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Undernäring – När intaget kalorier är otillräckligt eller när det uppstår en brist på 
näringsämnen, till exempel vitaminer och mineraler

Felnäring – kännetecknas av ett otillräckligt intag av protein, energi- och 
mikronäringsämnen. Felnäring går hand i hand med infektioner och sjukdomar.

Avmagring – Allvarlig viktminskning och akut undernäring, ofta orsakad av svält och 
sjukdomar som följd av katastrofer
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Världens största hälsorisk – dödar fler människor varje år än aids, malaria och tuberkulos 
tillsammans
En tredjedel av alla dödsfall bland barn under fem år i låginkomstländer är kopplat till 
undernäring
De första 1000 dagarna efter ett barns födsel är avgörande för barns välmående, utan 
tillräckligt med näring under denna period hämmas barnens utveckling
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Utbildning är nyckeln till utveckling och fattigdomsbekämpning. Fortfarande finns det 
cirka 57 miljoner barn i skolåldern som inte går i skolan. En vanlig anledning är att 
familjens ekonomi inte räcker till och att barnen istället arbetar på familjens jordbruk 
eller med hemarbete. 

År 2015 var det 57 miljoner barn som inte gick i skolan. 
Mer än hälften av dessa bor i 15 länder, bla Nigeria, Paistan, Indien och Etiopien. 
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Effekterna av utbildning för flickor är väldigt positiva, både för personen och för 
samhället. Utbildade flickor är friskare och gifter sig senare. Om de får barn i framtiden 
ökar också chansen att dessa barn överlever och är friska. För varje år en flicka går i 
högstadiet eller gymnasiet ökar hennes framtida inkomst med ca 10 procent. 
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Skolmat kostar bara 2 kronor, men WFP uppskattar att för varje investerad krona i 
skolmat får landet minst tre kronor tillbaka i form av bättre utbildning av befolkningen 
som i sin tur leder till bättre ekonomi och inkomstfördelning samt ett uppsving för den 
lokala jordbruksproduktionen. 

Under 2013 gav WFP skolmat till 17,4 miljoner barn i 62 länder (på 62 668 skolor). 
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Fakta från UNESCO: 
1999 var det 6,5 miljoner barn som inte gick i skolan i Etiopien. 2008 var det 2,7 
miljoner. 
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Mearaskolan i Etiopien är en av de skolor som förses med gratis skolmat genom World 
Food Programme och bidrag från Svenska FN-förbundet.
Varje dag får 1118 barn i skolan mat genom WFP. Eleverna går i två skift: hälften på 
förmiddagen och hälften på eftermiddagen. Målet serveras i början av varje skift och 
består av sojabönor och majs som blandas med vegetabilisk olja och salt.
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Amdeanbesa började skolan när han var tio år och går nu i tredje klass. Han är tredje 
barnet i familjen och får tillsammans med sina två systrar och två bröder skolmat på 
Mearaskolan. Hans favoritämne är matematik och när han blir stor vill han bli läkare.
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