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Stockholm den 19 maj 2021

Det du håller i handen är Sidas första gemensamma 
globala analys av den multidimensionella fattigdo-
men i låg- och medelinkomstländer. I en föränderlig 
kontext behöver vi hela tiden ha en uppdaterad 
förståelse för hur den multidimensionella fattigdo-
men ser ut. På så sätt kan vårt utvecklingssamar-
bete förbli relevant – för de människor som lever i 
multidimensionell fattigdom idag och i framtiden, 
och för att möta trender som riskerar att öka eller 
fördjupa fattigdomen. 

Analysen togs fram under hösten 2020 av en grupp 
handläggare och ämnes- och verksföreträdare som 
främst arbetar med globala utmaningar, under 
ledning av Sidas Chefsekonomteam. I arbetet deltog 
medarbetare från olika enheter inom Avdelningen 
för Internationella Organisationer och Tematiskt 
Stöd, och från enheterna för Fred och Mänsklig 
Säkerhet samt Kapacitetsutveckling. Syftet var att ta 
fram en gemensam utgångspunkt för de fördjupade 
översynerna av de globala tematiska strategierna, 
men analysen är användbar i vårt arbete framöver, 
inte minst när nya strategiunderlag ska tas fram. Ett 
annat resultat av analysarbetet var en enhets- och 
avdelningsöverskridande dialog om synergier mellan 
de globala tematiska strategierna och hur de bidrar 
till att minska fattigdom och förtryck. 

Denna analys av den globala multidimensionella 
fattigdomen följer Sidas generella vägledning hur vi 
analyserar multidimensionell fattigdom, som 
använts av Sida i de flesta av Sidas partnerländer 
och regioner. Vanligtvis innehåller en sådan analys 
slutsatser om vem som lever i fattigdom, hur 

fattigdomen ser ut i de olika dimensionerna och vilka 
orsakerna är till fattigdomen, som underlag för 
operativa beslut. På global nivå utgörs slutsatserna 
istället av en sammanställning av litteratur och 
studier som beskriver några viktiga aspekter av 
fattigdomen i de olika dimensionerna och några 
större trender i utvecklingskontexten på global nivå. 
Orsakssamband mellan dimensionerna och mellan 
kontexter och dimensioner lyfts fram och visar hur 
fattigdomens olika uttryck är sinsemellan beroende 
och hur utvecklingskontexten formar människors 
villkor och förutsättningar. 

Världen är under snabb omvandling och arbetet med 
att förstå fattigdomens olika ansikten är och kom-
mer alltid att vara pågående. Analysen ska därför 
inte ska ses som en färdig produkt eller som Sidas 
ställningstagande till den multidimensionella 
fattigdomen i världen. De grupper som lyfts i rappor-
ten ska också enbart ses som exempel på grupper 
som tydligt lever i multidimensionell fattigdom, om 
än med stark evidens i litteraturen och i studier att 
de tillhör de allra fattigaste. Genom att lyfta dessa 
grupper tydliggörs också fattigdomens mångdimen-
sionella karaktär, och det blir synligt hur samman-
flätade orsakssambanden är med varandra. Genom 
några olika personas – fiktiva personer som bygger 
på fakta från verkligheten – framhävs fattigdomens 
multidimensionella karaktär och betydelsen av 
intersektionalitet ytterligare.
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SAMMANFATTNING
Denna analys av global1 multidimensionell fattigdom 
har tagits fram av Sida som ett underlag för de 
fördjupade översynerna av globala tematiska strate-
gier hösten 2020.2 Efter en lång period av påtagligt 
minskande multidimensionell fattigdom i världen har 
trenden vänt, något som förstärkts av covid-19-pan-
demin. Minskningen i resursfattigdomen saktade av 
redan innan pandemin, vars följdverkningar i kombi-
nation med konflikt och klimatförändringar har lett 
till att den extrema inkomstfattigdomen ökar i 
världen för första gången på en generation3. Tre 
fjärdedelar av världens extremt fattiga lever i fragila 
och konfliktpåverkade länder och en stor del av de 
extremt fattiga i världen lever på landsbygden, är 
unga och lågt utbildade. Majoriteten av världen 
fattiga är kvinnor. Afrika är den kontinent där störst 
andel av befolkningen lever i extrem inkomstfattig-
dom. Utbildningsnivån i den vuxna generationen har 
stigit och i genomsnitt lever människor längre och 
friskare liv. Samtidigt har andelen människor som 
lever i livsmedelsotrygghet ökat. Antalet väpnade 
konflikter ligger på en historiskt hög nivå och 
utvecklingen inom mänsklig säkerhet går mestadels i 
fel riktning. Mellan 2015 och 2018 fördubblades 
exempelvis den extrema fattigdomen i MENA-
regionen som en konsekvens av krigen i Syrien och 
Jemen. Fram tills nyligen var trenden inom möjlighe-
ter och val positiv. Tillgången till hälsovård, energi, 
vatten och sanitet ökade, liksom andelen barn som 
går i skolan, men framstegen har varit ojämna och 
de största utmaningarna finns i fragila och konflikt-
drabbade stater, som halkar efter globalt. Det råder 
en negativ trend vad gäller SRHR i allmänhet och 
rätten till abort specifikt. Efter en lång positiv 
utveckling inom makt och röst så minskar andelen 
människor som lever i samhällen där de kan påverka 
sitt lands politiska utveckling. Utrymmet för röstbä-
rare, exempelvis miljöförsvarare, MR-aktivister och 
journalister, begränsas aktivt och i ökande grad. 
Intolerans och diskriminering av minoritetsgrupper, 
inte minst hbtqi-personer och urfolk, har ökat. 

1 Analysen omfattar låg och medelinkomstländer
2 Sida har tagit fram ett ramverk för att analysera multidimensionell 

fattigdom. Analyser har tidigare gjorts för enskilda länder samt för 
några regioner. 

3 Enligt Världsbankens beräkningar har omkring 120 miljoner 
människor blivit extremt inkomstfattiga till följd av pandemin, och 
under 2021 väntas detta uppgå till mellan 140 och 163 miljoner. De 
som drabbas hårdast är i hög utsträckning löneanställda i städer och 
utanför jordbruket, och kvinnor och unga liksom migrantarbetare.

Den multidimensionella fattigdomen tar sig olika 
uttryck för olika grupper och människor. Den är 
särskilt bred och djup för urfolk och andra minorite-
ter, äldre och barn, människor i fragila och konflikt-
drabbade kontexter – inte minst flyktingar och 
internflyktingar, personer med funktionsvariation, 
samt migranter och flyktingar. Kvinnors och flickors 
multidimensionella fattigdom är bredare och djupare 
än mäns och pojkars, och på samma sätt skiljer sig 
situationen åt mellan landsbygd och stad. Att växa 
upp i ett fattigt hushåll ger sämre förutsättningar för 
att skapa ett liv utan fattigdom – intergenerationella 
aspekter och en förståelse för livscykeln måste tas 
med i förståelsen av fattigdomen. Flyktingar och 
internflyktingar lever ofta i multidimensionell 
fattigdom. 

Analysen av den globala multidimensionella fattigdo-
men visar på strukturella orsaker till fattigdomen. 
En tudelad politisk och institutionell kontext med 
svaga och i ökande grad repressiva institutioner, men 
även den informella strukturen med patriarkala 
sociala normer, patronage och elite capture4, bidrar 
till att människor hålls kvar i fattigdom. Repressiv 
lagstiftning, hot och trakasserier begränsar männ-
iskors makt och röst, och diskriminerar kvinnor och 
flickor. Konflikters förödande effekter på fattigdomen 
i alla dess dimensioner framstår tydligt i analysen av 
konfliktkontexten. Den ökande matosäkerheten beror 
bland annat på konflikter, ofta förvärrat av klimatre-
laterade katastrofer, och att livsnödvändiga ekosys-
tem är under tryck. Analysen av den ekonomiska och 
sociala kontexten visar att den ekonomiska utveck-
lingen, särskilt i Afrika, inte är tillräckligt inklude-
rande och att det saknas tillräckligt med produktiva 
jobb, samtidigt som produktiviteten behöver öka 
generellt. Analysen av miljökontexten visar att den 
ekonomiska utvecklingen, som varit drivande bakom 
minskningen av fattigdomen, delvis har skett på 
bekostnad av att naturen utarmas, föroreningar ökar 
och klimatförändringen fortgår, vilket slår undan 
förutsättningarna för en hållbar utveckling. Minst 
fyra av nio planetära gränser bedöms ha överskri-
dits5. Människor som lever i fattigdom är ofta bero-
4 Patronage är en form av patron/klient/beskyddarstrukturer, och elite 

capture beskrivs enklast som en form av korruption där grupper som 
delar på makten fördelar offentliga resurser mellan sig, på allmän
hetens bekostnad.

5 Klimatförändring; förlust av biologisk mångfald; förändrad mark
användning; övergödning
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ende av biologisk mångfald och naturresurser för sin 
försörjning, och är särskilt sårbara för 
klimatförändringen.

Agenda2030 talar om att ingen ska lämnas utanför 
utvecklingen. Denna analys visar att det finns 
områden och grupper som har lämnats utanför i 
låg- och medelinkomstländer – utvecklingen har inte 
skapat förutsättningar för alla att förbättra sina 
levnadsvillkor. Det handlar om var man lever, ofta 
landsbygden, ibland slumområden, inte minst i 
Afrika, men även oländiga områden, t.ex. bergsom-
råden och kustnära områden. Det handlar om 
grupper där normer och ibland även lagstiftning 
begränsar möjligheter att ta sig ur fattigdom – 
etniska och religiösa minoriteter, urfolk, personer 
med funktionsvariation, hbtqi-personer, etc. Och 
jämfört med män i samma livssituation är kvinnors 
multidimensionella fattigdom ofta djupare i och med 
den diskriminering som de möter säväl i samhället 
som i hushållet. 

En analys av den multidimensionella fattigdomen  
– i enskilda länder, eller i världen – har lätt att fastna 
i nuet, i enstaka fakta, i det som återstår och i de nya 
utmaningarna som vi redan kan ana effekterna av. 
Svårigheterna, det som återstår, de kvinnor och män, 
flickor och pojkar som fortfarande lever i olika 
dimensioner av fattigdom dominerar. Och det är dem 
det svenska utvecklingssamarbetet ska vara rele-
vanta för, det är dessa kvinnor och män, flickor och 
pojkar och deras fattigdom, och vad som orsakar 
den, som en multidimensionell fattigdomsanalys ska 
analysera. Men det är också viktigt att lyfta blicken 
och se trenderna bakåt, se vad som åstadkommits, 
se vad som blivit bättre i låg- och medelinkomst-
länder, för att förstå vad som leder till förändring i 
fattiga människors liv, och vilka förutsättningar som 
faktiskt lett till att människor har kunnat förbättra 
sina liv. Och vilka hinder som återstår – gamla såväl 
som nya.
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AVSNITT 1. SYFTET MED ANALYSEN
Denna version av analysen av den globala multidi-
mensionella fattigdomen har tagits fram under en 
kort intensiv process under hösten 2020 av ett team 
med deltagare från alla INTEM:s enheter samt 
deltagare från FRED och CAPDEV6. Sidas chefseko-
nomteam, CET, har sammanställt och byggt vidare 
på det material och de resonemang som teamet tagit 
fram. Analysen är inte ”färdig”, utan visar hur långt 
vi kommit efter ett halvårs arbete. Även INTEM/
TEMA har haft möjlighet att komma med inspel.

Syftet med analysen var att utgöra ett av underlagen 
för den fördjupade översynen av de globala tema-
tiska strategierna som slutförs i början av 2021, men 
även för kommande arbete med att ta fram 
strategiunderlag.

6 Karin Kronlid, CET, har hållit ihop arbetet med stöd av Karin 
Andersson, ELO, och med deltagande från Anna Åkerlund, TEMA, 
Annika Lysen, SOCIAL, Annika Moqvist Uggla, TEMA, Amanda 
Björkman, SOCIAL, Carl Tosteby, CET, Christel Rydström, GLOBEC, 
Erik Pettersson, FRED, Hanna Wolf, TEMA, Katarina Westman, 
CAPDEV, Lisa Mossberg, SOCIAL, Love Theodossiadis GLOBEC,  
Louise Bermsjö, DEMO, Maria Liungman, MULTI, Minna Örnéus, 
GLOBEN, Pia Engstrand, SOCIAL, Susanna Gable, CET, och  
Wanja Kaufman, GLOBEN
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AVSNITT 2. FATTIGDOMENS OLIKA DIMENSIONER
Enligt Sida har fattigdom många dimensioner – brist 
på resurser, makt och röst, valmöjligheter och 
mänsklig säkerhet – som ofta samverkar och 
förstärker fattigdomen. En person lever i multi-
dimensionell fattigdom om den är fattig i resurs- 
dimensionen och en eller flera andra dimensioner. 
Den som lever i fattigdom åtnjuter inte sina mänsk-
liga rättigheter fullt ut, och har bristande förutsätt-
ningar att leva ett värdigt liv och påverka sin 
livssituation. Fattigdomen tar sig olika uttryck för 
olika grupper i olika kontexter. Även analyser av 
multidimensionell fattigdom i länder möter utma-
ningen att beskriva fattigdomen uttömmande för 
olika grupper och delar av landet. Och för en global 
analys måste beskrivningen av fattigdomen i de olika 
dimensionerna fokusera på de stora dragen. 
Beskrivningen av fattigdomen i de olika dimensio-
nerna som följer lyfter därför några viktiga aspekter 
av fattigdom under varje dimension för att åskådlig-
göra de brister som kommer till uttryck i livssituatio-
nerna för människor som lever i fattigdom. 

Brist på resurser för ett drägligt liv

En människa som är fattig i resursdi-
mensionen varken äger, har tillgång till 
eller makt över resurser som kan 
användas för att leva ett värdigt liv, eller 
att förbättra sin levnadssituation. 

Resurser kan vara både materiella och icke-materiella 
– en rimlig inkomst, kapital, att vara utbildad, yrkeskun-
skaper, att vara vid god hälsa. Det vanligaste måttet på 
resursfattigdom är inkomstfattigdom, där gränsen för 
extrem fattigdom dras vid att leva på mindre än 1,90 
dollar per dag. Den extrema fattigdomen i världen har 
minskat stadigt de senaste 30 åren, åtminstone i 
relativa termer (dvs. andelen fattiga i relation till den 
totala folkmängden). Kvinnor är överrepresenterade 
bland de som lever i extrem fattigdom. Även graden av 
utbildning (till exempel antal år i skolan), en individs 
hälsa (till exempel förväntad livslängd) och i vilken mån 
man har tillgång till grundläggande sanitetsservice (till 
exempel tillgång till vatten) uppvisar i stort sett samma 
mönster: Stora framsteg har gjorts de senaste decen-
nierna över alla delar av världen, men det finns fortfa-
rande stora brister. Brister som innebär att miljontals 
människor fortfarande lever i vad vi kallar 
resursfattigdom.

Andelen kvinnor och män, pojkar och flickor som 
lever i extrem fattigdom (under 1,90 dollar per dag) 
har minskat påtagligt de senaste decennierna. Så 
sent som 1950 levde över 60 procent av jordens 
befolkning i extrem fattigdom, och mellan 1990 och 
2017 minskade den andelen från 36 procent till 9,2 
procent.7 Även resursfattigdomen som omfattar fler 
dimensioner än bara inkomst har minskat enligt 
OPHI, med mätningar sedan 2000.8 Fler människor  
i låg- och medelinkomstländer lever längre och 
hälsosammare liv, och i takt med att nya generatio-
ner blir vuxna ökar utbildningsnivån i denna del av 
världen. Den förväntade livslängden är fortsatt 
kopplad till inkomstnivå; 2016 var den förväntade 
livslängden 18,1 år lägre i låginkomstländer (62,7 år) 
än i höginkomstländer (80,8 år), även om klyftan har 
minskat något. I genomsnitt ökade den förväntade 
livslängden i låginkomstländer med 21 procent 
(11 år) mellan 2000 och 2016, jämfört med 8 procent 
(5 år) globalt och 4 procent (3 år) i höginkomstländer. 
Den globala hungern har dock stigit sedan 2014 och 
2019 var 8,9 procent av världens befolkning 
undernärda.9 

De regionala trenderna inom inkomstfattigdom10 

7 Världsbanken(2020). Poverty and Shared Prosperity: Reversals of 
Fortune

8 OPHI, UNDP.(2020). Charting pathways out of multidimensional 
poverty: Achieving the SDGs. 

9 FAO, IFAD, UNICEF, WFP, WHO.(2020). The State of Food Security and 
Nutrition in the World 2020. Transforming food systems for affordable 
healthy diets. 

10 Världsbanken. (2018). Poverty and Shared Prosperity Report 2018: 
Piecing together the poverty puzzle. 

Källa: Världsbanken

Andel av befolkningen som lever på mindre än 1,90 USD/
dag (fasta priser och köpkraftsjusterad växelkurs), 2017

https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/G-MPI_Report_2020_Charting_Pathways.pdf
https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/G-MPI_Report_2020_Charting_Pathways.pdf
https://www.unicef.org/reports/state-of-food-security-and-nutrition-2020
https://www.unicef.org/reports/state-of-food-security-and-nutrition-2020
https://www.unicef.org/reports/state-of-food-security-and-nutrition-2020
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/9781464813306.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/9781464813306.pdf
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Global extrem fattigdom är i ökande grad ett problem 
för en specifik del av världen – Afrika söder om 
Sahara. 2018 levde fortfarande 40,1 procent av 
befolkningen i Afrika söder om Sahara i extrem 
fattigdom medan motsvarande siffra för Sydasien var 
7,7-10,0 procent (2017), Mellanöstern 7,2 procent, 
Latinamerika 3,8 procent, Östasien och Stilla havs-
området 1,2 procent, och för Europa och Central-
asien 1,1 procent. Andelen fattiga i relation till den 
totala folkmängden har minskat i Afrika söder om 
Sahara, från 55,7 procent år 1990 till 40,1 procent år 
2018. Den relativa minskningen kan dock delvis 
förklaras av en hög befolkningstillväxt, för samtidigt 
som andelen fattiga har minskat har antalet fattiga i 
regionen, där 27 av världens 28 fattigaste länder 
återfinns (samtliga med över 30 procent), ökat från 
278 (1990) till 433 miljoner (2018). Över hälften av 
världens extremt inkomstfattiga lever i fem länder: 
Indien, Nigeria, Kongo (Demokratiska Republiken), 
Bangladesh och Etiopien. 

Runt två tredjedelar av världens extremt fattiga bor  
i medelinkomstländer, detta främst som ett resultat 
av att antalet låginkomstländer mer än halverats 
sedan 2000 och att många av medelinkomstländerna 
har stora befolkningar. Även majoriteten av de 
multidimensionellt fattiga bor i medelinkomst-
länder.11 Vad gäller andelen fattiga ligger den på 
42 procent i låginkomstländer, 14 procent i lägre 
medelinkomstländer, och bara två procent i övre 
medelinkomstländer. Tre av fyra människor som 
lever i extrem fattigdom bor i fragila, ofta konflikt-
drabbade, länder (se vidare avsnittet Väpnade 
konflikter underminerar utveckling och 
fattigdomsminskning).12

Med det högre fattigdomsmåttet 3,20 dollar per dag 
ökar den globala fattigdomsandelen till 24 procent 
och med 5,50 dollar per dag till 44 procent, 2017, 
men även med dessa mått har andelen fattiga 
minskat de senaste åren. Med en högre fattigdoms-
linje skiftar också koncentrationen av den globala 
fattigdomen från Afrika söder om Sahara till 
Sydasien. Med målet att minska fattigdom, oavsett 
definition, är det av lika stor vikt att öka antalet som 
tar sig ur fattigdom som att minska antalet som 
faller in i eller tillbaka in i fattigdom. För en långsik-
tigt hållbar fattigdomsminskning är det därför av vikt 

11 OPHI, UNDP.(2020). Charting pathways out of multidimensional 
poverty: Achieving the SDGs 

12 OECD. (2020). States of Fragility 2020. 

att förstå människors sårbarhet och en multidimen-
sionell ansats till fattigdom ger en helhetsbild av alla 
delar i kontexten som måste förbättras för verklig, 
hållbar minskning av fattigdom.

Bilden av resursfattigdom13,14

Människor som lever i extrem inkomstfattigdom 
lever till stor del på landsbygden, är unga och lågt 
utbildade. Fyra av fem av de extremt fattiga levde på 
landsbygden 2018, trots att bara 48 procent av den 
globala befolkningen levde på landsbygden. Mellan 
2015 och 2018 har den överlag minskande extrema 
fattigdomen blivit alltmer koncentrerad till lands-
bygden. Åldersmässigt var runt hälften av de som 
lever i extrem fattigdom yngre än 15 år, även om 
denna grupp bara utgör en fjärdedel av jordens 
befolkning, och runt två-tredjedelar var yngre än 
25 år. Detta beror inte minst på de höga födelsetalen 
i fattiga hushåll. Den låga åldersfördelningen av 
fattigdomen är tydligast i Afrika söder om Sahara, 
och med ökad inkomstnivå skiftar fördelningen av de 
fattiga mot en högre andel äldre. Kvinnor är också 
överrepresenterade bland de fattiga globalt, men 
detta skiljer sig i olika regioner. Bland dem som lever 
i extrem fattigdom i Europa och Centralasien, 
Latinamerika och Karibien, och andra höginkomst-
länder, är kvinnor underrepresenterade, medan de 
är överrepresenterade i Ostasien, Sydasien och 
Afrika söder om Sahara. 

13 Världsbanken. (2020). Poverty and Shared Prosperity Report 2020: 
Reversal of fortune. 

14 Världsbanken. (2018). Poverty and Shared Prosperity Report 2018: 
Piecing together the poverty puzzle. 

Källa: Världsbanken

Andel personer i världen som lever på mindre än  
5,5 USD/dag, 3,2 USD/dag och 1,90 USD/dag (fasta priser 

och köpkraftsjusterad växelkurs), 1981–2017

https://ophi.org.uk/global-mpi-report-2020/
https://ophi.org.uk/global-mpi-report-2020/
https://www.oecd.org/dac/states-of-fragility-fa5a6770-en.htm
https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity-2018
https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity-2018
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Två miljarder människor levde i livsmedelsotrygghet 
2019 (moderate or severe food insecure people), varav 
drygt 1 miljard i Asien, 675 miljoner i Afrika och 205 
miljoner i Latinamerika. 21 procent av barnen under 
5 år är kortväxta till följd av undernäring, 7 procent 
är underviktiga och 6 procent är överviktiga.15 Runt 
45 procent av dödsfall under 5 års ålder länkas till 
undernäring, med en majoritet av fallen i lägre 
medelinkomstländer16. Undernäring kan också leda 
till försämrad kognitiv förmåga, utbildningspre-
standa och kroniska sjukdomar vilket direkt påverkar 
försörjningsmöjligheter.

Afrika 
söder 
om 
Sahara

Östasien 
och 
Stilla 
havs
regionen Sydasien MENA

Latin
amerika 
och 
Karibien

Allvarlig 
matosäker
het (andel av 
befolkning) 
2018

20,2 2,9 17,2 9,5 9,2

Undernärda 
(andel av 
befolkning) 
2018

17,5 5,1 13,8 6,3 7,4

Källa: World Development Indicators

När inkomsten inte räcker till17

Ett inkomst-bringande jobb är ofta en väg ut ur 
fattigdom men det räcker inte med ett jobb om det 
inte ger tillräckligt med inkomst. Andelen arbetande 
som lever i extrem fattigdom har minskat men låg 
fortfarande på 7,1 procent 2019, och en av fem 
arbetare tjänade mindre än 3,20 dollar per dag.18  
Så mycket som en tredjedel av befolkningen i 
arbetsför ålder i låg- och medelinkomstländer har 
otillräckliga färdigheter för att få ett kvalitativt jobb, 
vilket begränsar dem i att nå sin fulla potential och  
i många fall att ta sig ur fattigdom.19 Nästan två 
tredjedelar av de extremt fattiga arbetar inom 
lantbruket20, och fattigdomsandelen är mer än fyra 
gånger högre inom lantbruket än i andra sektorer.21  
I utvecklingsländer utgör kvinnor hälften av arbets-
kraften inom lantbruket men jämfört med män äger 

15 FAO, IFAD, UNICEF, WFP, WHO.(2020) The State of Food Security and 
Nutrition in the World 2020. 

16 WHO. (2020). Malnutrition. 
17 ILO. (2017). World Social Protection Report 2017/19: Universal social 

protection to achieve the Sustainable Development Goals. 
18 ILO. (2020). World Employment and Social Outlook Trends 2020. 
19 Världsbanken. (2021). Skills Development. 
20 Med lantbruk avses jordbruk, fiske och skogsbruk
21 Världsbanken. (2016). Who Are the Poor in the Developing World? 

de mer sällan marken de brukar. Kvinnor får också 
lägre lön för sitt arbete och har svårare att få lån för 
att utveckla sina verksamheter.22

“The poverty rate among people who live of agri-
culture are the highest (84.1%). Most communities 
are vulnerable to shocks, such as armed attacks, 

structural weaknesses of poor basic services such 
as nutrition and education, land loss, destruction 

of crops.” (Sidas analys av den multidimensionella 
fattigdomen i Demokratiska Republiken Kongo, 2018)

Tillgången till sociala trygghetssystem i utvecklings-
länder har ökat efter en kraftig expansion de senaste 
tio åren, där nästan alla låg- och medelinkomstlän-
der idag har något program för social trygghet. Det 
totala antalet mottagare är idag omkring 2 miljarder 
globalt. 55 procent av världens befolkning – cirka 4 
miljarder människor – saknar tillgång till någon 
form av program för social trygghet. Avsaknaden av 
tillgång är störst i Afrika söder om Sahara och södra 
Asien. I Afrika beräknas 18 procent ha tillgång till 
social trygghet.23 Kvinnor, mammor med nyfödda 
barn, barn, arbetslösa, och personer med funktions-
variation har högst avsaknad av tillgång till program 
för social trygghet. Tillgången är särskilt låg för 
barn. Över två tredjedelar av världens barn (1,3 
miljarder) saknar tillgång, och majoriteten av dem 
bor i Afrika och Asien. Social trygghet för arbetsta-
gare är fortfarande begränsat, och endast 22 procent 
av arbetslösa har möjlighet att få arbetslöshetser-
sättning. Sociala trygghetssystem är inte bara viktiga 
för dem som inte har någon annan försörjning, utan 
22 FAO, N/A, Why is gender equality and rural women’s empowerment 

central to the work of FAO? 
23 Världsbanken. (2019). The Världsbanken Ministerial Round Table, April 

2019.

Källa: ourworldindata.org

 
Gini-index, 2019 (0–100, låg till hög ekonomisk ojämlikhet)

http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html
http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_601903/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_601903/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2020/lang--en/index.htm
https://www.worldbank.org/en/topic/skillsdevelopment
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25161
http://www.fao.org/gender/background/en/
http://www.fao.org/gender/background/en/
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bidrar också till en grundförsörjning under tillfälliga 
chocker och inkomstbortfall. Människor som lever i 
fattigdom är både mer exponerade för chocker och 
har större sannolikhet att minska sin konsumtion 
som en följd, på grund av brist på besparingar.24 
Kvinnor drabbas mer systematiskt av brist på sociala 
försörjningssystem såsom föräldrapeng, barnom-
sorg och äldreomsorg, då de under sina reproduktiva 
år tvingas avstå från inkomstbringande arbete och 
istället sköta omsorgen inom familjen. Detta ansvar 
har en tendens att vara som störst under de lev-
nadsår då kvinnor annars hade haft bäst möjligheter 
till inkomstförsörjning, vilket också speglas i att 
kvinnor i åldern 25-34 är överrepresenterade bland 
de som lever i extrem fattigdom. 

