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Global Action Theme (GA T) Badge Aktivitetsmateriale
Information til ledere
Pigespejdernes verdensorganisation WAGGGS har lanceret arbejdsmaterialet Global Action
Theme (GAT) under budskabet: Girls worldwide say: “sammen kan vi ændre vores
verden”. Materialet fokuserer på FNs otte milliniummål, Millinium Develpoment Goals
(MDG). Der er tale om otte konkrete mål, som skal nås inden år 2015. Målene er sat i
verden for at bekæmpe ekstrem fattigdom på hele kloden og blev vedtaget på FNs
Millennium-topmøde i New York i år 2000. Det var historiens største møde mellem politiske verdensledere.
Millenniumdeklarationen, som blev udarbejdet af de deltagende 189 stats- og regeringschefer, indeholder løftet om at:

“frigøre alle mænd, kvinder og børn fra de
håbløse og umenneskeliggørende forhold forbundet med ekstrem fattigdom.”
Initiativet opmuntrer piger, unge kvinder og medlemmer i alle aldre til at engagere sig
personligt i at ændre verden omkring dem.
Historisk set har WAGGGS ændret piger og unge kvinders liv gennem organisationens projekter og aktiviteter i de lokale samfund. Pigespejderarbejde giver medlemmerne berigende
oplevelser. Oplevelser der præger dem resten af livet. Ved at arbejde med GAT-mærket sår
WAGGGS og dets medlemmer sædekornene til sociale ændringer for kommende generationer.
Salil Shetty, Leder af FNs Millenniumkampagne, der koordinerer FNs og Non Governmental
Organizations (NGOers) involvering i MDG, siger, at der er tungvejende grunde til, at det er
vigtigt, at FN og WAGGGS skal arbejde sammen.

“Alle MDG vedrører fremtidige generationer. Fristen for at
opfylde målene er år 2015 og mange unge WAGGGSmedlemmer vil på det tidspunkt være lige ved at blive myndige samfundsborgere; derfor vil deres fremtid blive direkte
påvirket af MDG.”
MDG er rettet mod vigtige emner, der påvirker piger, unge kvinder og deres lokalsamfund.
Med kun få år tilbage inden året 2015, har regeringer, Millenniumkampagnen og NGOerne
indset, at MDG er langt fra at blive opnået. Medlemmer af det civile samfund må derfor
arbejde sammen for at holde de nationale regeringer ansvarlige.
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Introduktion til GAT-aktivitetsmaterialet
WAGGGS’ GAT-mærke er et aktivitetsmateriale, som hjælper børn
og unge mennesker med at lære om MDG og med at involvere
sig i de emner, der påvirker dem og deres lokalsamfund.
Materialet indeholder en stor, varieret mængde aktiviteter, som
jeres medlemmer kan vælge imellem. De kan vælge hvilket
mærkeniveau, de ønsker at arbejde frem imod. Nogle aktiviteter
er mere velegnede for yngre eller ældre medlemmer, og dette er
tydeligt markeret i materialet. Under alle omstændigheder bør I
vejlede jeres medlemmer omhyggeligt i valget af aktiviteter, fordi
I kender jeres medlemmer bedst, og derfor bedst kan vurdere
hvilke aktiviteter, der egner sig til dem.

Her er nogle gode forslag til, hvordan I kan introducere GAT-mærket
til jeres møder:
1. Begynd mødet med en af de nedenstående, indledende aktiviteter, som hjælper jeres medlemmer med at
komme i gang med at tænke over MDG.
2. Bed jeres medlemmer om at vælge hvilket niveau af mærket de ønsker at arbejde hen imod.
Niveauerne er: Basis, Udvidet eller Specialist.
3. Hjælp dem med at vælge nogle aktiviteter, som de gerne vil gennemføre for at tage mærket
Det er ikke nødvendigt, at de vælger alle de aktiviteter, som de vil arbejde med fra starten af, men
I bør foreslå dem, at de vælger en bred vifte af emner.
4. Støt jeres medlemmer i at arbejde med de aktiviteter som de har valgt.
5. Efter udførelsen af aktiviteten bør der være afsat tid til at diskutere/uddybe eventuelle spørgsmål eller
bekymringer, som måtte være opstået hos pigerne undervejs.
6. Husk at holde en fest/ceremoni efterhånden, som jeres medlemmer gennemfører GAT-mærket.

Forslag til introduktionsaktiviteter:

•
•
•

•
•
•

Sæt et white board eller en holder med flip-over-papir op, som medlemmerne kan skrive deres

tanker om MDG på.

Lav et gulvpuslespil bestående af WAGGGS’ budskaber, MDG og billeder.
Bed pigerne om at samle det.
Leg diskrimineringslegen: Inddel medlemmerne i to grupper baseret på nogle generelle kriterier så som

hårfarve, højde eller alder eller, hvis det ikke kan gå op, så inddel dem i 1’ere eller 2’ere eller A’er eller B’er.
Fortæl dem at det kun er den ene gruppe, der må lege en leg i dag, fordi de andre er anderledes.
Leg en kortvarig leg med den ”foretrukne” gruppe. Spørg bagefter: ”Var det retfærdigt?” Diskuter i hele
gruppen, hvorfor piger kan være underprivilegerede med hensyn til fødevarer, uddannelse og i deres adgang
til sundhedvæsenet. Brug GAT-mærkets faktablad som grundlag for dine argumenter.

Lav ordpuslespil bestående af budskaber ved at blande ordene sammen.
Lav en “ønskekasse”: Medlemmerne lægger deres ønsker/ideer til arbejde med et 2015-mål. Læs ønskerne

op for hinanden og diskuter dem. Stem derefter om hvilke mål I vil arbejde med.

Digt en sang, lav en dans, et råb eller en rytmisk serie over GAT-budskabet:
”sammen kan vi ændre vores verden”.
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At forholde sig til udfordrende emner

GAT-mærkets aktivitetsmateriale er blevet udviklet, så WAGGGS’ medlemmer i alle 145 lande kan
bruge det.
Det er sandsynligt at forskellige kulturelle og sociale forhold kan betyde, at nogle medlemmer vil
have det bedre med at skulle forholde sig til nogle emner end til andre af emnerne. Som ledere i
en ungdomsorganisation er I med til at udvide jeres medlemmers horisont. Forberedelse er
altafgørende, og det er vigtigt, at I støtter og hjælper jeres medlemmer, mens de arbejder sig
gennem GAT-mærkets aktiviteter, og at I afsætter tid til at diskutere eventuelle bekymringer, der
måtte opstå hos medlemmerne.

Gruppeaktiviteter og deling

Nogle aktiviteter kan udføres i en lille gruppe. I de tilfælde tæller gruppeaktiviteterne med i
den enkeltes eget mærke som én aktivitet. Når et medlem organiserer en aktivitet eller præsenterer noget for resten af gruppen, så har hun fuldført opgaven.

Udskrivningsformater

Det er vigtigt at jeres medlemmer er involverede i beslutningen om, hvilke aktiviteter de vil
gennemføre. I kan vælge at give dem individuelle små bøger eller udskrive oplysningerne på
store papirark og udstille dem i jeres mødelokale. Materialehæftets layout er lavet sådan, at
faktabladene kan udskrives samlet som en lille bog og siderne ”Hvad skal man gøre for at
tage mærket?” og aktiviteterne kan udskrives separat .
WAGGGS’ har udarbejdet inspirerende og ungdomsvenlige budskaber til FNs otte 2015-mål,
som kan bruges til GAT-arrangementer og til aktiviteterne:

Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult

girls worldwide say: “ Sammen kan vi udrydde ekstrem fattigdom og sult.”
Mål 2: Opnå grundlæggende uddannelse for alle

girls worldwide say: “Uddannelse åbner døre for alle piger og drenge.”
Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene og styrke piger og kvinders handlekraft

girls worldwide say: “At syrke piger og kvinders handlekraft vil ændre vores verden.”
Mål 4: Reducere børnedødeligheden

girls worldwide say: “Sammen kan vi redde børns liv.”
Mål 5: Forbedre mødres sundhed

girls worldwide say: “Enhver moders liv og helbred er værdifuldt.”
Mål 6: Bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme

girls wo
rldwide say: “ Vi kan stoppe spredningen af AIDS, malaria og andre sygdomme.”
Mål 7: Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling

girls worldwide say: “Vi kan redde vores planet.”
Mål 8: Opbygge et globalt udviklingssamarbejde

girls worldwide say: “Vi kan skabe fred gennem samarbejde.”
I kan downloade logoerne til disse budskaber på engelsk fra WAGGGS’ webside
www.wagggsworld.org
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Hvad skal man gøre for at få mærket?
WAGGGS’ GAT-mærke er bygget op som et aktivitetsmateriale lavet af WAGGGS
for at hjælpe dig med at lære om FNs milliniumudviklingsmål også kaldet MDG.
Der er mere end 100 interessante aktiviteter at vælge imellem. Bed din leder om
hjælp, hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre. Du kan gennemføre aktiviteterne alene eller sammen med din gruppe, men det er helt sikkert sjovest at
lave dem sammen!
De fleste aktiviteter er egnet til alle aldre, men aktiviteter mærket: ”Yngre medlemmer” er primært beregnet til
7-10-årige. Aktiviteter mærket med: ”Ældre medlemmer” er tilpasset medlemmer, som er 14 år eller ældre. Der
er en særlig aktivitetsgruppe med aktiviteter beregnet for meget unge medlemmer (under 7 år) på side 17.
Der er en liste over de generelle MDG og et kapitel til hvert enkelt mål. Hvis en aktivitet er markeret som en
gruppeaktivitet, så skal du planlægge og gennemføre den sammen med andre medlemmer af din gruppe. I kan
hver især tælle den med som en gennemført aktivitet til jeres eget mærke.

Nivauer
Der er tre niveauer af mærket, som du kan vælge imellem: Basis, Udvidet og Specialist. Du vælger selv, hvor
meget du vil lave, og om du vil tage et Basis-, Udvidet eller Specialistmærke.

