Jamboree
on the Internet
Ett av världens största
internationella scoutarrangemang sker i
oktober varje år!
Vad har du gemensamt med en scout
i Rwanda, Argentina eller Frankrike?
En hel del troligtvis! Om inte annat att ni båda brinner för 		
scouting och det är ju inte en dålig början på ett samtal, eller hur?
Genom Scouterna finns möjlighet att möta ungdomar från hela världen; på arrangemang,
läger och scoutcenter. Men även på nätet när det är JOTI – Jamboree on the Internet. I år
höjer vi ribban för vad JOTI är i Sverige genom att ta fram det här aktivitetspaketet med
inspiration och samtalsmetoder.
Genom att vi alla sedan delar med oss av helgens samtal och möten skapar vi tillsammans en bredare bild av vad internationell scouting är, och inspirerar fler scouter till en
mer global verksamhet!

Världens enklaste internationella arrangemang
JOTI är ett internationellt arrangemang som hålls den tredje helgen i oktober varje år.
Det är ett av WOSM:s (The World Organization of the Scout Movement) officiella
arrangemang.
Scouter möts över hela jorden med hjälp av olika tekniska lösningar beroende på vad
som finns tillgängligt; allt från webbläsare till mejl, chattprogram, mikrofoner, scanners
och digitalkameror.
En del kårer eller patruller kör bara JOTI, andra gör även JOTA; Jamboree on the Air (radio).
Genom att delta kan du och dina scoutvänner få kontakt med scouter över hela världen.
Det är helt enkelt världens billigaste
och enklaste internationella arrangemang!

När är det och hur fungerar det?
JOTA/JOTI börjar i år klockan 00.00 lokal tid lördagen den 19 oktober och slutar 48 timmar
senare klockan 24.00 på söndagen den 20 oktober. Det pågår alltså från natten mellan fredag
och lördag till natten mellan söndag och måndag. Det finns ingen deltagaravgift för att delta!
Det är lätt att delta! All information finns i bifogade filer på Scoutservice.

Vill ni ha besök under ert JOTI-arrangemang?
Under lördag-söndag den 19-20 oktober kommer scouter som är engagerade i Amahoro Amaniprojektet åka runt till ett par kårer i Stockholmsregionen för att göra reportage och intervjuer.
Berättelserna kommer sedan att delas på den gemensamma webb som håller på och tas fram för
projektet och finnas att läsa på Scoutnytt. Hör gärna av er till sandra.ehne(a)scouterna.se om ni
är intresserade av att berätta mer om vad ni gör i er kår!

Innehållsförteckning
• Vad är JOTA/JOTI och varför ska vi delta?
• Lokalt och globalt samhällsengagemang i Scouterna
• Om JOTA/JOTI
• Intervjua en scout
• Intervjuteknik
• Intressemärken: blogga, chatta och internationellt
• Målspår: Förståelse för omvärlden
• Om Milleniemålen
• Om Amahoro Amani-projektet

Förslag på fler kringaktiviteter att göra:
JOTA/JOTI pågår under 48 timmar, varför inte ha en hajk eller göra något större så slipper alla
gå hem? Fixa övernattning och varva kontakten med andra länder med andra aktiviteter ni gillar.
• Sätt upp en stor världskarta på väggen och märk ut med nålar eller klisterlappar var ni har haft
kontakt. Låt kartan sitta uppe tills nästa år.
• Skriv början på en berättelse och låt andra scouter världen över skriva vidare på den.
• Byt lekar med er kontakt, såklart måste ni testa lekarna
• Gör ett spår eller tipspromenad om internationell scouting
• Laga mat efter ett recept ni fått via JOTA/JOTI-kontakt.
• Gör ett pass där ni pratar om hur man beter sig på nätet och hur man ser till att man är trygg
och säker.
• Passa på att ta märken. Det finns flera märken som är lätta att passa in i aktiviteterna. Läs mer i
slutet av det här materialet
• Gör helgen till ett roverscoutprojekt.
• Koppla upp er under stjärnorna, se till att ha en lång sladd
eller elverk bara.
• Passa på att rekrytera och visa upp kåren. Kör öppet hus
eller bjud in kompisar.

Lokalt och globalt
samhällsengagemang i Scouterna
Scouterna är en av världens största fredsrörelser! Grundidén
är att man inte krigar med sina vänner – så bara genom att
vara en del av scoutrörelsen bidrar du faktiskt till att skapa
fred. Men Scouterna är också en kanonbra plattform för
att förändra världen.
Och finns det ett bättra sätt att börja på än att möta och
prata med Scouter från andra delar av världen?
I mötet med andra möter du dig själv, i ett samtal med
andra scouter om scouting och fritid får du syn på dig
själv och er verksamhet. Genom att sedan skriva ner och
dela med dig av intervjuer, berättelser och reflektioner kan du
inspirera fler!