Hälsa och länkar till fattigdom idag och i framtiden
Dålig hälsa är inte bara en form av fattigdom i sig 
och konsekvens av inkomstfattigdom, utan också en 
underliggande orsak till inkomstfattigdom. God 
hälsa är för individen en förutsättning för produktivt 
arbete och möjligheten att växa fysiskt, intellektuellt 
och emotionellt. Samhällen bromsas i sin tur av 
ohälsa, sjukdomar och pandemier, vilket i slutändan 
kan påverka ekonomisk tillväxt och 
utvecklingsstrategier.25 

24 Världsbanken. (2013). World Development Report 2014: Risk and 
Opportunity – Managing Risk for Development

25 Bloom D.E. and Sachs J.D. (1998). Demography and Economic Growth 
in Africa. Brookings Institution. 

Kvinnor och flickor drabbas direkt av sjukdoms- och 
hälsoproblem men också indirekt då omsorg av 
sjuka hushållsmedlemmar ofta faller på kvinnan, 
vilket i sin tur kan påverka möjligheter till utbildning, 
inkomster, etc. Kvinnor drabbas hårdare än män av 
dålig hälsa, men har samtidigt längre förväntad 
livslängd (75,3 år för kvinnor och 69,8 år för män). 
Främsta dödsorsakerna för kvinnor i åldersgruppen 
15-49 år i låginkomstländer är hiv/aids och mödra-
dödlighet26. Över 90 procent av all mödradödlighet 
sker i låg- och lägre medelinkomstländer som ett 
resultat av faktorer som kan förebyggas under 
graviditet eller barnafödsel. Nära 8 procent av den 
globala mödradödligheten är relaterad till osäkra 
aborter och av dessa sker 99,5 procent i utvecklings-
regioner. Osäkra aborter är vanligast i länder med 
restriktiva abortlagar27. Mäns hälsa påverkas av 
sociala normer, såsom högre riskbenägenhet 
(alkohol, droger) och att de inte söker medicinsk 
hjälp i samma utsträckning som kvinnor28.

Födelsetal (antal födslar per kvinna) 2018

Afrika 
söder om 
Sahara

Östastien och 
Stilla havs
regionen Sydasien MENA

Latinamerika 
och Karibien

4,7 1,8 2,4 2,8 2,0

Källa: World Development Indicators

Egna kostnader för hälso- och sjukvård (out-of-
pocket expenditures) driver människor in i extrem 
fattigdom, vilket är vanligast i lägre medelinkomst-
länder och i Sydostasien. Andelen av befolkningen i 
världen som lägger mer än tio procent av hushålls-
budgeten på hälsoutgifter har ökat stadigt (12,7 
procent – 927 miljoner – år 2015), och beräknas 
uppgå till en miljard år 2030. De flesta av dem bor i 
medelinkomstländer. För 209 miljoner människor 
uppgick hälsoutgifterna till mer än 25 procent av 
hushållsbudgeten. Mellan 2000 och 2015 minskade 
antalet människor som hamnade under den extrema 
fattigdomsgränsen till följd av hälsoutgifter från 
123,9 till 89,7 miljoner. Denna nedgång sammanföll 
med en minskning av det totala antalet människor 
som lever i extrem fattigdom.29,30 

26 IHME, N/A, Global Burden of Disease, Health data. 
27 Mon L.S., Millner A and Kavanagh A.(2019). Abortion laws reform may 

reduce maternal mortality: an ecological study in 162 countries, BMC 
Women’s Health volume 19, Article number: 1. 

28 Ruxton, S., and Burrell, S. R. (2020). Masculinities and COVID19: 
Making the Connections. 

29 WHO, Världsbanken.(2019). Global Monitoring Report on Financial 
Protection in Health 2019 

30 WHO. (2020). Monitoring Health for the SDGs. 

Källa: ourworldindata.org

Förväntad livslängd, 1770–2018

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16092/9780821399033lowres.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16092/9780821399033lowres.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.jstor.org/stable/2534695?seq=1
http://www.healthdata.org/results/data-visualizations
https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-018-0705-y
https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-018-0705-y
https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2020/09/BLS20254_PRO_Masculinities_COVID19_WEB_005.1.pdf
https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2020/09/BLS20254_PRO_Masculinities_COVID19_WEB_005.1.pdf
https://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/fp_gmr_2019.pdf?ua=1
https://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/fp_gmr_2019.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332070/9789240005105-eng.pdf?ua=1
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Dödsfall som resultat av luftföroreningar orsakas 
ofta av en kombination av luftföreningar utomhus 
och inomhus, som påverkar individers hälsa. I 
låg- och medelinkomstländer, där länken är som 
starkast, använder sig människor som lever i 
fattigdom ofta av öppna eldar för att laga mat och 
värma vatten, vilket leder till andningsrelaterade 
sjukdomar – inte minst för kvinnor och barn som i 
stor utsträckning ofta befinner sig i hemmet.31 
Luftföroreningar orsakar bland annat hjärt- och 
kärlsjukdomar samt luftvägssjukdomar. Sju miljoner 
dödsfall per år i världen är relaterade till 
luftföroreningar.32

Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för 
människors hälsa – bland annat bedömer WHO att 
88 procent av alla diarré-fall globalt har att göra med 
brister i vatten, sanitet och hygien (WASH).33 Statistik 
från Our World In Data visar att otjänligt vatten 
orsakar 1,2 miljoner dödsfall varje år, att 6 procent 
av dödsfall i låginkomstländer är ett resultat av 
osäkra vattenkällor, att 666 miljoner (9 procent av 
jordens befolkning) inte har tillgång till rent vatten 
och att 2,1 miljarder (29 procent av jordens befolk-
ning) inte har tillgång till säkert dricksvatten. 
Merparten av dödsfallen resulterande av osäkra 
vattenkällor sker i Afrika söder om Sahara, Hindu 
Kush-Himalaya-området och Sydostasien.34 Även 
kemikalier utgör ett hot mot människors hälsa35.

31 UN. (2019). Air pollution hurts the poorest most. Environment 
programme. 

32 WHO.(N/A). Air pollution. 
33 PrüssÜstün et al. WHO. (2006). Preventing Disease Through Healthy 

Environments. 
34 Our World in Data. (2019). Clean Water. 
35 IPEN. (2020). Women, Chemicals and the SDGs. 

Uppskattningsvis lever cirka 3,8 procent av världens 
befolkning över 15 år med en större funktionsned-
sättning som kräver stöd från sjukvården. 
Motsvarande andel i låg- och medelinkomstinkomst-
länder är högre. I några länder i södra Afrika fick 
bara 26–55 procent av personer med funktionsvaria-
tion den medicinska rehabilitering de behövde, och 
bara 17–37 procent de hjälpmedel som behövdes 
(rullstol, protes, hörapparat osv).36 Förutom sämre 
fysisk hälsa har personer med funktionsnedsättning 
oftare nedsatt psykisk hälsa. Även den psykiska 
ohälsan är en ofta konsekvens av andra former av 
fattigdom. 30–70 procent av människor som har levt i 
en konfliktzon lider av symptom från post-trauma-
tisk stress och depression.37

Fler kan läsa, skriva och räkna – men fortsatt 
betydande ojämlikheter

“If I had gone to school, I would have got a job  
and I would have obtained a husband who has a 

salaried job.” (Voices of the Poor38, Uganda)

Av de som är 15 år eller äldre och lever i extrem 
fattigdom, saknade hela 35 procent 2018 en utbild-
ning (jämfört med 9 procent i den totala befolk-
ningen) och ytterligare 35 procent hade bara 
begränsad utbildning. Utbildningsnivån är låg främst 
på landsbygden där 39 procent av vuxna som lever i 

36 WHO, Världsbanken. (2011). World Report on Disability
37 James Leckman; Catherine. P. J; Rima Salah. (2014). Pathways to 

Peace.
38 Naraya, Deepa; Patel, Raj; Schafft, Kai; Rademacher. (2000). Voices of 

the poor : can anyone hear us ? (English) Washington, D.C. : 
Världsbanken Group. 

Antal år av formell utbildning (snitt) för befolkningen  
som är äldre än 25 år, 2017

Källa: ourworldindata.org

Källa: ourworldindata.org

Antal döda i luftföroreningar per  
100 000 personer, 2017

https://www.unep.org/news-and-stories/story/air-pollution-hurts-poorest-most
https://www.unep.org/news-and-stories/story/air-pollution-hurts-poorest-most
https://saicmknowledge.org/sites/default/files/publications/ipen-gender-chemicals-report-v1_6dw-en.pdf
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/131441468779067441/pdf/multi0page.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/131441468779067441/pdf/multi0page.pdf
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extrem fattigdom saknar utbildning, vilket är ungefär 
dubbelt så stor andel som i städerna.39 Läskunnig-
heten är högre idag än vad den någonsin varit, dock 
kvarstår stora ojämlikheter. Det kvarstår framförallt 
utmaningar i Afrika söder om Sahara där utbild-
ningsnivån är låg jämfört med övriga världen (exem-
pelvis har Burkina Faso, Niger och Sydsudan en 
läskunnighet på under 30 procent). Alla länder 
utanför Afrika förutom Afghanistan har en läskun-
nighet på över 50 procent.40 Det finns en uppenbar 
länk mellan utbildning och möjligheten att bidra till 
och dra nytta av ekonomisk utveckling, men också 
andra fattigdomsdimensioner såsom demokrati och 
mänskliga rättigheter där exempelvis tillgång till 
information, möjligheten att uttrycka sig, vetskapen 
om ens rättigheter och skyldigheter, är starkt 
kopplade till utbildning.

Läskunnighet (andel av befolkningen över 15 år) 2019

Afrika söder om 
Sahara

Östastien och Stilla 
havsregionen Sydasien

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

72,2 58,9 97,3 94,2 80,8 64,6

MENA Latinamerika och Karibien

Män Kvinnor Män Kvinnor

85,1 72,8 94,7 93,9

Källa: World Development Indicators

Effekter av covid19
Den globala extrema fattigdomen innan 
covid-19-pandemin, beräknas till 8,4 procent av 
jordens befolkning. Om BNP faller med 5 procent 
under 2020 (nuvarande projektion är -4,6 procent), 
förväntas den andelen öka till 9,1 procent och 
därmed sätta framgångarna vad gäller global 
fattigdomsminskning tillbaka med tre år. 88 miljoner 
fler människor lever då i extrem fattigdom jämfört 
med hur många som samma år hade levt i extremt 
fattigdom om inte covid-19 hade inträffat. Av dessa 
lever fler än tre-fjärdedelar i medelinkomstländer. 

Världsbanken rapporterar att mellan 7-24 procent av 
hushållen i de låg- och medelinkomstländer som 
ingår i undersökningen har tappat jobbmöjligheter.41 
Informella jobb är utsatta för störst risk. Rapporten 

39 Världsbanken. (2020). Poverty and Shared Prosperity Report 2020: 
Reversal of fortune.

40 Our World In Data. (2017). Expected years of schooling. 
41 Världsbanken. (2020). Poverty and Shared Prosperity Report 2020: 

Reversal of fortune. 

pekar på löneanställda i städer utanför lantbruket 
som de ”nya fattiga”, och kvinnor och unga drabbas 
oproportionellt. Effekten av covid-pandemin på 
sysselsättning skiljer sig alltså markant mellan olika 
typer av jobb, utbildningsnivå och kön och kan ha 
långsiktiga konsekvenser för jämlikhet, jämställdhet 
och fattigdom. Det är troligt att de ekonomiska 
konsekvenserna kommer att bli störst för de mest 
sårbara, där arbetare i städer, migrantarbetare och 
kvinnor tillhör de grupper som har drabbats extra 
hårt.42 Dessa grupper är sällan del av ett fungerande 
socialt skyddsnät, har mindre marginaler, samt 
prioriteras inte i eventuella stimulanspaket. 
Situationen påverkar även kvinnor oproportionerligt, 
dels på grund av att de till hög grad är represente-
rade i sektorer som påverkats av pandemin, dels 
drabbar den ökade bördan av obetalt arbete i hem-
met kvinnor i större utsträckning.43 

De nya fattiga från covid skiljer sig också åt från de 
mer kroniskt fattiga genom att vara mer utbildade, 
men samtidigt betydligt mindre utbildade än de 
icke-fattiga.44 Som ett svar på de negativa ekono-
miska effekterna av covid-pandemin har expansio-
nen av sociala trygghetssystem varit massiv under 
2020, där mer än 190 länder utökat sina system till 
nya grupper eller genom att öka bidragens storlek.45 
Detta kan komma att innebära en historiskt positiv 
utveckling för tillgången till sociala trygghetssystem 
vilket även under normala förhållanden är en viktig 
åtgärd för inkluderande ekonomisk utveckling för att 
nå de som står utanför arbetskraften.

42 Världsbanken. (2020). 2020 Poverty and Shared Prosperity Report: 
Reversal of Fortune. 

43 ILO. (2020). ILO Monitor: COVID19 and the world of work. 6th edition. 
44 ILO. (2020). ILO Monitor: COVID19 and the world of work. Fifth edition. 

Updated estimates and analysis. 
45 U. Gentilini, M. Almenfi, I. Orton & P. Dale. (2020). Social Protection and 

Jobs Responses to COVID19 : A RealTime Review of Country 
Measures. Världsbanken. 

https://reliefweb.int/report/world/poverty-and-shared-prosperity-2020-reversals-fortune
https://reliefweb.int/report/world/poverty-and-shared-prosperity-2020-reversals-fortune
https://reliefweb.int/report/world/poverty-and-shared-prosperity-2020-reversals-fortune
https://reliefweb.int/report/world/poverty-and-shared-prosperity-2020-reversals-fortune
https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755910/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_749399.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_749399.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33635


13

Många saknar makt och röst

En människa som är fattig i makt och 
röst-dimensionen har inte möjlighet att 
artikulera sina angelägenheter, behov 
och rättigheter, eller delta i beslutsfat-
tande relaterat till dessa angelägenheter. 

Makt är ett interpersonellt förhållande, och gör att vi 
bättre kan förstå socio-kulturella hierarkier och 
relationer. Genus är en av dessa, andra är exempelvis 
ålder, kast, religion, etnicitet och sexuell identitet. 
Individens fattigdom kan fördjupas av ömsesidigt 
förstärkande diskriminering. Fattigdom inom den här 
dimensionen har ett starkt samband till de övriga 
dimensionerna. Trots komplexiteten i att mäta fattig-
domen inom denna dimension syns vissa mönster 
tydligt: Kvinnor, minoriteter och hbtqi-personer 
tenderar att sakna makt och röst, både i hushållet och 
på samhällelig nivå. Intersektionalitet förstärker dessa 
mönster ytterligare.

För att förstå hur makt och röst är fördelat i samhäl-
let måste man förstå makt som interrelationell. Med 
andra ord innebär makt att en person eller grupp har 
förmågan eller inflytandet att påverka andras 
handlingar. Alla människor har agens. Agens syftar 
på människors förmåga att handla i enlighet med 
egna strävande och syften, trots att olika strukturella 
hinder föreligger. Genom att förstå makt och röst 
relationellt blir det tydligare under vilka förhållanden 
individer inte kan påverka sin livssituation eller göra 
sin röst hörd. Eller i vilka situationer personer eller 
grupper straffas när de försöker göra sin röst hörd. 
Detta kan variera mellan olika sammanhang – en 
person som har makt och röst i ett sammanhang, till 
exempel mannen i hushållet, har det kanske inte i ett 
annat sammanhang, t.ex. på arbetsplatsen. Den 
politiska och ekonomiska eliten som kontrollerar 
statsapparaten, religiösa samfund och patriarkala 
röstbärare så som byäldste, byrådet osv. är grupper i 
samhället som kan utöva makt, så även illegala och 
semi-illegala grupperingar. Medelklassen, de med 
utbildning och arbete inom offentliga sektorn har 
ofta mer makt än informella arbetare, och röstberät-
tigade medborgare kan också sägas ha viss makt.  
I hushållet har mannen/pappan, pojken/sonen och 
svärmodern olika grader av makt. Fattigdom inom 
makt och röst innebär att människor inte kan kräva 
att få sina rättigheter realiserade och inte kan ställa 
ansvariga till svars. Detta rör rättigheter som rätten 
till hälsovård och SRHR, utbildning, säkerhet, arbete 

etc. och befäster därmed fattigdomen inom möjlig-
heter och val, resurser, samt mänsklig säkerhet.

Vem upplever brist på makt och röst i samhället?
Brist på makt och röst i beslutsfattande strukturer 
utgör fattigdom i sig, men påverkar också fattigdom i 
andra dimensioner. Skevheten i fördelningen av makt 
och röst i samhället gör att politiska beslut fattas 
som gynnar den politiska och ekonomiska eliten och 
missgynnar och förstärker fattigdomen inom alla 
dimensioner. Brist på makt och röst minskar männ-
iskors möjlighet att ta sig ur fattigdom och skapar 
svårigheter att hålla beslutsfattare ansvariga för den 
politik som förs. Detta är viktigt på nationell nivå 
– men kan vara än mer betydelsefullt i den lokala 
kontexten.

“The leaders have the power, but they have no interest 
in the community. And what the people want is that the 
leaders work for their communities, the people don’t 

want promises.” (Venezuela, Voices of the Poor)

Människor som saknar de formella attribut som krävs 
för att ingå i det formella systemet som t.ex. id-kort, 
medborgarskap, formell anställning, formellt 
landägande (ofta kvinnor) saknar makt och röst i 
samhället. Tillförlitlig data saknas, men antalet 
människor som saknar en legal identitet uppskattas 
till hundratals miljoner. De som saknar legal identi-
tet är övervägande resursfattiga, tillhör urfolk eller 
andra minoriteter. Cirka 40 procent av alla barn som 
föds i världen har inte registrerats när de fyllt fem år, 
och i de minst utvecklade länderna stiger denna 
siffra till 71 procent. Cirka 23 miljoner barn i 
Sydasien – mer än 60 procent av alla de som föds i 
regionen – föds varje år utan att registreras. I Afrika 
söder om Sahara registreras mindre än häften av de 
barn som föds varje år, vilket utesluter dem från den 
formella ekonomin och statlig service.46 Flyktingar 
kan på liknande sätt ha begränsad makt och röst i 
det land de flytt till genom att de inte får 
medborgarstatus. 

De som är resursfattiga saknar ofta makt och röst i 
samhället. Kvinnor och män som inte är läskunniga, 
som har bristande tillgång till information (både 
digitalt och analogt) eller inte kan tillgodogöra sig 
information har begränsad makt och röst i samhället 

46 Commission on Legal Empowerment of the Poor, UNDP. (2008). Making 
the Law work for Everyone

https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/legal-empowerment/reports-of-the-commission-on-legal-empowerment-of-the-poor/making-the-law-work-for-everyone---vol-ii---english-only/making_the_law_work_II.pdf
https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/legal-empowerment/reports-of-the-commission-on-legal-empowerment-of-the-poor/making-the-law-work-for-everyone---vol-ii---english-only/making_the_law_work_II.pdf
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eftersom de saknar förutsättningar att delta på ett 
informerat sätt. En översiktlig sammanställning av 
Sidas analyser av den multidimensionella fattigdo-
men i länder och regioner visar att inkomstfattiga på 
landsbygd ofta har mycket begränsad tillgång till 
media och till formell information från myndigheter 
och liknande, vilket också förstärker fattigdomen 
inom alla dess dimensioner. Resursfattigdomen 
förefaller begränsa de flesta former av politiskt 
deltagande, däremot öppnar det upp för manipule-
ring. Det finns evidens för att röstköp i Afrika söder 
om Sahara riktas främst mot resursfattiga 
människor vilket ytterligare minskar deras reella 
politiska inflytande.47 Dessutom pekar kurvorna för 
socio-ekonomisk och politisk jämlikhet nedåt; fattiga 
människors del i den politiska makten har minskat 
betydligt de senaste åren.48 Ojämlikheterna under-
gräver också möjligheten för människor som lever i 
fattigdom att delta i och vara representerade av 
politiska partier och därigenom påverka politiska 
prioriteringar. På sikt innebär det risker för det 
demokratiska styrelseskickets legitimitet och 
effektivitet. 

Fattigdom inom röst och makt innebär också bris-
tande tillgång till rättvisa (rättssektorn). Detta 
innebär att människor som lever i fattigdom ofta inte 
kan utkräva eller strida för sina rättigheter.49 Detta 
kan exempelvis innebära frihetsberövande under 
lång tid i väntan på rättegång, eller brottsoffer-
anmälningar aldrig utreds eller prövas i domstol. 

Diskriminerande lagstiftning försvårar också tillgång 
till makt och röst för kvinnor, män, flickor och pojkar 
som tillhör till exempel religiösa och etniska minori-
teter, och urfolk (se avsnittet Fattigdom är brist på 
möjligheter och val för ett resonemang om urfolk 
och tillgång till naturresurser). Ytterligare en 
begränsning utgörs av diskriminerande normer som 
motverkar upprätthållandet av rättigheter, samt 
kringskär makt och röst särskilt för kvinnor, unga, 
äldre, änkor, hbtqi-personer och personer med 
funktionsvariationer. Vissa grupper i samhället 
framträder också som tydligt diskriminerade. 
Hbtqi-personer individer är en grupp som ofta 

47 P. Sandholt Jensen & M.K. Justesen. (2014). Poverty and votebuying: 
surveybased evidence from Africa, Electoral Studies. 

48 A. Lührmann, V. Mechkova, S. Dahlum, L. Maxwell, M. Olin, C. 
Sanhueza Petrarca, R. Sigman, M. C. Wilson & S. I. Lindberg. (2018). 
State of the world 2017: Autocratization and exclusion? 
Democratization

49 M. Supulveda. (2012). Report of the Special Rapporteur on Extreme 
Poverty and Human Rights: Access to Justice. FN. 

tvingas välja mellan förtryck och att dölja sin sexu-
ella identitet, vilket begränsar möjlighet till röst och 
personligt förverkligande. Sammanställningen av 
Sidas multidimensionella fattigdomsanalyser på 
land- och region-nivå pekar också ut hbtqi-personer 
som en utsatt grupp inom denna dimension.

“Discrimination prevalent against women, members 
of LGBTQIA+ community, minority groups (e.g. 

Roma), often including limited opportunities to power 
and voice. Women from minority groups are doubly 
deprived in this dimension from an intersectional 

perspective, being both women and minority.”  
(Sidas analys av den multidimensionella fattigdomen  

i Kosovo 2017)

Det finns fortfarande starka sociala normer som gör 
att kvinnor möter större motstånd när de engagerar 
sig och gör sin röst hörda. Från lokal till global nivå 
är kvinnors ledarskap och politiskt deltagande 
begränsat, vilket i sin tur kringskär kvinnors poli-
tiska inflytande. Global Gender Gap Report 2020 
rapporterar att ojämställdheten är störst inom den 
politiska arenan. Globalt sett är endast 25 procent av 
parlamentariker och 21 procent av ministrar kvinnor. 
I somliga länder är kvinnor inte representerade alls 
(t.ex. Vanuatu och Papua Nya Guinea).50 Kvinnor är 
också underrepresenterade i andra ledande positio-
ner, både i offentliga och privata sektorn och inom 
akademin. Dessutom röstar färre kvinnor än män. 
Många kvinnor i beslutsfattande roller möts också av 
könsbaserad diskriminering, hot och våld.51 

50 World Economic Forum. (2020). Global Gender Gap Report 2020. 
51 UN Women. (2020). Women’s Rights in Review 25 Years after Beijing. 

Källa: Världsbanken

Andel mandat som innehas av kvinnor i det nationella 
parlamentet, 1997–2020

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261379413001200
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2018.1479693
https://www.researchgate.net/publication/256043411_Report_of_the_Special_Rapporteur_on_Extreme_Poverty_and_Human_Rights_Access_to_Justice
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-womens-rights-in-review-en.pdf?la=en&vs=934


15

Ungdomars lägre valdeltagande och misstänkta 
väljar-apati är en källa till oro i många länder. Det 
finns betydande skillnader i valdeltagandet mellan 
personer som är 25 år eller yngre och de som är 26 
år eller äldre.52 Denna skillnad förefaller vara 
universell; studier har visat att ålder har en avsevärd 
effekt på valdeltagande över Asien, Afrika såväl som 
Latinamerika.53 Studier av valdeltagande i Afrika 
visar också att fattigdom i termer av inkomst inte 
begränsar valdeltagandet i afrikanska valdemokra-
tier och att enklare valsystem med bland annat färre 
valmöjligheter (stängda listor och/eller färre partier) 
har en positiv effekt på valdeltagande bland 
människor som lever i inkomstfattigdom.54  

Migrantarbetare men framför allt människor som 
utsätts för kontraktslaveri/traffickingoffer saknar makt 
och röst i samhället och i sin arbetssituation. 
Modernt slaveri förekommer i alla delar av världen. 
Det är vanligast i Afrika (7,6 per 1,000 människor), 
följt av Asien och Stilla havs-området (6,1 per 1,000), 
och Europa och Centralasien (3,9 per 1,000). 
Siffrorna behöver tas med försiktighet eftersom det 
saknas data i några regioner, t.ex. Arabstaterna och 
Nord- och Sydamerika. Tvångsarbete är vanligast i 
Asien och Stilla havs-området, där 4 av 1000 är offer, 
följt av Europa och Centralasien (3,6 per 1,000), 

52 A. Solijonov. (2016). Voter Turnout Trends around the World. IDEA. 
53 M. Bratton, YH. Chu & M. Lagos. (2006). Who votes? Implications for 

New Democracies. Global Barometer. 
54 E.B. Tambe, (2017). Electoral participation in African democracies. The 

impact of individual and contextual factors. Commonwealth & 
Comparative Politics

Afrika (2,8 per 1,000), Arabländerna (2,2 per 1,000) 
och Nord- och Sydamerika (1,3 per 1,000). Med de 
begränsningar som siffrorna ger ser tvångsäkten-
skap ut att vara vanligast i Afrika, (4,8 per 1,000), följt 
av Asien och Stilla havs-området följt av Asien och 
Stilla havsområdet (2,0 per 1,000). Arbetsgivare och 
rekryterare använder olika former av tvång och 
utpressning för att förhindra att arbetare tar sig ur 
situationen de befinner sig i, t.ex. att lönen hålls inne 
(24 procent), hot om våld (17 procent), fysiskt våld 
(16 procent), och hot mot familjen (12 procent). Sju 
procent av kvinnorna rapporterade sexuellt våld. 
Situationen förvärras av att arbetare utanför sitt eget 
land inte nödvändigtvis täcks av lagstiftning, inte 
representeras av fackföreningar, har kunskap om 
vart de kan vända sig för att få hjälp eller har språk-
kunskaperna för att söka information eller göra sig 
förstådda. 71 procent av de 40 miljoner människor 
som är offer för modernt slaveri är kvinnor, 25 pro-
cent är barn och totalt 15 miljoner av dessa 40miljo-
ner offer lever i påtvingat äktenskap. Kvinnor och 
flickor utgör 99 procent av dem som tvingas arbeta 
inom sexindustrin och 58 procent av tvångsarbe-
tande inom andra sektorer, 40 procent av statligt 
tvångsarbete (forced labour imposed by state authori-
ties), och 84 procent av dem som lever i påtvingat 
äktenskap.55

Brist på makt och röst i hushållet, i lokalsamhällena
Flickor, kvinnor, andra hustrun och änkor har mindre 
makt och röst i hushållet. Ojämlika maktrelationer 
mellan män och kvinnor accentueras i hushållet och 
påverkar i vilken utsträckning kvinnor har makt att 

55 ILO. (2017). Global estimates of modern slavery

Källa: V-dem

Källa: ourworldindata.org

Valdeltagande, 1980–2020

Andel kvinnor mellan 20–24 år som blivit gifta  
innan 18 års ålder, 2016

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout-trends-around-the-world.pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.500.2086&rep=rep1&type=pdf
http://africanpoliticsgroup.org/wp-content/uploads/2020/02/APCG_Why-Do-the-Poor-Vote-More.pdf
http://africanpoliticsgroup.org/wp-content/uploads/2020/02/APCG_Why-Do-the-Poor-Vote-More.pdf
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs87SMzvrvAhXiAxAIHdW2BcQQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F%40dgreports%2F%40dcomm%2Fdocuments%2Fpublication%2Fwcms_575540.pdf&usg=AOvVaw0UQ4wCvzRHIAig_Ci5A9ax
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fatta beslut. Patriarkala familjestrukturer och 
styrande normer tenderar att placera kvinnor och 
flickor som beroende av manliga medlemmar av 
hushållet. Detta påverkar även kvinnors och flickors 
möjlighet att göra sin röst hörd i offentligheten.56 
Maktfördelningen i hushållet påverkar hushållets 
beslut om resurser. Kvinnors makt i hushållet har en 
positiv effekt på hela familjens hälsa och på hennes 
inflytande över reproduktiva beslut. Ju större makt 
kvinnan har desto bättre för barnen, särskilt flickors 
hälsa och skolgång.57 

Röstbärare
Human Rights Defenders (HRD) är personer som, 
individuellt eller kollektivt, arbetar fredligt för andras 
räkning för att främja och försvara internationellt 
erkända mänskliga rättigheter. HRD:er möter hot i 
många former (fysiska, psykologiska, ekonomiska 
och sociala) liksom även attacker, mord, försvinnan-
den, tortyr och misshandel, godtyckliga kvarhållan-
den, övervakning, administrativ och rättslig 
trakasserier och stigmatisering. Detta orsakas av 
samspelet mellan många faktorer så som dålig 
styrning, frånvaro av rättsstatsprincipen, spänningar 
kring utveckling och ekonomiska frågor som utlöses 
av en mängd olika politiska, ekonomiska, religiösa, 
statliga och/eller privata aktörer. Journalister är 
utsatta i låg- och medelinkomstländer. Sedan 2015 
har 135 journalister mördats på grund av sin rappor-
tering och 248 journalister är för närvarande fängs-
lade och ytterligare 64 saknas. Sedan mätningarna 
startade 1992 har totalt 821 journalister mördats på 
grund sin rapportering.58 Under 2019 mördades 304 
Human Rights Defenders i låg- och medelinkomst-
länder på grund av sitt engagemang59. HRD:er som 
arbetar kring naturresurser, speciellt HRD som 
tillhör urfolk (se vidare avsnittet Mänsklig säkerhet) 
och hbtqi-rättigheter är ofta mest utsatta, mycket på 
grund av exploaterande kapitalism och växande 
religiös och kulturell konservatism. Kvinnliga HRD är 
särskilt utsatta för sexuellt våld, förtal och diskrimi-
nering på grund av deras faktiska eller upplevda 
sexuella läggning eller könsidentitet. 