Basismærket: 6 aktiviteter
Udvidet mærke: 8 aktiviteter
Specialistmærket: 12 aktiviteter (inklusive 4 fra samme MDG)
Du bør vælge en eller to aktiviteter fra den generelle liste, og derefter vælge forskellige aktiviteter blandt de
andre mål. Undgå at lave mere end en aktivitet fra hver MDG, med mindre du vil forsøge på at tage Specialistmærket. Specialistmærket er for dem, som ønsker at lære mere om ét bestemt MDG. Udover at gennemføre otte
MDG-aktiviteter skal 4 aktiviteter være fra samme MDG, for at blive specialist.

Yderligere information og det næste trin
Improve
maternal health

På side 15 finder du en liste over hjemmesider, som kan hjælpe dig
med at lære mere om MDG. Der er ligeledes forslag til, hvad du kan
gøre, når du har gennemført mærket.
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Fra side 21 er der generelle faktablade om MDG og et faktablad
om hvert MDG. Du kan bruge faktabladene som hjælp til at
gennemføre dine aktiviteter.

?

Did you know

ments
Position State

22
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GATs generelle aktiviteter

Sammen kan vi
ændre vores verden
Disse aktiviteter vil hjælpe dig med at lære generelt om MDG.
Gennemfør en eller to af disse aktiviteter, før du går videre med
aktiviteterne for hver af MDG.

.
1 GruppeaktiviteEnt..pers
r spændes ud mellem dem.
on repræsenterer et mål hver. En sno
Vælg 3 eller flere MDG.

.

tter dem til hinanden. Sæt et
Diskuter i din gruppe, hvad der kny
knytter 2015-målene til hinanden.

papir fast på snoren, hvorpå I skriver,

hvad der

2 Gruppeaktivitet...

Valg: Kandidater holder en tale om et emne, der påvirker deres lokalområde, og som hænger sammen
med et af MDG.

3

Vælg to MDG som påvirker dit land og skriv et 5 minutters radioindslag om dem. Hvad forbinder dem? Hvordan kan problemet håndteres? Forsøg at få dit foredrag transmitteret af en lokalradiostation eller læs det op for din gruppe.

4
5

Skriv postkort og send dem eller uddel dem til dit lokalråd. Beskederne kan indeholde statistik fra
GAT faktabladene, fra andre NGO’er, fra din regering eller oplysninger fra FN, fx ”Hver dag dør 5000
børn af sygdomme relaterede til forurenet vand”. (UNICEF)
Giv modtageren mulighed for at svare på din besked.

Lav et computerspil eller et papirbaseret spil (for eksempel: Galgeleg) hvor spillerne skal gætte
MDGs slagord og budskaber

6 Gruppeaktivitet...
Spil Kalejdoskop: I grupper bestemmer I jer for, hvordan man kan vise flere forskellige MDG ved

hjælp af mime, bevægelse eller dans. Når lederen siger ”start”, fremvises det første mål. Når der siges
”sceneskift”, skifter skuespillerne til et andet mål, mens den anden gruppe skal gætte, hvilket MDG det
var der blev opført og hvorfor.
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GATs generelle aktiviteter fortsat
7 Bingo!

Skriv forskellige GAT emner og budskaber på en 3 x 4 rækkers bingoplade. Lederen læser udtrykkene højt, og du krydser dem af. Når du får en hel plade fyldt ud, så råber du ”Bingo!” for at vinde
spillet.

8

Lav et kæmpe puslespil hvor du bruger girls worldwide say “sammen kan vi ændre vores
verden” eller andre GAT-budskaber, og udsmyk det med dine egne billeder. Skær det ud, og
bed de andre om at samle det.

Design et mærke, et smykke eller et venskabsarmbånd, hvor du bruger de otte MDG-farver
her fra GAT-materialet. Tegn et billede af det, du vil lave eller, lav det og vis det for din gruppe.

9

10

Sid i en cirkel. For at starte legen, så hvisk et GAT-budskab eller emne i din nabos øre.
Bed pigerne om at lade budskabet vandre rundt i cirklen. Den sidste deltager skal fortælle
gruppen, hvad hun hørte. Er det det samme budskab som det var i starten? Prøv det igen!

11 Lav et puslespil med ord, hvor du bruger GAT emnerne og afprøv det i din gruppe.
12
13

Vælg et GAT emne og find ud af så meget som muligt om det. Lav en plakat af
genbrugsmaterialer og fremvis den i dit lokalområde.

Vælg et MDG og lav en scrapbog hvor du bruger relevante avisartikler, tegninger, fotografier og
dine egne ønsker og idéer.

14

Lav ”FLASH CARDS ” om hvert MDG og GAT-budskab. Lav et tilsvarende kort, som
viser et billede eller et budskab som passer til målet. ”Flash card”-sættene kan
udtrykke MDG ved et enkelt ord eller et budskab. Spil et spil a la Flip! for at matche
kortene.
Ældre medlemmer kan lave ”flash cards” for yngre medlemmer.

15 Lav research i aviser, artikler i blade mv. om et eller flere GAT emner.

Sammenlign de forskellige artikler og skriv en kort artikel som opsummerer det du har fundet
ud af. Del det med andre via e-mail eller send det til en lokalavis.

mmer...
16 Ældre medlege
ment for at
Afhold et arran

iter lokalfremme kendskabet til GAT. Inv
d indflydelse
områdets beboere og andre me
.
og drøft jeres planer med dem

18 Ældre medlemmer...

Design, promovér, producér og sælg et
mærke i foram af et bånd om et udvalgt GAT-emne.
(Promovér til yngre medlemmer, der har gennemført
3 GAT-aktiviteter.)

17 Ældre medlemmer...

Lav et falsk interview for yngre piger
for at forklare GAT og hvordan det hænger
sammen med MDG.

19 Ældre medlemmer...
Lær om fortalervirksomhed

gennem WAGGGS’ ”Advocacy Toolkit”
(side 15) og planlæg en lokal kampag
ne.
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6

1

MDG1

sammen kan vi
udrydde ekstrem
fattigdom og sult

aktivitetsblad
Udrydde ekstrem fattigdom
og sult
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medlemmer...
r at leve for om dagen.
1 Yngre
har mindre end én amerikansk dolla
man
når
er,
m”
gdo
fatti
trem
”eks
at
fastslår,
MDG 1

vej, hvad du ville kunne købe for den

og over
Find ud af hvor meget det er i din møntfod

sum penge.

medlemmer...
2 Yngre
Lær om et land i den del af Afrika, der ligger syd for Sahara, i det sydøstlige Asien eller i Centralamerika.
Beskriv for din gruppe, hvordan det må være at leve i fattigdom i det land. Måske kan du finde en bog, der
fortæller om børns liv i forskellige lande.

Overvej hvordan piger overlever under ekstrem fattigdom. Skriv en ”en-dag-i-livet” historie baseret på
det du har lært.
Lav en menu til én to-dagestur. Vær sikker på, at
måltiderne indeholder en afbalanceret og næringsrig
kost. Find ud af, hvor meget det koster pr. person og pr.
dag. Sammenlign udgifterne med det beløb mennesker,
Del pigerne i tre grupper. Giv én gruppe
som lever i eksterm fattigdom, har at leve for pr. dag.
20 perler, én gruppe 10 perler og den
Afprøv ”160 km-diæten”. Spis i løbet af en uge kun
sidste gruppe én perle pr. person. Lav en
fødevarer,
der er produceret inden for 160 km’s afstand fra,
udstilling af fødevarer (mel, brød, kartofler,
hvor
du
bor.
Hvordan kan du finde ud af, hvor en fødevare er
men også slik, dyre krydderier osv.) og sæt
produceret?
prismærker på dem. Spørg hver gruppe,
hvad de vil købe, hvis perlerne repræsenLær om WAGGGS’ opfordring til handling på Verdens
terede alle deres penge. Bland bagefter
Fødevaredag den 16. oktober og på den Internationale Dag
grupperne. Hvordan ville de kunne hjælpe
for Udryddelse af Fattigdom den 17. oktober. Du kan læse
hinanden? Hvordan kan regeringer hjælpe
opfordringer til handling på kommende og tidligere
mennesker, som lever i fattigdom?
internationale dage på: http:/www.wagggs.org

3

4 Gr oup Activity ...

5
6
7

er...
8 Ældre medlemm
hjemløseherberg
Meld dig som frivillig i et
eller i et suppekøkken.

9 Ældre medlemmer...
Lær om hungersnød og hungersnødsteori. Arranger en debat om fordelene og udgifterne der er

forbundet med fødevarenødhjælp. Det afhjælper
den umiddelbare sult, men den er dyr og kan
påvirke den lokale fødevareproduktion negativt.

medlemmer...
11 Ældre
Gruppeaktivitet...
Ved-Vil-Lært (VVL) skema: Diskuter verdensfattigdom i gruppen. Udfyld VVL-skemaet mens gruppen
diskuterer - læg mærke til hvad gruppen ved, hvad den
gerne vil vide og hvad den har lært om verdensfattigdom.
Hvad VED vi
om verdens
fattigdom?

Hvad VIL vi gerne
vide om verdens
fattigdom?

Hvad har vi LÆRT
om verdens
fattigdom?

10 Ældre medlemmer...

Undersøg årsager til at der er hjemløse
i
dit lokalområde og hvordan det er
forbundet med fattigdom. Tal med lokale
eksperter,
som arbejder med problemet. Frem
læg det
du har fundet for din gruppe.
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Afhængig af hvad gruppen ved fra starten, kan forskellige
tekster gives som udgangspunkt for gruppen.

2

MDG2

Uddannelse åbner
døre for alle
piger og drenge

aktivitetsblad
Opnå grundskoleuddannelse
for alle piger og drenge

World Association of Girl Guides and Girl Scouts

er...
1 Yngre medlemenm
tegning af din tur hen til dit
Tag billeder eller tegn

2 Yngre medlemmer...

Meld dig til at bruge en time af din tid på at lære en,
der er yngre end dig en ny færdighed.