Äventyrare berättar:
Jag brinner för
internationella
grejer (kontakter,
språk, resor osv)
Jag brinner för att
skaffa nya vänner och
träffa nya personer

Jag brinner för mänskliga
rättigheter, jämställdhet
och förståelse/respekt
för andra

Utmanare
berättare:

Jag brinner för samvaro
med andra scouter, knyta
nya kontakter

Jag brinner för
internationellt
samarbete

Jag brinner för jämställdhet
och att alla ska känna att de
passar in och hör hemma

Jag brinner för scouterna
och att alla ska få sin
chans att bli hörda och
accepterade

Jag brinner för att alla ska
ha samma rättigheter och
få göra det dem vill

för fred. Scouterna finns i hela världen.
vi möts i världen. Vi lär känna varandra och verkar
bättre värld. Scouterna engagerar sig
Vi är alla olika men ändå lika. Vi brinner. Vi vill ha en
både lokalt och globalt.
för rättvisa, miljö och medmänsklighet. Vi bryr oss

Längre bak i det här aktivitetspaketet hittar du aktivitetsmärken
som passar bra ihop med JOTA/JOTI-helgen.

Om JOTA/JOTI
Att tänka på

Fundera över vad ni vill ha ut av att delta i JOTA/
JOTI. Vad har ni för förväntningar? Vill ni ha en
vänkår i ett annat land? Träffa ett annat roverlag att
besöka under en projektresa? Kanske vill ni ha tips på
aktiviteter eller fråga hur scoutverksamheten fungerar
hos dem ni pratar med? Var överens om förväntan och
prata gärna tillsammans om det i gruppen.
Om ni gör det här tillsammans i kåren, yngre och
äldre scouter, kan det vara bra att fundera lite över hur
ni kan göra för att alla ska få ut så mycket som möjligt
av mötena med andra scouter. Kanske förväntar du
dig något helt annat än den 9-åriga scout du har bredvid dig? Kanske behöver ni hjälpas åt med översättningar för att alla ska förstå?

Kort om JOTI

För att köra JOTI behöver ni tillgång till internet,
mobilt bredband i skogen exempelvis, normalt räcker
1Mb/sec för en joti-station. Självklart behövs en dator
också, om ni använder flera datorer behöver ni antingen en trådlös accesspunkt eller en switch beroende
på om ni vill/kan köra trådlöst eller inte.
På datorerna behövs sedan ett chattprogram, i det
här fallet en IRC-klient. För JOTI rekommenderas
mIRC som är freeware (gratis och får delas), eller
IceChat för de som är lite mer vana. På Mac går det
bra att köra Ircle.
Chattprogrammet behöver ansluta till olika chattservrar. Mer information om dessa finns på www.
scoutlink.net. Utöver IRC, kan det vara roligt att skapa
ett skype-konto till eventet, och prata och videochatta
med scouter från hela världen.
Kom ihåg att anmäla er jota/joti-station till www.
scout.org och även på www.jota.scout.se för att delta i
de nordiska aktiviteterna.
IRC (Internet Relay Chat) är det chattprotokoll
som används för JOTI-chatten. Denna chatt hostas
av servrar lite här och var, och dessa servrar tillåter ett
max antal klienter (alltså datorer som kör en IRC-chatt
mot servern). Har stationen fler än 20 klienter så kommer den att spärras helt eller delvis från vissa servrar
och tjänster. En säkerhetsfunktion helt enkelt. För fler
än 20 klienter, mer info finns på www.jotajoti.se

Kort om JOTA

JOTA kan köras i stan eller i skogen och allt där emellan. Bästa plats brukar dock vara ute i naturen, gärna
ett litet öppet område där en antenn kan sättas upp.

TEMA:
JOTA/JOTI

För er JOTA-station tar ni hjälp av en radioamatör.
För att sända behöver ni ha en licens, som i Sverige
utfärdas av Svenska Sändaramatörer (SSA). För att få
kontakt med en radioamatör går ni in på SSA:s hemsida, www.ssa.se, eller www.radioscouter.se. Där kan ni
också hitta mer information om vad en radioamatör är
och hur ni får kontakt med någon som är det.
Om ni har möjlighet kan det vara bra att ha övat
lite innan. Leta tex fram lite walkietalkies (kommunikationsradioapparater) och öva på att prata med varandra. Det går även att kombinera med orientering eller
s.k. ”rävjakt”.