56 Sida. (2020). Gender Equality and Dimensions of Poverty. 
57 J. Annan, A. Donald, M. Goldstein, P. Gonzalez Martinez & G. Koolwal. 

(2019). Taking power: Women’s empowerment and household 
wellbeing in SubSaharan Africa. Världsbanken.

58 Committee to Protect Journalists. (2020). Attacks on the Press in 2020 
– Committee to Protect Journalists

59 Front Line Defenders. (2019). Front Line Defenders Global Analysis 
2019. 

Effekter av covid19
Den nedåtgående trenden för yttrandefrihet har 
ytterligare förstärks under covid-19. Regeringar har 
infört restriktioner och begränsningar i rörelsefrihe-
ten och vissa har sedan använt dessa som en ursäkt 
för att inskränka demokratiska aktiviteter och tysta 
kritiska röster.60 Enligt IDEA har 99 länder infört 
åtgärder som på olika sätt är inskränkningar för 
demokratin och mänskliga rättigheter. Dessa 
åtgärder är mer förekommande i icke-demokratiska 
länder och rör till övervägande del demokratiska 
fri- och rättigheter samt personlig integritet och 
säkerhet.61 Regeringar har också fortsatt att stänga 
ned internet i vissa länder, trots de negativa konse-
kvenser detta får för informationsfriheten och inte 
minst information om covid-19. Organisationen 
Freedom House har i en kartläggning konstaterat att 
80 länder sett försämringar i demokratiska fri- och 
rättigheter under pandemin, och många länder tycks 
använda covid som en förevändning för att införa 
permanenta inskränkningar i människors liv. Bland 
de vanligaste inskränkningarna finns mediebegräns-
ningar och förbud mot protester (mötesfrihet). Även 
parlament begränsas i sin faktiska lagstiftnings- och 
kontrollmakt genom olika former av mötesrestriktio-
ner, vilket tippar balansen mot stärkt regeringsmakt. 
62 Under pandemin har färre demonstrationer kunnat 
äga rum och därför har även våld förknippat med 
demonstrationer minskat under denna period. Men 
annan form av politiskt våld har ökat under pande-
min, framför allt mobbvåld (mob violence) och 
attacker mot civila som genomförs av stat (polis eller 
liknande).63

60 European Endowment for Democracy. (2020). Global democracy and 
Covid19: upgrading international support.

61 IDEA. (2021). About the Global Monitor of COVID19´s impact on 
Democracy and Human Rights. 

62 Freedom House. (2020). Democracy under Lockdown. The Impact of 
COVID19 on the Global Struggle for Freedom. 

63 ACLED. (2020). A Great and Sudden Change: The Global Political 
Violence Landscape Before and After the COVID19 Pandemic.

https://inside.sida.se/guider/cooperation-methods/thematic-method-support/Shared%20Documents/Poverty%20Toolbox/Thematic%20MDPA%20briefs/Gender%20Equality%20and%20Dimensions%20of%20Poverty.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/447551570021002935/pdf/Taking-Power-Womens-Empowerment-and-Household-Well-Being-in-Sub-Saharan-Africa.pdf
https://cpj.org/attacks-on-press-2020-journalists-killed-jailed/
https://cpj.org/attacks-on-press-2020-journalists-killed-jailed/
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf
https://www.democracyendowment.eu/en/news/1741-global-democracy-and-covid-19-upgrading-international-support.html
https://www.democracyendowment.eu/en/news/1741-global-democracy-and-covid-19-upgrading-international-support.html
https://www.idea.int/gsod-indices/about-covid19
https://www.idea.int/gsod-indices/about-covid19
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-10/COVID-19_Special_Report_Final_.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-10/COVID-19_Special_Report_Final_.pdf
https://acleddata.com/2020/08/04/a-great-and-sudden-change-the-global-political-violence-landscape-before-and-after-the-covid-19-pandemic/
https://acleddata.com/2020/08/04/a-great-and-sudden-change-the-global-political-violence-landscape-before-and-after-the-covid-19-pandemic/
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Alltför många upplever brist på mänsklig 
säkerhet 

En människa som är fattig i dimensionen 
mänsklig säkerhet får sina och gruppens 
möjligheter att utöva sina mänskliga 
rättigheter och ta sig ur fattigdom 
begränsade av våld och osäkerhet. Våldet 

kan ha sitt ursprung i konflikter, vara könsrelaterat, 
eller orsakas av kriminalitet. Fattigdom inom dimensio-
nen mänsklig säkerhet ter sig olika för män och 
kvinnor, flickor och pojkar. Män och pojkar dör oftare i 
strider än kvinnor och flickor, och är överrepresente-
rade i mordstatistiken, både som offer och som 
förövare64,65. Samtidigt är miljontals kvinnor och flickor 
världen över utsatta för både fysisk, psykisk och 
sexuellt våld, både i hemmet och utanför, till exempel i 
skolan66. Även pojkar utsätts för våld i hemmet, men de 
allra flesta av dem som dödas av våld i nära relationer 
är kvinnor och flickor.67 Det finns tecken på att allt fler 
människor upplever brist på mänsklig säkerhet. 
Exempelvis har världen har blivit mindre fredlig än för 
10 år sedan68, antalet konflikter har ökat, främst i 
Afrika69, och antalet människor på flykt nådde under 
2019 den högsta noteringen sedan UNHCR började 
räkna.70

Väpnad konflikt drabbar direkt genom våldet 
Hela 79 procent av de människor som dödades i 
väpnad konflikt år 2019 levde i något av de 57 länder 
och territorier som OECD klassar som fragila.71 Det 
betyder att de allra flesta människor som dör i 
väpnad konflikt bor i de delar av världen som också 
är hem för majoriteten av de människor som lever i 
extrem inkomstfattigdom. Fysiskt, psykiskt och 
sexuellt våld i väpnad konflikt drabbar olika grupper 
av människor på olika vis. Unga män löper störst risk 
att tvångsrekryteras och att dö i strid. Majoriteten av 
de som dör på grund av minexplosioner och andra 

64 International Campaign to Ban Landmines. (2019). Landmine monitor 
2019. 

65 UNODC. (2019). Global Study on Homicide: Understanding homicide. 
Enligt UNODCs globala studie var 81 procent av mordoffren år 2017 
män och pojkar. Studien uppskattar också att förövarna är män i över 
90 procent av de mord som begås.

66 Världsbanken. (2021). Girls’ Education Overview
67 UNODC. (2019). Global Study on Homicide: Understanding homicide. 

Till exempel var 82 procent av offren för våld med dödlig utgång i nära 
relationer kvinnor och flickor i statistiken för år 2017. 

68 Global Peace Index. (2020). 
69 Uppsala Conflict Data Program. (2019). Number of Conflicts 

19752019.
70 UNHCR. (2019). Global Trends Forced Displacement in 2019.
71 OECD. (2020). States of Fragility 2020. Om man endast räknar väpnad 

konflikt där minst en av parterna är en stat blir andelen ännu högre: 96 
procent. States of Fragility, sidan 70.

explosiva lämningar efter krig är också pojkar och 
män.72 Av dem som utsätts för sexuellt våld i väpnad 
konflikt är en klar majoritet kvinnor och flickor. 

Konflikt leder ofta till polarisering och stereotypa 
fiendebilder. I väpnade konflikter där en eller flera av 
parterna gör anspråk på att företräda en viss grupp, 
till exempel etnisk eller religiös, är det inte ovanligt 
att människor antas tillhöra den ena eller andra 
sidan enbart på grund av deras etniska eller religi-
ösa tillhörighet och att sådana generaliseringar får 
direkta konsekvenser för dessa människors säker-
het. Förutom bombningar och militära samman-
drabbningar åtföljs väpnad konflikt inte sällan av 
våld i form av ett ökat antal utomrättsliga avrätt-
ningar, påtvingade försvinnanden och andra grova 
och våldsamma MR-kränkningar. Dessa drabbar 
också oliktänkare, aktivister och journalister. 

“After each bombardment I lost 2 or 3 kilos.  
I became very anxious and we all suffered from  

high blood pressure.” (Voices of the Poor,  
Armenian Refugee, Armenia)

Våldet tvingar människor på flykt. 2019 rapporterade 
UNHCR om 79,5 miljoner människor på flykt i 
världen, varav 45,7 miljoner var internflyktingar och 
det stora flertalet av dem har flytt undan våld och 
konflikt. UNHCR beräknar att ungefär 40 procent av 
människorna på flykt är barn under 18 år73. 85 pro-
cent av flyktingarna vistas i utvecklingsländer och en 

72 International Campaign to Ban Landmines. (2019). Landmine monitor 
2019. 

73 UNHCR. (2019). Global Trends Forced Displacement in 2019. 

Källa: ourworldindata.org

Antal döda i konfllikt och terrorism  
per 100 000 personer, 2017
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https://www.worldbank.org/en/topic/girlseducation
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https://www.unhcr.org/globaltrends2019/
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majoritet av internflyktingarna lever i tre länder 
– Etiopien, DRC och Syrien.74 I MENA-regionen och 
Afrika söder om Sahara räknar man med 2,5 miljo-
ner respektive 4,6 miljoner människor på flykt på 
grund av konflikter under 201975. Flyktingar löper 
stor risk att hamna i en fattigdomsfälla med hög 
utsatthet t.ex. på grund av förlust av tillgångar och 
familjemedlemmar, och med trauman och skyddsbe-
hov. Därtill beviljas de sällan arbetstillstånd och har 
sällan tillträde till den formella arbetsmarknaden 
utan kan hamna i den informella sektorn och/eller i 
biståndsberoende. Kvinnliga flyktingar är särskilt 
utsatta. Barn på flykt har ofta sämre tillgång till 
utbildning och lärande. 2018 gick endast 63 procent 
av barn på flykt i grundskolan och 24 procent i 
gymnasiet (jämfört med de globala siffrorna 91 pro-
cent respektive 84 procent).76

Antal personer fördrivna med tvång (miljoner) 2019

De fem länderna med flest flyktingar

Globalt Syrien
Venezu
ela

Afgha
nistan

Syd
sudan Myanmar Barn

79,5 6,6 3,7 2,7 2,2 1,1
Ca. 
30–34

Källa: UNHCR och ourworldindata.org

Även indirekt drabbar våldet i väpnad konflikt hårt
Förutom att människor dör, lemlästas och skadas av 
fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i väpnad konflikt 
eller tvingas på flykt, leder väpnad konflikt till ökad 
fattigdom på sätt som länkar till andra dimensioner 
av fattigdom. Konflikter och våld har allvarliga 
ekonomiska effekter på berörda befolkningar, både 
på individ- och samhällsnivå. Familjer blir fattiga i 
och med att jobb och inkomstmöjligheter försvinner. 
Materiella skador och förlust av tillgångar så som 
hus, mark och andra tillhörigheter är uppenbara 
effekter av konflikter. För de fattigaste kan detta 
också leda till minskad tillgång till mat. Konflikter 
kan leda till förstörda skördar och gör att åkrar inte 
kan brukas på grund av landminor, klusterammuni-
tion och andra explosiva lämningar. Seriösa långsik-
tiga investerare och företag är i allmänhet mer 
tveksamma till att investera i konfliktområden, 
eftersom riskerna är högre. Konfliktsituationer och 
fragila kontexter tenderar istället att locka till sig 
mer riskbenägna ekonomiska aktörer, och 

74 UNOCHA. (2020). Global Humanitarian Overview 2020
75 Internal Displacement Monitoring Centre. (2020). Global Report on 

Internal Displacement. 
76 UNHCR. (2019). Stepping up; refugee children in crisis. 

avsaknaden av rättsstatens principer möjliggör 
ohållbart nyttjande och exploatering av naturresur-
ser som ofta ger lite tillbaka till den lokala befolk-
ningen.77 Korruption får lätt fäste i sådana miljöer. 

“The ongoing conflicts in Syria, Iraq and Yemen have 
caused hundreds of thousands of deaths and millions 

displaced. Millions need humanitarian assistance 
to survive in the conflict-affected countries. Million 
are refugees and internally displaces people, many 

of them children and women. A large part of the 
basic infrastructure and services are destroyed 

meaning that millions of children do not have access 
to adequate health and education” (Sidas analys av 

multidimensionell fattigdom i MENA-regionen 2019)

Väpnad konflikt är den största enskilda faktorn 
bakom hungersnöd i världen idag.78 Mer än 57 
procent av de människor som levde i akut hunger 
2019, 77 miljoner människor, levde i 22 länder och 
territorier präglade av konflikt och brist på säker-
het.79 Hela 80 procent av de barn som blivit kortväxta 
till följd av undernäring lever i länder med väpnad 
konflikt.80 Här finns alltså en koppling mellan väpnad 
konflikt och resursfattigdom. Andra exempel på 
kopplingar finns på utbildningsområdet. Attacker 
mot utbildning liksom militär användning av skolor 
får konsekvenser för fysisk och mental hälsa samt 
leder till utebliven skolgång, dels för att skolor 
tvingas stänga men också för att föräldrar håller sina 
barn, särskilt sina döttrar, hemma när säkerheten är 
låg. En global studie 2020 samlade information om 
11 000 attacker mot utbildning i 37 låg- och medelin-
komstländer under perioden 2015-2019, däribland 
attacker mot skolor, attacker mot elever och studen-
ter eller lärare, militär användning av skolor och 
universitet, rekrytering av minderåriga på väg till och 
från skolan samt sexuellt våld på väg till och från 
skola eller universitet.81 I Jemen, en av de allra värst 
drabbade länderna, har 2000 attacker mot utbildning 

77 Se till exempel OECD. (2020). States of Fragility 2020:” Conflict 
economies can bring official state, nonstate and criminal organisa
tions together in relationships of convenience and often selfinterest, 
undermining the integrity of economic systems in fragile contexts and 
eroding the basis for recovery.”

78 IFPRI. (2020). Global Global Report on Food Crises 2020: Joint Analysis 
for Better Decisions. 

79 A. Guterres. (2020). Report of the SecretaryGeneral on the protection 
of civilians in armed conflict. FN. Stöder sig på IFPRI. (2020). Global 
Global Report on Food Crises 2020: Joint Analysis for Better Decisions. 

80 World Food Programme, FN. (2020). Hunger, conflict and improving the 
prospects for peace fact sheet 2020.

81 The Global Coalition to Protect Education from Attack. (2020). 
Education under attack 2020 A Global Study of Attacks on Schools, 
Universities, their Students and Staff, 20172019. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHO-2020_v9.1.pdf
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/downloads/2020-IDMC-GRID-sub-saharan-africa.pdf?v=1.17
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/downloads/2020-IDMC-GRID-sub-saharan-africa.pdf?v=1.17
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https://www.ifpri.org/publication/2020-global-report-food-crises-joint-analysis-better-decisions
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https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/eua_2020_full.pdf
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genomförts under en femårsperiod, vilket i genom-
snitt innebär en attack per dag.82 I Burkina Faso, 
Niger och Mali rapporterade FN att skolstängningar 
ökade sexfaldigt mellan april 2017 och december 
2019 vilket drabbade 16 000 lärare och nästan 
650 000 barn.83 

En oroväckande global trend är att attacker mot 
hälso- och vårdinrättningar och vårdpersonal har 
ökat. WHO dokumenterade fler än tusen säkerhets-
incidenter mot hälsosektorn under 2019, med 825 
dödade som följd, i elva länder inklusive Afghanistan, 
CAR, Libyen, Mali, Nigeria, Syrien, Jemen och 
Palestina.84 Varje attack mot hälsosektorn har både 
direkta och indirekta konsekvenser för människors 
liv och hälsa. Det gäller i synnerhet för dem som 
redan lever i utsatthet och med begränsade resurser 
och valmöjligheter och bidrar därför till förvärrad 
fattigdom i dimensionen mänsklig säkerhet. I 
Afghanistan resulterade ökande attacker mot 
hälsosektorn till förlusten av 48 000 timmar av 
hälsovård och 76 000 uteblivna hälsokonsultationer.85 

Inomstatliga väpnade konflikter försämrar mänsklig 
säkerhet genom att urholka tilliten och sammanhåll-
ningen i ett samhälle, såväl mellan olika grupper av 
invånare som mellan medborgare och myndigheter. 
Det kan finnas områden av landet där staten har 
mycket liten eller ingen närvaro och därför inte 
heller når fram med den samhällsservice som den 
skulle ha tillhandahållit under mer normala 
omständigheter. I de fall då en icke-statlig väpnad 
opposition mer eller mindre kontrollerar och styr 
över vissa geografiska områden förekommer det att 
parallella kvasimyndigheter byggs upp som eventu-
ellt tillhandahåller viss samhällsservice. I områden 
med oklar eller överlappande myndighetsutövning 
hamnar civilbefolkning, särskilt de mest utsatta, ofta 
i kläm. 

Människor i konfliktområden behöver anpassa sitt 
sätt att leva och försörja sig till de begränsningar, 
den förstörelse och den osäkerhet som konflikten 
medför. Kanske hittar de positiva 
82 The Global Coalition to Protect Education from Attack. (2020). 

Education under attack 2020 A Global Study of Attacks on Schools, 
Universities, their Students and Staff, 20172019. 

83 The Global Coalition to Protect Education from Attack. (2020). 
Education under attack 2020 A Global Study of Attacks on Schools, 
Universities, their Students and Staff, 20172019.

84 A. Guterres. (2020). Report of the SecretaryGeneral on the protection 
of civilians in armed conflict. FN. 

85 A. Guterres. (2020). Report of the SecretaryGeneral on the protection 
of civilians in armed conflict. FN. .

överlevnadsstrategier, men det finns också negativa 
överlevnadsstrategier som kan få fäste där osäker-
heten är stor, till exempel barnarbete och barnäkten-
skap.86 Trafficking av flickor för sexuellt slaveri eller 
påtvingade giftermål är mer vanligt förekommande i 
konflikter.87

Kvinnors och flickors möjligheter och val påverkas 
oproportionerligt negativt av normer rörande 
feminitet, liksom av könsrelaterat och sexuellt våld 
som är vanligare i konflikt- och post-konflikt-situa-
tioner. Men det finns också många exempel på hur 
kvinnor tvingats ta rollen som familjeförsörjare och 
leda hushållet i frånvaron av män som rekryterats av 
väpnade grupper. På så sätt kan även jämställdhet ta 
kliv framåt under en konflikt även om det oftare rör 
förändrade beteenden än normer. Även om effekten 
kan bli varaktig så återgår ofta beteendet till det 
vanliga när konflikten är över. 

Könsrelaterat våld och våld mot unga 
Omkring 87 000 kvinnor och flickor dödades avsikt-
ligt 2017, en minskning från 2012. Av dessa mord 
ökade andelen kvinnor som dödats av intima part-
ners eller andra familjemedlemmar från 47 procent 
av alla kvinnliga mordoffer 2012 till 58 procent 2017. 
Man uppskattar att 35 procent av kvinnor, globalt 
sett, har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld i 
nära relation eller sexuellt våld av utomstående (icke 
nära relation) någon gång i livet. Kvinnor som lever i 
inkomstfattigdom har begränsade möjligheter att ta 
sig ur våldsamma relationer. Kvinnor med funktions-
variation har två till fyra gånger högre risk att bli 
utsatta för våld från en partner än kvinnor utan 
funktionsvariation.88 

Skadliga traditioner, såsom könsstympning, barn- 
och tvångsäktenskap och andra former av könsrela-
terat våld drabbar också främst kvinnor. I 31 länder 
runt om i världen har 200 miljoner flickor och 
kvinnor genomgått könsstympning. Det är mycket 
mindre vanligt att män utsätts för sexuellt våld och 
exploatering, jämfört med kvinnor, men när så sker 
saknas ofta skyddsmekanismer att vända sig till och 

86 Independent Evaluation Office, FN. (2020). Evaluation of UNDPs 
support to conflict affected countries.

87 FN, Världsbanken. (2018). Pathways for Peace : Inclusive Approaches 
to Preventing Violent Conflict.

88 UN Women. (2020). Facts and figures: Ending violence against women. 
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underrapportering gör att problemet underskattas89. 
Detta gäller även hbtqi-personer. Nära 250 miljoner 
barn och ungdomar utsätts för fysiskt, sexuellt och 
psykiskt (emotionellt) våld i hem, i skolor, i sam-
hällen, på arbetsplatser och på Internet varje år.90 
Tonåringar, och då särskilt pojkar, som på något sätt 
avviker från heteronorm eller har gränsöverskri-
dande könsidentitet, riskerar att utsättas för våld.91

89 The Economist Intelligence Unit. (2020). Out of the shadows: shining 
light on the response to child sexual abuse and exploitation – A 60 
country benchmarking index. 

90 M. Greene, O. Robles, K. Stout & T. Suvilaakso. (2013). A girl’s right to 
learn without fear: Working to end genderbased violence at school. 
Plan International.

91 UNESCO:s hemsida: Homophobic and transphobic violence in 
education

Våld förknippat med kriminalitet92

“Urban areas are more exposed to crimes than  
rural areas. Youth are at higher risk of insecurity.” 

(Sidas analys av multidimensionell fattigdom  
i Kenya 2018)

Kriminell verksamhet ligger bakom fler fall av direkt 
våld med dödlig utgång, globalt sett, än väpnad 
konflikt och terrorism tillsammans.93 Nord- och 
Sydamerika toppar statistiken både vad gäller 
antalet mord per hundra tusen invånare och andelen 
mord där handeldvapen kommer till användning. 
Användning av handeldvapen anses också ligga 
bakom det faktum att rån oftare utmynnar i mord i 
Nord- och Sydamerika, jämfört med Europa. Studier 
har visat på kopplingar i länder i Sydamerika mellan 
hög mordstatistik och en växande grupp pojkar och 
unga män som varken studerar eller lönearbetar. I 
Europa har mordfrekvensen gått ned med 38 procent 
sedan 1990 och i Asien med 36 procent under 
samma tid. Ett intressant faktum är att i länder med 
förhållandevis låg mordfrekvens visar statistiken i 
många fall på att andelen kvinnor och män bland 
offren väger relativt jämnt. Ju högre mordfrekvensen 
är, desto större tenderar andelen män vara bland 
dem som mördas. Man kan fundera över vad det 
beror på. Kan det vara så att där mordfrekvensen är 
särskilt hög så beror det på kriminalitet och en 
vålds- och vapenkultur som är väldigt manligt 
dominerad? I Sydamerika talar man om machismo.  
Vi vet att de allra flesta förövare av våld är män och 
tonårspojkar. Mer än 90 procent av misstänkta för 
mord 2014, 2015 och 2016 var av manligt kön. Av 
dem som fällts för mord mellan 2010 och 2017 var 
6 procent kvinnor globalt sett och en nedbrytning i 
regioner visar att Europa ligger något över det snittet 
(9 procent) medan kvinnor andel av dömda mördare 
är ännu mindre i Afrika (5 procent) och Asien ligger 
på det globala snittet på 6 procent. Män och pojkar 
löper också störst risk att falla offer för dödligt våld. 
Till exempel beräknas 81 procent av mordoffer under 
2017, världen över, ha varit män och pojkar. Som 

92 UNODC. (2019). Global Study on Homicide: Understanding homicide. 
Rubriken ansluter till gängse språkbruk enligt vilken man skiljer på 
ekonomiskt våld, som mestadels är ekonomiskt motiverad, och våld 
som utövas inom ramen för väpnad konflikt. Detta lite oprecisa gängse 
språkbruk ska dock inte förstås som att våld som utövas inom ramen 
för väpnad konflikt a priori skulle vara att anse som ickekriminellt, då 
det mycket väl kan bryta mot internationell lag (något som bör prövas 
från fall till fall).

93 Jämförelsen haltar visserligen något eftersom krig och väpnad konflikt 
skördar fler dödsoffer än enbart de som dör direkt av väpnat våld i 
strid.

Källa: ourworldindata.org

Källa: ourworldindata.org

Andel kvinnor (äldre än 15 år) som upplevt fysiskt eller 
sexuellt våld i en nära relation under det senaste året, 2017

Andel kvinnor (15–49 år) som utsatts för  
könsstympning, 2016

https://outoftheshadows.eiu.com/
https://outoftheshadows.eiu.com/
https://outoftheshadows.eiu.com/
https://plan-international.org/publications/girls-right-learn-without-fear
https://en.unesco.org/themes/school-violence-and-bullying/homophobic-transphobic-violence
https://en.unesco.org/themes/school-violence-and-bullying/homophobic-transphobic-violence
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_3.pdf


21

redan sagts, tenderar andelen män vara bland dem 
som mördas vara högre ju högre mordfrekvensen är 
vilket innebär att denna trend är något svagare i 
utvecklade länder i Europa och slår igenom starkare, 
generellt sett, i låg- och medelinkomstländer där 
mordfrekvensen ofta är högre.

Våld mot människor som är fattiga i dimensionen 
”makt och röst”
Många av dem som är fattiga i dimensionen makt 
och röst riskerar också att utsättas för våld. Våld kan 
bli den yttersta konsekvensen av till exempel diskri-
minering. Även röstbärare löper i många fall risk att 
utsättas för våld, vilket beskrivs i stycket ovan. (Se 
vidare avsnittet om makt och röst.)