4

Lav en tegneserie om nedenstående situation: Fatima vil
gerne gå i skole for at kunne blive lærer, men hendes forældre
kan ikke betale for undervisningen. Hendes ven Sara fortæller
hende at UNICEF har betalt for hendes undervisning. Fatima
fortæller sin mor om det, men moren siger, at alle synes det er
spild af kræfter at uddanne piger. Hvad sker der bagefter?

Undersøg hvor din lokale lektiecafé, og
meld dig til at hjælpe centret i en
bestemt periode. Fortæl din gruppe
om dine oplevelser.

8

Vælg to udviklingslande, et tæt på og
et langt fra dit land. Undersøg
hvordan uddannelsesforholdene er i
dem for en pige på din alder. Sammenlign dem med dit eget land. Har I
lignende eller anderledes forhold?
Diskuter sammen med din gruppe,
hvilke vanskeligheder piger, som gerne
vil tage en uddannelse, har i udviklingslande.

Undersøg hvorfor det er vigtigt for alle
børn at have mulighed for at gå i skole.
Fortæl ti mennesker om det, du har
fundet ud af.

uter hvordan din tur
spejdermøde. Vis det for din gruppe. Disk
spejdersøstre har i
kan være anderledes end den tur, dine pige
udviklingslande.

3
5
6

Vælg et eller to fakta for MDG2’s faktablad og lav et
rollespil for at illustrere problemet.

7

Lav et brætspil ved at tegne en sti fra ”hjemme” til
”skole” på et stykke karton. Inddel stien i 30 nummererede felter og skriv nedenstående budskaber på
forskellige felter:

a.
b.
c.
d.

Der er ingen skole i din landsby - gå tilbage til start. .
Dine forældre har ikke råd til at sende dig i skole - sid en tur over.
Dine forældre tror på uddannelse - spring 4 felter frem.
Du er nødt til at arbejde for at hjælpe din familie - gå 6 felter tilbage.

e. UNICEF har hjulpet med at bygge en skole i din landsby slå et ekstra slag
f. Du bliver tvunget til at gifte dig med en gammel mand gå tilbage til start.
g. UNESCO har betalt for sin undervisning - spring 4 felter frem.
.
h. Du er tvunget til at blive hjemme for at passe dine yngre
søskende - gå 6 felter tilbage.
i. UNICEF giver din skole udstyr - spring 4 felter frem.
j. Der er landminer og soldater på din skolevej - sid en tur over.
k. UNESCO har hjulpet med at uddanne din lærer - slå et ekstra slag.
l. UNICEF har udstyret din skole med rent vand, toiletter og
håndvaske - spring 4 felter frem.

Spil spillet. Du skal bruge en terning og hver spiller skal
bruge en brik (f.eks. en perle eller et korn). Kast terningen
og ryk det antal felter,. som terningen viser. Hvis du lander
på et tekstfelt, skal du gøre det, der står. Den første i skole
vinder.

9 Ældre medlemmer
Tal med en lærer i grundskolen om hendes
oplevelser. Hvis du selv er ung leder, kan du
dele dine erfaringer om at arbejde med
yngre piger.

10 Ældre medlemmer
Un

dersøg hvor mange analfabeter, der er
i dit land. Meld dig til at hjælpe en pers
on,
som kæmper med analfabetisme elle
r find
ud af hvor din lokale lektiecafé er og
meld
dig som hjælper.

11 Ældre medlemmer..
Hvilke barrierer er der ift. at indfri dette mål i
udviklingslande (fx regeringernes valg/sociale/
økonomiske faktorer)? Skriv en artikel om det
du har lært og få andre til at læse den.

World Association of Girl Guides and Girl Scouts
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6

MDG6

3

MDG3

at styrke pigers
og kvinders handlekraft
vil ændre vores verden

aktivitetsblad
Fremme ligestilling og styrke
pigers og kvinders
handlekraft.

World Association of Girl Guides and Girl Scouts

edlemmer...
1 Yngre m
på et stykke papir. Klip tegningerne
etter af dit hoved og af dine hænder
Tegn silhu

r til hvordan du kan hjælpe andre. På
ud. På papirhovederne skrives idée
at hjælpe
g, du kan gøre med dine hænder for
papirhænderne skrives mulige tilta
elokale.
andre. Udstil billederne i jeres mød

2
4
5

8

Lær mere om de problemer, som dine jævnaldrende oplever (som fx mobning) og skriv en
historie, hvor du opfinder personerne om det
emne. Læs den for din gruppe.

3

Lav research om Kvindernes Internationale
Kampdag.
Arranger en begivenhed eller lav en aktivitet for
at fejre den.

Lav et interview med tre kvinder fra forskellige generationer. Undersøg hvordan holdninger til at dele
ansvar, pligter i hjemmet, i familie og på arbejdspladser, har ændret sig for dem som kvinder. Lav en plakat
for at vise ændringerne og vis den for din gruppe.

Lav budskabskort for at skabe opmærksomhed om
ulige behandling af piger og kvinder (på computer
eller håndskrevne) og giv dem væk – fx. kan budskabet være: ”Vidste du at piger er underlagt undertrykkelse, udnyttelse og diskriminering pga. deres
køn?”(fra UN The Girl Child). Eller “Uretfærdighed og
umenneskelighed over for én person, er uretfærdighed og umenneskelighed over for alle personer”.
Udsmyk budskabet med billeder.

Lav interview med kvinder og mænd, som
har utraditionelle roller i hjemmet eller på
deres arbejdsplads. Bliver de behandlet som
ligeværdige af deres ligemænd? Møder de
fordomme? Har de oplevet en forandring i
årenes løb?

6
7

Skriv en kort artikel om ligestilling og
send den til en lokal avis.

Lær om WAGGGS’ opfordring til handling

for Kvindernes Internationale Kampdag den
8. marts. Du kan se opfordringer til
kommende og tidligere international dage
på WAGGGS’ hjemmeside.

9 Ældre medlemmer...

Vælg en traditionel historie (fx et eventyr) fra dit land og
omskriv den for at illustrere problemerne med ligestilling mellem kønnene.

10 Ældre medlemmer...

Hvad kan du mere gøre for at slå et
slag for sand kønsligestilling i dit hjem
, i din pigespejderorganisation,
i din skole eller i andre aktiviteter, som
du deltager i? Tænk på tre ting,
som du kan gøre, og gør noget
ved en af dem. Brug ”WAGGGS Adv
ocacy Toolkit” til at identificere og plan
lægge handlingen.

11 Ældre medlemmer...
Lav et interview med en kvinde, som har stået
overfor udfordringer i sit liv pga. at hun er kvinde.
Lav et skuespil baseret på hendes historie. NB! Brug
omtanke når du stiller spørgsmål til en anden
persons liv.
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...
12 Ældre medlemmer
kunne
Diskuter i grupper, hvordan du ville

ertrykkelse
hjælpe en ven, som lider under und
Hvilke tegn
).
i hjemmet (psykisk eller fysisk vold
ke
Hvil
findes der på vold i hjemmet?
d for
ikke-voldelige tilgange er til rådighe
situation?
an
såd
mennesker, der befinder sig i en

6

4

MDG4

sammen kan
vi redde
børns liv

aktivitetsblad
Reducere
børnedødelighed

World Association of Girl Guides and Girl Scouts

aktivitet...
gre medlemmer... Grup,pe
Yn
re deltagere ved at røre ved dem.
1 Leg myggetagfat: To deltagere er myg og de ”bider” de and
r
form af en spillebrik. Hvis en deltage

d fået et ”myggenet” i
Nogle af deltagerne har i hemmelighe
kan blive ved med at lege.
de deltagere, som har et myggenet,
Kun
n.
lege
de
forla
hun
skal
,
bidt
er
bliv
slutter, når der kun er
re fra én deltager til en anden. Legen
vide
s
give
d
ighe
mel
hem
i
bør
”
ttet
”Ne
deltagere med ”myggenet” tilbage.

Yngre medlemmer...
2 Lav
et vandfilter: Find eller lav noget snavset vand ved at tilsætte madolie, jord og små stykker

papir. Få hjælp af en voksen til at skære en plastikflaske over på midten. Vend den øverste halvdel på
hovedet, så den fungerer som en tragt. Byg dit filter i tragten ved hjælp af grus, sand og vatkugler .
Eksperimenter med forskellige lag af filtermateriale for at se, hvilken udgave der er mest effektiv. Drik
ikke det filtrerede vand!

3

Brug de oplysninger du kan finde på faktabladet om MDG nr. fire eller andre til at skrive 10
quizspørgsmål, og lav en quiz for og med din
gruppe.

5

Lær om WAGGGS’ opfordring til handling på

7

den Internationale Børnedag den 20. november.
Du kan læse om opfordringer til handling for
kommende og tidligere internationale dage
på: http://www.wagggsworld.org

Læs om den internationale ”vaske hænder

dag” og opfind en leg, som kan bruges til at
gøre reklame for dagen i din pigespejdergruppe.

8 Gruppeaktivitet
Leg ” klask myggen”: Vejledning for ledere:
Hver deltager skal bære en avishat eller papirshat
med et billede af en myg. Hver deltager skal have
et bat lavet af en lang strømpe med en svamp inde
i tåspidsen. Deltagerne skal forsøge at slå hinandens hatte af med deres ”strømpebat”. Den sidste,
som har en hat på hovedet, vinder legen.

4

Lav denne hjemmelavede opskrift på en
rehydreringsvæske, som gives til børn, der lider af
dehydrering, og lad resten af gruppen få en
smagsprøve : Bland 1 teskefuld salt, 8 teskefulde
sukker og 1 liter rent vand sammen indtil saltet og
sukkeret er helt opløst.

6 Gruppeaktivitet

Læ

r noget om en af de følgende muligheder
for hvad man kan
gøre for at nedsætte børnedødeligh
eden: vaccination af børn,
håndhygiejne eller myggenet. Lav en
fiktiv tv-reklame eller
reklameplakat om tiltaget, og vis den
til din gruppe og til andre
i lokalområdet.