LÄNKAR
Information om JOTA och JOTI
• Den internationella hemsidan för JOTI: www.joti.org
• Svensk sida för JOTI, inklusive svar på frågor:
www.jotajoti.se och www.jota.scout.se
• Scouternas chattnätverk: www.scoutlink.net
• För JOTA: www.radioscouter.se

MER OM INTERNATIONELL SCOUTING
OCH SAMHÄLLSENGAGEMANG
• WOSM: www.scout.org
• WAGGGS: www.wagggsworld.org
• www.amahoroamani.se
• www.scoutservice.se/samhallsengagemang
• internationellscouting.blogspot.se
• Information finns även på Facebook,
sök på JOTA/JOTI
eller ”Amahoro Amani – för freden vidare”
så hittar ni rätt.

Intervjua en scout
Du kommer säkerligen prata med
massor av scouter nästa helg.
Visst vore det spännande att höra mer om den personens idéer kring scouting och samhällsengagemang?
Om den personens fritid, scoutengagemang och drömmar.
Genom att intervjua en scout, dokumentera intervjun

Gå till exempel till väga så här:
1. Ta kontakt med en scout från ett annat land.
Om det känns svårt, tänk att det kan bli ett roligt
möte för er båda. Du behöver inte ställa alla frågor
nedan, välj ut de du tycker är mest intressanta, ta på
dig ett leende och testa.
2. Säg hej och presentera dig.
Hej, jag heter X och är en scout i Sverige.
Hello, my name is X and I am a scout in Sweden.
Hur är det med dig?
How are you?
3. Fråga om du kan få ställa några frågor och berätta hur svaren
kommer användas.
Det vore kul om du ville svara på några frågor. Svaren
kommer jag att skriva ihop till en liten text för att fler
ska kunna läsa om scouternas internationella möten
och scouternas samhällsengagemang. Är det okej?

TEMA:
JOTA/JOTI

och skicka den till minstory@scouterna.se kan fler få ta
del av berättelser om hur scouter tillsammans bidrar till
att skapa en bättre värld. Intervjun kan vara hur kort
eller lång som helst, det kan vara ett helt samtal eller
svar på två korta frågor.
Med hjälp av de här frågorna kanske ert samtal i alla fall
handlar om något mer än det allra mest väntade. Våga
ställa lite tuffa frågor som du är nyfiken på svaren på!

I have a few questions I would like to ask you. I may write a short
text based on your answers that might be published online to give
more scouts / guides the opportunity to learn about international
experiences and community action in Scouting / Guiding.
Om personen säger ja, fråga om hen vill vara anonym.
Om du vill spela in intervjun för att minnas lättare,
fråga om du får och förtydliga att du raderar inspelningen efteråt. Om inte, anteckna.
• Do you wish to be anonymous?
• Would it be okay if I recorded our conversation?
I will delete it when I am done.
FORTÄTT PÅ NÄSTA SIDA ››

Intervjua en scout
forts.

TEMA:
JOTA/JOTI

4. Värm upp med några presentationsfrågor, för att känna in vem
det är du pratar med. Till exempel kan du fråga:
Vad heter du? (eller Vad vill du jag ska kalla dig?
om personen vill vara anonym)
What is your name? / What can I call you?

9. Glöm inte att utbyta kontaktuppgifter om du vill prata mer en
annan gång.
Jag tycker att vi ska prata igen någon gång! Kan jag få
din e-postadress?
Let’s talk again sometime! Can I have your e-mail address?

Hur gammal är du?
How old are you?

10. Efter intervjun
Ta fram dina anteckningar eller inspelningen och skriv
ner intervjun på datorn. Skicka din text till minstory@
scouterna.se

Var bor du?
Where do you live?
Hur länge har du varit scout/flickscout (guide)?
How long have you been a scout / guide?

Lycka till och ha så kul!