Effekter av covid19
Pandemins följdverkningar, konflikt och klimatför-
ändringar tillsammans har fått till följd att fattig-
domsbekämpningen går bakåt för första gången på 
en generation.94 Det finns en oro för hur pandemin 
kommer att påverka väpnad konflikt. Ökad matosä-
kerhet, försörjningsmöjligheter som skärs av och 
hårda restriktioner ökar den politiska oron och 
förvärrar grundorsaker till väpnad konflikt. Freds-
processer får inte bara stå tillbaka då pandemin och 
dess konsekvenser tar allt fokus utan kan också 
drabbas av nedskärningar i statsbudgetar och 
begränsningar i politiskt reformutrymme som också 
är en följd av pandemins konsekvenser. 
Uppmaningar från FN:s generalsekreterare och FN:s 
säkerhetsråd om en global vapenvila för att ge 

94 Världsbanken Group, Poverty and Shared Prosperity Report 2020: 
Reversals of Fortune.

utrymme att tackla pandemin har inte fått någon 
avgörande effekt. Samtidigt har pandemin aktualise-
rat vikten av förtroende mellan lokalbefolkning och 
hälsomyndigheter, något som är särskilt svårt i 
konfliktområden, särskilt när staten är en part i 
pågående väpnad konflikt. Konfliktkänslig pandemi-
respons kan bland annat handla om att involvera 
aktörer som människor har förtroende för och att 
förstärka social sammanhållning genom breda, 
inkluderande och deltagande processer. Om redan 
marginaliserade och diskriminerade grupper 
exkluderas eller missgynnas i pandemiresponsen, 
kan det förvärra underliggande spänningar och 
skiljelinjer i konflikt. 

Globalt rapporteras att redan utsatta grupper som 
kvinnor och barn är särskilt utsatta i covid-19- krisen. 
Detta gäller inte minst i konfliktkontexter.95 Redan 
före pandemins utbrott hade 35 procent av världens 
kvinnor upplevt fysiskt och eller sexuellt våld.96 Det 
finns tydliga indikationer på att pandemin förstärker 
problemen genom att det könsrelaterade våldet ökar 
samtidigt som de skyddsmekanismer som finns för 
de utsatta personerna försvagas.97 Vård och stöd till 
de som har drabbats av könsrelaterat våld riskerar 
att utebli när hälsovårdens fokus riktas till covid-19.

Fattigdomen är brist på möjligheter och val

En människa som är fattig i dimensionen 
möjligheter och val har begränsade 
möjligheter att utveckla eller använda 
sina resurser för att ta sig ur fattigdomen. 
Tillgång till exempelvis social service, 

infrastruktur, kapital, mark eller naturresurser påverkar 
kvinnors och mäns möjligheter och val. Även om fler 
barn än någonsin går i skolan, och människor som lever 
i fattigdom har större tillgång till hälsovård av god 
kvalitet och tillgången till vatten och sanitet har ökat så 
är begränsad tillgång till detta ett faktum för många 
människor och påverkar deras möjligheter att ta sig ur 
andra dimensioner av fattigdom. I vilken omfattning 
människor upplever dessa begräsningar hänger sam-
man med bland annat kön, etnicitet och vart man bor. 
Flickor upplever generell sett större brist på utbildning 

95 UN. (2020). COVID19 and Conflict: Advancing Women’s Meaningful 
participation in Ceasefires and Peace Processes. 

96 WHO, London School of Hygiene and Tropical Medicine, and South 
African Medical Research Council. (2013). Global and Regional 
Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of 
Intimate Partner Violence and NonPartner Sexual Violence.

97 IPPF. (2020). Ensuring sexual and reproductive safety in times of 
COVID19. 9
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än pojkar98, etniska minoriteter är ofta diskriminerade 
på arbetsmarknaden99 och människor på landsbygden 
har ofta sämre tillgång till sanitet, vatten och elektricitet 
än de i staden100. Att leva i en miljö med konflikter och 
våldsamheter begränsar möjligheter ytterligare. Flickor i 
sådana miljöer upplever i ännu större omfattning 
begränsningar i tillgången till utbildning. 

“Rural households rely on less productive agricultural 
activities and foraging, and live in areas with limited 
access to key basic services such as universal health 

and education, clean drinking water, sanitation, 
electricity, etc.”(Sidas analys av multidimensionell 

fattigdom i Kambodja 2019)

Vem är ”working poor” (undersysselsatt, arbetslös 
eller har ett osäkert jobb)?101

Den globala sysselsättningsgraden ökade kontinuer-
ligt mellan 2002 och 2018.102 2019 var arbetslösheten 
i världen 5,4 procent, där 188 miljoner människor 
fortfarande stod utan sysselsättning. Under de 
senaste 10 åren har ökade inkomster från syssel-
sättning bidragit till 40 procent av all global fattig-
domsminskning.103 Traditionella mått som 
sysselsättningsgrad och arbetslöshet är dock inte 
lika användbara i utvecklingsländer, där nästan alla 
arbetar men många trots det inte tjänar tillräckligt 
för att ta sig ur fattigdom. Andelen arbetande som 
lever i extrem inkomstfattigdom har minskat från 
31,6 procent 1994 till 7,1 procent 2019. Andelen 
arbetande som lever i någon form av inkomstfattig-
dom (under 5,5 USD) har också minskat men ligger 
fortfarande på omkring 20 procent globalt vilket i 
absoluta tal motsvarar över 630 miljoner människor. 
53,9 procent av de som arbetar i Afrika lever i måttlig 
inkomstfattigdom (under 3,20 USD). I Asien och 
Stillahavsområdet är motsvarande siffra 18,8 pro-
cent – alltså betydligt lägre. En stor anledning till att 
människor som har sysselsättning inte kan försörja 
sig är att jobb i den informella sektorn inte är 
tillräckligt väl betalda. Dessutom innebär en infor-
mell anställning att man inte kan ta del av social 
trygghet länkat till en anställning, och att man inte 
omfattas av lagstiftning och arbetarskydd. 

98 Världsbanken. World Development Indicators. 
99 Världsbanken. (2020). Everyone Equal: Making Inclusive Growth a 

Priority for Ethnic Minorities.
100 Världsbanken. World Development Indicators
101 ILO. (2020). World Employment and Social Outlooktrends 2020. 
102 ILO. (2019) Employment and Social Outlook 2019. International Labour 

Organization.
103 Världsbanken. (2021). Understanding Poverty.

Informella, otrygga anställningar är den domine-
rande arbetssituationen på landsbygden i låg- och 
medelinkomstländer. Människor på landsbygden har 
dubbelt så hög sannolikhet att ha en otrygg anställ-
ning jämfört med staden, och cirka 90 procent av 
arbetstillfällena inom lantbruket är informella. 2 
miljarder människor (61,1 procent av arbetskraften) 
arbetar i den informella sektorn. Afrika har den 
största andelen av informellt arbete, 85,8 procent. 
Därefter kommer Arabländerna med 68,6 procent 
samt Asien och Stilla Havsregionen med 68,2 
procent. Utbildningsnivån är avgörande för om en 
person har en informell eller formell anställning. 
Människor som har fullgjord gymnasieutbildning har 
lägre sannolikhet att ha en informell anställning 
jämfört med dem som saknar utbildning eller endast 
har grundskoleutbildning.104,105

Kvinnor har större sannolikhet att vara arbetslösa än 
män, har större sannolikhet att arbeta deltid om de 
har en formell anställning, tjänar mindre än män för 
samma typ av jobb och arbetar i större utsträckning i 
den informella sektorn. Kvinnor lägger mer tid på 
det obetalda hemarbetet – upp till 2,5 gånger mer än 
män – vilket begränsar deras möjligheter att ta ett 
betalt arbete. När det gäller barnarbete så utför 
flickor oftare obetalt hemarbete medan pojkar har 
en inkomstbringande sysselsättning utanför hem-
met.106 Bland unga dominerar informella jobb – i 
Afrika är det informella jobb som gäller för 94,9 
procent av de unga, och trenden är särskilt stark i 

104 ILO. (2018). Women and Men in the Informal Economy. 
105 ILO. (2019) Transitioning to Formality in the Rural Informal Economy
106 Sida. (2020). Gender Equality and Dimensions of Poverty.
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Västafrika. I Arabländerna är det stora skillnader 
mellan unga män och kvinnor – över hälften av de 
unga kvinnorna var varken i sysselsättning eller i 
utbildning medan endast en femtedel av de unga 
männen var i samma situation. Även LGBTI-personer 
har större sannolikhet att arbeta i den informella 
sektorn107. 

Trafficking drabbar miljontals människor, mestadels 
kvinnor och barn. En del menar att det aldrig någon-
sin funnits så mycket slaveri som idag och globalt 
uppskattas så många som 40,3 miljoner befinna sig i 
en slaverisituation108. Cirka 1,2 miljoner barn beräk-
nas vara offer för människohandel109 medan så 
mycket som en tiondel av världens barn110 beräknas 
vara utsatta för barnarbete med negativa konsekven-
ser för lärande, hälsa och utveckling.

Begränsad tillgång till ekosystemtjänster och 
naturresurser 
Alla människors välbefinnande är beroende av 
naturresurser såsom land, jord, skog, ren luft, rent 
vatten, biologisk mångfald etc. och en majoritet av 
världens fattiga kvinnor, män och barn bor fortfa-
rande på landsbygden och är i mycket stor utsträck-
ning beroende av den lokala biologiska mångfalden 
och ekosystemtjänster för sitt uppehälle, t.ex. fiske, 
jordbruk och skogsresurser.111

107 CGAP. (2020). Relief for Informal Workers: Falling through the cracks in 
COVID19

108 Walk Free. (2018). Global Slavery Index.
109 UNICEF. (2020). Människohandel är en form av slaveri. 
110 UNICEF. (2020) Child Labour. 
111 Sida (2019). Återrapportering till regeringen om biologisk mångfald.1

En fjärdedel av jordens befolkning är beroende av 
skogens resurser för sitt levebröd, och 1,2 miljarder 
människor använder träd i jordbruket som resurs för 
mat och inkomster. I många utvecklingsländer svarar 
ved för upp till 90 procent av energin som används. 
För miljoner människor som lever i fattigdom bidrar 
skogen inte bara med mat, inkomster, bränsle, 
medicin och boende utan är också ett skyddsnät vid 
kriser och katastrofer. Skogsresurser genererar 
inkomst genom jobb, och genom försäljning av 
överskottet av varor.112 Effekterna av avskogningen 
på fattiga hushåll och kvinnor är entydigt negativ. 
Avskogning minskar inkomsterna från insamlande 
av vilda skogsprodukter, som i genomsnitt motsvarar 
21 procent av inkomsterna för hushållens inkomster 
i samhällen i och intill skogar, och där de fattigaste 
hushållen är mest beroende av skogen. Därutöver 
bidrar avskogning till förlust av de ekosystemtjänster 
som är viktiga för hälsa och välmående, och som 
utgör skyddsnät för fattiga hushåll vid 
naturkatastrofer.113 

Fiske- och vattenbrukssektorn är en viktig källa till 
försörjning, näringsrik mat och ekonomiska möjlig-
heter för människor i låg- och medelinkomstländer 
(marint och inlandet). Kvinnor har en betydande roll i 
det småskaliga fisket, både som fiskare men även i 
andra roller, men kvinnornas roll underskattas 
ofta114. Överfiske, föroreningar och ohållbar kustut-
veckling ger oåterkalleliga skador på livsmiljöer, 
ekologiska funktioner och biologisk mångfald och 
påverkar människors försörjningsmöjligheter 
negativt.115

Osäkra brukandeförhållanden (tenure insecurity) är 
en drivkraft bakom fattigdom som påverkar urfolk 
och andra lokalsamhällen, inte minst de 1-2 miljar-
der människor som globalt lever av gemensamt 
brukat land och territorier som de inte har legal 
nyttjanderätt till. På landsbygden är det människor 
med ingen eller liten tillgång till land som typiskt 
sett tillhör de fattigaste. Medan urfolk utgör cirka 
3 procent av världens befolkning så utgör de 15 pro-
cent av de extremt fattiga i världen. De områden där 
urfolk lever utgör 22 procent av jordens yta och är de 
områden där 80 procent av jordens biologiska 

112 FAO. (2015). Forests and poverty reduction
113 CGD. (2017). Forests and poverty – barking up the wrong tree?
114 SLU. (2020). David Lymer, Charlotte Berkström, Massimiliano 

Cardinale, Andreas Sundelöf, Andrea Belgrano and Michele Casini. 
Marine and coastal fisheries in a development context. 

115 CBD. (2016). Sustainable Fisheries Press Brief. 
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mångfald finns.116 Urfolks rättigheter står ofta i 
konflikt med ekonomiska intressen hos utvinningsfö-
retag och regeringar. Bristen på reglering av natur-
resurser är inte ett unikt problem för urfolk, men 
kvarvarande rester av kolonisering och expropriering 
utgör specifika hot mot urfolkssamhällen.117 

Tillgång till finansiella tjänster118, elektricitet  
och ICT
Mellan 2011 och 2017 fick 1,2 miljarder fler 
människor tillgång till finansiella tjänster, mycket 
tack vare den snabba utvecklingen kring mobila 
finansiella tjänster inte minst i utvecklingsländer. 
Trots denna positiva utveckling är det fortfarande 
cirka 1,7 miljarder människor som lever utan tillgång 
till finansiella tjänster, varav 67 procent (1,15 miljar-
der) i Asien (808 miljoner) och i Afrika söder om 
Sahara (339 miljoner)119. Globalt är tillgången också i 
genomsnitt 9 procent lägre för kvinnor än för män. 
56 procent av alla utan tillgång till finansiella 
tjänster (unbanked) är kvinnor. Människor som lever i 
fattigdom är också överrepresenterade – hälften av 
dem utan tillgång till finansiella tjänster tillhör de 
fattigaste 40 procenten. Vuxna utan finansiella 
tjänster har större sannolikhet att ha en låg utbild-
ningsnivå, och att inte vara del av arbetskraften. 
Avsaknad av tillgång till finansiella tjänster identifie-
ras ofta som ett av de viktigaste hindren för privat-
sektorutveckling i utvecklingsländer. 

Andel kvinnor med konto på finansinstitut eller genom  
mobil penningtjänst, 2017

MENA
Latinamerika 
och Karibien

Europa och 
Central
asien Sydasien

Afrika 
söder om 
Sahara

38% 52% 79% 64% 37%

Källa: World Development Indicators

Tillgång till elektricitet är avgörande för fattigdomsbe-
kämpning, ekonomisk tillväxt och förbättrad levnads-
standard. Andelen personer med tillgång till el har 
ökat stadigt men tillgången till el fortsätter att 
utgöra en utmaning för ekonomisk utveckling, ökad 
levnadsstandard och fattigdomsbekämpning i 
låginkomstländerna. Användningen av ved och träkol 
som primärt bränsle i hushåll på landsbygden bidrar 
116 IFAD. (2018). Indigenous’ peoples’ collective rights to lands, territories 

and natural resources
117 Carter Squires, Kelsey Landau, Robin Lewis. (2020). Uncommon 

ground: The impact of natural resource corruption on indigenous 
peoples. Brookings.

118 Världsbanken (2017). The Global Findex Database.
119  Världsbanken. (2019). Small and medium enterprises finance. 

också till avskogning och har negativa hälsoeffekter. 
2018 hade bara 42 procent av befolkningen i lågin-
komstländer tillgång till el, medan motsvarande 
siffra i medelinkomstländerna var 93 procent.120 70 
procent av världens befolkning som saknar tillgång 
till elektricitet bor i Afrika söder om Sahara (548 
miljoner människor 2018). Antalet människor som 
får tillgång till el ökar i regionen men utbyggnaden 
är inte tillräcklig snabb och den ökande befolknings-
tillväxten leder till att antalet människor utan 
elektricitet inte har minskat mellan 2016 och 2018.121 

Tillgången till informations- och kommunikationstjäns-
ter ökar globalt men trots stora framsteg de senaste 
fem åren med en betydande ökning av mobilinternet 
kommer mer än 40 procent av människor i låg- och 
medelinkomstländer fortfarande vara off-line år 
2025.122 Det finns en risk för ökad ojämlikhet mellan 
och inom länder om de minst utvecklade länderna 
inte utvecklas även på det digitala området, där den 
snabba digitaliseringen förändrar spelreglerna för 
länders ekonomiska utveckling och konkurrens-
kraft.123 Internet är fortfarande inte öppet och säkert 
för alla, med utmaningar främst i länder med 
totalitära tendenser där kontroll är viktigare än 
tillgång och fri användning. I låg- och medelinkomst-
länder är det vanligast med tillgång till internet via 
mobiltelefon. Läskunnighet och digitala färdigheter 

120 Världsbanken. World Development Indicators. 
121 IEA, IRENA, FN, Världsbanken. (2017). The Energy Progress Report. 
122 GSMA. (2020). The State of Mobile Connectivity 2020. 
123 Davide Strusani, Georges Houngbonon. (2019). The role of artificial 

intelligence in supporting development in emerging markets. IFC. .

Källa: Världsbanken

Andel av befolkningen som har tillgång till  
elektricitet, 1994–2018

https://www.ifad.org/documents/38714170/40272519/IPs_Land.pdf/ea85011b-7f67-4b02-9399-aaea99c414ba
https://www.ifad.org/documents/38714170/40272519/IPs_Land.pdf/ea85011b-7f67-4b02-9399-aaea99c414ba
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/08/07/uncommon-ground-the-impact-of-natural-resource-corruption-on-indigenous-peoples/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/08/07/uncommon-ground-the-impact-of-natural-resource-corruption-on-indigenous-peoples/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/08/07/uncommon-ground-the-impact-of-natural-resource-corruption-on-indigenous-peoples/
https://globalfindex.worldbank.org/
https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=World-Development-Indicators
https://trackingsdg7.esmap.org/
https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2020/09/GSMA-State-of-Mobile-Internet-Connectivity-Report-2020.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/32e54505-3bfb-4198-b939-e1e8847715f1/EMCompass-Note-69-Role-of-AI-in-EMs.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mNdPiNf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/32e54505-3bfb-4198-b939-e1e8847715f1/EMCompass-Note-69-Role-of-AI-in-EMs.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mNdPiNf


25

är de största barriärerna för mobilt internetanvän-
dande.124 Skillnaderna i tillgång till ICT mellan män 
och kvinnor varierar mellan olika delar av världen. 
Globalt har 327 miljoner färre kvinnor än män en 
uppkopplad mobil.125 I de minst utvecklade länderna 
använder en av sju kvinnor internet jämfört med en 
av fem män. Könsbaserad digital exkludering har 
många orsaker som t.ex. kostnad, (brist på) utbild-
ning, digitala färdigheter, samt genus biases och 
normer.126 

Internetanvändare (% av befolkningen) 2017

Låginkomstländer
Lägre medelinkomst
länder

Fragila och konflikt
påverkade regioner

16,3 31,9 18,9

Källa: World Development Indicators

Tillgång till vatten och sanitet
Miljoner människor är fast i fattigdom orsakad av 
bristande tillgång till vatten och sanitet, vilket 
hämmar barns tillväxt och leder till sjukdomar så 
som diarré, vilket är den andra viktigaste dödsorsa-
ken för barn under fem. Barn som lever i fattigdom 
drabbas också av inälvsparasiter som tillsammans 
med undernäring och infektioner hämmar tillväxten. 
Detta har betydelse för vilket liv barnen kommer att 
kunna leva som vuxna. 2017 hade 90 procent av 
världens befolkning (6,8 miljarder) tillgång till 
grundläggande dricksvattentjänster, vilket är en 
ökning från 82 procent (5 miljarder) år 2000. Om de 
nuvarande trenderna fortsätter kommer den grund-
läggande vattentillgången att uppnå cirka 96 procent 
år 2030. Skillnaden är fortsatt stor mellan stad och 
landsbygd men har minskat under samma tidspe-
riod. I låginkomstländerna är tillgången fortsatt 
mycket begränsad med bara 56 procent av befolk-
ningen med tillgång till grundläggande dricksvatten. 
Tillgången är fortsatt lägst i Afrika söder om Sahara. 
2017 använde 74 procent av världens befolkning (5,5 
miljarder människor) grundläggande sanitetstjäns-
ter, jämfört med 56 procent (3,4 miljarder människor) 
år 2000. I låginkomstländer har dock bara 30 procent 
av befolkningen tillgång till grundläggande sanitets-
tjänster och på landsbygden så få som 21 procent.127 
För att uppnå universell tillgänglighet till 2030 krävs 
en fördubbling av den nuvarande årliga ökningen.128 

124 GSMA. (2020). The Mobile Economy. 
125 OECD. (2018). Bridging the Digital Gender Divide. 
126 GSMA. (2020). The Mobile Economy. 
127 Världsbanken. World Development Indicators..
128 WHO. (2019). Progress on household drinking water, sanitation and 

hygiene – 20002017. 

Tillgången till förbättrade vattentjänster är drama-
tiskt högre i städer än på landsbygden. Nästan alla 
urbana hushåll har tillgång, medan endast två 
tredjedelar av hushållen på landsbygden har det. 
Men även tillgången inom städer varierar – i fattiga 
delar av vissa städer är tillgången lägre än på 
landsbygden och tillgången i slumområden är en 
stor utmaning. Kvinnor och flickor bär den huvud-
sakliga bördan av vattenrelaterade uppgifter. Där 
vägen till vattenkällor är lång finns risken för 
sexuellt och annat fysiskt våld, vilket är vanligt i 
fragila kontexter. I flera länder förklaras hushållets 
tillgång delvis av etnicitet (t.ex. Nigeria och 
Guatemala) och av kast (Indien). Ett barn som fötts in 
i ett av de lägre kasten har tre gånger så stor 
sannolikhet att leva i ett hushåll som praktiserar 
öppen avföring. Personer med funktionsvariationer 
har sämre tillgång till förbättrade vattentjänster.129

Användning av grundläggande sanitetstjänster (% av befolkningen)  2017

Låginkomstländer
Lägre medelinkomst
länder

Fragila och konflikt
påverkade regioner

30 60 44

Källa: World Development Indicators

Vilka barn tillägnar sig inte en utbildning av god 
kvalitet?130 
Skolgången har ökat kraftigt i låg- och medelin-
komstländer men exkluderingar från utbildning 
baserad på fattigdom, boendeort, gender och 
etnicitet kvarstår. Även språkliga och religiösa 
minoriteter och barn med funktionsvariation exklu-
deras, och särskilt utsatta är de som befinner sig i 
intersecting sources of discrimination and disadvan-
tage. Redan innan skolstängningarna till följd av 
covid-19 var 258 miljoner barn utanför skolan, av 
vilka 38 procent bor i Afrika söder om Sahara, där 
andelen barn utanför skolan dessutom ökar131. Fler 
flickor än pojkar går inte i skolan. Tillgången till 
grundskoleutbildning är i princip jämn mellan könen, 
men skillnader mellan flickors och pojkars skolgång 
återstår framför allt i Afrika söder om Sahara. På 
högre nivå, från gymnasiet och uppåt, är flickor 
kraftigt underrepresenterade. Skillnaden mellan rika 
och fattiga hushåll är också stor – i alla regioner 
förutom Europa och Nordamerika är sannolikheten 

129 Världsbanken. (2017) Reducing Inequalities in Water Supply, Sanitation, 
and Hygiene in the Era of the Sustainable Development Goals.

130 Världsbanken. (2018). World Development Report 2018: Learning to 
Realize Education’s Promise. 

131 UNESCO. (2020). Global Education Monitoring Report. 
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att unga från rika hushåll går klart grundskolan 
(lower secondary school) tre gånger större än för 
fattiga hushåll.132 I vissa kontexter är etnicitet en 
viktig variabel, t.ex. slutför betydligt färre bland 
Roma-befolkningen i Rumänien grundskolan och 
barn i urfolksgrupper i Latinamerika har dubbelt så 
hög sannolikhet än andra barn att arbeta. Flickors 
skolgång påverkas till exempel av brist på vatten och 
sanitet – år 2019 hade 15 procent av skolorna runt 
om i världen fortfarande inte tillgång till någon säker 
källa för dricksvatten (över hälften av dem i Afrika 
söder om Sahara)133 och nästan en av fem skolor runt 
om i världen hade fortfarande ingen sanitetslösning. 

Andel barn som inte går i skolan, procent, 2019

Låginkomstländer
Lägre medelinkomst
länder

Fragila och konflikt
påverkade regioner

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar

22 17 10 8 28 20

Källa: World Development Indicators

Hela 75 miljoner barn och ungdomar går inte i 
skolan till följd av humanitära kriser och konflik-
ter134. Barn som lever i fragila kontexter och konflikt-
länder utgör 20 procent av alla barn i skolåldern, 
men hela 50 procent av de som inte går i skolan. 
Barn i fragila kontexter har upp till tre gånger högre 
sannolikhet att inte gå i skolan än barn i andra 
kontexter, och de har betydligt högre sannolikhet att 
avbryta sin skolgång. Även de som går i skolan kan 
påverkas av konfliktens effekter – lärarbrist eller 
brist på material, och trauma. Konflikter tenderar att 
öka exkluderingen utifrån etnicitet, religion eller 
kön.135 En trygg och säker skolmiljö är en förutsätt-
ning för barns välmående och inlärningsförmåga 
men för många barn innebär skolan och färden till 
skolan risker, t.ex. att de utsätts för mobbning eller 
att utsättas för könsrelaterat våld.

Det positiva att fler barn numera går i skolan döljer 
det faktum att nivån på lärande i många delar av 
världen är oroväckande låg – en global lärandekris. 
Efter fyra års skolgång saknar till exempel cirka 125 
miljoner barn grundläggande kunskaper i att räkna, 
läsa och skriva, och fattiga barn drabbas hårdare. 
Skillnaderna i prestation mellan könen är olika 
beroende på ämne. Flickor presterar bättre än 

132 UNESCO. (2019). Global Education Monitoring Report.
133 WHO, UNICEF. (2020). Progress on Drinking Water, Sanitation, and 

Hygiene in Schools. 
134 UNESCO. (2019). Global Education Monitoring Report 2019.
135 Världsbanken. (2018). Learning to realize education’s promise.

pojkar i läsande och skrivande i alla länder, medan 
pojkar vanligtvis presterar bättre i matematik.

Denna brist på utbildning kommer att ha effekter på 
barns möjligheter att få produktiva jobb och en 
inkomst, men den påverkar också tilliten i samhället 
negativt, liksom det sociala kapitalet. Varje extra års 
utbildning ökar en persons inkomst med 8-10 pro-
cent, med större effekter på kvinnors inkomster. 
Personer med utbildning har större kontroll över 
sina liv, så kallad agens, och det finns länkar mellan 
utbildning och hälsosamma längre liv. Människor 
med mer utbildning har högre sannolikhet att delta i 
politiska aktiviteter.136 

Vem har inte tillgång till hälsovård av god 
kvalitet?137 
Tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster har förbätt-
rats i världen men trots att tillgång till hälso- och 
sjukvård är en mänsklig rättighet så har åtminstone 
halva världens befolkning inte tillgång till grundläg-
gande hälso- och sjukvårdstjänster138. Människor i 
fattiga länder har sämre tillgång till hälsotjänster än 
i rikare länder, och inom länderna har fattigare 
människor sämre tillgång. Även om brist på finan-
siella resurser eller information kan skapa hinder 
för att utnyttja hälsotjänster så går kausaliteten 
också i den andra riktningen. När hälsovård behövs 
men försenas eller uteblir så försämras människors 
hälsa vilket leder till förlust av inkomst och högre 
kostnader för hälsovård, vilka båda bidrar till 
fattigdom. 

Människor som lever i fattigdom har lägre tillgång 
till information om hälsa och hälsovård beroende på 
geografiska avstånd, tillgänglighet (öppettider, 
väntetider), kostnader, hur väl hälsovården svarar 
mot behoven och låg kvalitet på tillhandahållna 
tjänster. Fattigdom kan innebära ett hinder för 
nyttjandet av hälsovård – brist på pengar att betala 
med, transportkostnader, och avsaknad av informa-
tion om hälsosamma beteenden. 

136 Världsbanken. (2018). Learning to realize education’s promise.
137 WHO, Världsbanken. (2017). Tracking Universal Health Coverage: 2017 

Global Monitoring Report.
138 WHO. (2019). Universal health coverage.
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”We are all poor here, because we have no school  
and no health center. If a woman has a difficult delivery, 

a traditional cloth is tied between two sticks and we 
carry her for 7 km to the health center. You know how 

long it takes to walk like that? There is nobody who  
can help here, that’s why we are all poor here.”  