9

Læs om den Internationale ” vaske hænder dag”.
Arranger din egen i dit lokalområde.

10 Ældre medlemmer...
Vælg et udviklingsland langt fra dit hjemland og find
ud af, hvorfor børnedødeligheden er høj i det land,
og hvordan den kan reduceres. Præsenter det, du har
lært, på en interessant måde for din gruppe.

11 Ældre medlemmer...

Se på et verdenskort og marker de lande, der har størst børnedødelighed i verden. Lær én ting,
som har noget med børnedødelighed at gøre, for hvert af de fem lande. Skriv derefter en avisartikel.

Yderligere information og materiale om børnedødelighed kan hentes på www.savethechildren.org.uk

World Association of Girl Guides and Girl Scouts
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6

5

MDG5

aktivitetsblad

MDG
enhver moders liv og
helbred er værdifuldt

Forbedre
mødres sundhed

World Association of Girl Guides and Girl Scouts

1 Yngre medlemmer... og deres familier, at mødre er i sikkerhed, er sunde, raske og glade.
der
Det er ikke kun vigtigt for kvin
du kan gøre for din mor eller
babyer. Tænk på fem søde ting
s
dere
ser
pas
de
i
ford
igt,
vigt
er
Det
æl så din gruppe om det.
dem gjort inden næste møde, og fort
få
at
Prøv
der.
ken
du
mor
en
and
en

2 Yngre medlemmer...

Tal med din mor eller en anden mor om, hvordan det er at være

mor. Hvad er godt ved det, og hvad er ikke så godt ved det? Lav en
tegneserie om det.

3
5

Brug faktabladet til MDG5 og andre oplysninger til at skrive en artikel eller et 5 minutters radioindslag
om dette mål. Forsøg at få den trykt eller sendt i radioen.

4

Find ud af hvad Verdenssundhedsorganisationen WHO gør for at sikre mødres sundhed og

6

Lav en plakat for at vise ting, der kan true gravide kvinder, så som tobaksrygning, alkohol og

læs om Verdenssundshedsdagens emner i de seneste fem år. Vælg tre tiltag og fortæl din
gruppe om dem.
Tal med en mor om hendes graviditet. Har hun haft helbredsproblemer, eller var der fordele forbundet
med at være gravid og med at få børn? Skriv et digt om hendes oplevelser.
usund livsstil. Udstil den et sted, hvor kvinder kan se den.

7 Ældre medlemmer...

Opfør et rollespil om to teenagepiger,

hvor den
ene er gravid, og den anden ikke er
gravid. Hvad har
de tænkt sig at bruge deres liv på, når
de forlader
skolen?

8 Ældre medlemmer...
Undersøg helbredsrisiciene ved teenagegravidi-

tet. Besøg et familieplanlægningscenter og forhør
dig om, hvad de gør for at forhindre teenagegraviditeter.

9 Ældre medlemmer...
Brug tegninger og billeder fra blade til at lave to
plakater. Den ene plakat skal illustrere årsagerne til,
at teenagere bliver gravide; den anden plakat skal vise
kvinders, såvel som mænds og samfundets generelle
adfærd, der reducerer risikoen for teenagegraviditeter.
Diskuter hvorvidt et valg, du tager, kan gøre dig glad,
og hvad der sker efter et forkert valg. Diskuter derefter,
hvordan det må være, slet ikke at have et valg.
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er
ldre medlemm
10 Æ
lem
mel
der
er
g
Hvilken sammenhæn

MDG 5 og de øvrige MDG'er? Lav en
grafisk fremstilling, der viser,
hvorfor det er vigtigt at forbedre
sundhed hos mødre, og hvordan
at
denne forbedring vil hjælpe med til
.
nå to eller flere af de andre MDG'er

6

6

MDG6

aktivitetsblad
Bekæmp HIV/AIDS,
malaria og andre
sygdomme

Vi kan stoppe spredningen
af AIDS, malaria
og andre sygdomme
World Association of Girl Guides and Girl Scouts

1 Yngre medlemmer...

g for at
af sygdomme. Tegn en sjov tegnin
God hygiejne forhindrer spredningen
op på et
den
g
hæn
og
tik
plas
i
der. Laminer den
fremhæve vigtigheden af at vaske hæn
i dit lokalområde..
badeværelse, et toilet eller i et køkken

2 Yngre medlemmer...
Giv hver gruppe et ord, der er forbundet med malaria. Hver gruppe skal fremvise deres ord
ved at mime. Resten af gruppen skal forsøge at gætte ordene:

RENT VAND, MYGGENET, MYGGESPRAY, FERIEREJSE, MYGGEBID.

Diskuter i gruppen, hvordan ordene hænger sammen med malaria.

3

Hvis malaria findes i dit land eller dit lokalområde, så lav en lille brochure baseret på vores faktablad
for at gøre opmærksom på og gøre reklame for måder, man kan undgå sygdommen på.

4
5

Brug faktabladet til MDG 6 til at lave en liste over sande og falske udsagn om HIV og AIDS. Lav en
aktivitet med din gruppe, hvor de skal gætte hvilke udsagn, der er sande og hvilke, der er falske.
Diskuter hvad gruppen har lært af aktiviteten.

6
7

Download AIDS mærkematerialet fra http:/www.wagggs.org og lav en aktivitet derfra.

Besøg en person som har HIV/AIDS og tilbyd at hjælpe og støtte personen.

Lær om hvordan man kan forhindre smitsomme sygdomme. Spil et spil med din gruppe fra WAGGGS'
”AIDS training toolkit”, der er en faktabog om HIV/AISDS, for at lære om beskyttelse mod HIV.

8

Forestil dig en situation, hvor en familie opdager, at et af dens medlemmer lider af en farlig

smitsom sygdom. Lav et dukketeaterstykke eller et kort teaterstykke, som skal vise situationen, og
hvordan den kunne være blevet forhindret. Opfør det for din .gruppe og flere andre fra lokalområdet.

9 Ældre medlemmer...

Tag kontakt til en lokal organisation, der
arbejder med mennesker, som lide
r af
HIV/AIDS. Meld dig frivilligt til at delt
age
.
i og støtte deres arbejde.

10 Ældre medlemmer...
Unge mennesker kan føle sig presset af andre til at dyrke sex i en tidlig alder eller uden at
bruge prævention. Lav et rollespil i grupper af 3-4 personer for at vise, hvordan gruppepres
kan påvirke unge mennesker, og hvordan man kan overvinde det.
Prøv at spille online-spillet:”What would you do?” (Hvad ville du gøre?) for at blive inspireret
inden rollespillet: http://www.unicef.org/voy/explore/aids/explore_1360.html

World Association of Girl Guides and Girl Scouts
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MDG

7

MDG7

Vi kan redde
vores planet

aktivitetsblad
Sikre en miljøvenlig og
bæredygtig udvikling

World Association of Girl Guides and Girl Scouts

gre medlemmer...uden elektricitet. Planlæg aktiviteter du kan
1 TilbYn
ring en time efter solnedgang
pe.
t af det tidsrum og del idéerne med

lave med venner eller familie i løbe

2 Yngre medlemmer...

3 Yngre medlemmer...

Opfind en leg eller lav et stykke legetøj
ud
af naturmaterialer, så som pinde.
Prøv legen/legetøjet med dine ven
ner.

Gå en tur i en skov eller en park. Vælg 5 ting som
du nød på turen, og fortæl din gruppe om dem ved
hjælp af en tegning, du har lavet.

4

Registrer din families forbrug af energi og

genbrug i dit hjem. Vis din familie, hvad du har
fundet ud af, og forsøg at forbedre noget i
løbet af de næste to uger. Skriv resultaterne
ned og sammenlign dem. Lav en plakat for at
fremme genbrug eller for at nedsætte udslippet af drivhusgasser. Udstil et sted, hvor den
kan ses af folk i lokalområdet.

10

Flowdiagram: Brug nedenstående overskrifter
til at lave et flowdiagram over dårlige sanitære
forhold og manglende drikkevand der har
indflydelse på et lokalsamfund. Tilføj selv flere
områder efter behov. Dit flowdiagram vil nok
ende med at ligne et edderkoppespind, som går
i en bestemt retning. Tegn pile, så man kan følge
retning af årsagseffekten i skemaet. MDG 7
flowdiagramkort:
Sygdomme

Ingen toiletter derhjemme eller i
skolen
Skolen kan ikke finde gode lærere
Lidt eller ingen uddannelse
Formindsker fremtidig indkomst
Teenagepiger holdes væk fra skolen
Børn holdes væk fra skolen
Mangel på undervisning i ernæring

Diarré svækker kroppen
Forøget risiko for fremtidige
sygdomme
Indflydelse på spædbarnsdødeligheden
Udgifter til medicin dræner
indtægter
Svækker familiens indkomst
Forlænger fattigdommen

Du kan starte dit flowdiagram sådan:

Skolen
kan ikke finde
gode lærere

5

Læs om kampagnen: ”Our World, Our Food,

6

Deltag sammen med andre medlemmer af
WAGGGS i Unite4Climate kampagnen. Lær
mere om den på:
http://www.wagggsworld.org

7

Lær om WAGGGS’ opfordring til handling på

8

Lær om vandbeskyttelse i dit lokalområde.

9

Hold øje med mængden af emballage, der

Our Climate” (Vores verden, vores mad, vores
klima), og om, hvordan du kan deltage i den
på
http://www.yunga.org/scans/gallery_en.asp

Verdens Miljødag den 5. juni. Du kan læse om
opfordringer til handling på kommende og
tidligere internationale dage på:
http://www.wagggsworld.org

Lider dit område af oversvømmelser eller
tørke? Hvordan håndterer myndighederne det?

kommer ind i dit hjem i løbet af en uge. Tæl hvor
mange forskellige slags der er, og læg mærke til
hvilke materialer, de er lavet af. Hvor meget af
emballagen kan genbruges? Hvad kan der gøres
for at nedsætte mængden af emballage?
Diskuter med din gruppe hvad der kan gøres for
at forbedre situationen.

