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■ Fd]\diska alla barn gå i skolan, malariaförekomsten ska
minska och hundra miljoner sluminvånare ska få bättre levnadsstandard. Utsikterna är sådär.

Så ska millenniemålen
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Globaliseringen kan motverka
fattigdom – både genom informationsﬂöden och handel. Det
menar Therese Nilsson, som
just nu undersöker relationen mellan globalisering och
fattigdom.
– Det ﬁnns tydliga indikationer på att den sociala globaliseringen och mer specifikt informationsflöden över
världen tenderar att minska
fattigdomen, säger Therese
Nilsson.
Hon har själv jobbat mycket i Tanzania och södra Afrika
och har sett hur allt ﬂer småbönder har mobiltelefoner.
– När en bonde ska välja
marknad var han eller hon tidigare tvungen att chansa på
var priset var bäst. Nu kan de
lätt ta reda på det. På så sätt
kan de ta sig ur fattigdomen.
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– Om det hade visat sig att
globaliseringen ökade fattigdomen hade ju IMF och
Världsbanken fått tänka till.
Det här är ett tecken på att vi
är på rätt spår.

Redan för fem år sedan
kom Cecilia Schubert
i kontakt med skånska Sabine Gartner som tillsammans med Jacinta Njoroge driver barnhemmet och
skolan Phyllis Memorial
Children’s home respektive Academy i Nakuru, Kenya. Årsskiftet 2008–2009
åkte hon ner som volontär
för första gången.
– När jag kom hem kände jag och min kompis att
vi ville fortsätta stödja skolan mer aktivt.
Nu är hon ordförande i
föreningen Kampi ya Motos barn, som arrangerar
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golftävlingar, säljer kalendrar – och värvar nya volontärer.
– Pengarna går till personalens löner, material till
skolan, böcker till biblioteket.
Utbildning är direkt
kopplat till alla de andra
millenniemålen, tycker
Cecilia Schubert.
– Hiv och aids är
direkt relaterat till hur
utbildad befolkningen är.
För att kvinnor ska få jobb
behövs grundläggande
matte så att de kan växla
pengar. Utbildning är det
viktigaste målet.

FAKTA: DETTA ÄR MILLENNIEMÅLEN
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Fler Malmöbor än vad man
först trott röstade i årets val.
Vid den första räkningen på
valnatten tycktes ännu färre
Malmöbor än vanligt ha släpat
sig till vallokalerna. Men så
var det inte, skriver Skånskan.
När sluträkningen närmar sig
jobbar sig valdeltagandet upp
mot 74,4 procent – mot 70,6
enligt de första uppgifterna.
Orsaken till ökningen tros
vara de många förtidsrösterna
på bibliotek och köpcentrum.
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Drygt hälften av eleverna
höjde sina betyg till G. Men
matte, den kurs som de
ﬂesta sökte och läste, var
också lurigast – här blev
bara en tredjedel av eleverna godkända.
Det framgår av Malmö
stads utvärdering av årets
sommarskola.
Eleverna var mest
nöjda med läraren, och
minst med den fysiska miljön.
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En sjuksköterska på Universitetssjukhuset i Lund
plockade i vintras med
sig 14 ampuller av det
narkotikaklassade läkemedlet Ultiva, för att
döva sin egen svåra ångest. Nu döms hon till samhällstjänst, skriver Sydsvenskan. Dessutom ska
hon betala skadestånd på
4 200 kronor till sjukhuset.
Hon har även förlorat sitt
jobb och sin sjuksköterske:@KP
legitimation.
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Många kan inte läsa och
de har inte rätt till sin egen
sexualitet. Kvinnor är i allra högsta grad underord-

nade män i
El Salvador,
enligt Sara
Ekenbjörn.
Hon var där
som volontär med or- JXiX<b\eYaie%
ganisationen IM mellan
september och december
förra året.
– Majoriteten av världens fattiga är kvinnor.
Därför är det viktigt att ha
ett genusperspektiv på ut-

vecklingsfrågor, säger Sara
Ekenbjörn.
I El Salvador kunde kvinnor jobba i affär och bli mer
självständiga – eller komma till en klinik och få en
spruta för att slippa bli gravida. Sara Ekenbjörn läser mastersprogrammet
i International development and management vid
Lunds universitet, och vill
ägna sitt liv åt utvecklingsfrågor.
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60 procent av de som behöver behandling mot hiv får
det inte. Sedan 2003 har infektionsläkaren Per Björkman åkt fram och tillbaka
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till Sydafrika, Demokratiska republiken
Kongo och
Burma med
Läkare utan G\i9aibdXe%
gränser. Här har han arbetat för att ﬂer ska få tillgång
till hiv-behandling.
– Det är viktigt inte bara
för att rädda liv. Förbättrar
man folks hälsa kan de leva
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Ex Dam: Flower Edp 50 ml (770:-) 385:L´Eau Par Edt 30 ml (399:-) 199:Ex Herr: L´Eau Par Edt 50 ml (560:-) 280:L´Eau Par Deostick (270:-) 135:-
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Kenzo dofter – 50%

Här harskönheten
blomstrat i 50 år!
Kom och fira med oss! Fler jubileumserbjudanden finns i butiken.
Alla kunder som handlar under veckan får en jubileumsgåva. Välkomna!
Erbjudandet gäller 1 gång/kund så långt lagret räcker.
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kså.
produktiva liv också.
Per Björkman betvivlar
att hiv kommer ha bekämpats till 2015 – men menar
att utvecklingen går åt rätt
håll.
– Det som jag ser som det
största hotet mot millenniemålen är krig. I Kongo
ﬁnns väldigt mycket resurser men det förstörs hela tiden av krig och politisk instabilitet.

Vid köp av 2 st valfria Clinique produkter
erhåller du en gåva värd 469:-

Clarins
Skin Duo Extra Firming
All skin types

Clarins High Definition Body Lift 300 ml
(712:-) 295:-

;Extra Firming Day Cream 50 ml
;Extra firming Tightening Lift Botanical
Serum 10 ml (Värde ca 975:-) 375:-

Elizabeth Arden
Visible Difference
Refining Moisture Cream
75 ml (Värde 845:-)
299:Visible Difference
Body Care
300 ml (Värde 465:-)
199:-
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Mascara M1 (liten borste)
(240:-) 120:-

CITATET
=FKF1JP;JM<EJB8E

”Vi har ju inga hjälmar.
De brukar inte behövas
här på biblioteket.”
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Oscar de la Renta
Oscar Edt 50 ml (545:-) 355:-

Biotherm Baume Corps Bodylotion
400 ml (630:-) 225:-