(Voices of the Poor, Togo) 

Kvinnor, barn och ungdomar, särskilt på landsbyg-
den, har låg tillgång till förebyggande vård och 
hälsovård av god kvalitet. Över 800 kvinnor dör varje 
dag av orsaker relaterade till graviditet och förloss-
ning som är möjliga att förebygga.139 Även om 
tillgången till utbildad mödravårdspersonal har ökat 
globalt sker fortfarande 40 procent av förlossning-
arna i Afrika söder om Sahara utan närvaro av 
utbildad personal, vilket riskerar både barnets och 
moderns liv.140 I låg- och medelinkomstländer 
kvarstår stora gap i barn- och mödrahälsovården, 
och skillnaderna är ojämnt fördelade över befolk-
ningsgrupper. Baserat på en mätning i 23 låg- och 
medelinkomstländer för vilka data finns tillgängligt 
framgår att tillgången skiljer sig betydligt mellan 
fattigare och rikare hushåll: medan 17 procent av de 
fattigaste hushållen fick tillgång till grundläggande 
vård141 medan motsvarande andel förde rikaste var 
74 procent och tillgången på landsbygden var lägre 
än i städerna. Människor som lever i fattiga hushåll i 
fattiga områden i Indien har lägre sannolikhet att 
konsultera kunniga hälsovårdsinrättningar.142 Många 
kvinnor och flickor som lever i fattigdom har ingen 
eller begränsad information om eller tillgång till 
tjänster rörande sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter beroende på diskriminering, stigma, 
restriktiva lagar och policyer, och djupt rotade 
traditioner, vilket påverkar deras hälsa negativt. Ett 
exempel på detta är den höga andelen tonårsgravidi-
teter, cirka 12 miljoner flickor i åldern 15–19 föder 
varje år barn i låg- och medelinkomstländer.

Trots evidens kring en rad kostnadseffektiva insatser 
för att minska psykisk ohälsa så har 75 procent av 
personer med behov av sådana tjänster inte tillgång 
till någon vård alls.143

139 UNFPA. (N/A) Maternal Health. 
140  WHO. (2020). World Health Statistics 2020.
141 Definierat som sex av sju grundläggande hälsoinsatser (health 

interventions) inom barn och mödrahälsa. 
142 WHO, Världsbanken,OECD. (2018). Delivering Quality Health Services.
143 Barnabas, J. Gilbert, Vikram Patel, Paul. E. Farmer, Chunling Lu. (2015) 

Assessing Development Assistance for Mental Health in Developing 
Countries: 2007–2013. Plos Medicine. 

Effekter av covid19
Tillgång till internet och andra digitala tjänster är 
inte bara förknippade med begränsad tillgång till 
finansiella tjänster, men också tillgång till produktiva 
jobb. Detta visar sig inte minst under covid-krisen 
där de som kan jobba hemifrån eller kan styra om 
sin marknad mot online-verksamhet, är de som har 
haft störst chans att behålla sina jobb. Covid-krisen 
har förstärkt det redan identifierade behovet att öka 
tillgången till digitalisering och ny teknologi. 
Förutom generellt i låginkomstländer, med osäker 
internetuppkoppling, är det främst inom låginkom-
styrken som möjligheten att jobba hemifrån är 
begränsad. I kölvattnet av pandemin har avsaknaden 
av tillgång till sociala trygghetssystem blivit än mer 
påtaglig. Nedstängningar, uteblivna inkomstmöjlig-
heter, i kombination med avsaknad av sociala 
trygghetssystem kommer bidra till ökade fattig-
domssiffror under 2020, där inte minst den infor-
mella sektorn i urbana områden förväntas drabbas 
hårdast.144 Covid-19-pandemin har drabbat 
människor som lever i slum och informella bosätt-
ningar mycket hårt. Rekommenderade åtgärder, för 
att förhindra spridning av smitta, såsom handtvätt, 
fysisk distansering, isolering i hemmet och ned-
stängning av bostadsområden är ofta omöjliga i 
slum- och informella områden. Dessa människor 
lever också ofta i den informella ekonomin och har 
förlorat en stor andel av sina inkomster under 
pandemin.145 Enligt FN är kvinnor överrepresente-
rade i den informella ekonomin 146 I brist på inkom-
ster och möjlighet att betala hyra har även risken för 
vräkningar ökat.

Tillgången till utbildning minskade påtagligt under 
pandemin vilket kommer att få långsiktiga konse-
kvenser för individer, samhällen och länder. Under 
våren 2020 hade 190 länder i olika grad stängt sina 
skolor och över 1,65 miljarder barn och unga stod 
utan skolgång147. Stegvis har fler och fler länder 
öppnat sina skolor, men fortfarande i november 2020 
påverkades över 230 miljoner barn och unga av 
skolstängningar148. Trots att flera länder satsat på 
olika distanslösningar för att upprätthålla undervis-
ning, har det visat sig mycket svårt att ersätta 
ordinarie skolgång. Framstegen för flickors utbild-
ning riskerar också att gå förlorade, då 11 miljoner 

144 FN. (2020). The Sustainable Development Goals Report 2020. 
145 Sida. (2020). Strategirapport Global miljö.
146 FN. (2020). Policy brief: Covid19 in an Urban World.
147 UNESCO. (2020). From COVID19 learning disruption to recovery. 
148 UNESCO. (2021). Education: From Disruption to Recovery. 
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flickor beräknas att inte komma tillbaka till skolan149. 
Dessutom innebär stängda skolor andra negativa 
effekter, som till exempel uteblivna skolmåltider, en 
ökad risk för framför allt flickor att utsättas för våld 
och övergrepp och en minskad tillgång till utbildning 
och lärande för redan marginaliserade grupper, 
såsom elever med funktionsvariation.150.  
De långsiktiga effekterna av skolstängningarna 
beräknas därför bli omfattande både för individer  
och samhällen. Om inte skolor öppnas igen varnar 
FN för att vi riskerar ”en förlorad generation”. 

Pandemin har minskat tillgången till hälso- och 
sjukvård runt om i världen. I många fattiga länder 
ser man till exempel en minskning i antalet kvinnor 
som söker mödravård, vilket kan få förödande 
konsekvenser och en kraftig tillbakagång i framste-
gen som gjorts vad gäller minskad mödradödlighet. 
Det finns även rapporter om att personer som lever 
med hiv fått det svårare att få tillgång till broms-
mediciner. Som i de flesta kriser drabbas de fatti-
gaste hårdast. Analyser visar att covid-19-responsen 
tränger undan grundläggande hälso- och sjuk

149 UNESCO. (2021). Girl’s education and COVID19. 
150 UNESCO. (2020). Global Education Monitoring Report, 2020.

vårdsinsatser och leder därmed till en tillbakagång 
vad gäller de framsteg som gjorts inom hälsa 
inklusive SRHR de senaste decennierna. De indirekta 
hälsokonsekvenserna kan därmed bli mer kännbara 
än sjukdomen i sig. Analyser från WHO, UNAIDS, 
Stop TB Partnership med flera framhåller att antalet 
dödsfall i aids, tuberkulos och malaria kan komma 
att fördubblas till följd av covid-19-pandemin och de 
undanträngningseffekter som drabbar den basala 
sjukvården i många länder.151 Covid har också lett till 
en kraftig undanträngning av SRH-tjänster; såsom 
t.ex. mödrahälsa, säkra aborter och tillgång till 
bromsmediciner för personer som lever med hiv. På 
många håll har nationella vaccinationsprogram för 
barn blivit uppskjutna. 148 miljoner barn riskerar att 
bli utan vaccin i 35 länder, och i 16 länder rapporte-
ras lokala utbrott av till exempel mässling.152 UNFPA 
har uppskattat att den globala nedstängningen kan 
leda till; ytterligare 47 miljoner kvinnor inte har 
tillgång till preventivmedel, 7 miljoner oplanerade 
graviditeter, 31 miljoner fall av könsrelaterat våld 
samt ytterligare 13 miljoner barnäktenskap i låg- 
och medelinkomstländer.153

151 The Global Fund, Unite to Fight. (2020). Mitigating the impact of 
COVID19 on countries affected by HIV, Tuberculosis, and Malaria. 

152 UNICEF. (2020). Global response situation report. 
153 UNFPA. (2020). Press release. 

Barn i Nigeria. Foto: Sida/Anna Sahlén Ramazzotti.
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AVSNITT 3. KONTEXTEN FORMAR FATTIGDOMEN 
Det föregående avsnittet 

tecknar en bild av fattigdo-
men i dess olika dimensi-
oner, och ger exempel på 
vem som upplever brister 
i de olika dimensionerna. 
Avsnittet visar även på 

orsakssamband mellan 
dimensionerna – hur fattig-

dom i en dimension kan bidra 
till eller fördjupa fattigdom i andra dimensioner. För 
att förstå strukturella orsaker till fattigdom och vilka 
möjligheter det finns att ta sig ur fattigdomen, samt 
vilka risker det finns för ökad fattigdom, så behöver 
vi också analysera utvecklingskontexten som formar 
livsvillkoren för kvinnor och män, flickor och pojkar 
som lever i fattigdom. Sida analyserar utvecklings-
kontexten i fyra delar – den politiska och institutio-
nella kontexten, miljökontexten, konfliktkontexten, 
och den ekonomiska och sociala kontexten. De fyra 
delarna kan vara ömsesidigt förstärkande, och är 
tätt sammanlänkade. I detta avsnitt presenteras 
några exempel på viktiga fakta och trender i de fyra 
kontexterna, som förklaring till fattigdomen så som 
den beskrivits i avsnitt 2. 

Svaga institutioner och ickerepresentativ 
demokrati försvårar fattigdomsbekämpningen 
inom alla dimensioner

Den politiska och institutionella kontexten omfattar 
formella och informella politiska institutioner, normer, 
rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Trots 
att den demokratiska utvecklingen gått framåt i världen 
de senaste 50 åren är det inom den politiska och 
institutionella kontexten det går att finna flera förkla-
ringar till varför vissa grupper är särskilt fattiga i de 
olika dimensionerna. Att kvinnors makt och röst ofta är 
begränsade till förmån för männen kan till exempel 
förklaras dels av de könsdiskriminerande lagarna i 
många länder, dels av de sociala normer som skapar 
patriarkala strukturer, vilka hindrar kvinnor att forma 
sina liv. Det finns starka kopplingar mellan en funge-
rande samhällsstyrning och ekonomisk utveckling och 
det finns flera exempel på demokratins betydelse för 
hållbar utveckling.154 Fria och rättvisa val bidrar till 

154 IDEA. (2019). The Global State of Democracy 2019 – Addressing the Ills, 
Reviving the Promise

förbättrad hälsa.155 Den tredje demokrativågen har 
under de senaste åren mattats av. Många av de fram-
steg som gjorts världen över sedan 70-talet kvarstår, 
men klart är också att många av de stater som under 
denna våg av demokratisering infört allmänna val 
saknar delar av det institutionella ramverk som 
upprätthåller ett demokratiskt styrelseskick. Detta är 
troligtvis en (del-)förklaring till att autokratisering 
under de senaste åren varit mer vanligt än demokrati-
sering sett till antal länder över världen. Institutionerna 
existerar på ett formellt plan men beskrivs som svaga i 
bemärkelsen att de lätt kan undantas eller 
korrumperas. 

Svaga institutioner
Situationen i låg- och medelinkomstländer känne-
tecknas av svaga institutioner – från demokratiska 
institutioner och rättsväsendet till institutioner 
rörande ekonomisk och social styrning av länderna. 
Dessa formella men svaga institutioner och styrel-
seskick har aldrig på riktigt förmått inkludera de 
många människor som lever i fattigdom eller ge dem 
makt och röst. Parallellt med formella politiska och 
ekonomiska institutioner är patronage156 en för 
många människor mycket mer närvarande struktur. 
Människor som lever i fattigdom befinner sig framför 
allt i denna ”informella” verklighet och gör spora-
diska inhopp i den formella strukturen t.ex. vid val. 
Formella politiska och ekonomiska beslut ligger 
oftast inte inom påverkanssfären för fattiga 
människor vilket bidrar till att bevara ordningen. Elite 
capture, dvs. att grupper med makt influerar främst 
fördelningen av resurser, är också vanligt förekom-
mande vilket fråntar människor makt och röst i 
samhället. Ojämlikhet är en riskfaktor för demokrati, 
social sammanhållning, och fredliga samhällen.157

I många kontexter förväntas inte val vara den meka-
nism som förändrar, utan de kan i stället i sig vara en 
utlösande faktor för konflikt och oroligheter. Det 
pågår en nedmontering av delar av demokratin i 
form av gradvisa inskränkningar i de politiska och 

155 YT. Wang, V. Mechkova, & F. Andersson. (2019). Does Democracy 
Enhance Health? New Empirical Evidence 1900–2012. Political 
Research Quarterly. 

156 Förekomsten och effekter av patronage diskuteras bland annat i World 
Development Report 2017: Governance and the Law

157 Europarådet. (2019). Commission staff working document: 
Implementation of the new European Consensus on Development – 
Addressing inequality in partner countries 
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medborgerliga rättigheterna så som församlings-, 
förenings-, yttrande- och informationsfriheterna, 
off-line och online. Tillbakagången sker genom 
politisering av rättsväsendet och genom restriktiv 
lagstiftning och regelverk som beslutas av regering 
och parlament, vilket gör det svårare att analysera 
och synliggöra att det demokratiska utrymmet 
successivt krymper.158 En bidragande orsak till lägre 
valdeltagande kan vara att väljare är medvetna om 
just detta. Samtidigt som den auktoritära utveck-
lingen pågår har demokratiska protester ökat under 
2019, vilket visar på utövandet av röst mot erosionen 
av demokratin och för att kritisera auktoritära 
styren. Demonstrationer har bidragit till demokrati-
sering i 22 länder under de senaste tio åren, t.ex. i 
Armenien, Tunisien och Sri Lanka.159 

Brist på transparens, avsaknad av insyn och brist på 
fungerande kontrollinstanser möjliggör korruption. 
Korruption är dock en komplex företeelse som inte 
enbart förklaras av bristande kapacitet utan som i 
många samhällen är djupt rotad i sociala normer och 
den politiska kulturen och i starka kopplingar mellan 
makt, politik och pengar. Kapacitetsbrister och brist 
på såväl finansiella som personella resurser och 
infrastruktur samt ”elite bargaining” försvagar 
rättssektorn, särskilt i låginkomstländer. Korruption 
och straffrihet i rättssektorn för resursstarka 
omöjliggör lika behandling och förutsägbarhet.160 

158 A. Lührmann & S.I. Lindberg. (2019). A third wave of autocratization is 
here: what is new about it? Democratization.

159 VDEM. (2020). Autocratization Surges–Resistance Grows, Democracy 
Report 2020

160 Världsbanken. (2020). Enhancing Governmnet Effectiveness and 
Tranparency: The fight against Corruption

“The state steals from us all the time so deceiving  
the state is not a sin.” (Voices of the Poor, Ukraine) 

Andel företag som gjort informella betalningar till statstjänsteman

Afrika 
söder om 
Sahara

Östastien 
och Stilla 
havs
regionen Sydasien MENA

Latin
amerika 
och 
 Karibien

Europa 
och 
Central
asien

29% 48% 25% 15% 11% 11%

Källa: World Development Indicators

Bristande förvaltning och efterlevnad av lagstiftning 
driver på degradering av naturresurser vilket kan 
öka risken för spänningar och konflikt över knappa 
resurser inom länder och mellan grupper samt 
mellan olika länder, t.ex. länder som delar samma 
vattenresurser (transboundary water resources).

Källa: V-dem

Källa: V-dem

Källa: Tranparency International

Fria och rättvisa val, 2020 (0–4, inte alls – ja) Corruption Perceptions Index, 2020

Rule of Law index, 2020
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Odemokratisk utveckling 
Genom hot, trakasserier, fängslande, försvinnanden 
och mord förhindras MR-försvarares och journalis-
ters arbete med att utkräva rättigheter och hålla 
staten ansvarig. Utrymmet för röstbärare (civilsam-
hälle och media) att nå ut med sina budskap och 
tillgång till information begränsas aktivt, t.ex. genom 
NGO lagstiftning, lagstiftning i kampen mot terroris-
ter, undantagstillstånd. De mänskliga fri- och 
rättigheterna, främst åsikts-, yttrande-, mötes-, och 
organisationsfriheterna men även den akademiska 
friheten, inskränks allt mer.161 Mötes- och organisa-
tionsfriheten har minskat med 14 procent i auktori-
tära länder. Ökande polarisering och politiskt våld i 
dessa länder, av vilka många ligger i Centralasien 
och Östeuropa.162 40 procent av världens befolkning 
bor i länder där dessa rättigheter kränks och ande-
len har dubblerats det senaste året.163 ITUC Global 
Rights Index 2020164 har kartlagt inskränkningar av 
arbetstagares rättigheter. Globalt inskränker 85 pro-
cent av alla världens länder rätten till strejk genom 
kriminalisering. Det är en ökning från 63 procent år 
2014. Rätten till kollektiv förhandling är begränsad i 
80 procent av världens länder, vilket understryker 
den negativa utvecklingen, då samma siffra var 60 
procent år 2014. Oppositionspartier och -politiker är 
särskilt drabbade av övergrepp såsom att stängas av, 
bli avsatta, utsatta för orättvis rättegång, inskränk-
ningar i åsikts- och yttrandefriheten, eller tortyr och 
omänsklig behandling, enligt International IDEA och 
International Parliamentary Union (IPU). IPU:s 
kommitté för parlamentariker och mänskliga 
rättigheter noterade år 2019 det högsta antalet nya 
fall hittills.165

161 VDEM. (2019). Democracy Facing Global Challenges, Democracy 
Report 2019. Se även T. Carothers & A. O’Donohue. (2019). 
Democracies Divided – the Global Challenge of Political Polarization, 
The Brookings Institution samt Reportrar Utan Gränser. (2020). World 
Press Freedom Index.

162 VDEM. (2020). Autocratization Surges–Resistance Grows, Democracy 
Report 2020 

163 CIVICUS. (2019). People Power Under Attack 2019
164 ITUC. (2020). ITUC Global Rights Index. 
165 IPU. (2019). IPU figures reveal most human rights violations against 

parliamentarians are statesponsored samt IDEA. (2019). The Global 
State of Democracy 2019 – Addressing the Ills, Reviving the Promise 

“Whilst previously characterised by strength of its 
democracy, the political climate has deteriorated since 
the 2016 election. Freedom of expression and assembly 

continue to visibly suffer through biased reporting by 
state media, intimidation and harassment reported by 
private media and CSOs, and crackdown on opposition 

politicians.” (Sidas analys av multidimensionell 
fattigdom i Zambia 2018)

Medier styrs ofta av ekonomiska intressen som ligger 
nära den politiska makten. De senaste tio åren har 
yttrandefriheten och medieintegriteten minskat i ett 
ökat antal länder. I vissa fall beror detta på en allmän 
demokratisk nedgång, i syfte att begränsa utrymmet 
för opposition, tysta kritiska röster och manipulera 
valprocesser, medan det i andra fall beror på upp-
komsten av nationalistiska politiska partier, och 
motiverade med argument av nationell suveränitet, 
lag och ordning, nationell säkerhet och fasta svar på 
terrorism.166 MENA-regionen är den farligaste 
regionen i världen för journalister men Östeuropa 
och Centralasien följer inte långt efter. Kina ligger på 
plats 177 strax före Nordkorea på plats 180.167 Lagar 
som kriminaliserar så kallade ”falska nyheter” ger 
offentliga myndigheter instrument att kontrollera 
journalistisk verksamhet. Lagar rörande spridning av 
olagligt innehåll på sociala medier uppfyller ofta inte 
internationella standarder.168 Dessutom blir det allt 
vanligare att media censureras, är partiska till 
förmån för regering eller andra elitgrupper, eller 
bidrar till att sprida allt giftigare hatpropaganda, i 
tillägg till dess utbredning i sociala medier.169 
Nationell säkerhet har åberopats för att försvaga 
journalisters skydd, öka övervakningsinsatserna och 
stänga tidningar och radiostationer. I många länder 
runt om i världen har detta lett till en ofta betydande 
minskning av den frihet som ny teknik kan tillåta. 
Detta kommer utöver befintliga lagar om ärekränk-
ning och hädelse.170

166 IDEA. (2019). Press Freedom and the Global State of Democracy 
Indices.

167 Reportrar Utan Gränser. (2020). World Press Freedom Index. 
168 Article19. (2020). Censorship. 
169 VDEM. (2019). Democracy Facing Global Challenges, Democracy 

Report 2019. T. Carothers & A. O’Donohue. (2019). Democracies 
Divided – the Global Challenge of Political Polarization, The Brookings 
Institution samt Reportrar Utan Gränser. (2020). World Press Freedom 
Index.

170 UNESCO. (2018). World trends in freedom of expression and media 
development: global report 2017/2018. 
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Diskriminerande lagstiftning
Mer än 2,5 miljarder flickor och kvinnor runt om i 
världen påverkas av diskriminerande lagstiftning 
som inte ger dem samma rättigheter som pojkar och 
män. Det handlar om lika rättigheter i äktenskapet, 
och bristande lagstiftning rörande våldtäkter. Endast 
sex länder i världen ger kvinnor och män lika rätt i 
arbetslivet, och 93 länder ger rätt till äktenskap med 
flickor under 18 med föräldrars samtycke.171 
Strukturella hinder så som diskriminerande lagstift-
ning och sedvänjor begränsar kvinnors möjligheter 
att kandidera till olika politiska positioner, men 
också begränsningar i tillgång till utbildning, kontak-
ter och resurser innebär att kvinnor automatiskt är 
sämre positionerade att kunna konkurrera om 
politiska och andra ledande positioner.172 Många 
länder har lagar som begränsar kvinnors tillgång till 
arbete, ger män rätten att bestämma över sina 
fruars möjligheter att arbeta, eller saknar lagar 
kring sexuella trakasserier. Maktstrukturer och 
sociala normer begränsar också kvinnors ekono-
miska egenmakt.173 

Diskriminerande lagstiftningar som kriminaliserar 
bl.a. samkönat äktenskap förekommer i Afrika och 
MENA-regionen och kan leda till livstids fängelse 
och i vissa länder även dödsstraff.174 

Statlig repression kommer också till uttryck genom 
manipulering av lagstiftning. Ett växande antal HRD 
pekar på ökad användning av lagar och undantags-
tillstånd för att försvåra och delegitimera försvarar-
nas arbete. Lagar som syftar till att förebygga och 
lagföra terrorism och ”religiös extremism” har 
utnyttjats av vissa stater för att förhindra 
människorättsförsvarares aktiviteter genom att frysa 
deras tillgångar och beslagta dokument. Även lagar 
som reglerar finansieringen av enskilda organisatio-
ner har använts i detta syfte. Sammantaget utgör det 
krympande demokratiska utrymmet och bristande 
finansiering en allvarlig begränsning för civilsamhäl-
let möjligheter att agera.175,176

171 Sida. (2020). Gender Equality and Dimensions of Poverty
172 UN Women. (N/A). Women’s Leadership and Political Participation 
173 DCED. (2019). Women’s Economic Empowerment – What do we know? 
174 Human Rights Watch. (2020). Outlawed. The love that dare not speak 

its name. 
175 Amnesty International. (2017). Human rights defenders under threat 

– a shrinking space for civil society. 
176 OSCE. (2014). Guideline on the Protection of Human Rights Defenders

Lagstiftning har också under det senaste decenniet 
använts för att begränsa religionsfriheten, exempel-
vis har flera länder i Sydasien lagstiftat mot konver-
tering från majoritetsreligionen.177

Normer och värderingar
Patriarkala strukturer privilegierar män och begrän-
sar kvinnor. Maskulinitetsnormer påverkar också. 
Enligt UNDP:s Gender and Social Norms Index 2020, 
som täcker in 75 länder, så har nära 90 procent av 
männen och kvinnorna negativa normer rörande 
kvinnor i relation till politik, ekonomin, utbildning, 
våld eller reproduktiva rättigheter.178 En viktig faktor 
som påverkar kvinnors deltagande i arbetskraften i 
Arabstaterna är könsroller som ger kvinnor huvud-
ansvar för det obetalda hemarbetet och ger män 
rollen av familjeförsörjare.179 Kvinnors och flickors 
möjligheter och val rörande hälsa påverkas av 
diskriminerande normer som omfattar påtvingat sex, 
sexuellt våld och skadliga traditionella beteenden 
som kvinnlig könsstympning, och barnäktenskap 
eller påtvingade äktenskap. Detta gör i sin tur att de 
blir mer sårbara och har mindre möjlighet att skydda 
sig från oönskade graviditeter och HIV, liksom andra 
sexuellt överförbara sjukdomar liksom från kompli-
kationer relaterade till graviditet och förlossning.180 
Kvinnor, flickor och transpersoner som menstruerar 
påverkas negativt av utbredd stigma och tabu 
förknippade med menstruation, rotad i ojämlikhet 
mellan könen. För att hantera menstruationen 
hygieniskt och med värdighet behöver kvinnor och 
flickor ha tillgång till rent vatten, anständiga toalet-
ter och god hygien hemma, i skolan och på 
jobbet181,182. 

177 USCIRF. (2018). Limitations on Minorities’ Religious Freedom in South 
Asia. 

178 Sida. (2020). Gender Equality and Dimensions of Poverty
179 ILO. (2020). World Employment and Social Outlook. Trends 2020
180 Sida. (2020). Health and Dimensions of Poverty
181 Wateraid. (2020). Global Menstrual Health and Hygiene Collective’s 

statement for the Commission on the Status of Women. 
182 UNICEF. (2020). Tusentals barn dör varje dag av smutsigt vatten.
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Övriga diagram, den politiska och institutionella 
kontexten

Källa: OECD

Källa: V-dem
Källa: Världsbanken

Källa: Världsbanken

Samhällelig fragilitet, 2019

Women Business and the Law Index, 2019 (0–100, 
begränsande till icke-begränsande lagar och regler)

Äganderätt och regelbaserad styrning, 2011-2019  
(1–6, låg–hög)

Civil Liberties Index, 1980–2020 
(0–1, låg till hög nivå av fri- och rättigheter)
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Utarmning av naturresurser och klimat
krisens effekter formar levnadsvillkor för 
människor som lever i fattigdom 

Miljökontexten omfattar såväl 
trender som klimatföränd-

ringars effekter, förlust av 
biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, som 
orsaker till och konsekven-
ser av denna utveckling. 

Miljökontexten fångar bland 
annat konsekvenserna av 

klimatförändringarna, som slår 
hårdast mot de allra fattigaste. Dessa är ofta beroende 
av lantbruk och lever på platser som är extra expone-
rade för klimatförändringar, till exempel i slumområden 
nära kusten som riskeras att sköljas bort vid översväm-
ningar eller på landsbygden där torka riskerar att 
ödelägga skördarna. 

Utarmningen av naturresurser183

Den internationella panelen för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster (IPBES) presenterade 2019 en 
global bedömning av statusen för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster184. Resultaten som presente-
ras i denna rapport är nedslående. Naturtillståndet, 
dess mångfald, ekosystemens funktion och de 
ekosystemtjänster som tillhandahålls, försämras 
snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. En 
miljon arter riskerar att utrotas. Detta utgör ett hot 
inte bara mot djur och växtriket utan är också ett hot 
mot fattigdomsbekämpning. Människor som lever i 
fattigdom är särskilt beroende av biologisk mångfald 
och naturresurser inom ramarna för sin sysselsätt-
ning och försörjning, men även när det gäller 
mattillgångar. De fem viktigaste faktorerna bakom 
utarmningen av biologisk mångfald är förändrad 
användning av mark och vatten, direkt övernyttjande 
av arter genom jakt och fiske, klimatförändringar, 
föroreningar och spridning av främmande arter. De 
viktigaste indirekta påverkansfaktorerna är produk-
tions- och konsumtionsmönster, befolkningsdynami-
ken och den globala handeln och teknikutvecklingen. 

183 Detta avsnitt bygger i stor utsträckning på IPBE. (2019). Global 
assessment report on biodiversity and ecosystem services. Övriga 
källor anges separat.

184 Ekosystemtjänster eller naturnyttor kallas de direkta och indirekta 
bidrag som naturen ger oss människor och som är grundläggande för 
vårt välbefinnande och inkluderar både sociala, kulturella och andliga 
perspektiv.

