H ALV T ID FÖR MIL L E NN IEMÅ L EN

Svensk kampanj vill nå
politiker och unga
Om världens politiska ledare håller sina löften så kan vi uppnå millenniemålen. Men åtgärderna måste sättas in NU. Det är budskapet från den svenska
millenniemålskampanjen som drivs av FN-förbundet och UNDP.
– Det är inte lätt att nå millenniemålen,
men det går! Allt handlar om att lägga
resurserna på rätt ställen, och att arbeta
på många fronter samtidigt, med en kombination av lösningar, säger Louise Croneborg som ansvarar för FN-förbundets
millenniemålskampanj.
– Nu när vi är halvvägs har vi fått statistik som tydligt visar på möjligheterna.
Nu gäller det att utan dröjsmål få fart på
arbetet. Vi får inte gå miste om den här
chansen att rädda många miljoner människor undan fattigdom, fortsätter hon.
FN-förbundet och UNDP (FN:s utvecklingprogram) driver gemensamt
millenniemålskampanjen i Sverige sedan
förra året. Sedan starten har man bl a
sjösatt webbsidan millenniemalen.nu och
givit ut den oläsliga tidningen NODL i
syfte att uppmärksamma analfabetismen i
världen.
VÄRLDENS CHANS
Tidigare drev utrikesdepartementet en
kampanj om FN:s Millenniedeklaration
och millenniemålen under parollen
”Världens Chans”. I det skedet handlade
arbetet mycket om att väcka allmänheten
och få med organisationssverige på millenniemålståget.
FN-förbundet och UNDP har enats om
tre målsättningar för kampanjen. Dels vill
man påverka svensk politik så att millenniemålen sätts i fokus. Dels vill man öka

ungdomars kunskap och engagemang för
målen. Och dels vill man få svenska företag att förstå hur de kan bidra till målens
uppfyllelse.
FN-förbundet kommer under hösten
2007 att fortsätta granska hur Sveriges
politik för global utveckling efterlevs på
olika politiska fronter, som t ex den kommande landfokuseringen av det bilaterala
biståndet.
Vidare kommer förbundet att värva 15
ungdomar från olika delar av landet och
utbilda dem till ambassadörer för millenniemålen. Var och en ska sedan i samarbete med sin lokala FN-förening arrangera lokala evenemang där målen uppmärksammas.
– Det finns många olika saker man kan
göra, t ex ordna en välgörenhetsmiddag
eller bjuda in en intressant föreläsare.
Med de lokala evenemangen når vi mångdubbelt fler och vi hoppas att de kan leda
till ringar-på-vattnet-effekter under lång
tid framöver, säger Louise Croneborg.
Andra evenemang under hösten där
millenniemålen kommer att uppmärksammas är t ex Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg och på olika seminarier
och utbildningar.
BESÖK AV FN-PROFILER
På UNDP i Stockholm arbetar bl a Helena Ekinge med kampanjen. För att öka
fokuset på millenniemålen kommer de

Louise Croneborg ansvarar för Svenska FNförbundets kampanj för de åtta millenniemålen.
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nordiska länderna under hösten att få
besök av två välkända FN-profiler, berättar hon. I september kommer ekonomiprofessorn Jeffrey Sachs, som är generalsekreterarens särskilde rådgivare för millenniemålen, till Stockholm. Och i oktober kommer Jan Egeland, tidigare FN:s
högste samordnare för humanitära insatser, för att delta vid Ungdomens Nordiska
Råds möte i Oslo.
UNDP bedriver också samarbete kring
millenniemålen med bl a LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer)
och de politiska ungdomsförbunden.
AnnaLena Andrews

KORT OM MILLENNIEMÅLEN
Ghana halverar fattigdomen Ghana verkar bli det första landet
i Afrika som når millenniemål 1 om halverad fattigdom, och detta i god
tid före 2015. Enligt Världsbanken har Ghana minskat fattigdomen
från 51,7 procent 1991 till 28,5 procent 2005. Banken anger som skäl
för framgångarna regeringens hårda arbete för minskad fattigdom i
kombination med stödet från landets utvecklingspartners.
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Annika Söder central för Mål 1-arbetet Tidigare statssekreteraren på svenska UD Annika Söder utsågs i början av året till
undergeneraldirektör i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.
Hon är bl a ansvarig för organisationens arbete med millenniemålen.