Vad tycker du om att göra på fritiden?
What do you like to do on your spare time?
5. Fråga personen om hens syn på scouting…
Vad tycker du är det bästa med att vara scout / guide?
What do you think is the best part of being a scout / guide?
Vilket är ditt bästa scoutminne?
Tell me about your favorite scouting / guiding memory
6. …syn på/erfarenhet av samhällsengagemang genom scouterna…
Kan du berätta om hur du ser på lokalt och globalt
samhällsengagemang i scouterna?
Can you tell me about your views on local and global community
action in scouting / guiding?
Hur har er kår/du som scout arbetat med lokalt eller
globalt samhällsengagemang?
In what way have you or your scout / guide group been working
with local or global community action?
7. …eller syn på/erfarenhet av internationell scouting.
Vad betyder internationell scouting för dig?
What does international scouting /guiding mean to you?
Kan du berätta om någon erfarenhet du har av internationell scouting?
Please tell me about an international experience you have had as
a scout / guide
8. Avsluta intervjun
Tack för att du tar dig tid att svara! Det har varit roligt
att prata!
Thank you for your time! I have had a good time talking to you!
Vill du fortfarande vara/inte vara anonym?
Do you still want to be anonymous?

DELA MED ER
För at fler personer ska kunna ta del av de
möten just du är med om, är det väldigt
värdefullt om du har möjlighet att skriva ner
korta reflektioner eller referat. På så sätt kan
fler scouter inspireras till nya internationella
möten!
Det kan vara hur kort eller långt som helst.
Det kan vara från ett samtal under just JOTI,
eller med någon du känner sedan tidigare och
har möjlighet att ställa ett par frågor till.
Mejla svaren på frågorna, eller något kort om
ert möte, till minstory@scouterna.se, så kan
vi lägga upp det på scouternas hemsida, och
på den gemensamma hemsidan för Amahoro
Amani-projektet. TACK!

Intervjuteknik
De mest spännande intervjuerna är när personen som intervjuas får berätta om det hen tycker är
engagerande, intressant och viktigt. Här följer några tips på vad du kan tänka på för att intervjun
ska bli bra och rolig för er båda:
Försök att få personen du ska intervjua att känna sig
trygg i situationen.
Ordet intervju kan låta allvarligt och stelt,
se det som ett samtal om personens tankar
och erfarenheter. Låt den du intervjuar vara
huvudpersonen, din roll som intervjuare är
att ställa frågor som uppmuntrar personen
att berätta och att lyssna och lära.
Ett bra sätt att få personen att berätta med egna ord
är att ställa öppna frågor.
En öppen fråga går det inte att svara ja eller
nej på, och börjar till exempel med hur, vad
eller varför. Särskilt om den du intervjuar är
blyg eller obekväm kan slutna frågor göra att
svaren blir korta och intervjun ett förhör. Ett
exempel på skillnaden mellan öppen och sluten fråga är ”Vad tycker du om scouterna?”
istället för ”Tycker du om scouterna?”.

Du kan till exempel fråga:
• Kan du berätta mer?
• Hur då?
• Hur kommer det sig?
• Vad menar du?
• Kan du ge exempel?
Våga fråga igen om du inte förstod. Låt
personen ta sin tid att svara och våga vänta
på svaret även om det blir tyst ibland. Pausen
kan ge den intervjuade en chans att samla
tankarna och utveckla sitt svar.

Håll en vänlig ton och med ditt kroppsspråk, röst och
minspel att du lyssnar aktivt och uppmärksamt.
Om du har klart för dig i förväg vad du vill
fråga om kan du ägna mer uppmärksamhet
åt de svar du får än åt att tänka ut nästa fråga.
Det kan vara enklast att spela in intervjun,
då kan du lyssna utan att ta anteckningar, men
Undvik ledande frågor.
då bör du alltid fråga innan. Fråga också om
På samma sätt som stängda frågor är ledande personen du intervjuar vill vara anonym eller
frågor begränsande och risken är du att bara är okej med att ha med sitt namn i texten.
få höra det den intervjuade tror att du vill
Självklart, som i alla andra sammanhang, ska
höra. En intervju som handlar om synsätt
du inte använda rasistiska, sexistiska eller
och erfarenheter har inga rätt eller fel svar.
fördomsfulla formuleringar. Försök vara
normkritisk, det vill säga medveten om dina
Försök hålla frågorna enkla, korta och tydliga.
egna förutfattade meningar så att du inte
Undvik att ställa flera frågor samtidigt och an- låter dem färga intervjun.
vänd inte laddade eller komplicerade ord. Med
hjälp av följdfrågort kan du få personen du
Lycka till!
intervjuar får utveckla eller förtydliga sitt svar.