“Little by little the environment is dying and people 
don’t understand that the problem comes from  

the fact that man is killing the environment.”  
(Voices of the Poor, Guatemala)

Till stor del står de underliggande orsakerna till 
utarmningen av naturresurser och föroreningar att 
finna i den rikare delen av världen men fokus i denna 
analys ligger på att förstå orsakssambanden i 
låg- och medelinkomstländer eftersom det är där 
som utvecklingssamarbetet är verksamt. 
Överexploateringen av ekosystem i låg- och medelin-
komstländer drivs i stor utsträckning av ohållbara 
konsumtionsmönster i den rikare delen av världen, 
men orsakas även av ohållbara produktionsmetoder/
mönster i de berörda länderna. Fossilutvinningen 
och -användningen har bidragit till den snabba 
ekonomiska utvecklingen, men baksidan är uppen-
bar i form av klimatförändringar, men även miljö-
förstörelse och hälsoeffekter av luftföroreningar. En 
snabbt ökande befolkning i kombination med ökande 
nivåer av konsumtion ställer allt större krav på 
landbaserat naturkapital. Detta resulterar i växande 
konkurrens mellan markanvändande och dess 
tillhandahållande av varor och tjänster. 
Konkurrensen ökar mellan efterfrågan på varor och 
tjänster som gynnar människor (som mat, vatten och 
energi) och behovet av att skydda andra ekosystem-
tjänster som reglerar och stödjer allt liv.185 
Användningen av hälsofarliga kemikalier i material 
och tillverkningsprocesser är stor och en mycket 
stor del av den globala produktionen sker i Kina och 
Sydostasien där lagstiftningen inte är lika stark som 
i Europa. Människor som lever i fattigdom är oftast i 
större grad utsatta för riskerna från produkter som 
innehåller miljö- och hälsofarliga kemikalier efter-
som lagstiftning och kontrollsystem är svaga i 
många låginkomstländer.186

Förlusten av biologisk mångfald har tilltagit de 
senaste femtio åren bland annat genom intensifierat 
jordbruk, uppodling av gräsmarker och avskogning 
som har lett till förändrad markanvändning. Allt 
intensivare brukningsmetoder med ökad användning 
av handelsgödsel och bekämpningsmedel minskar 
utrymmet för många arter ytterligare. Direkt utnytt-
jande så som jakt, fiske, avverkning och utdikning av 
våtmarker samt förändringar i sötvattensområden, 
185 IPBE. (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem 

services. 
186 Sida. (2020). Health and Linkages to Climate Change and Environment 

– Information Brief.
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floder och avrinningsområden bidrar också till 
minskningen liksom urbanisering och infrastruktur-
byggande. Klimatförändringar är nu en direkt orsak 
med ökande negativ påverkan på den biologiska 
mångfalden. Till detta kommer förändrade produk-
tions- och konsumtionsmönster med ett ökat tryck 
från utsläpp, avfall, kemikalier i jord, vatten och luft 
samt invasiva främmande arter. Även förlusten av 
kunskaper (och kunskapssystem) om biologisk 
mångfald har identifierats som en minst lika stor 
utmaning som förlusten av biologisk mångfald i 
sig.187

I marina områden märks effekter av mänsklig 
påverkan från kust till djuphav. 
Sötvattenekosystemens utbredning har minskat i en 
alarmerande takt och likaså den biologiska mångfald 
som är grunden till de ekosystemtjänster som är 
viktigare än terrestra ekosystemtjänster188. Den 
biologiska mångfalden ligger till grund för allt fiske 
och vattenbruk189 och de allra flesta fiskare i världen, 
nästan 90 procent, är småskaliga fiskare i låg- och 
medelinkomstländer190. 95 procent av världens 
inlandsfiskefångst, som är en viktig näringskälla för 
människor som lever i fattigdom, härrör från utveck-
lingsländer191. Endast 3 procent av haven beskrivs 
som fria från mänsklig påverkan enligt en bedöm-
ning från 2014. Hälften av de levande korallreven har 
förlorats sedan 1870-talet, med en accelererande 
hastighet under de senaste årtiondena. Kustnära 
ekosystem och korallrev är bland de mest produktiva 
ekosystemen i världen. Förlusten av dessa innebär 
minskat skydd för befolkningen vid stormar och 
orkaner och en minskad möjlighet att försörja sig på 
fiske och vattenbruk i berörda områden. I dag lever 
mellan 100 och 300 miljoner människor vid kuster 
som är i riskzonen. Dessutom kan stigande havsni-
våer orsakade av klimatförändringar riskera att 
tvinga nära 40 miljoner människor från sina hem.192

Trots skogars ovärderliga betydelse fortgår avskog-
ningen i hög takt. Under de senaste femtio åren har 
187 Sida. (2019). Återrapportering till regeringen om biologisk mångfald 

enligt regeringsbrev 20190321.
188 Ramsar Convention on Wetlands. (2018). Global Wetland Outlook: State 

of the World’s Wetlands and their Services to People. 
189 Convention on Biodiversity. (2018). People depend on marine and 

coastal biodiversity for their livelihoods.
190 D. Lymer, C. Berkström, M. Cardinale, A. Sundelöf, A. Belgrano & M. 

Casini. (2020). Marine and coastal fisheries in a development context 
– Policy brief. SLU.

191 D. Lymer. (2020). Inland capture fisheries in a development context 
– Policy brief. SLU.

192 Naturvårdsverket. (2020). Global utvärdering av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster – Sammanfattning för beslutsfattare 

exempelvis Amazonas förlorat 17 procent av sin yta. 
Avskogning bidrar till utarmning av biologisk mång-
fald, ökenspridning, översvämningar och utsläpp av 
växthusgaser. Några orsaker till avskogning är 
expansion av jordbruksmark, utbyggnad av infra-
struktur, gruvdrift och direkt (till stor del illegal) 
skogsavverkning. Detta sker världen över, men 
problemen är extra allvarliga i världens tropiska 
regnskogar, då dessa utgör hem åt stora delar av 
världens biologiska mångfald som inte finns någon 
annanstans.

Markförstöring bidrar till klimatförändringarna och 
påverkar levnadsförhållandena för miljoner 
människor, särskilt människor som lever i fattigdom, 
inte minst kvinnor och barn. Utarmningen av natur-
resurser påverkar försörjningsmöjligheter för många 
människor som lever i fattigdom, se avsnittet 
Fattigdomen är en brist på möjligheter och val för ett 
resonemang om vilka som berörs. Ibland är knapp-
heten förknippad med boskap och överbetning eller 
utarmande av jorden vilket i längden minskar 
möjligheten att leva på ekosystemtjänster.

Föroreningar av mark, luft och vatten
Den övergripande trenden är att föroreningar och 
plast i sötvattendrag och hav fortsätter att öka. I 
haven flyter mer än 150 miljoner ton plast runt, och 
varje år ökar mängden plast med mellan 5 och 13 
miljoner ton193. Föroreningssituationen har försäm-
rats sedan 1990-talet i nästan alla floder i 
Latinamerika, Afrika och Asien. Tiotals miljoner 
personer är i riskzonen för hälsoproblem genom 
kontakt med förorenat ytvatten på dessa kontinenter. 
En markant ökning av obehandlat avloppsvattnet 
påverkar inte bara kvaliteten utan även mängden 
vatten tillgängligt för människors behov samt för att 
upprätthålla ekosystem.194 

De högsta nivåerna för luftföroreningar i städer finns i 
låg- och medelinkomstländer östra medelhavsområ-
det och Sydostasien, följt av städer i västra Stilla-
havsområdet195. De flesta dödsfall kopplade till 
luftföroreningar sker i utvecklingsländer, där lag-
stiftningen är svag eller inte tillämpas, där kraven på 
fordon är lägre och där koleldade kraftverk är 
vanligare.196

193 Naturvårdsverket. (2020). Mikroplaster.
194 UN Water. (2018). SDG6 Synthesis Report on Water and Sanitation.
195 WHO. (2016). Air pollution rising in many of the world’s poorest cities
196 UNEP. (2019). Air pollution hurts the poorest most.

https://static1.squarespace.com/static/5b256c78e17ba335ea89fe1f/t/5ca36fb7419202af31e1de33/1554214861856/Ramsar+GWO_ENGLISH_WEB+2019UPDATE.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b256c78e17ba335ea89fe1f/t/5ca36fb7419202af31e1de33/1554214861856/Ramsar+GWO_ENGLISH_WEB+2019UPDATE.pdf
https://www.cbd.int/article/food-2018-11-21-09-29-49
https://www.cbd.int/article/food-2018-11-21-09-29-49
https://internt.slu.se/contentassets/94b91aae83e3468aa8bcf8e0e9aa4b07/policy-brief_marine-and-coastal-fisheries-in-a-development-context_slu-may-2020.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/uadm/global/pdf/policy-brief-inland-capture-fisheries-final.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/978-91-620-6917-9.pdf?pid=26197
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/978-91-620-6917-9.pdf?pid=26197
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/Mikroplast/
https://www.unwater.org/publications/highlights-sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation-2/
https://www.who.int/news/item/12-05-2016-air-pollution-levels-rising-in-many-of-the-world-s-poorest-cities
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/air-pollution-hurts-poorest-most
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Klimatförändringarna och deras effekter på 
människor som lever i fattigdom

“Environmental issues are not prioritized and are 
largely neglected. Hence, coping capacity to deal with 
climate related risk is extremely weak.” (Sidas analys 

av den multidimensionella fattigdomen  
i Afghanistan 2017)

Gränsöverskridande utsläpp av växthusgaser har 
ökat med 1,5 procent per år under det senaste 
decenniet.197 Denna globala uppvärmning har under 
de senaste decennierna lett till en minskning av 
snö- och istäcken och glaciärer, minskning av arktisk 
havsisutbredning och tjocklek, och ökad permafrost-
temperatur. Detta har i sin tur lett till en stigande 
global genomsnittlig havsnivå som har ökat risken 
för extremväder198 inte minst i kombination med 
förändrade havsnivåer och havstemperaturer 
– kustekosystem påverkas av havsuppvärmningen, 
inklusive intensifierade marina värmeböljor, för-
surning, syreförlust, salthaltintrång och 
havsnivåhöjning.

Låginkomstländer drabbas hårdare199 och grupper 
som lever i fattigdom är de som drabbas hårdast av 
klimatförändringar.200 Klimatförändringar drabbar 
människor i fattigdom på fler än ett sätt – dels 

197 UNEP. (2019). Emissions Gap Report 2019.
198 IPCC. (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. 
199 B.A. Jafino, B. Walsh, J. Rozenberg & S. Hallegatte. (2020). Revised 

Estimates of the Impact of Climate Change on Extreme Poverty by 
2030. Världsbanken.

200 B.A. Jafino, B. Walsh, J. Rozenberg & S. Hallegatte. (2020). Revised 
Estimates of the Impact of Climate Change on Extreme Poverty by 
2030. Världsbanken.

eftersom de i större utsträckning än andra är direkt 
beroende av naturresurser för sin överlevnad, dels 
leder degradering av ekosystem, genom överexploa-
tering, markanvändning och klimatförändringar, till 
underminering av hållbar och jämlik utveckling.201 
Även om det är svårt att uppskatta antalet människor 
som inte kommer att kunna bo kvar där de idag bor 
så är det tydligt att klimatförändringar kommer att 
orsaka befolkningsrörelser genom att göra vissa 
delar av världen till mindre hållbara ställen att bo 
och leva på. Klimatflyktingar eller miljöflyktingar är 
redan ett etablerat begrepp202.

Antal personer på flykt på grund av naturkatastrof (miljoner) 2017

Globalt

Afrika 
söder om 
Sahara

Syda
sien MENA

Latin
amerika 
och 
Karibien 

Östasien 
och Stilla 
Havs
regionen

Låg och 
medel 
inkomst
länder

18,78 2,56 2,84 0,14 2,71 8,6 16,71

Källa: UNHCR och ourworldindata.org

Kustnära samhällen – därmed många SIDS (Small 
Island Developing States) – men även polara områden 
och höga bergsområden är särskilt utsatta för 
konsekvenser av klimatförändringar. Runt 670 
miljoner människor (beräknas år 2050 ha ökat till 
mellan 740 och 840 miljoner) lever i höga bergsom-
råden.203 Runt 680 miljoner människor (beräknas år 
2050 uppgå till över en miljard) bor i kustnära zoner, 
och SIDS är hem åt 65 miljoner människor. Detta 
innebär att omkring 1,5 miljard människor idag bor i 
områden som är särskilt utsatta för konsekvenser av 
klimatförändringar. Samhällen i höga bergsområden 
lider i huvudsak av förändrade tillstånd hos glaciärer, 
snö och permafrost, medan kustnära samhällen och 
polara samhällen påverkas starkt av ökade havsni-
våer och förändrade havs- och vattenförhållanden. 

Effekterna av klimatförändringarna på ekosystem 
och ekosystemtjänster kommer inte att fördelas 
jämnt över världen. Klimatförändringarnas effekter 
väntas öka på existerande ojämlikheter eftersom de 
har högre påverkan på människor som lever i 
fattigdom. Inte minst gäller detta urfolk.204 

201 SwedBio A programme for biodiversity and equitable development in 
harmony with nature at Stockholm Resilience Centre Proposal to Sida 
for 20212024

202 Ordet klimat/miljöflykting är dock i sig problematiskt, bland annat 
eftersom definitioner under international lag gör att denna typ av 
”flyktingar” till stor del inte syns i statistiken då ingen institution är 
ansvarig att samla data om hur många som flyr på grund av 
klimat och/eller miljöförändringar. 

203 IPCC. (2019). Summary for Policymakers. 
204 IPCC. (2007). Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and 

Vulnerability

Källa: Världsbanken

Koldioxidutsläpp (ton/capita), 1960–2016

https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34555/Revised-Estimates-of-the-Impact-of-Climate-Change-on-Extreme-Poverty-by-2030.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34555/Revised-Estimates-of-the-Impact-of-Climate-Change-on-Extreme-Poverty-by-2030.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/03_SROCC_SPM_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar4_wg2_full_report.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar4_wg2_full_report.pdf


37

Klimatförändringarna påverkar både samhälleliga 
och miljömässiga orsaker till ohälsa. Mellan 2030 
och 2050 så förutses klimatförändringarna leda till 
250 000 ytterligare dödsfall per år, från undernäring, 
malaria, diarré och värmestress (heat stress). 
Områden med svag infrastruktur, huvudsakligen i 
utvecklingsländer, har minst förmåga att hantera 
detta. Barn i utvecklingsländer är bland de mest 
sårbara för värmeriskerna och har en längre expo-
neringstid för hälsoriskerna. Äldre och redan sjuka 
kommer också att påverkas mer.205

Hunger och undernäring kommer att fortsätta öka 
till följd av extrema väderförhållanden, ändrade 
miljömässiga förutsättningar och den ökade sprid-
ning av skadedjur och sjukdomar som följer av detta, 
inte minst i kombination med svaga institutioner, 
konflikter, våld och flyktingsituationer. Småbönder 
och lokalsamhällen som är beroende av sin egen 
förmåga att producera sin egen mat påverkas mer av 
detta. Förekomsten av hunger är högre i länder med 
hög befolkningstillväxt och låg tillgång till utbildning 
och hälsa – och påverkar i sin tur förutsättningar för 
ekonomisk utveckling negativt.206 

205 WHO. (2018). Climate Change and Health – Factsheet. 
206 FAO. (2020). The State of Food Security and Nutrition in the World 2020.

Smältande glaciärer kommer att öka risken för 
översvämningar under den våta säsongen och 
minska torrsäsongens vattenförsörjning till en 
sjättedel av världens befolkning, huvudsakligen i den 
indiska subkontinenten, delar av Kina och 
Anderna.207 Smältande glaciärer kommer att öka 
risken för översvämningar av glaciärsjöar och 
exempelvis jordskred, särskilt i bergiga länder som 
Nepal, Peru och Bhutan. 

Naturskyddat område (% av total markareal) 2018

Afrika 
söder om 
Sahara

East Asia 
and the 
Pacific

Östas
tien och 
Stillahavs
regionen MENA

Europa och 
Central
asien

Latin
amerika 
och 
Karibien

17,7 16,5 7,3 6,7 11,7 23,5

Källa: World Development Indicators

207 N. Stern (Ed.). (2006). The Economics of Climate Change: The Stern 
Review. Cambridge University Press.

Källa: ourworldindata.org

Källa: Notre Dame Global Adaption Initiative

Antal människor som tvingats fly till annan plats i landet  
de bor i till följd av naturkatastrofer, 2017

Notre Dame Gain Index, 2017  
(0–100, hög – låg sårbarhet/beredskap)

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9692en
https://www.cambridge.org/core/books/economics-of-climate-change/A1E0BBF2F0ED8E2E4142A9C878052204
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Väpnade konflikter underminerar utveckling 
och fattigdomsminskning

Den fredliga och konfliktfyllda 
kontexten omfattar å ena 

sidan faktorer så som social 
sammanhållning, tillit, 
konfliktlösningsmekanis-
mer, rättssektorn och 
vapenkontroll, och å den 

andra sidan våld, spän-
ningar, misshälligheter och 

motstående intressen. I avsnittet 
om mänsklig säkerhet som dimension av fattigdom 
konstaterades att fler människor dödas globalt sett av 
våld förknippat med kriminalitet än som dödas i direkta 
väpnade strider i världens väpnade konflikter. 
Jämförelsen haltar dock eftersom krig och väpnad 
konflikt skördar fler dödsoffer än enbart de som dör 
direkt av väpnat våld i strid. I det här stycket samman-
fattas hur krig och väpnad konflikt dessutom har 
långsiktiga effekter i form av mångdimensionell 
fattigdom. Vid återfall i väpnad konflikt skapas en sorts 
fattigdomsfällor som det är svårt att ta sig ur. Ett 
oroväckande faktum är att antalet väpnade konflikter 
har ökat de senaste åren. Stycket ger en snabb över-
blick över några övergripande trender som gäller 
väpnade konflikter, men också fredsavtal, rättsliga 
möjligheter att stävja aggressionsbrott och brott mot 
mänskligheten samt trender vad gäller vapenflöden och 
vapenkontroll.

Väpnade konflikter är en fattigdomsfälla
En snabb global utblick visar att världen blivit mindre 
fredlig idag. I avsnittet om dimensionen mänsklig 
säkerhet konstaterades att de allra flesta människor 
som dör i väpnad konflikt bor i de delar av världen 
som också är hem för majoriteten av de människor 
som lever i extrem inkomstfattigdom. Väpnade 
konflikter dödar, skadar och orsakar materiell 
förödelse och det är lätt att inse att de omedelbara 
effekterna medför hög kostnad, både i mänskliga och 
ekonomiska termer. Det uppskattas att Syrien under 
perioden från 2011 och till och med 2016 förlorade 
226 miljarder USD, vilket är fyra gånger Syriens BNP 
för 2010.208

208 Independent Evaluation Office, FN. (2020). Evaluation of UNDPs 
support to conflict affected countries. Som i sin tur hänvisar till 
Världsbanken. (2017). The Economic and Social Consequences of the 
Conflict in Syria.

Enligt OECD/DACs mångdimensionella analysram-
verk, enligt vilket 57 länder räknas som fragila, bor 
76 procent av världens extremt fattiga i fragila och 
konfliktdrabbade länder. I takt med att fattigdomen 
minskat i de länder som inte klassas som fragila och 
konfliktdrabbade koncentreras världens fattiga till 
dessa kontexter, och andelen kommer att öka 
framöver. Medan resursfattigdomen minskade 
stadigt och påtagligt under perioden 2000 till 2019, 
globalt sett, så skedde enbart marginella förbätt-
ringar eller tvärtom rena bakslag i fragila stater och 
konfliktländer.209 För att förklara denna ökade och 
ökande koncentration av fattigdom till fragila stater 
och konfliktländer har uppmärksamheten på senare 
tid riktats inte bara mot den omedelbara förstörelsen 
och kostnaden som väpnade konflikter orsakar utan 
alltmer mot ännu mer långsiktiga effekter på 
fattigdom. I avsnittet om mänsklig säkerhet gavs 
exempel på den effekt som väpnad konflikt har på 
utbildning och hälsa, och att väpnad konflikt är den 
största enskilda faktorn bakom hungersnöd i världen 
idag. Världsbanken rapporterar om hur lägre utbild-
ning och sämre mental och fysisk hälsa, inklusive 
sådan som är orsakad av undernäring hos barn, får 
effekter i sämre produktivitet långt efter att den 
väpnade konflikten, som orsakat dessa skador, har 
avslutats. Dessutom kan risken för en återgång till 
väpnad konflikt ha en avskräckande effekt för 
investeringar också långt efter att en väpnad konflikt 
avslutats. Genom sådana effekter på humankapital 
och produktivitet bidrar väpnad konflikt till att 
förvärra fattigdom i årtionden och generationer efter 
en väpnad konflikt.210 Vid återkommande återfall i 
väpnad konflikt skapas ett sorts fattigdomsfällor. 
Exempel på detta är att BNP per capita i Somalia har 
fallit med mer än 40 procent sedan 1970-talet och i 
Afghanistan har den förblivit på samma nivå som på 
1970-talet, beroende på återkommande och 
utdragna väpnade konflikter.211 

Väpnade konflikter ökar i antal
Antalet väpnade konflikter i världen har ökat på 
senare år och ligger sedan 2019 på den högsta nivå 
som registrerats av Uppsala universitets 

209 P. Corral, A. Irwin, N. Krishnan, D. Gerszon Mahler & T. Vishwanath. 
(2020). Fragility and Violence: On the Front Lines of the Fight against 
Poverty. Världsbanken.

210 P. Corral, A. Irwin, N. Krishnan, D. Gerszon Mahler & T. Vishwanath. 
(2020). Fragility and Violence: On the Front Lines of the Fight against 
Poverty. Världsbanken.

211 Sida. (2018). An integrated conflict perspective and Dimensions of 
Poverty.
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konfliktdatabas (UCDP) under hela den period som 
databasen omfattar, dvs. sedan 1946 och framåt. 212 
Detta gäller för väpnade konflikter där minst en av 
parterna är en stat. Ökningen har varit värst i Afrika 
där knappt hälften av alla väpnade konflikter finns, 
varav inte mindre än åtta utbröt eller återstartade 
under 2019.213 Näst högsta antalet väpnade konflikter 
per region återfanns i Asien och tredje största 
antalet i Mellanöstern. Enligt Global Peace Index, 
som inte bara ser till antalet väpnade konflikter utan 
även räknar in antal dödade, andra typer av våld, 
militära rustningar med mera, är MENA den minst 
fredliga regionen i världen.214

Medan väpnade konflikter mellan stater fortsätter 
att vara relativt ovanliga, har antalet inomstatliga 
väpnade konflikter som internationaliseras genom 
att andra stater intervenerar militärt ökat dramatiskt 

212 2019 registrerade Uppsala Conflict Development Program. 54 
statsbaserade konflikter vilket är det högsta antalet konflikter sedan 
1946. I skrivande stund har data för 2020 inte färdigställts än men ett 
grovt överslag gör gällande att antalet förmodligen var ungefär lika 
2020. 

213 Enligt Uppsala Conflict Development Program som uppger att 25 av 
totalt 54 väpnade konflikter år 2019 fanns i Afrika. Antalet länder med 
väpnad konflikt i Afrika samma år och enligt samma källa var 18 (vissa 
länder har mer än en väpnad konflikt). Två av konflikterna fanns i 
Libyen, MENA. T. Pettersson & M. Öberg. (2020). Organized Violence 
1989 – 2019. Journal of Peace Research

214 Global Peace Index. (2020).

de senaste åren.215 Upp till 40 procent av inomstat-
liga väpnade konflikter har inslag av militär interven-
tion från andra länder, antingen från närområdet 
eller från regionala eller globala stormakter.216 
Denna trend är oroväckande, eftersom forskning har 
visat att internationaliserade inomstatliga konflikter 
tenderar att vara längre och skörda fler dödsoffer än 
inomstatliga konflikter utan direkt militär inbland-
ning från andra länder.217

Även antalet väpnade konflikter mellan icke-statliga 
väpnade aktörer (där ingen av de primära parterna 
är en stat) har ökat. Under åren 2012-2019 var det 
årliga genomsnittliga antalet sådana konflikter 70, 
till skillnad från perioden 1989-2011 då det årliga 
genomsnittet var 31. Enbart i Syrien registrerades 
som mest, år 2014, hela 32 icke-statliga väpnade 
konflikter.218

215 T. Pettersson & M. Öberg. (2020). Organized Violence 1989 – 2019. 
Journal of Peace Research

216 Independent Evaluation Office, FN. (2020). Evaluation of UNDPs 
support to conflict affected countries. 

217 P. Wallensteen & T. Pettersson. (2015). Armed conflict 1946 – 2014. 
Journal of Peace Research.

218 T. Pettersson & M. Öberg. (2020). Organized Violence 1989 – 2019. 
Journal of Peace Research

Källa: Uppsala Conflict Data Program
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Något som däremot går ned är antalet dödsoffer till 
följd av terrorism. Begreppet är laddat och det finns 
ingen tydlig och allmänt accepterad definition av det. 
Men enligt Global Terrorism Database, University of 
Maryland, dödades 236 422 personer i terrorattacker 
mellan 2002 och 2019, de flesta av dem i låg- och 
medelinkomstländer. Av de tio länder som drabba-
des värst av terrorism under denna tid var samtliga 
länder med väpnad konflikt och 95 procent av det 
totala antalet dödade befann sig i konfliktländer. 
Nästan lika hög andel, 93 procent, fanns i MENA, 
Afrika söder om Sahara eller Sydasien. Men sedan 
2017 har antalet terrorattacker och dödade i terror-
attacker sjunkit. Antalet dödade i strid har också 
sjunkit något trots att antalet väpnade konflikter 
ökat, främst beroende på en deeskalering i de 
väpnade konflikterna i Syrien och Irak.219

Lika relevant för utvecklingssamarbete i fragila 
kontexter är etnopolitiska spänningar och konflikter 
även då dessa ligger latenta eller på lågintensiv nivå. 
Sådana konflikter utgör ett stort hot mot mänsklig 
säkerhet i många kontexter och riskerar dessutom 
att eskalera och leda till väpnad konflikt i mer 
konventionell mening.220 Våldsamma konflikter 
mellan boskapsskötare och bofasta jordbrukare har 
eskalerat i Västafrika och Sahel på senare år och 
skördar tusentals liv.221 De kommer inte med i 
databaser över väpnad konflikt som har kriterier för 
viss grad av organisering och visst antal dödade i 
strid, men präglar vissa av de kontexter där utveck-
lingssamarbete sker och har lokalt betydande 
påverkan på möjligheter till utveckling och 
fattigdomsbekämpning.

Mindre medling
Till skillnad från början av 1990-talet, tiden efter det 
kalla krigets slut, då antalet väpnade konflikter var 
nästan lika högt som nu, motsvaras inte den senare 
tidens ökning av antalet väpnade konflikter med en 
liknande ökning av antalet fredsavtal.222 

219 Institute for Economics and Peace. (2021). Economic Value of Peace 
2021 

220 J. Brosché. (2015). Causes of Communal Conflicts – Government Bias, 
Elites, and Conditions for Cooperation. Expertgruppen för 
Biståndsanalys (EBA)

221 UNOWAS. (2018). Pastoralism and Security in West Africa and the 
Sahel Towards Peaceful Coexistence.

222 T. Pettersson, M. Öberg & S. Högbladh. (2019). Organized violence 1989 
– 2018. Journal of Peace Research.

Antalet fall av internationell medling i väpnade 
konflikter har sjunkit trots att kapaciteten för 
medling har förstärkts sedan det kalla krigets slut. 
En forskningsartikel från 2020 beskriver nedgången 
för internationell medling som ”förvånande” men 
finner förklaringen i ett ökat antal konflikter som 
inkluderar islamistiska väpnade aktörer i förening 
med ett ökat användande av terrorlistor som för-
bjuder kontakt med sådana aktörer.223 Det har skett 
en normativ förskjutning i det internationella sam-
fundet till förmån för terrorbekämpning som gör att 
andelen väpnade konflikter med internationell 
medling har sjunkit.224

Andelen fredsavtal som explicit inkluderar jämställd-
het har ökat från mindre än 10 procent på 1990-talet 
till 45 procent år 2013, men därefter har det sjunkit 
igen.225 Agendan för kvinnor, fred och säkerhet har 
hamnat i motvind, trots ett relativt starkt ägarskap 
från FN:s generalsekreterare och många medlems-
stater och ett starkt stöd från ett aktivt civilsamhäl-
le.226 Forskning har visat att kvinnors deltagande och 
inflytande i fredsförhandlingar leder till bättre 
innehåll i fredsavtalen, högre grad av implemente-
ring av fredsavtal och större utsikter till hållbar 
fred.227

Deltagande av civilsamhälle är också viktigt för att 
öka legitimiteten för fredsprocesser och öka chansen 
att processerna leder till hållbar fred. Inkluderande 
av civilsamhälle i fredsprocesser är särskilt viktigt i 
länder som inte är demokratier.228

223 I. Svensson & M. Lundgren. (2020). The surprising decline of 
international mediation in armed conflicts. Research and Politics.

