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Å

r 2000 enades världens
länder om åtta milleniemål
för att höja utvecklingen i
världen år 2015. Ett av målen är att alla barn ska få utbildning men
i dag står cirka 70 miljoner barn utanför
skolsystemen. Enligt FN-organet Unesco
krävs det 16 miljarder dollar per år för att
finansiera alla barns utbildning i världen.
Det motsvarar sex dagar av världens militärutgifter per år enligt Global Monitoring Report 2011.
Att sätta flickor i skolan ger bättre
resultat än någon annan investering

eftersom att den satsningen bidrar till att
ytterligare fem av de andra millenniemålen kan nås. Några av de konsekvenser
som utbildning leder till är minskad
fattigdom, ökad jämställdhet, minskad
barnadödlighet, förbättrad mödrahälsa
samt hållbar utveckling genom ökad
produktivitet och ekonomisk tillväxt i
landet.
Ju mer utbildning mödrar får ju friskare blir deras barn. Utbildade kvinnor
dör även i lägre utsträckning i barnsäng
och de är i högre grad benägna att skicka
sina egna barn till skola. •

Afghanistan idag
•

Hälften av alla barn i skolålder får inte utbildning

•

De är miljoner till antalet och de flesta är flickor

•

Bristen på kvalificerade lärare är stor

•

Kvaliteten på undervisningen är ofta låg

•

Bristen på kvinnliga lärare begränsar flickors möjlighet till utbildning

Med ditt stöd kan SAK...
•

öka tillgången till utbildning, framförallt för flickor på landsbygden

•

förbättra kvaliteten på undervisningen

•

utbilda fler lärare, framförallt kvinnliga

Det kostar...
•

200 kr – Papper och pennor till en klass i ett år

•

400 kr – Skolgång för en elev i ett år

•

998 kr – Sittmattor och vattenpump till en skola med sex klasser

42 procent av världens barn som inte går i skolan lever i konfliktländer
(The Millennium Development Goals Report 2011).
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Millenniemålen
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Dödligheten bland barn under fem år: 199
av 1 000.
Skolor med tillgång till vatten: 55%
Barnarbete (7-13 år): 13%
Barnäktenskap: 39%
Födelseregister: 6%
Skrivkunniga vuxna kvinnor (över 15 år):
13%
Flickor som går i grundskola: 2,4 miljoner
Flickor som inte går i skola: 2,5 miljoner
Pojkar i grundskola: 4,6 miljoner
Källa: Afghanistan Country Programme 2011,
Unicef
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Mål 1: Halvera jordens fattigdom och
hunger
Mål 2: Se till att alla barn får gå i grundskola
Mål 3: Öka jämställdheten mellan kvinnor
och män
Mål 4: Minska barnadödligheten
Mål 5: Förbättra mödrahälsan
Mål 6: Stoppa spridningen av hiv och aids
Mål 7: Säkra en hållbar utveckling
Mål 8: Öka samarbetet kring bistånd och
handel
Mål 9: Afghanistan har ett extra
millenniemål: Att öka säkerheten genom
att förbättra den nationella armén och
polisväsendet, att röja landminor och
minska opiumodling
Arbetet med Afghanistans
millenniemål ska fortlöpa fram till år
2020 eftersom att landet inte skrev på
förrän år 2004.
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