Intressemärken

Blogga

Chatta

Målspår
Självinsikt och självkänsla, Förståelse för omvärlden,
Relationer, fantasi och kreativt uttryck

Målspår
Förståelse för omvärlden, Relationer och Problemlösning,
Egna värderingar

Åldersgrupp
Upptäckare

Åldersgrupp
Äventyrarscouter

Innehåll
För att få intressemärket Blogga ska du dokumentera vad ni gör tillsammans under minst två
månader digitalt, till exempel genom att blogga
eller skapa en egen sajt. Använd både text och
foto. Men var noga med att alla som är med på
bilderna tycker att det är okej att bilderna publiceras.
Prata med varandra i patrullen under tiden om
hur det går och utvärdera tillsammans med era
ledare hur det går och hur det känns att berätta
för andra vad ni gör.

Innehåll
För att få intressemärket Chatta använder du
internet för att kommunicera med scouter från
andra platser i Sverige eller från andra länder. Ett
sätt att komma igång kan vara att delta i Jamboree
on the Internet som genomförs varje år. På läger
träffar man massor av folk som kan vara kul att
fortsätta ha kontakt med via Facebook eller på
något annat sätt.

Att dokumentera vad ni gjort tillsammans gör
det lätt att komma ihåg roliga händelser och
allt man är med om. Samtidigt kan det vara ett
perfekt tillfälle att visa och berätta för andra vad
ni gör på Scouterna.

Det finns runt 40 miljoner scouter i världen, men
hur många har du haft kontakt med egentligen.
Många av dem finns på internet så passa på att
lära känna några av dem och få reda på vad de
gör och vad de tycker är viktigt i Scouterna.

Annars är det bara att sätta igång och söka efter
rätt forum och personer att ha kontakt med.
Prata med dina scoutkompisar och ledare om
hur det är, vilka frågor som är roligast att prata
med andra om och så vidare när du håller på
med aktiviteterna. För att få märket ska du varit
aktiv under längre tid, runt tre månader.

Intressemärken

Internationellt: Lära

Scouting är en global rörelse med ca 40 miljoner
medlemmar i över 160 länder. ”Internationellt:
Lära” handlar om att lära sig mer om scouting i
ett annat land och om det landets kultur. Att lära
sig mer och träffas över gränserna är en viktig
del av scouting. På så sätt bidrar vi till fred och
förståelse mellan folk och länder.
Målspår
Förståelse för omvärlden, Egna värderingar, Självinsikt
och självkänsla.
Åldersgrupp
Spårarscouter
Innehåll
För att få intressemärken Internationellt: Lära
ska du undersöka hur det är att vara scout i ett
annat land och vad det innebär. Det kan du till
exempel göra genom att ta reda på vad de gör
för scoutaktiviteter, vilka likheter och skillnader
är det jämfört mot vad ni gör i Scouterna. Du
kan också ta reda på hur många scouter det finns
i det landet, vilka åldersgrupper de har, om det
finns olika scoutförbund och vad det betyder och
så vidare.
Passa samtidigt på att lära dig mer om själva landet. Det finns massor av information på internet
och bibliotek men att jobba med det här märket
är mer än att bara läsa och prata. Lyssna på musik från det land ni valt, laga typisk mat, avbilda
typiska djur och natur från landet i papier maché,
måla eller prova någon typisk dans.

Internationellt: Lyssna

Scouting är en global rörelse med ca 40 miljoner
medlemmar i över 160 länder. ”Internationellt:
Lyssna” handlar om att ha kontakt med scouter
i ett annat land. Att träffas över gränserna är en
viktig del av scouting. På så sätt bidrar vi till fred
och förståelse mellan folk och länder. Som scout
har du alltså fantastiska möjligheter att lära känna
nya vänner från andra länder.
Målspår
Förståelse för omvärlden, Relationer och Självinsikt och
självkänsla.
Åldersgrupp
Upptäckarscouter
Innehåll
För att få Internationellt: Lyssna ska du intressera
dig för andra länder och andra kulturer. Du ska
själv eller tillsammans med dina scoutkompisar
brevväxla/chattforum etc med en scout eller en
scoutgrupp i ett annat land och lära dig mer om
det landets kultur, människor, scouting och så
vidare. Det spelar ingen roll om ni har kontakt
via internet eller genom vanlig post.
Under tiden ni har kontakt med de andra scouterna ska du regelbundet reflektera med dina
scoutkompisar och ledare om vad ni pratat om,
hur det verkar vara i det andra landet och så
vidare.

