Mål: Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Vad sägs om lite lavgröt?
Under slutet av 1860-talet blev det dåliga
skördar i Sverige. Befolkningen svalt och
för att kunna överleva åt man bröd bakat
med bark och gröt gjord på lavar. Eftersom
undernäring var ett vanligt problem blev
döden ett naturligt inslag i många familjer. Ur
detta föddes hoppet om ett bättre liv någon
annanstans.

Antalet fattiga människor i världen har minskat
kraftigt under de senaste årtiondena. År 1980
levde nästan varannan människa i extrem fattigdom. Idag är det ungefär 1 av 10 människor.
År 2030 ska den extrema fattigdomen i världen
vara utrotad. Det innebär att ingen ska behöva
försöka överleva på mindre än 16 kronor om
dagen.

Du vet att det finns 17 mål? Läs om alla 17 på www.globalamalen.se

2030?

Att vara fattig i Sverige har inte samma innebörd
som att vara fattig i Etiopien.
När tycker du att man är fattig om man
bor i Sverige?
Klimatet och naturtillgångar som skog, olja och metaller har stor betydelse för om ett land är rikt eller
inte. Men även om ett land har stora naturtillgångar
är det inte säkert att befolkningen har det bra. I flera
arabländer är det till exempel bara ett fåtal personer
som får ta del av alla pengar som oljeutvinningen
ger. Därför kan skillnaden i hur bra man har det, vara
lika stor inom ett land som mellan olika länder.
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Hur tycker du att vi ska göra för att uppnå det?

Svälten i Norrland. Tidningen Fäderneslandet, 1867. En moder ligger döende
medan sonen äter på en känga och en man täljer bark från trädet utanför.

Bara under 1870-talet flyttade cirka
100 000 svenskar till USA med drömmen
om ett bättre liv. De flesta svenskar slog sig
ner i delstaten Minnesota, som idag har en
hög andel svenskättlingar.

1980

Vad är det som har gjort Sverige till ett rikt land
tror du?
Paulos Berglöf, Sida

Sverige i världsklass på att hjälpa
Ett sätt att försöka jämna ut ojämlikheterna i världen är att ge
bistånd. År 2015 uppgick Sveriges bistånd till 40 miljarder kronor.
Om man slår ut det på Sveriges befolkning så innebär det i princip
att vi svenskar skänkte 4000 kronor per person till flyktingar och
människor i kris runt om i världen – den högsta siffran på 50 år!
Vad heter den svenska myndighet som förmedlar svenskt bistånd?

Du vet att det finns 17 mål? Läs om alla 17 på www.globalamalen.se

