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Fråga 1
För varje år som en flicka går i grundskolan 

ökar hennes framtida inkomst.  
Med hur mycket? 

1 Ca 10% 

x Ca 5%

2 Inget alls 
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Fråga 2
Hur många artiklar innehåller 

Barnkonventionen? 

1 35  

x 45

2 54 



EN 
BÄTTRE 
VÄRLD

Fråga 3
Vad är obstetrisk fistel? 

1 En sexuellt överförbar sjukdom

x En skada i underlivet som ofta uppkommer   

         vid barnafödsel eller sexuellt våld 

2 En sjukdom som orsakas av näringsbrist 
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Fråga 4
Vem har ansvaret för att informera om 
Barnkonventionen och dess innehåll?  

1 Staten 

x Föräldrarna 

2 FN 
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Fråga 5
Vad är könsstympning? 

1 Att man skär bort eller skadar delar av en                          

 flickas könsorgan

x En skada som förekommer vid våldtäkt eller   

 sexuellt våld  

2 Att man förbjuder en flicka att ha sexuellt                       

 umgänge med den hon vill
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Fråga 6
Vilken är den näst vanligaste dödsorsaken 

bland flickor mellan 15 och 19 år i 
låginkomstländer? 

1 HIV/AIDS

x Cancer

2 Graviditet och förlossning 
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Fråga 7
Har antalet flickor som utsätts för 

könsstympning idag ändrats sedan 2008?  

1 Det har ökat 

x Det är oförändrat 

2 Det har minskat 
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Fråga 8
Hur många flickor under 18 år beräknas  

bli bortgifta varje dag?

1 Över 47 000

x Över 20 000

2 Över 5 000
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Fråga 9
I vilken ålder får man gifta sig lagligt i 

Afghanistan? 

1 15 år

x 16 år

2 18 år 
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Fråga 10
Hur många flickor börjar skolan?  

1 Det börjar 10 gånger fler pojkar än flickor i   

 skolan

x Det börjar lika många flickor som pojkar i   

 skolan

2 Det börjar 20 gånger fler pojkar än flickor i       

 skolan
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Rätt svar

Fråga 1: 1 
Det är en direkt effekt på kvinnors löner, men även en investering 

och ekonomisk framgång för hela samhällen och länders utveck-

ling. 

 

Fråga 2: 2 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga 

och utgör en helhet för barnets bästa. 

 

Fråga 3: X 
Skadan är mycket allvarlig, men går att förebygga. Trots detta 

lever två miljoner med obstetrisk fistel. Ett tecken på att kvinnors 

hälsa inte är nog prioriterad. 

 

Fråga 4: 1 
Det är varje stats ansvar och skyldighet att tillgodose barns grund-

läggande behov och rättigheter. Därefter är det UNICEFs (FN:s) 

uppgift är att se till att alla barn och vuxna över hela världen vet 

om det. 
 
Fråga 5: X 
Könsstympning innefattar alla former av ingrepp som skadar 

flickors och kvinnors könsorgan av ickemedicinska anledningar. 

Detta är ett brott mot de mänskliga rättigheterna, men ändå 

beräknas antalet av de som utsätts att fortsätta öka.
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Rätt svar

Fråga 6: 2 
Som en följd av att inte ha rätten till sin egen kropp mister varje 

dag unga kvinnor livet i samband med graviditet och förlossning. 
 
Fråga 7: 2 
Genom ett integrerat samarbete på alla nivåer i samhället har 

könsstympningen minskat. Lagar är ett steg, men det är 

framförallt utmaningen i att nå ut med kunskap om varför 

könsstympning är farligt som bryter gamla kulturella mönster och 

traditioner. 
 
Fråga 8: 1 
Detta innebär att över miljontals flickor gifts bort varje år. Det 

innebär ofta att flickor nekas skolgång, utsätts för riskfyllda 

graviditeter, könsstympning och andra former av våld och 

övergrepp. 
 
Fråga 9: X 
Vid 16 års ålder är det lagligt att gifta sig i Afghanistan, men 15 % 

av afghanska flickor tvingas gifta sig innan de fylld 15 år. 
 
Fråga 10: X 
Ett av de globala målen för hållbar utveckling handlar om att alla 

ska ha tillgång till utbildning av god kvalitet.  Det kräver särskilda 

investeringar i flickors utbildning. Exempelvis gratis skolmat och 

ökad kunskap inom sexuell och reproduktiv hälsa. En god 

utbildning syftar till en jämlik utbildning för alla.