Inom FN-systemet har FAO huvudansvaret för det första millenniemålet
om halverad fattigdom och hunger. FAO arbetar också aktivt för målen
tre, sex och sju.

Målen i centrum på ungdomsläger FN:s millenniemål var
temat för Svenska FN-förbundets årliga ungdomskonvent, UNg 07, som
gick av stapeln 21-23 september. Ett 60-tal ungdomar från hela landet
samlades på en kursgård utanför Norrköping för att under två dygn
ägna sig åt föreläsningar, workshops och nätverkande. Bl a diskuterades FN-rollspel som verktyg för att sprida kunskap om de åtta målen.
VÄRLDSHORISONT
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Åtta mål för mänskligheten
Vid Millennietoppmötet i New York i september 2000, den största uppställningen av världens ledare någonsin, antog
världens länder FN:s Millenniedeklaration. I den gjordes ett antal åtaganden utifrån visionen att fattigdomen ska utrotas
från jorden och utvecklingen bli hållbar. För att komma vidare med det praktiska arbetet formulerades i samband med
mötet åtta millenniemål (Millennium Development Goals, MDG).
Varje mål består av ett eller flera konkreta
delmål, totalt 18 stycken. För att kunna mäta hur
arbetet i varje land fortskrider är ett antal
indikatorer, totalt 48 stycken, knutna till målen
(se nästa sida). Regeringarna ska regelbundet
lämna in rapporter till FN med uppgifter om hur
det går när det gäller de olika indikatorerna. Det
är viktigast att rapporter kommer in från
utvecklingsländerna, men några
höginkomstländer har också lämnat in rapporter,
däribland Sverige. Många länder har inte
tillförlitlig statistik och får stöd från FN med
detta.
De flesta målen har 1990 som basår, bl a för att
det är lättare att avläsa förändringar över en
längre tidsperiod och för att det finns en naturlig
eftersläpning i omfattande statistikmaterial. När
man t ex i Mål 1 talar om att halvera den extrema
fattigdomen till 2015 ska halveringen alltså ske i
förhållande till den andel människor som var
extremt fattiga 1990.
Utvecklingsprogrammet UNDP är övergripande
ansvarigt inom FN för det praktiska arbetet med
övervakning och uppföljning av millenniemålen.
Olika fack- och underorgan som FAO, WHO, Unicef m fl har stort ansvar inom sina respektive
områden. FN:s generalsekreterare har också ett
särskilt sändebud för millenniemålen, den amerikanske ekonomiprofessorn Jeffrey Sachs.
Huvudaktörer i millenniemålsarbetet utöver
FN-systemet är framförallt olika länders regeringar, som ansvarar för utvecklingen i respektive
land, men också civilsamhället med sin opinionsbildande och pådrivande roll, och med sin
omfattande verksamhet i utvecklingsländerna.