11 Ældre medlemmer...

Ingen
toiletter hjemme
eller i skolen

.
Lær om elektronisk affald – kaldet e-waste

Sygdom

Diarré
svækker kroppen

13
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ved
Find gode eksempler i andre land (fx
,
ada
Can
n,
internetsøgning på: Edmonto
din
til
erne
e-waste) og fortæl om eksempl
isk
gruppe. Hvordan genbruges elektron
at
for
gøre
affald i dit land? Hvad kan du
forbedre situationen?

6

8

MDG8

Vi kan skabe fred
gennem
samarbejde

aktivitetsblad
Opbygge et globalt
udviklingsarbejde

World Association of Girl Guides and Girl Scouts

1 Yngre medlemmtøj,er.se..TV eller bruge
Undlad at lege med lege

pe, hvad du

computer en hel dag. Fortæl din grup
gjorde i stedet for.

3

fattigere end dit. Fortæl en historie om to
børn med forskellig livsstil. .

Skriv beskeder om fred i hele verdenen og tolerance over for børn i lande rundt om på hele
jorden. Send et postkort til en anden pigespejder i et andet land.

Læs WAGGGS’ opfordring til handling på Verdens Fredsdag den 21. september og deltag i fejringen af
den: http://www.wagggsworld.org

6
7

Lær om børns liv i lande som er rigere eller

Hvad betyder ”fair trade”? Fremskaf tre fair tradeprodukter og vis dem for din gruppe.

4
5

2 Yngre medlemmer...

Lav fem armbånd og find ud af fem fakta om hvordan piger lever i et andet land. Fortæl om dem
til fem venner eller familiemedlemmer og giv dem hver et armbånd.

Find ud af hvad udviklede lande har lovet udviklingslande i form af hjælp, gældssanering, og fair trade.
Skriv en kort artikel og forsøg at få den trykt i en lokalavis.

8 Ældre medlemmer...
Definer begreberne ”udviklingslande” og ”udviklede lande”. Undersøg hvordan de forskellige
typer lande hænger sammen og hvordan de
hjælper hinanden. Præsenter det du har fundet ud
af på en kreativ måde.

...
9 Ældre medlemmrer
et udviklet

Er dit land et udviklingsland elle
me
land? Vælg 2 andre lande som er i sam
eder
ligh
om
dem
til
r
note
v
skri
kategori og
særlige
og forskelle. Hvad gør at de er i den
og send
kategori? Skriv en artikel om det
den til en lokalavis.

8 Ældre medlemmer... Gruppe
aktivitet...
Lær om et land, der er kategoriseret

a.
b.
c.
d.
e.

som ”udviklingsland” og diskuter

følgende spørgsmål:

Betyder det at alle er fattige eller sult
ende?
Om politik: Har landet demokrati? Hvo
r velstyret er det?
Økonomi: Kan folk tjene nok til at klar
e sig? Er der stor forskel på rige og
fattige?
Gennemskuelighed: Stoler man på
embedsmænd og autoriteter? Er korr
uption et stort problem?
Er lovene retfærdige og håndhæves
de?
Sikkerhed: Er der et sikkert socialt netv
ærk? Er landet sikkert at leve i?

World Association of Girl Guides and Girl Scouts
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Yderligere oplysninger
På WAGGGS hjemmeside under GAT findes brugbare links og andre nyttige informationer på engelsk.
Blandt dem finder du GAT/MDGs budskaber, som kan downloades fra:
http://www.wagggsworld.org
Herfra kan også ”WAGGGS Advocacy Toolkit” hentes:
http://www.wagggsworld.org
‘The Right to Food: A Window on the World’ cartoon book developed by WAGGGS and the FAO (Food and
Agriculture Organization of the United Nations)
http://www.wagggsworld.org
En ungdomsrettet hjemmeside om MDG:
www.cyberschoolbus.un.org/mdgs
Dokument om køn og MDGs:
http://www.undp.org/women/mdgs/gender_MDGs.pdf
Millennium Kampagnens webside:
www.endpoverty2015.org
FN Udviklingsprograms side om MDG:
http://www.undp.org/mdg/
Rapport om MDG:
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/MDG_Report_2008_En.pdf
Oversigt over landenes fremskridt i forhold til MDG:
http://www.undp.org/mdg/tracking_countryreports2.shtml
Indikator over fremskridt i forhold til MDG:
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Products/ProgressReports.htm
Eksempler på MDGs succeshistorie:
http://www.mdgmonitor.org/story.cfm?goal=7

Har du taget mærket? De næste skridt...
Nu hvor du har taget mærket, ved du meget mere om MDG og de udfordringer, børn og unge mennesker står over for
i forskellige lande. Hvis du gerne vil gøre mere, finder du her nogle forslag til, hvad du kan gøre mere:

• Lav og gennemfør en lokal eller national fortalervirksomhedskampagne (advocacy) (læs i ”Advocacy
toolkit” for at finde inspiration)

• Bliv hørt: Involver dig i diverse høringer. Deltag i ungdomshøringer i dit land, og udtal dig på vegne af unge
medlemmer i din organisation eller find andre beslutningstagere, som du gerne vil arbejde sammen med.
• Grib til handling: find kommunale projekter, der har sammenhæng til GAT-aktiviteterne og involver dig i dem.
• Grib til handling: På WAGGGS hjemmeside under ”Take action” kan du læse om hvordan du kan gribe til handling
• Undervis: Brug ressourcerne som WAGGGS har produceret for at lære om forebyggelse af HIV/AIDS. Download

( ”AIDS Badge curriculum” (AIDS mærkets aktivitetsmateriale)fra WAGGGS’ hjemmeside. Du kan købe ”AIDS toolkit” fra
WAGGGS’ internetbutik.

• Uddan dine jævnbyrdige: anbefal andre gruppe til at følge dit eksempel og tage GAT-mærket!
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Aktiviteter for de yngste (5-7-årige)

sammen kan vi ændre
vores verden
Meget unge medlemmer af din pigespejderorganisation kan også lære om MDG.
Brug WAGGGS’ budskaber (nedenstående) for at komme i gang med at lære om
.
emnerne.
WAGGGS har udarbejdet inspirerende og ungdomsvenlige budskaber til FNs
otte MDG-emner, der kan bruges ved arrangementer og til aktiviteter:
Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult

girls worldwide say: “ Sammen kan vi udrydde ekstrem fattigdom og sult.”
Mål 2: Opnå grundlæggende uddannelse for alle

girls worldwide say: “Uddannelse åbner døre for alle piger og drenge.”
Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene og styrke piger og kvinders handlekraft

girls worldwide say: “At syrke piger og kvinders handlekraft vil ændre vores verden.”
Mål 4: Reducere børnedødeligheden

girls worldwide say: “Sammen kan vi redde børns liv.”
Mål 5: Forbedre mødres sundhed

girls worldwide say: “Enhver moders liv og helbred er værdifuldt.”
Mål 6: Bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme

girls wo
rldwide say: “ Vi kan stoppe spredningen af AIDS, malaria og andre sygdomme.”
Mål 7: Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling

girls worldwide say: “Vi kan redde vores planet.”
Mål 8: Opbygge et globalt udviklingssamarbejde

girls worldwide say: “Vi kan skabe fred gennem samarbejde.”

Meget unge medlemmer kan tage mærket ved at deltage i 3 (bronzekantet), 4
(sølvkantet) eller 5 (guldkantet) af aktiviteterne fra nedenstående oversigt...

World Association of Girl Guides and Girl Scouts
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Aktiviteter for de yngste - fortsat
ttig kanin
e (I-lande)
1 Rig kanin,m erfaat have
leve for om dagen. I udviklede land
mindre end 1 amerikansk dollar at
leder,
Ekstrem fattigdo
leve for om dagen. Spørg din
mindre en 10 amerikanske dollars at
kaldes det fattigdom, hvis man har
hvor meget det er i danske kroner.

Leg ”rig kanin, fattig kanin”og tal om,

hvad der skete

der
orretning og en musikbutik. Vis bille
så som en grønthandel, en legetøjsf
ger,
tnin
forre
e
le
først
nog
Den
Lav
re:
per.
lede
grup
til
to
Råd
spejderne i
er mellem 1 og 3 perler at købe. Del
af forskellige varer, hvor hver vare kost
rige kaniner 20 perler hver
de
Giv
ner.
kani
ge
fatti
de
er
en gruppe
gruppe er de rige kaniner og den and
at hoppe rundt og vælge, hvad de
om
e
nern
hver en perle. Bed alle kani
ner
kani
ge
fatti
de
og
ner)
bøn
eller
(korn
enten en fattig eller en rig kanin.
pen om, hvordan det føltes at være
gerne vil købe. Tal bagefter med grup

2 Lær noget nyt

Uddannelse er rigtig vigtig for at hjælpe mennesker med at trække dem ud af
fattigdom. Når børn går i skole, kan de bedre hjælpe deres familie ved at tjene flere
penge, når de bliver ældre.
Lær en ny færdighed (fx at binde et knob, noget origami eller at kaste
en bold), og lær det så videre til tre veninder.

3 Stolt over at være en pige

Måden folk ser på kvinder og piger
på har ændret sig i årenes løb. Kvin
ders roller kan være
meget forskellige i forskellige kulturer
.

Inviter en ældre dame, eller en dam
e fra en anden kultur, til jeres møde.
Spørg hende om
forskellen på, hvordan det var at vær
e pige, da hun var barn, og på, hvordan
det er at være
pige i jeres land nu.
Lav en liste over ting, der er forskell
ige, og ting, der er uændrede, og pyn
t listen med dine
egne tegninger.

- rehydrering
4 Dehydrering
Cirka 65 procent af menneskets krop består af vand, og derfor er det vigtigt at blive ved med at være
hydreret (have nok væske i kroppen). Fejlernæring og dehydrering kan alvorligt skade små børn i
udviklingslande. En oral (gennem munden) rehydreringsopløsning er en simpel måde at behandle
dehydrering på (En opløsning der hjælper på vand-, salt- og sukkerbalancen i kroppen).