Intressemärken

Internationellt: Möta

Scouting är en global rörelse med ca 40 miljoner
medlemmar i över 160 länder. ”Internationellt:
Möta” handlar om att träffa scouter från ett annat
land. Att träffas över gränserna är en viktig del av
scouting. På så sätt bidrar vi till fred och förståelse
mellan folk och länder. Som scout har du alltså
fantastiska möjligheter att lära känna nya vänner
från andra länder.
Målspår
Förståelse för omvärlden, Relationer och Självinsikt
och självkänsla.
Åldersgrupp
Från Äventyrarscouter
Innehåll
För att få Internationellt: Möta ska du vara med
om ett utbyte med scouter från ett annat land,
antingen som värd för scouter på besök i Sverige
eller som besökare i ett annat land. Du ska ha
kontakt med scouterna både före och efter besöket
och du ska vara med och planera värdskapet eller
resan och aktiviteter ni genomför tillsammans.
Under utbytet ska du lära dig mer om de utländska
scouternas kultur, vanor, intressen, åsikter, vad de
gör på scouterna, i skolan, hemma mm. Du ska
också berätta för dem om Sverige och diskutera
vad som skiljer och vad ni har gemensamt. Efter
utbytet är det dags för en reflektion tillsammans
med scoutkompisar och ledare om hur utbytet
kändes och vad ni varit med om.

Målspår: Förståelse för omvärlden
Roverscout 19-25 år

Roverscouten inser hur det egna agerandet får globala konsekvenser och
hur omvärlden påverkar det dagliga livet. Scouten utvecklar verktyg för
att förstå sin egen och andra kulturer och lär sig sätta dem i relation till
varandra. Roverscouten känner engagemang för samhällsfrågor.

Utmanarscout 15-19 år

Utmanaren får möjlighet att reflektera över och lära sig om varför människor
(i Sverige och i världen) har olika villkor och förutsättningar. Under sin tid i
utmanarna kommer scouten till insikt om hur hans eller hennes handlande
kan få globala konsekvenser samt hur omvärlden påverkar hans eller hennes
dagliga liv.

Äventyrarscout 12-15 år

Äventyrarscouten får lära känna andra kulturer än sin egen. Scouten
reflekterar över människors olika villkor och förutsättningar. Scouten
får insikt om hur hans eller hennes handlingar kan få både positiva och
negativa konsekvenser på en global nivå.

Upptäckarscout 10-12 år

Upptäckaren får möta olika kulturer i Sverige och i världen. Scouten får
insikt om att människor har olika villkor och förutsättningar. Scouten
kan sätta sig in i andras situation och känner engagemang för människor
både lokalt och globalt.

Spårarscout 8-10 år

Spåraren får möta olika kulturer i Sverige och i världen. Scouten utvecklar
ett öppet och nyfiket förhållnings- sätt till olika sätt att leva.

Milleniemålen
8 punkter för en bättre värld år 2000-2015.
De rör oss alla, hela tiden, och kan absolut vara
spännande att prata om med scouter du möter
under JOTA/JOTI.
OM MILLENIEMÅLEN
Millenniemålen är åtta mätbara mål för en bättre värld
som syftar till att förbättra levnadsvillkoren för världens fattiga. Arbetet med millenniemålen startades år
2000 och de ska vara uppnådda 2015. Vissa av målen
har redan uppnåtts, andra har en lång väg kvar. Arbetet
med vad som ska komma efter millenniemålen 2015
har redan startat, och kallas för post-2015-processen.
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högst ökning av skolbarn, behöver fördubbla antalet
lärare för att målet ska nås till 2015.
Även krig, konflikter och naturkatastrofer hindrar
möjligheten till skolgång för många barn, liksom diskriminering av funktionshindrade och flickor. Eftersom utbildning också har stor effekt på familjen och
samhället är millenniemål 2 viktigt även för de andra
målen.
MILLENNIEMÅL 3: ÖKA JÄMSTÄLLDHETEN MELLAN KVINNOR OCH MÄN
För millenniemål 3 återstår fortfarande mycket arbete
och utvecklingen är ojämn. Att allt fler flickor går i skolan, på alla utbildningsnivåer är en stor framgång. För
kvinnor på arbetsmarknaden är lönerna lägre, arbetsvillkoren osäkrare och arbetslösheten högre är för männen.