Läget vid halvtid 2007
Den 2 juli 2007 presenterade FN en rapport som
sammanfattar var vi står idag när sju och ett
halvt år gått sedan arbetet med millenniemålen
inleddes och lika lång tid återstår till målgången
2015. Rapporten visar på ett mycket blandat
resultat. Samtidigt som en rad framsteg har
gjorts saknas de omfattande insatser som skulle
behövas för att nå alla målen i alla länder och
regioner. Generellt sett krävs snabba och kraft-
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I förordet till rapporten säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att framgång i vissa länder
visar att det går att skapa snabba och storskaliga framsteg om starkt ledarskap och genomtänkta strategier kombineras med adekvat finansiellt och tekniskt stöd från det internationella
samfundet. Han påpekar vidare att det är omöjligt även för välskötta länder att uppnå millenniemålen när biståndet från omvärlden är för
litet.
Till ljuspunkterna i rapporten hör att det första
och övergripande målet om att halvera fattigdomen kommer att nås på global nivå om nuvarande utvecklingstakt håller i sig. Störst är framstegen i Öst- och Sydasien, men även i de mest
utsatta regionerna – inklusive Afrika söder om
Sahara – går utvecklingen åt rätt håll när det
gäller att minska den extrema fattigdomen.
Andra positiva nyheter är t ex att barnadödligheten minskat på global nivå, att allt fler barn i
fattiga länder går i skolan, att kvinnors inflytande i politiken har stärkts och att tillgången på
rent vatten har ökat.
Tyvärr finns också många nedslående uppgifter. I
regionen Västasien* har den extrema fattigdo-

1. Regeringar i låginkomstländer måste anta
ä utvecklingsstrategier baserade på
djärva
i
millenniemålen.
2. Strategierna bör fastslå ökade satsningar på
offentlig sektor, kapacitetsuppbyggnad, nationell
resursmobilisering och bistånd. De bör syfta till
att stärka en god och demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Civilsamhället
bör engageras i arbetet och insatserna bör gynna
den privata sektorn.
3. Strategierna bör utformas och genomföras i en
öppen och inkluderande process, i nära samarbete med det civila samhället, det lokala näringslivet och internationella partners.
4. Internationella givare bör identifiera minst ett
dussin länder som är på rätt väg mot målen
(”MDG fast-track countries”) och som har förutsättningar för att omedelbart ta emot ett kraftigt
ökat bistånd.
5. Utvecklingsländerna och industriländerna bör
gemensamt och omedelbart lansera ett paket
med ”enkla lösningar” (”Quick Win actions”) för
att rädda och förbättra miljontals människors liv
och främja ekonomisk tillväxt. (Insatser som
snabbt och till låg kostnad kan ge stora vinster
är t ex gratis skolmåltider, gratis myggnät och
avskaffandet av skolavgifter och skoluniformer.)
Samtidigt bör ett utbildningsprogram på lokal
Forts. på nästa sida

FN:s millenniemål med delmål och
Mål 1. Halvera extrem fattigdom och hunger

Mål 2. Garantera grundskoleutbildning för alla barn

DELMÅL 1 Halvera andelen människor
som lever på mindre än en dollar per dag
till 2015.

DELMÅL 3 Alla barn i hela världen, såväl
flickor som pojkar, ska kunna avsluta sin
grundskoleutbildning. Ett mål som ska
vara genomfört 2015.

Indikatorer:

1. Andel av befolkning under 1 USD per dag.
2. Klyftan mellan fattiga och rika.
3. Den fattigaste femtedelens andel av den
inhemska konsumtionen.

Indikatorer:

DELMÅL 4 Avskaffa könsdiskriminering i
grund- och gymnasieskolan, helst till
2005, och i all utbildning senast 2015.
Indikatorer:

6. Andel (netto) inskrivna i grundskola.
7. Andel elever som skrivs in i årskurs 1 och
som avslutar årskurs 5.
8. Andel läskunniga i åldern 15-24 år.

9. Andel flickor räknat per pojkar i grundskola, gymnasieskola och högre utbildning.
10. Andel läskunniga flickor räknat per läskunniga pojkar i åldern 15-24 år.
11. Andel kvinnor i lönearbete utanför jordbrukssektorn.
12. Andel kvinnor i parlament.