Lav denne opskrift på en hjemmelavet oral rehydreringsopløsning, og lad resten af gruppen få en
smagsprøve af den: Bland 1 teskefuld salt, 8 teskefulde sukker og 1 liter rent vand sammen indtil
saltet og sukkeret er helt opløst.
Alternativt: Tag en 10 liters spand og lad din leder finde ud af hvor meget 65 procent af 10 liter er.
Fyld spanden med så meget vand som 65 % fylder – forestil dig at spanden var din krop, der er lavet
af så meget væske. Hvor tror du det væske er i dig?
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Aktiviteter for de yngste - fortsat
5 At passe på mor

, er sunde, raske og
deres familier, at mødre er i sikkerhed
Det er ikke kun vigtigt for kvinder og
nde har tit ikke mulighed
deres babyer. Kvinder i udviklingsla
glade. Det er vigtigt, fordi de passer
brug for.
for at få den sundhedshjælp, de har

kender. Skriv
for din mor eller en anden mor, du
Tænk på tre søde ting, du kan gøre
n næste
huske dem. Prøv at få det gjort inde
eller tegn dem på et kort, så du kan
det.
møde, og fortæl så din gruppe om

6 Klask myggen
I mange lande spreder myg en parasit, som giver folk en frygtelig sygdom, der hedder malaria.
Malaria kan forebygges ved at bruge myggenet og ved at kontrollere, hvor mange myg der findes.

Leg ” klask myggen” og tal bagefter om, hvordan malaria kan spredes.
Vejledning for ledere: Hver deltager skal bære en avishat eller papirshat på hovedet, med et billede af
en myg på. Hver deltager skal have et bat lavet af en lang strømpe med en svamp inde i tåspidsen.
Deltagerne skal så forsøge at slå hinandens hatte af med deres ”strømpebat”. Den sidste, som har en
hat på hovedet, vinder legen.

7 Lad os være grønne
En masse affald bliver smidt væk, selv
om det kan genbruges og laves om
til noget
andet. Det kan f.eks. gøres på en fabr
ik, der indsamler råmaterialerne og
genbruger
dem. En anden måde at genbruge
affaldet på er at lave noget nyt af nog
et gammelt.

Indsaml fem stykker emballage. Tal
med din gruppe om, hvad emballa
gen
er lavet af. Kan det genbruges? Hvis
det kan genbruges, hvad kan det så
blive til? Lav en plakat, der viser alle
de forskellige ting, man ville kunne
lave
af et stykke emballage.

8 Del noget nyt

Partnerskaber er lidt ligesom venskaber, og de bruges normalt til at hjælpe mennesker med at leve
fredeligt sammen.
Regeringer er med i partnerskaber for at de kan hjælpe sig selv og hinanden. Det kan være ved at
give hjælp til et land, der er i nød, eller ved at sælge varer til hinanden.

Tænk over, hvordan du kan dele noget med en af dine venner.
Det kunne være at bytte legetøj med hinanden eller at gøre noget godt for hinanden.
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MDG
Faktablad til de generelle 2015-mål

sammen kan vi
ændre vores verden
Om FNs milleniumudviklingsmål (2015-mål)
Udviklingsmålene (MDG) er otte konkrete mål som skal nås inden år 2015, og hvis formål er at bekæmpe ekstrem
fattigdom på hele jorden. Målene blev vedtaget af De Forenede Nationers medlemslande på FNs Millenniumtopmøde i New York i år 2000. Dette var historiens største møde mellem politiske ledere fra hele verdenen.
Millenniumdeklarationen, som blev vedtaget på Millennium-topmødet, indeholder løftet om at: “frigøre alle mænd,
kvinder og børn fra de håbløse og umenneskeliggørende forhold forbundet med ekstrem fattigdom.”
MDG er hentet fra Millenniumdeklarationen. Millenniumdeklarationen blev vedtaget af 189 nationer og underskrevet af 147 stats- og regeringschefer. De otte mål er hentet fra deklarationen og hvert mål medvirker til at indfri
løftet om at udrydde fattigdom.
WAGGGS har udarbejdet inspirerende og ungdomsvenlige budskaber til FNs otte 2015-mål, som kan bruges til
arrangementer og til aktiviteter:

Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult

girls worldwide say: “ Sammen kan vi udrydde ekstrem fattigdom og sult.”
Mål 2: Opnå grundlæggende uddannelse for alle

girls worldwide say: “Uddannelse åbner døre for alle piger og drenge.”
Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene og styrke piger og kvinders handlekraft

girls worldwide say: “At syrke piger og kvinders handlekraft vil ændre vores verden.”
Mål 4: Reducere børnedødeligheden

girls worldwide say: “Sammen kan vi redde børns liv.”
Mål 5: Forbedre mødres sundhed

girls worldwide say: “Enhver moders liv og helbred er værdifuldt.”
Mål 6: Bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme

girls wo
rldwide say: “ Vi kan stoppe spredningen af AIDS, malaria og andre sygdomme.”
Mål 7: Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling

girls worldwide say: “Vi kan redde vores planet.”
Mål 8: Opbygge et globalt udviklingssamarbejde

girls worldwide say: “Vi kan skabe fred gennem samarbejde.”
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MDG
Faktablad til de generelle MDG - fortsat
Hvorfor er det vigtigt at gribe til handling?
MDG omhandler vigtige emner der påvirker piger, unge kvinder og deres lokalsamfund. Da man nåede
halvvejs i perioden for MDG, indså FN, regeringer og NGO'er, at man var langt fra at opnå MDG. Almindelige
mennesker, fra ”det civile samfund” så som pigespejdere, må derfor arbejde sammen for at holde de nationale
regeringer ansvarlige, og gøre deres for at MDG opnås.

Hvorfor er det vigtigt at lære om dem?
Initiativet opmuntrer piger, unge kvinder og medlemmer i alle aldre til at blive personligt engagerede i at
ændre verdenen omkring dem. For at hjælpe dig med at lære mere om MDG, har WAGGGS lavet faktablade om
hvert af de otte MDG.
WAGGGS har udgivet flere holdningserklæringer om emner, der er relevante for piger og unge kvinder på hele
jorden. Erklæringerne indeholder oplysninger om, hvad WAGGGS mener om emnet, baggrundsviden og
case-studier.
Der er desuden forslag til hvad regeringer, FN og det civile samfund kan gøre for at forbedre situationen.
Erklæringerne kan bruges for at komme til orde, skride til handling, til at undervise i emnet og til at påvirke folk,
til at træffe beslutninger, der kan forbedre deres og andre menneskers liv.
Medlemsorganisationer under WAGGGS kan finde meddelelserne under ”Members’ Area” på WAGGGS’ hjemmeside eller rekvirere dem fra: bernadette@wagggsworld.org
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6

MDG6

1

MDG1

faktablad

Udrydde ekstrem fattigdom
og sult

sammen kan vi
udrydde ekstrem
fattigdom og sult
World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Udrydde ekstrem fattigdom og sult er det første af
milliniumudviklingsmålene (MDG).
Målet er at halvere antallet af mennesker, der har mindre end en amerikansk
dollar at leve for om dagen, og at halvere antallet af mennesker, der er ramt af
sult inden år 2015.

Bliver målene nået?

•
•
•

Målet om at halvere antallet af mennesker, der har mindre end en amerikansk dollar at leve for om
dagen er stadig inden for rækkevidde, men det skyldes først og fremmest stor succes i Asien.
Desværre er der kun sket en beskeden fremgang i at halvere den ekstreme fattigdom i de afrikanske lande syd for Sahara. 1
Afrika er den region i verden, der har haft mindst succes med at reducere fattigdommen. Antallet af
fattige mennesker i Afrika er fordoblet i årene 1981 til 2005. Den gennemsnitlige fattige person har
kun 0,70 amerikansk dollar at leve for om dagen. 2

Vidste du at?

•
•
•
•
•

Fattigdom i et hvilket som helst land rammer altid børn, især piger, hårdest.
En tredjedel af alle dødsfald – omkring 18 millioner om året eller 50.000 pr. dag – skyldes fattigdom.
Det er i alt 270 millioner mennesker siden 1990; størsteparten kvinder og børn, svarende til cirka
samme som USA’s befolkningstal. 3
Hvert år dør mere end 10 millioner børn af sult og sygdomme, der kunne forhindres – det er 30.000 om
dagen og en hvert 3. sekund. 4
Verdensbanken anslår at 1,4 milliarder mennesker lever i ekstrem fattigdom (hver 4. person). 5
I alle lande – inklusive de udviklede lande – findes der familier, hvis levestandard er under den accepterede levestandard i det enkelte land.

Holdningserklæring
WAGGGS har udgivet flere holdningserklæringer om emner, der er relevante for piger og unge kvinder på
hele jorden. Erklæringerne indeholder oplysninger om, hvad WAGGGS mener om emnet, baggrundsviden
og case -studier. Medlemsorganisationer under WAGGGS kan finde erklæringerne under ”Members’ Area” på
WAGGGS’ hjemmeside eller rekvirere dem fra: bernadette@wagggsworld.org
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2

MDG2

faktablad
Opnå grundskoleuddannelse
for alle piger og drenge

uddannelse åbner
døre for alle
piger og drenge
World Association of Girl Guides and Girl Scouts

At opnå grundlæggende uddannelse til alle er det andet
af milliniumudviklingsmålene (MDG).
Målet er at sikre at alle drenge og piger fuldfører et helt
grundskoleforløb.

Bliver målene nået?