DE ÅTTA MILLENNIEMÅLEN
1. Halvera extrem fattigdom och hunger
2. Se till att alla barn får gå i grundskola
3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
4. Minska barnadödligheten
5. Förbättra mödrahälsan
6. Stoppa spridningen av hiv/aids
7. Säkra en hållbar utveckling
8. Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling

HUR GÅR DET?
MILLENNIEMÅL 1: HALVERA EXTREM FATTIGDOM OCH HUNGER
Troligtvis kommer millenniemål 1 kunna uppnås till år
2015 på global basis. Redan fem år innan millenniemålens deadline nåddes delmålet att halvera andelen människor i extrem fattigdom. Den största minskningen
av antal fattiga har skett i Indien och Kina. Dock går
det sämre för delmålet att halvera den extrema hungern i världen, mycket på grund av stigande matpriser
och klimatförändringar. Nära en miljard människor i
världen beräknas vara undernärda idag.
MILLENNIEMÅL 2: SE TILL ATT ALLA BARN FÅR GÅ I GRUNDSKOLA
Millenniemål, 2 som innebär att minst 95 procent av
alla världens barn ska få gå i skolan, kommer förmodligen inte nås till 2015. I nuläget börjar 90 procent av
världens barn grundskolan, delvis tack vare att många
fattiga länder avskaffat skolavgifter.
Ett problem är att statistiken inte visar hur många
som går ut skolan. Där tillgången till lärare och material inte ökat i samma takt som antalet skolbarn har
utbildningens kvalitet blivit lidande vilket lett till att
många hoppar av. Afrika söder om Sahara, som haft

Andelen kvinnor i världens parlament ökar i långsam
takt, men domineras ännu av män.
Jämställdhetsmålet (mål 3) har precis som utbildningsmålet (mål 2) stor effekt för övriga mål och för
hela världens utveckling.
MILLENNIEMÅL 4: MINSKA BARNADÖDLIGHETEN
Fler barn måste få tillgång till bra sjukvård och förebyggande åtgärder som vaccin och malariamyggnät för
att nå mål 4 i tid. Uppskattningsvis dör 14 000 färre
barn per dag nu jämfört med år 1990. Det är steg i
rätt riktning men ändå dör 19 000 barn varje dag (6,9
miljoner per år). Andelen barn som inte överlever den
första månaden efter födseln har dessutom ökat.
De barn som föds i en fattig familj eller av en
outbildad mamma löper högre risk att dö innan sin
femårsdag. Afghanistan är det land i världen med
högst barnadödlighet, och Afrika söder om Sahara den
hårdast drabbade regionen.

Milleniemålen
MILLENNIEMÅL 5:
FÖRBÄTTRA MÖDRAHÄLSAN
Millenniemål 5, med delmål att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar, är det mål som går sämst.
Varje dag dör ca 1000 kvinnor i samband med graviditet eller förlossning. Framsteg har gjorts genom att
fler får hjälp av utbildad personal när de föder barn,
men detta räcker inte.
Mödrahälsan påverkas av värderingar
i samhället – som när flickor gifts
bort innan deras kroppar är redo att
föda barn. Därför är detta mål nära
sammankopplat med millenniemål 3
om jämställdhet. Dessutom är mödradödlighet svårt att mäta eftersom
felrapporteringar är vanligt. Tillgång till familjeplanering och
preventivmedel har positiv
effekt på mödrahälsan och
minskar antalet dödsfall.
MILLENNIEMÅL 6: STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV/AIDS
OCH ANDRA SJUKDOMAR
Allt färre människor i världen smittas av hiv, och även
malaria och tuberkulos är på nedgång. År 1997 hade
världen som flest nya fall av hiv. Tack vare tillgång till
bromsmediciner kan fler hiv-smittade leva längre, vilket visar sig som ökat antal hiv-smittade i världen (fler
som överlever samtidigt som fler personer fortfarande
smittas = fler personer som lever med hiv totalt).
Idag lever runt 34 miljoner människor med hiv, ungefär 30 miljoner har avlidit. I Afrika söder om Sahara
minskar spridningen, medan den ökar i Östeuropa och
Centralasien. I Sverige lever drygt 6000 personer med
känd hiv-diagnos. Det klassas idag som en kronisk
sjukdom.
Kunskap om hur hiv smittar (genom blod och
andra kroppsvätskor, fram för allt precis efter att
personen blivit smittad själv) är viktigt för att minska
spridningen. Den som medicinerar och därmed har
låga virusnivåer kan i princip inte smitta andra.
För mer information, sök bland annat på World
Aids Day som uppmärksammas 1 december varje år.
MILLENNIEMÅL 7: SÄKRA EN HÅLLBAR UTVECKLING
Millenniemål 7 handlar både om att värna om jordens
resurser och biologisk mångfald, att förbättra förhållanden i slumområden och att fler ska ha tillgång till
rent vatten och sanitet.
Delmålet om att halvera andelen människor som
saknar tillgång till rent vatten nåddes år 2010, men
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tillgången till toaletter och latriner släpar långt efter
vilket är en hälsorisk.
I motsatts till målsättningen ökar både världens
koldioxidutsläpp och avskogning vilket hotar biologisk
mångfald.