224 I. Svensson & M. Lundgren. (2020). The surprising decline of 
international mediation in armed conflicts. Research and Politics. 
Artikelförfattarna stöder denna del av sin argumentation på två 
observationer: 1) antalet aktörer som använder ensidigt våld mot civila 
har varit relativt konstant över tid, 2) innan 2001 hade konflikter med 
islamistiska inslag lika stor chans till internationell medling som 
andra konflikter men sedan sjönk den chansen drastiskt.

225 A. Christien & T. Mukhtarova. (2019). Explaining Trends in the 
Frequency of Gender Provisions in Peace Agreements 1990 – 2019. 
Georgetown Institute for Women, Peace and Security. Antalet fredsavtal 
per år är lågt och andelen fredsavtal som explicit refererar till 
jämställdhet varierar stort år från år. År 2018 var det 11 procent och 
2019 var det 29 procent, båda ligger ju lägre än de 45 procent som 
noterades år 2013.

226 Fördjupad strategirapport för Hållbar fred 20172020, 15 mars 2021
227 J. Krause, W. Krause & P. Bränfors. (2018). Women’s Participation in 

Peace Negotiations and the Durability of Peace. International 
Interactions.

228 D. Nilsson. (2012). Anchoring the Peace: Civil Society Actors in Peace 
Accords and Durable Peace, International Interactions.
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Fortsatt kamp att minska straffrihet för 
internationella brott, ökade militärutgifter och  
mer ickevåldskamp
Förutom förhandlingsvägen finns den rättsliga 
vägen: fredlig lösning av internationella tvister 
genom rättslig prövning. Det finns också en rättslig 
väg till att bidra till konfliktförebyggande: att minska 
straffriheten för krigsförbrytelser och andra grava 
internationella kan ha en avskräckande effekt på 
framtida förbrytelser. Med bättre efterlevnad av 
internationell humanitär rätt och respekt för mänsk-
liga rättigheter skulle mycket av våldet i väpnade 
konflikter stävjas. Låsningar i säkerhetsrådet är 
delorsak till att det är svårt att ställa misstänkta 
inför rätta för krigsförbrytelser. I efterdyningarna av 
massflykten av cirka 700 000 rohingyer från Myanmar 
till Bangladesh 2017 utforskas andra vägar som 
kanske kan få betydelse även i andra fall. Dels har 
Internationella Brottsmålsdomstolen öppnat en 
prövning av sådana internationella brott som kan 
anses vara gränsöverskridande utifrån att 
Bangladesh är signatär till Romstadgan även om 
Myanmar inte är det. Dels har Myanmar fått inställa 
sig vid Internationella domstolen i Haag efter att 
Gambia vänt sig dit och anfört att Myanmar gjort sig 
skyldig till brott mot folkmordskonventionen. Det 
senare fallet är det första som väckts i Internationella 
domstolen av en stat som inte är direkt berörd men 
som argumenterar utifrån att alla signatärer av 
folkmordskonventionen har skyldighet att stävja 
folkmord var som helst i världen. Det kan tilläggas att 
FNs människorättsråd också tillsatt en ”Independent 
Investigative Mechanism for Myanmar” (IIMM).

Ett mått på graden av osäkerhet i världen är de 
resurser som länder lägger på att rusta sig militärt. 
För femte året i rad ökade världens totala militärut-
gifter 2019 och motsvarade 2,2 procent av världens 
bruttonationalprodukt (BNP) eller 249 US-dollar per 
person. Ökningen av de totala utgifterna 2019 
berodde till största delen på utgiftsmönstren i USA 
och Kina, vilka tillsammans står för över hälften av 
världens militärutgifter.229

Militära utgifter (% av totala statliga utgifter) 2018

Afrika 
söder om 
Sahara

Östastien 
och 
Stillahavs
regionen Sydasien MENA

Latin
amerika 
och 
Karibien

Europa  
och 
Central
asien

4.8% 5.4% 10% 17.5% 4.1% 4%

Personal inom försvarsmakten (% av total arbetskraft) 2017

Afrika 
söder om 
Sahara

Östastien 
och 
Stillahavs
regionen Sydasien MENA

Latin
amerika 
och 
Karibien

Europa  
och 
Central
asien

0.4% 0.7% 0.8% 2.3% 0.9% 1.1%

Källa: World Development Indicators

Väpnade konflikter brukar delas in i de som handlar 
om kontroll över territorium och de som handlar om 
vem eller hur staten ska styras. Tvärtemot vad 
många tror är det vanligare att de som utmanar 
status quo, även i fråga om staters styre och territo-
riella gränser, förlitar sig på ickevåldsmetoder 
istället för att organisera sig för väpnad kamp. Och 
än vanligare blir det, enligt forskningen.230 Att störta 
sitt lands regering, ändra på hur landet styrs eller 
ändra dess territoriella gränser är svårt. Men den 
som vill göra det, har dubbelt så stor chans att 
lyckas genom ickevåldsmetoder än genom väpnad 
kamp.231

Orsaker till våld och väpnad konflikt i andra delar 
av kontexten
Väpnade konflikter brukar alltså delas in i de som 
handlar om kontroll över territorium och de som 
handlar om hur staten ska styras eller vilka som ska 
styra den. Men tvistefrågan är inte detsamma som 

229 SIPRI. (2020). SIPRI Year Book 2020. Svenska sammanfattningen. 
Enligt denna källa beräknades världens militärutgifter 2019 till 1917 
miljarder dollar.

230 E. Chenoweth. (2020). The Future of Nonviolent Resistance. Journal of 
Democracy. 

231 E. Chenoweth. (2020). The Future of Nonviolent Resistance. Journal of 
Democracy. S. 74: “Among the 565 campaigns that have both begun 
and ended over the past 120 years, about 51 percent of the nonviolent 
campaigns have succeeded outright, while only about 26 percent of the 
violent ones have.”

Källa: ourworldindata.org
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orsak till väpnad konflikt. Det går att lösa en intres-
semotsättning/konflikt på fredlig väg. 

“The two civil conflicts between 1989-2003 have 
had large impact on the Liberian society. Although 
a reconstruction process has succeeded to some 

extent, for instance with no violence during the latest 
president election in 2018, the root causes of the 

conflict remain unaddressed. Inequality, centralized 
power, corruption and land disputes are still large 

concerns in Liberia and drivers of conflict.”  
(Sidas analys av den multidimensionella fattigdomen  

i Liberia, 2019)

Att bygga fredliga och inkluderande samhällen 
handlar om att bygga samhällen som klarar av att 
hantera konflikter – för sådana kommer alltid att 
finnas – utan att det leder till våld. Demokrati är, ur 
konfliktperspektiv, ett sorts system för fredlig 
konflikthantering i och med att det inbegriper 
institutioner, processer och normer som stödjer 
identifiering och lösning av tvistefrågor på fredlig 
väg. Det finns starka samband mellan demokrati och 
fred. Men det förutsätter att de demokratiska 
institutionerna, processerna och normerna är starka 
och fungerar väl. Demokratisering, vägen till demo-
krati, hänger tyvärr ihop med ökad risk för våld och 
väpnad konflikt. (Se även avsnittet om den politiska 
och institutionella kontexten.) 

Hög ekonomisk ojämlikhet mellan grupper (horisontell 
ojämlikhet) ökar risken för våld, särskilt när ojämlik-
heten sammanfaller med olika identitetsmarkörer 
(etnicitet, religion, klan). Åter igen ökar risken om 
staten gynnar den ena sidan systematiskt eller ses 
som partisk. Dessa typer av konflikter tenderar att 
kretsa kring spänningar mellan stat och geografisk/
politisk periferi, med regioner som motsätter sig 
statliga projekt eller svarar på utestängande från det 
politiska och/eller ekonomiska systemet. Korruption 
eller i vilket fall uppfattningen att staten eller eliten 
är korrupt, är en faktor som motiverar individer att 
ansluta sig till väpnade grupper.232

”Cohesion can only exist when a sense of identity 
prevails.” (Panama, Voices of the Poor)

En rad faktorer kan, utan att vara direkt orsak, 
förvärra och öka risken för våld. Miljö- och klimathot 
brukar ses som en förstärkare (threat multiplier) som 
ökar risken för våldsam och väpnad konflikt.233 
Etnopolitiska spänningar och konflikter mellan 
boskapsskötare och bofasta jordbrukare har ofta 
kopplingar till intressemotsättningar och dispyter 
över knappa resurser. Men enbart knappa resurser, 
också sådana som orsakas eller förvärras av klimat-
förändringar och miljöförstörelse, leder inte i sig till 
våld och väpnad konflikt. Det är ökad konkurrens om 
knappa resurser i kombination med att politiska 
eliter agerar partiskt eller exploaterar spänningarna 
för egna politiska syften som riskerar att leda till 
våld och försvåra möjligheten att lösa situationen på 
fredlig väg.234

Till sist i denna mycket snabba och absolut inte 
heltäckande översikt bör nämnas att forskning visat 
att samhällen med hög grad av jämställdhet tende-
rar att vara mera fredliga.235

232 FN, Världsbanken. (2018). Pathways for Peace : Inclusive Approaches 
to Preventing Violent Conflict.

233 Independent Evaluation Office, FN. (2020). Evaluation of UNDPs 
support to conflict affected countries. 

234 J. Brosché. (2015). Causes of Communal Conflicts – Government Bias, 
Elites, and Conditions for Cooperation. Expertgruppen för 
Biståndsanalys (EBA).

235 Ian Davis (Ed.). (2015). SIPRI Yearbook 2015: Armaments, Disarmament 
and International Security. Oxford University Press. 

Källa: OECD
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Otillräcklig ekonomisk utveckling håller 
människor kvar i fattigdom

Den ekonomiska och sociala 
kontexten omfattar ekonomins 

storlek och tillväxt, de 
viktigaste makroekono-
miska variablerna, finans-
politik, ekonomins 
sammansättning, arbets-
marknad och sysselsätt-

ning, handel, användning 
och beroende av naturresur-

ser, systemen för att tillhanda-
hålla grundläggande social service, och den 
demografiska utvecklingen. Den ekonomiska kontexten 
kan både förklara orsaker till fattigdom och synliggöra 
möjligheterna att ta sig ur den. Att en stor del av 
befolkningen söder om Sahara fortfarande arbetar med 
lågproduktivt jordbruk236 förklarar delvis varför 
inkomstfattigdomen är utbredd där. Samtidigt visar 
exempel från vissa delar av Asien att en inkluderande 
ekonomisk utveckling har kapacitet att lyfta människor 
ur fattigdom.237

Demografiska trender238

Jordens befolkning uppgår idag till 7,7 miljarder, en 
ökning från 5,3 miljarder 1990. Den växer saktare 
och åldras snabbare än någonsin tidigare239. Den 
största delen av jordens befolkning, 5,8 miljarder, bor 
i medelinkomstländer och 668 miljoner människor 
lever i låginkomstländer. Antalet länder som klassas 
som låginkomstländer har under samma period 
minskat från 50 till 31.240 Allt fler länder och regioner 
har genomgått den så kallade demografiska transi-
tionen, där ett ökat välstånd bidragit till ökad medel-
livslängd som efter ett tag bidragit till lägre 
födelsetal och mindre barnkullar. När ett land 
genomgår denna omvandling finns det en möjlighet 
till en så kallad demographic dividend, då andelen 
människor i arbetsför ålder blir fler. Om det under 
denna period skapas jobb på bredden i ekonomin och 
förbättrade statsfinanser investeras i humankapital, 

236 Världsbanken. World Development Indicators
237 Sadiq Ahmed. (2006). Explaining South Asia’s Development Success. 

Världsbanken. 
238 Our world in data.
239 Den nuvarande årliga globala befolkningstillväxten på dryga 1 procent 

är den lägsta som uppmätts i modern tid och är stadigt på väg nedåt. 
Jordens befolkning kommer att fortsätta växa – men stabilisera sig 
runt 11 miljarder år 2100. Samtidigt stabiliseras antalet människor 
under 15 år i världen redan nu på runt 2 miljarder.

240 WDI, country classification.

infrastruktur och institutioner, så kan det ekono-
miska välståndet öka snabbt och bibehållas in i 
perioden av en gradvis åldrande befolkning. 90 
procent av de som fortfarande lever i extrem 
inkomstfattigdom lever i länder som ännu inte 
påbörjat eller är i ett tidigt stadium av sin demogra-
fiska transition. Där kommer alltså befolkningen 
fortsätta att öka, innan ett ökat ekonomiskt välstånd 
så småningom kommer bidra till sjunkande föde-
lestal och minskade barnkullar. Detta gäller även 24 
av 32 av Sidas samarbetsländer, varav 15 återfinns i 
Afrika söder om Sahara.

De regionala skillnaderna i befolkningstillväxt är 
stora. I Afrika söder om Sahara bor idag drygt 1 
miljard, mer än en fördubbling från 1990. Regionen 
har också störst andel av befolkningen under 15 år 
(40 procent) – en nivå som legat konstant sedan 
1950, samtidigt som den gått ned kraftigt i alla andra 
regioner. År 2100 förväntas 80 procent av jordens 
befolkning leva i Afrika (40 procent) och Asien (40 
procent), vilket kan jämföras med 17 procent i Afrika 
idag och 60 procent i Asien. Detta innebär att extrem 
inkomstfattigdom, som redan är mest utbredd i 
Afrika söder om Sahara (27 av 28 av världens 
fattigaste länder finns här), förväntas koncentreras 
än mer där under de kommande årtiondena. Ju mer 
inkluderande den socioekonomiska utvecklingen 
kommer att vara i Afrika och i Asien, desto snabbare 
kommer den globala minskningen i inkomstfattig-
dom att vara. I annat fall kan en stor ung befolkning 
istället bli en drivande faktor för instabilitet. 

Urbaniseringen är en av de starkaste globala tren-
derna och allra snabbast går det i Afrika. 2014 
skedde ett paradigmskifte då det för första gången 
bodde en större andel av jordens befolkning i städer. 
Detta kommer inte skifta tillbaka, antalet människor 
som lever på landsbygden nu har stabiliserat sig 
runt 3 miljarder, en nivå som inte förväntas öka.241 
Idag bor cirka 85 procent av dem som lever i multidi-
mensionell fattigdom på landsbygden242 men detta 
förväntas skifta framöver i takt med ökande urbani-
sering. Om 30 år förväntas två tredjedelar av värl-
dens befolkning, en ökning från 50 procent idag, att 
bo i stadsområden vilket gör urbaniseringen till en 
av de mest genomgripande trenderna. 90 procent av 
städernas tillväxt kommer att ske i mindre utveck-
lade regioner, såsom Östasien, Sydasien och Afrika 

241 FN. (2014). World Urbanization Prospects. 
242 Sabina Alkire, et al. (2014). Poverty in rural areas. OPHI.
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söder om Sahara. Urbanisering i dessa delar av 
världen är till stor del oplanerad, vilket driver den 
kontinuerliga tillväxten av informella- och slumbo-
sättningar.243 Slumområden har ofta stora brister i 
fråga om tillgång till hälsosamma bostäder, rent 
vatten, tillfredsställande sanitetslösningar, trygg 
energiförsörjning och avfallshantering samt trygghet 
och säkerhet för individer som bor där. Brister i 
vatten och sanitet i slumområden påverkar kvinnor 
och flickor särskilt hårt244. 

243 Itzá Castañeda Camey, et al. (2020). Genderbased violence and 
environment linkages. IUCN. 

244 Itzá Castañeda Camey, et al. (2020). Genderbased violence and 
environment linkages. IUCN. 

Finansieringsflöden
För att kunna finansiera sin utveckling är utveck-
lingsländerna i behov av olika typer av finansierings-
flöden, primärt sina egna skatteintäkter, men även 
remitteringar, utländska investeringar, privata 
kapitalflöden och bistånd.245 Flödenas betydelse 
skiljer sig mellan låg- och medelinkomstländer, där 
låginkomstländer i högre utsträckning finansieras av 
bistånd och medelinkomstländer har högre privata 
kapitalflöden, remitteringar och skatteintäkter. 
Sociala sektorer finansieras oftare med bistånd 
jämfört med produktiva sektorer och infrastruktur.246 
ODA minskar också i betydelse vis-à-vis det växande 
syd-syd-samarbetet, där biståndet i högre grad är 
knutet till bilaterala handelsavtal och investeringar. 
Sammantaget innebär detta att bistånd minskar i 
betydelse för utvecklingsländernas finansiering. 

För en hållbar utvecklingsfinansiering kommer 
utvecklingsländerna i allt högre utsträckning att 
behöva finansiera sin egen utveckling. Det uppskat-
tas att utvecklingsländerna behöver en skattekvot 
(skatteintäkter/BNP) på minst 15 procent för att 
möta de globala målen. Idag kommer endast 30 av 
de 75 fattigaste länderna i världen upp till denna 
nivå247, och snittet för låg- och medelinkomstländer 
ligger på 12 procent.248 Samtidigt kan man skönja en 
negativ trend kring ökad skuldsättning i flera utveck-
lingsländer, vilket ställer ännu högre krav på ett 
effektivt hanterande av statsfinanserna. Högre andel 
av skuldsättningen är också på kommersiella villkor 
till länder och internationella kapitalmarknader, och 
i allt lägre utsträckning kopplad till det multilaterala 
systemet (t.ex. Parisklubben).249 Detta innebär att 
utvecklingsländerna måste påskynda sin generering 
av skatteintäkter och effektivisera sin användning av 
begränsade statliga resurser, inklusive ansvarsfull 
skuldhantering.

245 Dilip Ratha. (2019). Migration, Remittances, and Development. 
Världsbanken. 

246 OECD. (2019). Transition Finance: Introducing a New Concept
247 OECD. (2018). Countries must strengthen tax systems to meet 

sustainable development goals. 
248 Världsbanken. Tax revenue data. 
249 CET brief debts.

Källa: ourworldindata.org

Källa: Världsbanken

Befolkningstillväxt mellan 1950 och medianscenariot  
för 2099 (med hänsyn till nativitet, mortalitet och 

migration), 2020

Antal barn och äldre per antal i arbetsför ålder, 2017
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Procent av BNP, 2018
Afrika söder om 
Sahara

Östastien och 
Stillahavsregionen Sydasien MENA

Latinamerika och 
Karibien

Europa och 
Centralasien

Utvecklingsbistånd, mottaget 3% 0% 0% 1% 0% 0%

Utländska direktinvesteringar, 
inflöde

2% 2% 1% 2% 4% 0%

Remitteringar, mottagna 3% 0% 4% 2% 2% 1%

Källa: World Development Indicators 

Effekterna av covid-pandemin kommer att ställa krav 
på statlig finansiering av stöd- och stimulanspaket. 
Effekterna på statsfinanserna kommer kännas under 
lång tid framöver, återhämtningen efter den finan-
siella krisen 2008/9 tog åtta år. Länder med begrän-
sat finansiellt och monetärt utrymme kommer 
drabbas hårdare än de med flexibilitet och utrymme, 
och många utvecklingsländer har redan begärt 
stödpaket och skuldavskrivningar.250 

Systemen som tillhandahåller grundläggande 
samhällstjänster 

“We keep hearing about monies that the government 
allocates for projects, and nothing happens on the 

ground.” (Voices of the Poor, South Africa) 

Den offentliga finansieringen av utbildning i låg- och 
medelinkomstländer fördelas ojämnt. En Unicef-
studie från 2015 visade att merparten av finansie-
ringen främst gynnade de mest välbärgade 
studenterna i många länder. I genomsnitt i lågin-
komstländer gick 46 procent av finansieringen till 
den rikaste tiondelen av studenterna med högst 
utbildning. I lägre medelinkomstländer var andelen 
26 procent.251 Enligt Unesco och Världsbanken är 
utsikterna för att mobilisera och prioritera nödvän-
diga resurser till utbildning dåliga, i och med för-
sämrade offentliga finanser.252 Utbildningssystemen 
är ofta dåligt anpassade till målen om lärande. Det 
beror dels på att det ofta finns flera, konkurrerade 
mål för utbildningssystemen, och de många olika 
aktörerna interagerar på komplexa sätt. Den bris-
tande kapaciteten att genomföra den beslutade 
politiken hos många centrala myndigheter förstärker 
dessa svårigheter. Pandemin riskerar förvärra en 
ineffektiv resurshantering inom utbildningssektorn 
som kan leda till att klyftorna ökar.253

250 Navid Hanif, Ceyla Pazarbasioglu, Pascal SantArmans. (2020). Facing 
the crisis. IMF.

251 UNICEF. (2016). Addressing the learning crisis: An urgent need to 
better finance education for the poorest children.

252 UNESCO. (2021). Education Finance Watch 2021.
253 UNESCO. (2021). Education Finance Watch 2021.

Lagstiftning i en fjärdedel av alla länder kräver att 
barn med funktionsvariationer undervisas separat, 
vilket stiger till 40 procent i Latinamerika och 
Asien254. I flera länder i Afrika finns lagstiftning som 
utestänger gravida flickor och unga mödrar från 
skolor. Även om vissa länder under senare har lättat 
på denna lagstiftning (senast Sierra Leone) förvägras 
årligen tiotusentals flickor och unga mödrar sin rätt 
till utbildning.255 I många länder i centrala och östra 
Europa segregeras barn från Roma-minoriteten i 
vanliga skolor.256 Lärare fördelas ojämnt över skolor, 
vilket leder till hög lärartäthet i ett begränsat antal 
skolor och stora skillnader i klasstorlek. Det finns 
också stora skillnader mellan årskurser i samma 
skola, eftersom klasstorleken normalt minskar från 
lägre till högre årskurser. Detta bidrar till att barn 
som släpar efter i lärande de första åren fortsätter 
att lämnas efter genom hela utbildningen, och att 
gapet ökar över åren. En stor andel av lärarna 
saknar nödvändiga färdigheter och behärskar inte 
det som de förväntas lära ut. 

Offentlig finansiering av hälsotjänster riktas ofta till 
andra delar av systemet än de som möter behoven 
hos människor som lever i fattigdom. De hänvisas 
istället till mer tillgängliga privata tjänster som ofta 
är dyrare och håller lägre kvalitet. Siffror visar att 
människor som lever i fattigdom lägger en opropor-
tionerligt stor andel av sina inkomster på hälsoutgif-
ter jämfört med de som tillhör medelklassen eller 
rikare grupper (se avsnittet om möjligheter och val). 
Brist på tillgång till grundläggande hälsovård av god 
kvalitet och som människor har råd med skapar 
risker för ländernas långsiktiga ekonomiska utveck-
ling. Låg- och medelinkomstländer står för 90 pro-
cent av den globala sjukdomsbördan, men bara 12 
procent av de globala hälsoutgifterna. Korruption, 
t.ex. mutor, stölder och oetisk marknadsföring av 
läkemedel, är ett stort problem som försvagar 

254 Världsbanken. (2018). Learning to realize education’s promise, WDR
255 Human Rights Watch. (2018). Leave No Girl Behind in Africa: 

Discrimination in Education against Pregnant Girls and Adolescent 
Mothers, Schools Reopen for Pregnant Girls, Teen Moms 

256 Världsbanken. (2018). Learning to realize education’s promise.
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https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018


46

hälsosystemets funktion, vilket omfattar såväl 
tillhandahållande av vård av god kvalitet som medi-
cinska producenter. Hälsosystemen i låg- och 
medelinkomstländer lider också av otillräckliga 
personalresurser, begränsad institutionell kapacitet 
och infrastruktur. Bristen på utbildad arbetskraft är 
stor. Över 70 procent av arbetskraften inom hälsa 
består av kvinnor med otillräckliga löner och förmå-
ner, liksom dåliga arbetsförhållande. Under 2018 
uppskattas att 2,5 miljoner nyfödda och 5,3 miljoner 
barn under 5 år dog huvudsakligen till följd av låg 
räckvidd för effektiva insatser för att erbjuda vård av 
god kvalitet inom existerande hälsosystem. Dålig 
kvalitet på tillhandahållen vård svarar för en högre 
andel av överdödligheten än att inte ha tillgång till 
hälsovård. Baserat på data från 54 låg- och medelin-
komstländer framgår att 38 procent av hälsofacilite-
terna saknar tillgång till den mest grundläggande 
nivån av vatten, 19 procent saknar sanitet och 35 
procent har inte tvål och vatten för handtvätt.257 

Utvecklingsländer saknar i stor utsträckning fortfa-
rande tillgång till grundläggande system för rening 
av avloppsvatten. Tillgång till vatten och sanitet är 
kritisk för att barn ska kunna gå i skolan. Hälften av 
skolorna i Afrika söder om Sahara saknar vattentill-
gång och en tredjedel av skolorna i Afrika söder om 
Sahara, östra och sydöstra Asien saknar helt toalett 
och möjlighet till handtvätt.258

Sysselsättning
Fram till 2030 kommer 600 miljoner nya produktiva 
jobb behövas bara för att absorbera alla ungdomar 
som kommer in på arbetsmarknaden, samtidigt som 
produktiviteten och inkomsterna behöver öka i 
existerande jobb.259 Nuvarande tillväxt- och syssel-
sättningsprognoser i kombination med den soci-
oekonomiska utvecklingen i låginkomstländer 
innebär att detta inte kommer att uppnås.260 Detta 
innebär på kort sikt att ökad produktivitet i lantbru-
ket, liksom förbättrade möjligheter för mikro-, små 
och medelstora företag (MSME:s) blir viktiga för att 
brett öka inkomsterna. På sikt, och i länder som 
påbörjat sin strukturella transformering261, måste 
produktiva jobb i tjänstesektorn och tillverkningsin-
dustrin skapas i stor skala, där 
257 Sida. (2020). Health and Dimensions of Poverty
258 UNICEF. (2019). Wash in health care facilities. 
259 Världsbanken. (2020). Jobs and development. 
260 ILO. (2020). World Employment and Social Outlook Trends.
261 Vidya Diwakar, Alberto Lemma, Andrew Shepherd, Dirk W. T. Wilde. 

(2019) Economic transformation and poverty. 

sysselsättningsgenererande handel och investe-
ringar har en viktig roll att spela.

Covid-pandemins negativa hälsoeffekter och de 
negativa ekonomiska konsekvenserna av the great 
lockdown har påverkat efterfrågan och utbud på varor 
och tjänster, samt människors mobilitet. Detta har 
lett till historiskt negativa effekter på global syssel-
sättning där 495 miljoner heltidsjobb gått förlorade 
bara under första halvan av 2020, varav 240 miljoner 
av dessa är i låg- och medelinkomst-länder. Både 
globala och lokala värdekedjor har påverkats negativt 
och osäkerheten som situationen innebär har bidragit 
till minskade investeringar och anställningar.262

I många utvecklingsländer sysselsätter jordbruks-
sektorn störst andel av arbetskraften, cirka 65 
procent263, men även andra sektorer, som tjänstesek-
torn, ökar i betydelse inte minst som andel av 
utvecklingsländernas BNP. MSME:s spelar en 
avgörande roll för jobbskapande i alla ekonomier 
men framför allt i utvecklingsländer, där den for-
mella och informella privata sektorn är motorn i 
jobbskapandet, och där större företag och den 
offentliga sektorn skapar färre men formella jobb.