•
•
•
•
•
•

Uddannelse er en basal menneskeret og fundamentet for kampen om menneskelig værdighed og frihed.
For 125 millioner børn og 880 millioner voksne bliver denne ret brudt hver dag. 6
Verdensomspændende indskrivning i grundskolerne steg fra 596 millioner i 1990 til 648 millioner børn i
2000. Men det estimeres, at 100 millioner børn verden over ikke går i skole; mere end halvdelen er piger. 7
Med hjælp af sponsorater og gældssanering blev Tanzania i 2002 i stand til at gøre grundskolen gratis for
alle børn i Tanzania. 1,6 millioner børn blev indskrevet i skole, og i år 2003 var yderligere 3,1 millioner
børn kommet i skole. 8
Uganda, Malawi, Kenya og Zambia er alle blevet i stand til at fjerne skoleafgiften. 9
De fleste lande i: Mellemøsten, Nordafrika, det østlige Asien, Stillehavsområdet, Latinamerika, og Caribien
synes at være på rette kurs til år 2015, sammen med Central- og Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen.
Selvom stigningsraten stadig bør forbedres, kan målene bestemt opnås. I alle disse regioner, er der i tillæg
til ekstra indskrivning/ deltagelse i grundskolen, er det nødvendigt at se en stor stigning af gennemførelser i
grundskolen. 10
Statistikker over børns deltagelse i undervisning baseret på en husstandsundersøgelse viser, at antallet af
børn i grundskolealderen, der ikke går i skole, er reduceret fra 115 millioner i 2002 til 101 millioner i 2007.
Det er en betydelig fremgang, og mange lande er tæt på at levere grundskoleuddannelse til alle børn. 11

Vidste du at?

•
•
•

Der på nuværende tidspunkt er mere end 100 millioner børn i skolealderen, som ikke går i skole. 12
Mere end én ud af fire voksne på verdensplan ikke kan læse og at 2/3 af dem er kvinder. 13
Et enkelt års undervisning i grundskolen forøger menneskers løn indtægt senere i livet med 5 til
15% for drenges, og endnu mere for pigers vedkommende. 14

Holdningserklæring
WAGGGS har udgivet flere holdningserklæringer om emner, der er relevante for piger og unge kvinder på
hele jorden. Erklæringerne indeholder oplysninger om, hvad WAGGGS mener om emnet, baggrundsviden
og case -studier. Medlemsorganisationer under WAGGGS kan finde erklæringerne under ”Members’ Area” på
WAGGGS’ hjemmeside eller rekvirere dem fra: bernadette@wagggsworld.org
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3

MDG3

faktablad
Fremme ligestilling og styrke
piger og kvinders
handlekraft

MDG
at styrke pigers
og kvinders handlekraft
vil ændre vores verden
World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Fremme ligestilling mellem kønnene og styrke piger og kvinders handlekraft og give dem kontrol over
egne liv, er det tredje af milliniumudviklingsmålene (MDG).
Målet er at fjerne kønsforskelle inden for grundskoleuddannelsen helst inden år 2005 og på alle
uddannelsesniveauer inden år 2015.
Der er fire punkter, der bruges til at måle fremgangen mod dette mål:
• forholdet mellem antallet af piger og drenge i grundskoler og på ungdomsuddannelser.
•forholdet mellem antallet af kvinder og mænd, der kan læse i aldersgruppen 15-24-årige.
• Andelen af kvinder i lønansættelser uden for landbrugssektoren.
• Antallet af pladser der er besat af kvinder i nationale parlamenter.

Bliver målene nået?

•
•
•

For næsten 60 procent af de 128 lande, der er statistisk materiale om i ”UNESCO’s Education For All Global
Monitoring Report” virker det usandsynligt, at opnå kønsligestilling inden for grundskoleuddannelse,
baseret på tendenser. 15
Ud af de 113 lande, der ikke har opnået indførelsen af kønsligestilling i indskrivning til grundskolen inden
år 2005, er det sandsynligt, at kun 18 lande vil kunne opnå målet inden 2015. 16
Det sydlige Asien har gjort størst fremgang i kønsligestilling siden år 2000. De afrikanske lande syd for
Sahara, det vestlige Asien og det nordlige Afrika har gjort store fremskridt i reduceringen af ulighed i
kønsligestilling. Samtidit er Oceanien (øerne i Stillehavet og de tilstødende have) gået lidt tilbage med en
lille forringelse i kønsligestilling i indskrivningen til grundskolen. Oceanien, de afrikanske lande syd for
Sahara og det vestlige Asien, har de største kønsforskelle i forhold til indskrivningen i grundskolen. 17

Vidste du at?

•
••
•
•

Kvinder udfører 2/3 af verdens samlede arbejdstimer, producerer halvdelen af verdens fødevarer og tjener
alligevel kun 10 procent af verdens lønindtægt og ejer mindre end én procent af verdens ejendom. 17
Af de 1,3 milliarder mennesker, der lever i fattigdom rundt om på jorden, er 70 procent kvinder. 18
I de mindst udviklede lande er næsten dobbelt så mange kvinder som mænd over 15 år, som mænd,
analfabeter. 19
I følge WAGGGS’ Globale Voksen- Helbredsundersøgelse (Adolescent Health Global Survey), følte 82 procent
af pigerne sig pressede til at se ud og klæde sig på én bestemt måde. 36 procent af pigerne begyndte at gå
op i deres udseende før det 12. år. 20
UNICEF har i sin publikation ”The State of the World’s Children” (Verdens børns tilstand), har fundet ud af, at
længere tids involvering i pigeorganisationer har en positiv eﬀekt på pigers deltagelse i lokalsamfundet og
modstand mod socialt pres, som ellers kan underminere selvværd og selvtillid. 21

Holdningserklæring
WAGGGS har udgivet flere holdningserklæringer om emner, der er relevante for piger og unge kvinder på hele
jorden. Erklæringerne indeholder oplysninger om, hvad WAGGGS mener om emnet, baggrundsviden og
case -studier. Medlemsorganisationer under WAGGGS kan finde erklæringerne under ”Members’ Area” på
WAGGGS’ hjemmeside eller rekvirere dem fra: bernadette@wagggsworld.org
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4

MDG4

faktablad
Reducere
børnedødeligheden

sammen kan
vi redde
børns liv
World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Reducere børnedødeligheden er det fjerde af milliniumudviklingsmålene (MDG).
Med børnedødelighed menes her dødeligheden hos spædbørn og børn under fem
år. Målet er at reducere dødelighedsraten blandt børn under fem år med
.
to-tredjedele.

Bliver målene nået?

•
•

Et antal lande har haft god fremgang i at reducere dødeligheden blandt børn under 5 år, heriblandt Den
Demokratiske Folkerepublik Laos, Bangladesh, Bolivia og Nepal, som hver især har reduceret børnedødeligheden med mere end 50 procent siden 1990. Disse lande er på vej til at opnå MDG4. Samlet set er børnedødelighedstallet faldet 20 procent siden 1990, men det er stadig langt fra det endelige MDG4. 22
91 udviklingslande er stadig langt bagefter. I mange udviklingslande er dødelighedsraten steget siden 1990;
det drejer sig blandt andet om afrikanske lande syd for Sahara, og Irak, og tidligere medlemmer af Sovjetunionen. I Sierra Leone, landet med verdens største børnedødelighedsrate for børn under 5 år, dør 262 ud af hver
1000 børn, før deres 5-års fødselsdag. 23

Vidste du at?

•
•
•
•

Et afrikansk barn dør af malaria hvert 30. sekund. Myggenet behandlet med insektmiddel forhindrer smitte
af sygdommen og forøger børnenes overlevelsesrate. 24
På verdensplan er underernæring en medvirkende årsag til en tredjedel af de 9,2 millioner dødsfald,
blandt børn under 5 år. 25
Mere end 90 procent af de HIV smittede børn har fået sygdommen gennem mor-barnoverførelse – denne
smitte kan forhindres med antiretorviral medicin, samt ved hjælp af mere sikre amme- og spisevaner. 26
Cirka 20 millioner børn under 5 år, på verdensplan, er alvorligt underernærede, hvilket giver dem større
risiko for at blive syge eller dø. 27

Holdningserklæringer
WAGGGS har udgivet flere holdningserklæringer om emner, der er relevante for piger og unge kvinder på
hele jorden. Erklæringerne indeholder oplysninger om, hvad WAGGGS mener om emnet, baggrundsviden
og case -studier. Medlemsorganisationer under WAGGGS kan finde erklæringerne under ”Members’ Area” på
WAGGGS’ hjemmeside eller rekvirere dem fra: bernadette@wagggsworld.org
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5

MDG5

faktablad

enhver moders liv og
helbred er værdifuldt

Forbedre
mødsres sundhed
World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Forbedre mødres sundhed er det femte af milliniumudviklingsmålene (MDG).
Mødres sundhedstilstand omfatter familieplanlægning, pleje før undfangelsen, før og efter
fødslen. Målet er at reducere dødelighedsraten blandt gravide og fødende kvinder med tre
fjerdedele.

Bliver målene nået?

•
•
•

Selvom der er sket en stor forbedring i mødres sundhedstilstand i løbet af det sidste århundrede, har de
sidste ti år kun vist en langsom forbedring i dødelighedsraten for mødre, og det er ikke alle lande, der har
forbedret sig lige godt. Kun cirka 17 procent af landene er på vej til at kunne opfylde 2015-målet. 28
I midten af 1990erne, indførte den honduranske regering en firepunktsplan for at bekæmpe dødeligheden
blandt mødre. Landet indførte desuden et registreringssystem med det formål at finde frem til årsagerne i
alle registrerede dødsfald blandt mødre. Efter fem år er dødeligheden halveret blandt mødre i Honduras. 29
I løbet af de sidste fire år er procentdelen af fødsler, hvor en uddannet fødselshjælper er til stede, steget
med mere end 30 procent i Rajastan i Indien. 30

Vidste du at?

