. 

Genom att använda underhållning som metod
för att nå ut har Femina fått stort genomslag.
Sverige bidrar med stöd och näringslivet i Tanzania
deltar aktivt, vilket är ovanligt i sådana här projekt.
Många frivilligorganisationer är också inblandade.
Men allra viktigast är samarbetet med ungdomarna,
det är deras engagemang som gör Femina levande.



Rent vatten ger 
bättre hälsa och ökad 

jämställdhet
I det krigshärjade Guatemala finns enorma skill-
nader mellan olika befolkningsgrupper och mellan
kvinnor och män. Det är ofta kvinnor och flickor
som hämtar det livsviktiga vattnet, ett tungt arbete
som kräver mycket tid och energi. Vattnet är ofta
förorenat och sprider infektioner och diarré-
sjukdomar hos befolkningen, något som drabbar 
barnen hårdast.

Sverige stöttar ett projekt som bidrar till rent
vatten för Guatemalas fattigaste. Men endast 
tillgång till rent vatten räcker inte. Genom att
utbilda människorna i hygien och sanitet, minskas
barnadödligheten och bybornas hälsa förbättras.

Det långa inbördeskriget har skapat misstro
mellan människor. Genom att stötta bildandet av
vattenkommittéer i byarna öppnas möjligheten
till dialog. Här diskuteras frågor om vatten och
avfall, men diskussionerna blir också grogrund
för en kultur där man löser konflikter med ord
istället för med våld. Denna kultur ger även kvin-
norna ett större inflytande och stärker demokratin.
När många är med och fattar beslut är det enklare
att förändra gamla mönster.

Rent vatten leder på detta sätt till både bättre
hälsa och ökad jämställdhet, till ökad kunskap
och demokrati.
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