DELMÅL 2 Halvera andelen människor
som lider av hunger till 2015.
Indikatorer:

4. Förekomst av underviktiga barn (under 5
år).
5. Andel av befolkning under miniminivån för
energiintag.

Mål 3. Främja jämställdhet
mellan könen och kvinnors
makt

Den extrema fattigdomen minskar utom i Västasien
Andelen människor (i procent) som lever på mindre än en dollar per dag

Fortsättning från föregående sida

nivå sjösättas så att varje samhälle får egna
lokala experter inom utbildning, hälsa, infrastruktur, samhällsstyrning, jämställdhet mm.
6. Regeringarna i utvecklingsländerna bör länka
sina utvecklingsstrategier till regionala initiativ
som den Karibiska gemenskapen och Nya partnerskapet för Afrikas utveckling (NEPAD).
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7. Höginkomstländer bör öka biståndet till 0,7
procent av BNI senast 2015. Samtidigt bör kvalitén på biståndet öka.

29,5

8. Höginkomstländer bör öppna sina marknader
för exportprodukter från utvecklingsländer i
enlighet med överenskommelser i Doha-rundan.
De bör vidare hjälpa de minst utvecklade länderna att öka sin konkurrenskraft genom investeringar inom handelsrelaterad infrastruktur (vägar, hamnar mm).

20,8

10,3

9. Internationella givare bör öka stödet till global
vetenskaplig forskning och utveckling som rör de
fattigas särskilda behov när det gäller hälsa,
jordbruk, energi, klimat samt miljö- och naturresurser.
10. Samordningen mellan FN:s organ, fonder och
program när det gäller millenniemålen bör stärkas, både på central och nationell nivå. FN:s
landteam bör stärkas och de bör ha ett nära
samarbete med internationella finansiella institutioner till förmån för millenniemålen.
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Afrika söder
om Sahara

Sydasien

Östasien Latinamerika Sydöstasien Västasien*
& Karibien

2,6

1,4

Nordafrika

* Västasien omfattar Bahrain, Cypern, Förenade Arabemiraten, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, ockuperade palestinska områden, Oman, Qatar,
Saudiarabien, Syrien, Turkiet. För övriga regioner se mdgs.un.org (klicka på ”data”).

indikatorer för uppföljning och mätning
sten av malaria och andra stora folksjukdomar till 2015.
Indikatorer:

Mål 4. Minska barnadödligheten
DELMÅL 5 Minska dödligheten bland
barn under fem år med två tredjedelar
till 2015.

21. Förekomst av malaria och dödsfall som
har samband med sjukdomen.
22. Andel befolkning i riskzoner för malaria
som får förebyggande behandling.
23. Förekomst av tuberkulos och dödsfall
som har samband med sjukdomen.
24. Andel fall av tuberkulos som har upptäckts och botats genom vårdinsatser.

Indikatorer:

13. Andel barn som dör före fem års ålder.
14. Andel barn som dör före ett års ålder.
15. Andel barn under ett år som vaccineras
mot mässling.

Mål 5. Förbättra mödrahälsan
DELMÅL 6 Minska mödradödligheten
med tre fjärdedelar till 2015.
Indikatorer:

16. Andel kvinnor som dör i samband med
graviditet och förlossning.
17. Andel förlossningar där utbildad hälsovårdspersonal deltar.

Mål 7. Säkra en hållbar
utveckling
DELMÅL 9 Integrera principerna om
hållbar utveckling i den nationella politiken och i de nationella programmen och
vända trenden med förlorade naturresurser.
Indikatorer:

25. Andel landarea som täcks av skog.
26. Skyddad landarea för biologisk mångfald.
27. BNP i förhållande till energiförbrukning.
28. Koldioxidutsläpp (per capita).

DELMÅL 10 Halvera andelen människor
som saknar tillgång till rent dricksvatten
till 2015.
Indikatorer:

Mål 6. Bekämpa hiv/aids,
malaria och andra sjukdomar
DELMÅL 7 Hejda och minska spridningen av hiv/aids till 2015.
Indikatorer:

18. Förekomst av hiv bland gravida kvinnor i
åldern 15-24 år.
19. Användning av preventivmedel.
20. Antal barn som blivit föräldralösa på
grund av hiv/aids.