HUR GÅR DET?
MILLENNIEMÅL 8: UTVECKLA ETT GLOBALT PARTNERSKAP
FÖR UTVECKLING
Mål 8 handlar om de rika ländernas ansvar för en
positiv utveckling i världen och har fortfarande långt
kvar innan det nåtts. Bara 5 länder lever upp till löftet
att ge 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst (BNI)
i bistånd.
På grund av finanskrisen har nu det globala biståndet dessutom börjat sjunka efter tio års ökning.
Ca 40 länder har idag fått sina skulder avskrivna.
Mål 8 lovar även bättre handelsvillkor och tillgång till
billigare läkemedel och ny teknik, t.ex. mobiltelefoni,
för fattiga länder.

MER INFORMATION HITTAR DU
TILL EXEMPEL PÅ:
• fn.se
• un.org/millenniumgoals
• milleniemalen.nu
• endpoverty2015.org/
• myworld2015.org

Om Amahoro Amani
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FN:s Milleniemålen fram till 2015
Amahoro Amani – en metod, en
organisation och ett internationellt samarbete

Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi och
swahili. ”Amahoro Amani - för freden vidare” är ett
fredsprojekt som ska bidra till att nå FN:s Millenniemål.
Genom flera hundra små ”fredsklubbar” ger projektet
ungdomar i Stora Sjöregionen verktyg att arbeta aktivt
med utveckling i sina samhällen och medel att sprida
sina metoder till andra delar av världen.
Projektet genomförs främst av Scouternas och
Kvinna till Kvinnas partners i Rwanda, Burundi och
Östra Kongo Kinshasa. Ända sedan 2005 har projektet
varit ett unikt exempel på samarbete över organisations-,
nations- och etnicitetsgränser, där medlemmar från
både flick- och pojkscoutorganisationer arbetar
tillsammans.
Under de senaste åren har Scouterna i Sverige varit
delaktiga i projektet genom stöd, utbyten och samarbetsprojekt. Under 2013 och 2014 läggs stort fokus
i vårt Amahoro Amani-engagemang på att sprida
metoderna i scoutverksamheten i Sverige och inspirera
fler unga scouter till att mötas. Vi har inga fredsklubbar, men arbetar i våra patruller, lag och kårer med de
frågor vi tycker är viktiga.
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Millenniemålen är åtta mätbara mål för en bättre värld
som syftar till att förbättra levnadsvillkoren för världens
fattiga. Arbetet med millenniemålen startades år 2000
och ska vara uppnådda 2015. Vissa av målen har redan
uppnåtts, andra har en lång väg kvar. Arbetet med vad
som ska komma efter millenniemålen 2015 har redan
startat, och kallas för post-2015-processen.
Millenniemålen kom till efter det så kallade millennietoppmötet år 2000 som hölls på initiativ av FN:s
dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Vid mötet
medverkade ledare för 147 av FN:s medlemsstater
som enades om en deklaration, millenniemålsdeklarationen. Deklarationen har skrivits under av alla FN:s
193 medlemsstater och blev grunden för åtta konkreta
och mätbara utvecklingsmål - Millenniemålen.
De åtta millenniemålen:
1. Halvera extrem fattigdom och hunger
2. Se till att alla barn får gå i grundskola
3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
4. Minska barnadödligheten
5. Förbättra mödrahälsan
6. Stoppa spridningen av hiv/aids
7. Säkra en hållbar utveckling
8. Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling
Millenniemålen i Amahoro Amani
I Stora Sjöområdet har projektet främst inriktat sig på
sex av de åtta millenniemålen. Fredsklubbarna, scouterna och guides angriper de identifierade problemen
lokalt, och tittar på hur de i sitt kvarter eller i sin by kan
förändra och förbättra för att bidra till Milleniemålens
uppfyllande. Samtidigt inspireras svenska ungdomar
till aktivt samhällsengagemang genom Amahoro
Amani-metoden och samarbetet och bidrar på så sätt
till förändring på hemmaplan.

Scouterna är med i
Svenska FN-förbundet som
jobbar i Sverige med frågor
gällande mänskliga
rättigheter, och millenniemålen.
På www.fn.se finns massor av
fakta och tips på aktiviteter.

Mer information finns bland annat på
www.fn.se
www.un.org/millenniumgoals
www.milleniemalen.nu
www.endpoverty2015.org/
www.myworld2015.org/