•
•
•

Mere end en halv million kvinder dør under graviditeten og under fødslen hvert år – det svarer til et
dødsfald hvert minut. 99 procent af disse dødsfald sker i udviklingslande. 31
200 millioner kvinder har i øjeblikket brug for sikre og eﬀektive præventionsmidler – men har ikke adgang til
dem. 32
8 millioner babyer dør hvert år før eller under fødslen eller i deres første leveuge. Børn, der mister deres mor,
har 10 gange større risiko for at dø inden for to år efter deres mors død, end de børn der stadig har deres
mor. 33

Holdningserklæringer
WAGGGS har udgivet flere holdningserklæringer om emner, der er relevante for piger og unge kvinder på
hele jorden. Erklæringerne indeholder oplysninger om, hvad WAGGGS mener om emnet, baggrundsviden
og case -studier. Medlemsorganisationer under WAGGGS kan finde erklæringerne under ”Members’ Area” på
WAGGGS’ hjemmeside eller rekvirere dem fra: bernadette@wagggsworld.org
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6

MDG6

Vi kan stoppe spredningen
af AIDS, malaria
og andre sygdomme

faktablad
Bekæmp HIV/AIDS,
malaria og andre
sygdomme

World Association of Girl Guides and Girl Scouts

At bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme hos kvinder er det sjette af
milliniumudviklingsmålene (MDG).
Målet er at bremse og begynde at vende udviklingen af spredningen af HIV/AIDS, antallet af
malariatilfælde og andre alvorlige sygdomme inden år 2015.
Mere information om dette emne kan fås i Tænkedags-materialet fra 2009, hvortil faktabladene
findes på WAGGGS hjemmeside under GAT.

Bliver målene nået?

•
•
•
•

34

At opnå dette mål er utrolig vigtigt, da det er tæt knyttet til at opnå MDG1 (fattigdom og sult), 4
(børnedødelighed) og 5 (mødres sundhed).
Takket være forbedringer i forebyggelsesprogrammer er antallet af mennesker, der for nyligt er blevet
smittet med HIV, reduceret fra 3 millioner i 2001 til 2,7 millioner i 2007. Med den øgede brug af antiretroviral behandling, er antallet af personer, der dør af AIDS, begyndt at falde fra 2,2 millioner i 2005 til 2 millioner i 2007. Antallet af mennesker, der lever med HIV, steg fra estimeret 29,5 millioner i 2001 til 33 millioner i
2007, fortrinsvis fordi de nysmittede lever længere.
Der har været mindre fremgang i at behandle malaria end i at forebygge sygdommen.
Det er usandsynligt at halvere udbredelsen af tuberkulose inden år 2015.

Vidste du at?

•
•
•
•

Af WAGGGS’ undersøgelse: ”Adolescent Health Global Survey” fremgår det, at næsten en fjerdedel af de
adspurgte piger kender en, som lever med AIDS. Pigespejdere blev spurgt, hvilket af følgende emner de
mente burde være vigtigst for WAGGGS at drøfte med verdenslederne. Deres svar var: HIV / AIDS – 37
procent, teenagegraviditeter– 24 procent, seksuelt overførte sygdomme – 22 procent, spiseforstyrrelser –
17 procent.
WAGGGS har udgivet ”AIDS training toolkit”, som du kan bruge til at undervise dine jævnbyrdige om
hvordan man kan forhindre HIV- infektion samt bekæmpe stigmatisering og frygt.
WAGGGS’ tænkedagsemne i 2009 var at bekæmpe AIDS, malaria og andre sygdomme. Du kan finde aktiviteter til dette på hjemmesiden: http://www.wagggsworld.org
Du kan tage ”WAGGGS AIDS mærke”. Download materialet fra hjemmesiden:
http://www.wagggsworld.org

Holdningserklæringer
WAGGGS har udgivet flere holdningserklæringer om emner, der er relevante for piger og unge kvinder på
hele jorden. Erklæringerne indeholder oplysninger om, hvad WAGGGS mener om emnet, baggrundsviden
og case -studier. Medlemsorganisationer under WAGGGS kan finde erklæringerne under ”Members’ Area” på
WAGGGS’ hjemmeside eller rekvirere dem fra: bernadette@wagggsworld.org
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7

MDG7

faktablad

Vi kan redde
vores planet

Sikre en miljøvenlig og
bæredygtig udvikling
World Association of Girl Guides and Girl Scouts

At sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling er det syvende af
milliniumudviklingsmålene (MDG).
Målene er:
•At tilføje værdien af bæredygtig udvikling til landes politik og programmer; samt vende
udviklingen fra tab af miljøressourcer inden år 2015.
• At halvere antallet af mennesker, som ikke har tilstrækkelig adgang til rent vand inden får
2015.
• At opnå en væsentlig forbedring af mindst 100 millioner slumbeboeres liv inden år 2020.

Bliver målene nået?

•
•
•

Indtil videre har FNs Generalsekretær Ban Ki-moon kaldt indsatsen for at imødegå fødevarekrisen,
klimaforandringer og den langsomme proces på vejen mod at realisere udviklingsmålene for: “ for
forskelligartet, for sporadisk og for lille.” 35
På globalt plan er verden på vej til at opnå 2015 målet at halvere antallet af mennesker der ikke har adgang
til rent vand. Dog halter landområder bagud og de afrikanske lande syd for Sahara er generelt ikke på
sporet. Det står endnu værre til med sanitære forhold. Verden er ikke parat til at kunne indfri dette mål.
Landene skal øge indsatsen for at integrere værdier om bæredygtig udvikling i deres nationale udviklingsplaner. Klimaændringer spiller også en negativ rolle i forhold til at opnå udviklingsmålene. 36
Mangel på rent vand og basale sanitære forhold er årsagen til at sygdomme er så almindelige i udviklingslande. I 1990 medførte diaré 3 millioner dødsfald, 85 procent af disse var blandt børn. 37
Som følge deraf vil opnåelsen af Mål 7 direkte påvirke vores evnet til at opnå Mål 4 (Reducere børnedødeligheden), 5 (forbedre mødres sundhed) og 6 (bekæmpe sygdomme).

Vidste du at?

•
•

Siden år 2002 har hvert sjette mennesker på jorden – i alt 1,1 milliarder – ikke haft adgang til rent vand og
6 ud af 10 har ikke adgang til toiletfaciliteter. 38
Cirka to millioner børn dør hvert år – 6000 om dagen – af infektioner, der kunne forebygges, og som
spredes af urent vand pga. manglefulde sanitære forhold. 39
WAGGGS deltager i: ‘Our World, Our Climate, Our Food’ kampagnen sammen med FNs Fødevare- og
Landbrugsorganisation, andre FN afdelinger og NGO’er. Læs mere om dette på WAGGGS webside.

Holdningserklæringer
WAGGGS har udgivet flere holdningserklæringer om emner, der er relevante for piger og unge kvinder på
hele jorden. Erklæringerne indeholder oplysninger om, hvad WAGGGS mener om emnet, baggrundsviden
og case -studier. Medlemsorganisationer under WAGGGS kan finde erklæringerne under ”Members’ Area” på
WAGGGS’ hjemmeside eller rekvirere dem fra: bernadette@wagggsworld.org
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8

MDG8

Vi kan skabe fred
gennem
samarbejde

faktablad
Opbygge et globalt
partnerskab

World Association of Girl Guides and Girl Scouts

At opbygge et globalt partnerskab for udvikling er det ottende
og sidste af milliniumudviklingsmålene (MDG).
Milliniumudviklingsmålene som helhed repræsenterer et globalt partnerskab for udvikling. Aftalen gør det tydeligt, at det er
de fattige lande, der skal bære den største byrde i arbejdet med at nå frem til opnåelse af de første syv mål. De er nødt til at
gøre deres for at sikre større ansvarlighed og effektiv brug af ressourcer. Dog er det således, at for at fattigere lande kan opnå
de første syv mål, så er det absolut nødvendigt at rigere lande lever op til deres del af aftalen med mere effektiv hjælp, mere
bæredygtig gældssanering og fair trade-regler i god tid inden 2015. 40
Hovedmålene er at opnå følgende punkter inden år 2015:
• Udvikle mere vidtrækkende åbne handelsmuligheder og et finansielt system, der ikke diskriminerer. Dette
inkluderer et engagement i god styring, udvikling og fattigdomsreduktion, både nationalt og internationalt.
• Tage fat på de mindst udviklede landes særlige behov. Dette inkluderer fri adgang til eksportmarkederne, gældssanering
for fattige lande med mest gæld, annullering af officiel fælles gæld, og mere fordelagtig officiel udviklingshjælp til lande,
der er engageret i at reducere fattigdommen.
• Håndtering af udviklende landes gældsproblemer gennem nationale og internationale tiltag for at gøre gælden bæredyg
tig i det lange løb.
• I samarbejde med udviklingslandene skal der udvikles ordentligt og produktivt arbejde til unge mennesker.
• Give adgang til essentiel medicin til en overkommelig pris i udviklingslande.
• I samarbejde med den private sektor skal fordelene ved nye teknologier, især informations- og kommunikationsteknologi,
gøres tilgængelige.
For at nå MDG8, skal udviklingslandene være i stand til at handle internationalt i et åbent og retfærdigt system.
Disse lande har ligeledes brug for hjælp fra rigere lande til at reducere fattigdom, og også hjælp til at nedbringe deres gæld.

Bliver målene nået?
Hvis vi skal kunne nå at indfri udviklingsmålet om at halvere antallet af mennesker, der lever for mindre end en
amerikansk dollar om dagen, inden år 2015, er vi nødt til at sanere de fattigste landes samlede gæld. 41

Vidste du at?

•
•
•

I 1970 svor 22 af verdens rigeste lande at de ville bruge 0,7 procent af deres nationalindtægt på hjælpearbejde. 38 år senere har kun 5 lande holdt deres løfte. 42
7 millioner børn dør hvert år som følge af gældskrisen. 43
FN anslår at de uretfærdige handelsregler nægter fattige lande 700 milliarder amerikanske dollars i indtægt
hvert år. Mindre end 0,1 procent af denne sum kunne redde 30 millioner menneskers syn.44

Holdningserklæringer

WAGGGS har udgivet flere holdningserklæringer om emner, der er relevante for piger og unge kvinder på
hele jorden. Erklæringerne indeholder oplysninger om, hvad WAGGGS mener om emnet, baggrundsviden
og case -studier. Medlemsorganisationer under WAGGGS kan finde erklæringerne under ”Members’ Area” på
WAGGGS’ hjemmeside eller rekvirere dem fra: bernadette@wagggsworld.org
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