DELMÅL 8 Hejda och minska förekom-

Illustrationer: UNDP Brasilien

29. Andel befolkning med hållbar tillgång till
förbättrad vattenförsörjning.

Mål 8. Utveckla ett globalt
partnerskap för utveckling
DELMÅL 12 Vidareutveckla ett öppet,
reglerat, förutsägbart, icke-diskriminerande handels- och finanssystem.
DELMÅL 13 Ta hänsyn till de speciella
behoven hos de minst utvecklade länderna.
DELMÅL 14 Ta hänsyn till de speciella
behoven hos små utvecklingsländer som
är öar.
DELMÅL 15 Ta ett helhetsgrepp om utvecklingsländernas skuldproblem genom
nationella och internationella åtgärder i
syfte att nå en hållbar skuldnivå på lång
sikt.
Indikatorerna för delmål 12-15 rör statligt
bistånd, marknadstillträde och skuldlättnader. Hela listan på finns på
www.millenniemalen.nu.

DELMÅL 16 I samarbete med utvecklingsländer, utveckla och genomföra
strategier för anständiga och produktiva
arbeten för ungdomar.
Indikatorer:

45. Andelen arbetslösa i åldern 15-24 år.

DELMÅL 17 I samarbete med läkemedelsföretag, tillhandahålla livsviktiga
läkemedel till överkomliga priser i utvecklingsländer.

DELMÅL 11 Förbättra förhållandena för
minst 100 miljoner människor som bor i
slum till 2020.

Indikatorer:

Indikatorer:

DELMÅL 18 I samarbete med den privata sektorn, göra ny teknik, framför allt
inom information och kommunikation,
tillgänglig.

30. Andel befolkning med tillgång till förbättrade sanitära anordningar.
31. Andel befolkning med tillgång till säker
besittningsrätt.

46. Andel befolkning med säker tillgång till
livsviktiga läkemedel till överkomliga priser.

Indikatorer:

47. Telefonlinjer per 1.000 personer.
48. Persondatorer per 1.000 personer.

Det här kan DU göra!
Alla behövs i arbetet för att uppnå millenniemålen – tillsammans kan vi påverka utvecklingen så att
den går åt rätt håll! Här är några förslag på hur just DU kan bidra.
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Stöd FN:s skolmatsprojekt!

Skriv till en världsledare
om biståndet!

Gratis skolmat i fattiga länder har
positiva effekter på flera av millenniemålen. Det utgör ett direkt bidrag till
arbetet för halverad hunger och att alla
barn ska gå i skolan. Vidare har det flera
långsiktiga positiva effekter, t ex när det
gäller att minska fattigdomen, öka jämställdheten och bekämpa sjukdomar.

Frankrike, Tyskland och Italien är
stora och rika länder som har långt
kvar till de biståndsnivåer som de
utlovat. Dessutom är de partners med
Sverige i vår gemensamma union, EU.
Skicka ett e-postmeddelande till dem
och påminn dem om att de tillsammans med världens övriga länder år
2000 enades om åtta millenniemål.
Skriv att målen är fullt möjliga att nå,
men att det omgående krävs att världens höginkomstländer (däribland de
själva) höjer sina biståndsnivåer och i
övrigt ökar sina ansträngningar att
stötta de fattiga länderna (enligt millenniemål 8). Underteckna med ditt
eget namn och land.

FN:s livsmedelsprogram WFP (World
Food Programme) arbetar med gratis
skolmat till barn i 78 länder. Här i Sverige samlar kampanjen Skolmat blir
kunskap in pengar till WFP:s arbete.
Ge ett eget bidrag! Gå till www.fn.se/
skolmat eller sätt in pengarna på pg nr
90 00 79-5 (ange ”skolmat”). Du kan
också stödja skolmatskampanjen en
längre tid genom att bli autogirogivare.
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Starta en studiegrupp
eller diskussionsgrupp!
Kunskaper är grunden för all handling.
Ju mer du kan om millenniemålen och de
problem de handlar om, desto bättre
rustad är du för att engagera dig i olika
sammanhang och för att sprida budskapet vidare till andra. FN-förbundet har
tagit fram flera skrifter om millenniemålen, bl a en särskild studiebok som kan
användas som underlag för studie- eller
diskussionsgrupper.
Kontakta berith.granath@fn.se eller
gå till www.fn.se/material.

Skicka ditt e-postmeddelande (på
engelska eller landets språk) till:
Frankrikes president Nicolas Sarkozy:
e-postformulär finns på www.elysee.fr
(klicka på ”écrire au président”)
Italiens premiärminister Romano
Prodi: e-postformulär finns på
www.romanoprodi.it (klicka på ”scrivi a
romano prodi”)
Tysklands förbundskansler Angela
Merkel: angela.merkel@bundestag.de

WEBBSIDOR PÅ SVENSKA:
www.fn.se/md
ww.millenniemålen.nu
www.undp.se

WEBBSIDOR PÅ ENGELSKA:
www.un.org/millenniumgoals
www.undp.org/mdg
www.millenniumcampaign.org
www.unmillenniumproject.org

4
Gå samman!
Kontakta din lokala FN-förening och
undersök vad de gör där för att uppmärksamma millenniemålen. Om
föreningen inte har någon verksamhet
idag kanske du kan vara med och dra
igång något? Det finns massor att
göra! Ni kan skriva insändare till lokala
tidningar, ”skramla” till FN-förbundets
skolmatsprojekt, prata på skolor eller
ordna en utställning. Se till att vara
med och synas vid lokala evenemang,
typ festivaler, marknader och festdagar.
Har du ingen FN-förening i närheten
kanske du kan höra om det finns intresse för någon gemensam aktivitet på
din arbetsplats eller i skolan? Många
av FN-förbundets anslutna riksorganisationer har också kampanjer och aktiviteter kring millenniemålen.
Se www.fn.se (klicka på Om förbundet; Förbundets organisation).

5
Sprid Världshorisont
och faktabladet om
millenniemålen!
Världshorisont kan beställas billigt i
buntar. Beställ en trave och ge bort,
sprid ut eller sälj! Tidningen bör ha sin
givna plats på bokbord och andra evenemang arrangerade av FN-föreningar.
Den bör också finnas med som ett
verktyg vid medlemsvärvning. Världshorisont i bunt kostar för FN-förbundets
medlemmar 100 kr för 10 ex och 270 kr
för 30, portot bjuder förbundet på.
Detta faktablad om millenniemålen
kan beställas gratis från FN-förbundet.
Skicka ett mejl till info@fn.se.

FN-fakta nr 3/07: Millenniemålen · Text: AnnaLena Andrews
Faktabladet kan beställas från FN-förbundet · E-post: info@fn.se · Telefon: 08 – 462 25 40 · www.fn.se

Ett år med MR-rådet
FN:s nya råd för mänskliga rättigheter
(MR) har nu existerat i drygt ett år. Det
ersatte kommissionen för mänskliga
rättigheter som under 30 år arbetat
med att följa upp tillämpningen av de mänskliga
rättigheterna och med
att bygga upp ett system
för övervakning av MRbrott.
Även om Kommissionens arbete innebar en
rad framsteg för det internationella arbetet med
mänskliga rättigheter var dess vilja
att beivra kränkningar begränsad. Mycket
kritik riktades bl a mot att länder som
själva systematiskt kränkte mänskliga
rättigheter var medlemmar och kunde
hindra arbetet med hjälp av olika allianser och övertalningskampanjer. Debatten
var politiserad och fokuserad mer på
meningsskiljaktigheter än på MR-frågor.
SYFTE ATT FÖRBÄTTRA
Generalförsamlingen inrättade det nya
MR-rådet i syfte att förbättra övervakandet av de mänskliga rättigheterna och
undvika kommissionens misslyckanden.
Man skulle därför förändra arbetssättet,
förbättra granskningsmekanismerna och
ställa upp kriterier för medlemskap.
En av de största innovationerna är den så
kallade universella periodiska granskningen (UPR). Istället för att utvalda länder pekas ut och kritiseras, som i kommissionen, kommer alla länder granskas
rutinmässigt. Men de beslut som fattats
under året tyder på att rådet i många fall

är mer angeläget att inte förolämpa det
granskade landet än att ta upp MRkränkningar. Hur framgångsrika UPRmekanismen blir för att faktiskt göra
slut på MR-kränkningar återstår
att se.
Icke statliga organisationer
spelade en viktig roll i
kommissionens granskningsarbete då de bidrog
med information om situationen i länder som kommissionen och specialrapportörerna inte hade tillgång till. En
annan central fråga är därför vilken
roll frivilligorganisationer kommer att
spela i det nya rådet.
ANTOG RESOLUTIONER
Under året antog rådet en rad resolutioner gällande MR-situationen i de ockuperade palestinska områdena och Darfur.
Mycket kritik har riktats mot att rådet sett
genom fingrarna med andra MR-kränkningar och att det misslyckats med att
reflektera över den globala politiska miljön. Många anser därför att rådet ärvt sin
föregångares tillkortakommanden gällande selektivitet och politisering. Det
gäller nu att medlemsstaterna ökar sina
ansträngningar för att bygga ett MR-råd
med stark trovärdighet och möjligheter
att agera.
Anett Sasvari, Handläggare för mänskliga rättigheter vid Svenska FN-förbundet

Konflikten
i Afghanistan
Lokala, regionala
och globala perspektiv
8-9 november
Internationell konferens
Svenska Afghanistankommittén, SAK,
bjuder in till en tvådagars internationell
konferens om situationen i Afghanistan,
ett land som upplevt konflikter i snart
30 år. .RQÀLNWHQL$IJKDQLVWDQkommer
att behandlas ur ett lokalt, regionalt
och globalt perspektiv. I ett fullmatat
program kommer några av världens
främsta Afghanistanexperter att ge sin
syn på drivkrafter, aktörer, allianser,
grannländers och stormakters roll.
Med sikte på framtiden kommer även
framsteg, utmaningar och internationellt
utvecklingssamarbete att diskuteras.
Boka in dig redan idag – begränsat antal platser!
Anmäl dig nu! Skicka ett mejl till seminar@sak.se
För mer information kontakta Josef Ahlberg på
08-545 818 53, josef.ahlberg@sak.se
eller besök www.sak.se

Bland talarna är:

Texten är en sammanfattning av en längre
redogörelse för MR-rådet ett år efter starten.
Läs den fullständiga texten på
www.fn.se/mrradet

Gunilla Carlsson
Jan Eliasson
Ahmed Rashid
Barnett Rubin
Jawed Ludin
Horia Mosadiq
Aziz Rafiee

FN-ungdomar
N
ppraktiserarutomlands
Tre nya ungdomspraktikanter på väg ut i världen.
Från vänster: Linda Wallberg, Alexandra Åhlén och
Caroline Möller. Foto: Hannah Bergqvist

Förra hösten startade FN-förbundet ett
projekt för att öka den internationella
prägeln på sin ungdomsverksamhet. I

NUMMER 3/2007

projektet ingår att erbjuda unga medlemmar i FN-förbundet praktikplatser på
andra FN-förbund.
Höstens praktikanter heter Alexandra
Åhlén, Caroline Möller och Linda
Wallberg. I början av september reste de
iväg för att spendera sex månader på FNförbunden i Georgien, Tanzania och
Uganda.

Lena Hjelm-Wallén
Margareta Wahlström

Tid/plats 8-9 november, Stockholm
Arrangör Svenska Afghanistankommittén
Kostnad 1 000 kr (600 kr för SAK-medlemmar)
Språk engelska
Välkommen!

SAK. 08-545 818 40 info@sak.se www.sak.se
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