Naturresurser, avkastning (% av BNP) 2018

Låginkomstländer
Lägre medelinkomst
länder Medelinkomstländer

10,7 4,7 4,3
Källa: World Development Indicators

262 COVID19 and Employment, Market Development & Trade – Emerging 
Implications for Sida, 2020, s. 1.

263 Världsbanken. (2008). World Development Report 2008 : Agriculture for 
Development.

Källa: ourworldindata.org

Årlig real BNP-tillväxt per sysselsatt person 
(justerat för inflation och prisförändringar), 2018
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“The economy has failed to achieve structural 
transformation. Agriculture sector is still the major 

contributor of GDP. The agriculture is dominantly 
smallholding peasant farming. Over 70 percent of 

Ethiopia’s exports are primary agricultural products 
such as coffee, oil seeds, chat, cut flower, pulses  

and others which fetch low prices. Export performance 
has been sluggish in the past few years.” (Sidas analys 

av multidimensionell fattigdom i Etiopien 2019)

Lantbruket spelar en avgörande roll med sin direkta 
koppling till sysselsättning, fattigdomsminskning, 
livsmedelstrygghet, nutrition samt dess särskilda 
riskexponering för extrema väderförhållanden som 
blivit allt vanligare i spåret av klimatkrisen. Det 
globala lantbruket står inför utmaningen att föda 
ökande befolkningar (med gradvis ökande andel i 
städer), samtidigt som odlingsförutsättningarna 
försämras inte minst på grund av klimatförändringar, 
skadeangrepp264 och utarmade ekosystem. 
Produktiviteten är låg i många låginkomstländer där 
jordbrukssektorn är viktig. Det finns mer än 570 
miljoner gårdar över hela världen, varav de flesta är 
familjeägda (75 procent av världens jordbruksmark) 
och små (mindre än 2 ha, står för 12 procent). Mellan 
1960 och 2000 minskade den genomsnittliga storle-
ken på jordbruken i de flesta låg- och lägre medel-
inkomstländer. I Afrika dominerar fortsatt det 
småskaliga jordbruket, där 80 procent av lantbruken 
är små och svarar för 25 procent av jordbruksmar-
ken.265 I ett flertal länder i Afrika, Latinamerika och 
Asien så saknar både män och kvinnor som är 
involverade i jordbrukssektorn äganderätt över 
jordbruksmark.266 Utöver jordbruket är 100-tals 
miljoner människor beroende av fisk och andra 
havsresurser för sitt livsuppehälle. Mer än 38 
miljoner människor är direkt anställda inom 
fiskeindustrin.267 

Afrika söder om 
Sahara

Östastien och Stilla
havsregionen Sydasien MENA

Latinamerika 
och Karibien

Europa och 
Centralasien

Jordbruk, skogsbruk & fiske  
(% av BNP) 2018

14,4% 4,5% 15,9% 4% 4,7% 2%

Andel sysselsatta inom jordbruk 
(av totalt antal arbetande) 2018

53% 26% 43% 16% 14% 8,3%

Källa: World Development Indicators

264 FN. (2021). Desert locust situation. 
265 Sarah. K. Lowder, Jakob Skoet, Terri Raney. (2016). The Number, Size, 

and Distribution of Farms, Smallholder Farms, and Family Farms 
Worldwide. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

266 FAO. (2020). Gender equality. 
267 WWF. (N/A). Mitt hav.

Globalt utgör små och medelstora företag 90 procent 
av alla företag, mer än 50 procent av all sysselsätt-
ning och bidrar till 40 procent av BNP, siffror som 
ökar när man lägger till även mikroföretagen, 
informella sektorn och tittar enskilt på utvecklings-
länder. Det finns bara grova uppskattningar av 
antalet MSMEs eftersom graden av informalitet är 
mycket hög. Enligt IFC fanns det 2014 cirka 163 
miljoner formella MSMEs som anställde ungefär 508 
miljoner människor. Av dessa var 96 miljoner företag 
på tillväxtmarknader, som anställde 231 miljoner 
människor. Dessa siffror är betydligt högre när man 
lägger till den informella sektorn.268 Cirka 2 miljar-
der arbetare på global nivå är informellt sysselsatta 
och i Afrika är 9 av 10 av alla informellt sysselsat-
ta.269 Att adressera hinder för den formella och 
informella privata sektorn är därför viktigt för 
sysselsättning. Av cirka 163 miljoner formella 
mikro- små och medelstora företag (MSMEs) i 
utvecklingsländer så har 40 procent (65 miljoner) ett 
finansieringsgap på 5,2 biljoner USD årligen, en 
siffra som är betydligt högre om man lägger till 
informella mikroföretag.270

Ett oförutsägbart och komplicerat affärsklimat är 
ytterligare ett hinder för privatsektorutveckling.  
13 av de 20 sämst rankade länderna i Doing 
Business Index ligger i Afrika söder om Sahara.271 

268 Erick Rocha, Martin Hommes, Melina Mirmulstein. (2014). Towards a 
Better Understanding of Micro, Small, and Medium Enterprises. IFC.

269 Sida. (2018) Sida’s Portfolio Overview Employment 2018.
270 Världsbanken. (2020). Small and medium enterprises finance. 
271 Världsbanken. (2020). Världsbanken Doing Business Index (2020) 
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Handel har spelat och kommer fortsätta att spela en 
avgörande roll i globalt sysselsättningsskapande, 
framförallt gällande formella, produktiva och 
anständiga jobb. Men de minst utvecklade ländernas 
andel av internationell handel ligger på knappt 1 
procent, där den har legat de senaste åren. Under 
perioden 2000-2015 då utvecklingsländerna ökade 
sin andel av den internationella handeln från 33 till 
48 procent minskade fattigdomen i dessa länder och 
därmed världen dramatiskt.272 Miljontals jobb 
skapades, inte minst i den exporterande tillverk-
ningsindustrin i länder som Kina, Vietnam, samt i de 
”östasiatiska tigrarna”. Det uppskattas att en full 
implementering av WTO-avtalet för förenklade 
handelsprocedurer (TFA) kan sänka handelskostna-
derna med i genomsnitt 14 procent och leda till 
skapandet av 20 miljoner nya jobb, främst i utveck-
lingsländer.273 En full implementering av det 

272 Världsbanken. (2021). The role of trade in ending poverty.
273 https://www.tradefacilitation.org/tfahub/ 

afrikanska kontinentala frihandelsområdet (AfCFTA) 
uppskattas kunna leda till 450 miljarder USD i ökade 
inkomster på kontinenten vilket i så fall kommer att 
bidra till att lyfta 30 miljoner människor ur extrem 
inkomstfattigdom.274 

Större energisystem så som nationella eller små-
skaliga elnät, kan på grund av en större teknisk 
kapacitet och skalbarhet ge den extra fördelen att 
tillhandahålla elektricitet till hushåll såväl som till 
skolor, sjukhus och företagare. Sedan 2010 har det 
globalt sett skett en nedgång i användning av 
ohållbara lösningar för elproduktion, men trots denna 
positiva trend kvarstår en stor del omställning då 65 
procent av den globala elproduktionen fortsatt 
kommer från olja, kol och gas.275 

274 Världsbanken. (2020). The African continental free trade agreement: 
Economic and Distribution effects. 

275 Iea.org/stats/index.asp, OECD/IEA

Gamla stan i Dhaka. Foto: Wilda Nilsson
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AVSNITT 4: VEM LEVER I MULTIDIMENSIONELL 
FATTIGDOM?
Det sista avsnittet ger några exempel på vem som 
lever i multidimensionell fattigdom, och hur deras 
fattigdom ser ut. Analysen drar inte slutsatsen att 
dessa grupper är de fattigaste men litteraturen som 
ligger till grund för analysen ger en liknande bild av 
vilka som lever i fattigdom runt om i låg- och 
medelinkomstländer. 

Några personas, som tydliggör multidimensionalite-
ten och intersektionaliteten i fattigdomen inleder 
avsnittet. Därefter följer en sammanställning av hur 
fattigdomen tar sig uttryck för några olika grupper 
baserat på sammanställningen av fattigdomens olika 
dimensioner i avsnitt 2 av denna analys, och kom-
pletterat med ytterligare information. Grupperna 
presenteras som exempel på grupper som i kraft av 
sina karakteristika (ålder, etnicitet, kön etc.) eller sin 
levnadskontext upplever liknande multidimensionell 
fattigdom. Beskrivningarna av såväl personas som 
grupper som lever i fattigdom är inte kompletta utan 
exempel som visar på hur människan som lever i 
fattigdom och hennes situation kan synliggöras.

Fem personas synliggör fattigdomens 
multidimensionalitet

Kamala är 35 år och bor i en by på landsbygden i 
Mocambique. Hon gifte sig när hon var 15 med en 
betydligt äldre man som nu lämnat henne ensam 
med de fem barnen, det sista dog strax efter förloss-
ningen. Kamala är orolig för att barnen inte får i sig 
tillräckligt mycket näring. Kassavarötterna, deras 
basföda, räcker inte långt. Mannen kunde vara 
våldsam – både mot Kamala och barnen.

Kamala odlar majs och kassava som hon säljer på 
den lokala marknaden. Det har blivit allt svårare att 
få till bra skördar, regnen kommer senare än förut, 
och det blir längre och längre torrperioder. Hon 
önskar att hon kunde starta en liten firma, kanske sy 
kläder som hon kunde sälja. Men hon har ingen 
utbildning och vet inte hur hon ska göra. Hennes 
bröder fick gå i skolan och kan både skriva, läsa och 
räkna men själv kan hon inte ens läsa, och det gör 
det svårt för henne i många situationer. Till exempel 
har hon hört att man kan få bidrag från staten om 
man inte har tillräckligt med pengar, men hur ska 

hon kunna ansöka om det när hon inte vet vad som 
står på ett papper? 

Kamala har dåligt samvete eftersom hon gör samma 
sak med sina barn som hennes föräldrar gjorde med 
henne – låter pojkarna gå i skolan medan hennes två 
döttrar får stanna hemma. Hon vill verkligen skicka 
flickorna också, så att de inte hamnar i samma 
situation som henne, men hon är rädd att något ska 
hända dem på väg till skolan, rädd att något ska 
hända dem i skolan. Dessutom skulle de ju behöva 
vara hemma från skolan när de får mens, eftersom 
det inte finns några toaletter eller rent vatten i 
skolan. Därför är det lika bra att det är hemma och 
hjälper till ute på fältet. 

En politisk konflikt pågår i hennes region. Kamala vet 
inget om politik, men hon är ändå orolig att hon och 
hennes barn ska drabbas. Det är konstigt tycker hon, 
och orättvist. Att det är hon som ska råka illa ut. Hon, 
som aldrig får göra sin röst hörd när de har bymöten 
eftersom det är männen som får tala. För ett par 
veckor sedan kom grannen och frågade om hennes 
äldsta dotter, som är 16 år. Han ville ha henne till sin 
fru. Kamala vet inte hur hon ska göra, eller om hon 
ens har något val? När männen vill ha någonting, 
brukar de få det. Så funkar det i hennes by. 

Även om livet ibland känns tufft och hårt för Kamala, 
så älskar hon att sitta och kolla när barnen spelar 
fotboll. Eller när familjen samlas på kvällarna och 
barnen berättar om hur deras dag har varit, om vad 
de lärt sig, om sina drömmar. Hon blir stolt över dem 
och hon känner att även om förutsättningarna kunde 
varit bättre, så har de större chanser att lyckas än 
vad hon hade när hon var i samma ålder. Det gör att 
livet känns ljusare. 

Sava är 18 år och bor i Moldavien. Sava är uppvuxen 
på landsbygden i en vardag som både för honom och 
hans syskon och mamma präglats av våld från 
faders. Våldet i hemmet eskalerade när pappan fick 
reda på att Sava är homosexuell. Sava sökt sig in till 
Chisinau för att försöka hitta ett jobb. Men eftersom 
Sava saknar utbildning och därmed den kompetens 
och de färdigheter som krävs har han svårt att hitta 
något. Trots att lagstiftning finns mot diskriminering 
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på arbetsmarknaden på grund av sexuell läggning 
anar han att detta lägger hinder i vägen för honom 
ändå. Sava överlever på de pengar som hans äldre 
bror skickar hem från Ryssland. 

Det är inte bara på arbetsmarknaden som Sava 
möter trakasserier på grund av sin sexuella lägg-
ning. Han har blivit misshandlad och sexuellt utnytt-
jad flera gånger. Det finns ingen upprättelse att få för 
Sava. Moldavien saknar en generell lagstiftning mot 
diskriminering på grund av sexuell läggning och 
Sava känner inte till några andra ställen han skulle 
kunna vända sig till för att få hjälp och stöd. Han 
undrar om det är Gud som straffar honom. 

Sava överväger att också han lämna Moldavien för 
Ryssland. Han har hört rykten om arbete inom 
byggbranschen och har fått kontakt med en man 
som erbjuder honom jobb. Sava vet inte så mycket 
om mannen, men han börjar känna sig desperat och 
mannen har ju lovat honom jobb. När Sava anländer 
till Ryssland möts han av mannen han tidigare haft 
kontakt med. Mannen tar Savas mobiltelefon och 
pass och säger att han ska förvara dem åt honom, att 
Sava inte längre behöver dem. 

Sharmin är 11 år och har vuxit upp med föreställ-
ningen om att hennes funktionsvariation är en 
förbannelse och att någon vill straffa henne för 
tidigare syndande. I slumområdet där Sharmin bor 
med sin mamma, pappa, två bröder och två systrar 
saknar de tillgång till rinnande vatten, el, avlopp och 
avfallshantering. Sharmins mamma och systrar 
lägger mycket tid på att hämta vatten från otillräck-
liga vattenkällor, och annat obetalt arbete. 
Matlagningen över öppen eld påverkar deras hälsa 
med farliga partiklar som de andas in. 

Det stigma som finns kring personer med funktions-
variation där Sharmin har vuxit upp påverkar hennes 
möjligheter och val. Sharmins åsikter ignoreras ofta 
i hemmet och även om hon inte håller med sina 
familjemedlemmar motsätter hon sig inte deras 
beslut eller åsikt, eftersom hon är helt beroende av 
dem. Den sociala diskriminering som omger perso-
ner med funktionsvariation utesluter henne ifrån 
samhället och håller henne isolerad. Under 
Sharmins uppväxt, och som flicka, och en flicka med 
funktionsvariation i ett slumområde, har hon blivit 
utsatt för olika former av våld, både psykiskt och 
fysiskt. 

En annan form av utsatthet och brist som Sharmin 
stöter på är fysisk tillgång till vårdtjänster. Sharmins 
möjlighet att ta sig ur fattigdom är begränsad 
jämfört med hennes syskon och främst hennes 
bröders som får gå i skolan. Eftersom Sharmin är 
funktionsvarierad står hon inför flera hinder, då hon 
inte har tillgång till utbildning, kan hon inte säkra sin 
försörjning eller delta fullt ut i samhället. Sharmin är 
undernärd, och kanske mer undernärd än andra 
barn, för att Sharmin är en flicka, och en flicka med 
funktionsvariation. 

Dilma är 45 år gammal och bor i Arariboia i nord-
östra Amazonas. Dilma tillhör ett av Brasiliens 
urfolk som levt i området i generationer. Dilma och 
hennes familj är beroende av skogen och floden för 
sitt levebröd. Floden förser dem med rent vatten och 
skogen både råmaterial till bostäder och föda.

Sedan flera år tillbaks skapar stora skogsavverk-
ningsföretag problem i området. Skogsavverkningen 
har också förorenat floden som nu håller på att 
slamma igen. Allt detta hotar Dilmas levebröd. I ett 
försök att stoppa avverkningen började Dilma, 
hennes man och andra i området motsätta sig 
avverkningen. I tron om att det var illegala skogs-
skövlare som avverkade skogen inne på reservatet 
började Dilmas man söka juridiska råd. Kort därefter 
försvann han och flera dagar senare hittades hans 
kropp i floden, med spår av tortyr. Ingen har blivit 
dömd för mordet, men Dilma vet att det är skogs-
skövlarna som mördat hennes man för att tysta 
honom.

Orolig för familjens säkerhet har Dilma skickat iväg 
sin 20-åriga son för att söka arbete i Fortaleza, en 
stor stad i närheten. Sist Dilma hörde ifrån honom 
hade han inte hittat något jobb och hon är orolig att 
han som många andra unga män som varken 
studerar eller lönearbetar har börjat komma in på en 
kriminell bana.

Trots mordet på hennes man fortsätter Dilma att 
protestera mot skogsavverkningen. Hon är rädd, 
men känner ändå att hon inte har något val – skogen 
och floden är hennes liv, hennes folks liv. I brist på 
andra medel använder sig Dilma av internet för att 
demonstrera mot den illegala exploateringen i 
reservatet. Från början kände sig Dilma säkrare när 
hon inte konfronterade skogsskövlarna direkt, men 
genom hennes onlinekampanjer möter hon dagliga 
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hot om våld och våldsamma sexuella trakasserier. 
Efter hennes mans död har flera andra mord skett i 
reservatet. Dilma fruktar dagligen för sitt liv. 

Zalmay är 43 år och bor utanför Kabul tillsammans 
med sin fru och fyra barn. De hade ursprungligen 
sex barn, men de två äldsta sönerna rekryterades till 
den afghanska armén och dödades i en strid. Som 
dagarbetare utan tillgång till mark måste Zalmay ta 
alla möjligheter till jobb som uppstår och kan inte 
vara säker på att tjäna pengar varje dag. Utan något 
formellt nätverk och storfamilj är han mycket utsatt 
för den dagliga korruptionen för att få grundläg-
gande sociala tjänster för sig själv och sin familj. 
Zalmay har övervägt att flytta till staden för arbete, 
men han har lärt sig av andra bybor att jobb är 
knappa och svåra att få utan någon särskild kompe-
tens eller utbildning. Han har gått i skolan i sex år 
men kan knappt läsa och skriva.

Dessutom är de hazarer, vilket kan försvåra hans 
chanser att få jobb i staden. Hazarer har en låg 
ställning i samhället vilket begränsar hans möjlig-
heter att göra sin röst hörd för sig själv och sin familj. 
I skolan händer det att barnen blir retade på grund 
av sin etnicitet. Även om familjen bor i en ”säker” 
provins som inte styrs eller ifrågasätts av upprors-
grupper, kan detta förändras i framtiden. Om säker-
hetsläget förvärras kan det bli ännu svårare för 
Zalmay att hitta jobb. 

För Zalmay är det givet att mannen i hushållet ska 
vara familjeförsörjare och han skäms över att inte 
kunna uppfylla detta. Frustrationen och skammen 
han upplever går ibland ut över frun och barnen. Det 
har hänt att han slagit dem, även om han alltid 
ångrat sig efteråt. Zalmay oroar sig ofta över att han 
eller någon i hans familj ska bli sjuka. Skulle det 
hända vet han att de måste betala sina vårdkostna-
der själva, något som skulle bli extremt tufft för 
familjens redan ansträngda ekonomi.

Olika grupper som lever i multidimensionell 
fattigdom

Kvinnors och mäns fattigdom skiljer sig åt 
Kvinnor är överrepresenterade bland de fattiga 
globalt. Och genom att kvinnor som grupp genom-
gående är fattigare i de olika dimensionerna är den 
mångdimensionella fattigdomen för ofta kvinnor 
djupare. Patriarkala normer, som i vissa länder 
förstärks av könsdiskriminerande lagstiftning, både 
orsakar och förstärker fattigdomen för kvinnor i alla 
dimensioner. Många länder har till exempel lagar 
som begränsar kvinnors tillgång till arbete och ger 
män rätten att bestämma över sina fruars möjlighe-
ter att arbeta. Maktstrukturer, sociala normer och 
lagar begränsar därför kvinnors ekonomiska egen-
makt.276 Kvinnor löper dessutom stor risk att utsättas 
för fysiskt eller sexuellt våld och lider stor brist på 
mänsklig säkerhet. Till exempel beräknas att 35 
procent av världens kvinnor har utsatts för fysiskt 
och/eller sexuellt våld i nära relation eller sexuellt 
våld av utomstående (icke nära relation) någon gång 
i livet. Särskilt utsatta är kvinnor söder om Sahara 
och MENA där våldet mot kvinnor är som mest 
utbrett.277 200 miljoner flickor och kvinnor har 
genomgått könsstympning, främst i Afrika, och 
globalt sett har en av fem flickor har tvingats gifta 
sig innan de fyller 18 år. Barn som tvingas till 
äktenskap är vanligast i Afrika söder om Sahara där 
37 procent av flickorna gifter sig före 18 år. Kvinnor 
är underrepresenterade i beslutsfattande positioner  
i världen, både i offentliga och privata sektorn och 
inom akademin.278 Andelen kvinnliga parlamentsle-
damöter har ökat långsamt de senaste tio åren, och 
om den takten fortsätter skulle det ta ytterligare 46 
år att uppnå 50/50.279

Fattigdom för kvinnor kan även skilja sig inom 
gruppen. Till exempel är kvinnor på landsbygden i 
större utsträckning utsatta för våld än kvinnor i 
städer. Kvinnor som tillhör en etnisk eller religiös 
minoritet, eller har en sexuell läggning som anses 
avvikande, riskerar flera former av diskriminering.280 
Intersektionalitet spelar med andra ord stor roll och 
är viktigt att ha i åtanke när man pratar om kvinnor 
och mäns fattigdom. 

276 DCED. (2019). Women’s Economic Empowerment: What do we know? 
277 FAO, et al. (2015). Rural women and the millennium Development Goals.
278 World Economic Forum. (2019). Mind the 100 year gap. 
279 International IDEA. (2019). The Global State of Democracy 2019 

– Addressing the Ills, Reviving the Promise, IPU Parline. 
280 FN. (N/A). Combating discrimination against women. 
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https://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/discrimination_women.aspx
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Mäns fattigdom skiljer sig, i många fall, från kvinnor-
nas. Män upplever till exempel också brist på 
mänsklig säkerhet, men för deras fall handlar det 
snarare och att dö i strid eller falla offer för dödligt 
våld. Till exempel beräknas 81 procent av mordoffer 
under 2017, världen över, ha varit män och pojkar281 
och majoriteten av de som dör på grund av minex-
plosioner och andra explosiva lämningar efter krig är 
pojkar och män282. Samtidigt är de allra flesta 
förövare av våld män och tonårspojkar.283 

Flickors och pojkars fattigdom
Fattigdomen är särskilt utbredd bland barn. I 
låg- och medelinkomstländer lever mer än 20 
procent av barnen under 10 år i extrem fattigdom 
(under $1,90 per dag). För vuxna är siffrorna mycket 
lägre: mindre än 10 procent av vuxna i låg och 
medelinkomstländer lever under $1,90 per dag. 
Hälften av alla extremt fattiga i låg och medelin-
komstländer är barn under 18 år. Trots att dessa 
siffor är från 2013 ger de en ganska bra bild över den 
utsatthet barn står inför när det kommer till 

281 UNODC. (2019). Global Study on Homicide: Understanding homicide.
282 Landmine monitor. (2019). Landmine monitor. 
283 UNODC. (2019). Global Study on Homicide: Understanding homicide.

fattigdom.284 Siffror över multidimensionell fattigdom 
(MPI) bland barn förstärker bilden av barns utsatt-
het: Globalt lever 665 miljoner barn i multidimensio-
nell fattigdom. Två tredjedelar av barnen söder som 
Sahara är multidimensionellt fattiga, i Sydasien är 
motsvarande siffra 39 procent. Mer än hälften av 
världens multidimensionellt fattiga barn lever i 
svaga, fragila länder, vilket visar på konsekvenserna 
av väpnade konflikter och instabila miljöer.285

Flickor är extra utsatta vad gäller tillgång till utbild-
ning, framförallt svaga och fragila kontexter. I fragila 
och konfliktpåverkade regioner286 går 28 procent av 
flickorna inte i skolan, jämfört 20 procent för pojkar. 
Mönstret är liknande för låg och lägre medelin-
komstländer, även om skillnaderna mellan flickor är 
pojkar är mindre: i låginkomstländer går 22 procent 
av flickorna inte i skolan jämfört med 17 procent för 
pojkarna. I lägre medelinkomstländer är motsva-
rande siffor 10 procent för flickor respektive 8 
procent för pojkar.287 Cirka 246 miljoner barn världen 
över upplever våld i, till eller från skolan varje år. 

284 Our World in Data. (N/A). How many children live in extreme poverty?
285 OPHI. (2018). Global multidimensional poverty index. 
286 Enligt Världsbankens definition av fragila och konfliktpåverkade 

regioner
287 Världsbanken. World Development Indicators

Bolivia. Foto: Leonidas Aretakis/Sida
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http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2019/landmine-monitor-2019.aspx
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_4.pdf
https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/G-MPI_2018_2ed_web.pdf
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=World-Development-Indicators
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Nästan 60 miljoner flickor upplever sexuella över-
grepp i skolmiljöer varje år. För miljontals barn 
världen över måste därför risken att utsättas för våld 
i skolan vägas mot fördelarna av att få utbildning.288 

Äldre 
Att bli äldre innebär att betydande risk att bli eller 
förbli fattig. I det senare skedet av livet minskar 
möjligheten att arbeta, ofta på grund av hälsoskäl. 
Om äldre ändå har möjligheten att faktiskt arbeta 
tenderar inkomsten att vara lägre än för yngre. I 
många länder saknas sociala trygghetssystem för 
äldre och eventuella besparingar från arbetslivet är, 
om de finns, ofta inte tillräckliga. Detta innebär att 
äldre är särskilt utsatta för inkomstfattigdom. Detta 
återspeglas i siffor över inkomstfattigdom i utveck-
lingsländer: Antalet äldre fattiga i utvecklingsländer 
ökar och är överrepresenterade bland kroniskt 
fattiga.289 Konsekvensen av låga eller obefintliga 
inkomster samt avsaknad av sociala trygghetssys-
tem är att äldre ofta blir beroende av den yngre 
generationen. I stora delar av världen delar äldre 
människor hushåll med yngre familjemedlemmar 
och är i stor utsträckning beroende av yngre familje-
medlemmars resurser.290 Ett sådant beroende 
påverkar sannolikt äldres situation i alla dimensio-
ner av fattigdom – makten över sitt liv avtar och 

288 Världsbanken. (2021) Girls’ Education Overview 
289 Sida. (2020). Health and Dimensions of Poverty
290 Sida. (2020). Health and Dimensions of Poverty

möjligheterna till självständiga val minskar. I många 
afrikanska länder med låg inkomst är det tre fakto-
rer som belastar äldre. För det första har bördan för 
äldre ökat enormt med ökningen av dödligheten hos 
vuxna på grund av hiv-aids-pandemi och regionala 
konflikter. För det andra har den utökade familjens 
traditionella skyddsnät blivit ineffektivt och opålitligt 
för äldre. För det tredje uppmanas äldre att ta ansvar 
för familjen och förväntas vårda barnen i hushållet.

Migranter och flyktingar
Under 2019 fanns det 272 miljoner internationella 
migranter i världen. Större delen av dessa migranter 
har migrerat på grund av orsaker kopplat till arbe-
ten, familj eller utbildning. 40 procent av världens 
internationella migranter lever i utvecklingsländer 
och hälften i låg- och medelinkomstländer. I många 
länder inkluderas migranter inte i samhällssyste-
mets alla delar och upplever därför brist på tillgång 
till grundläggande samhällstjänster, till exempel 
utbildning och sjukvård. Migranter tenderar att 
hamna i informella sysselsättningssektorer där 
sociala trygghetssystem saknas.291

Det finns även de som varit tvungna att lämna sina 
hem på grund andra orsaker än arbete, familj och 
utbildning. UNHCR uppger att 79,9 miljoner 
människor tvingades på flykt till följd av förföljelser, 
291 International Organization for Migration. (2019). World Migration 

Report 2020.

Bangladesh, Myanmar. Foto: WFP/Saikat Mojumder
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konflikter, våld och kränkningar under 2019. Av 
dessa var 45,7 miljoner internflyktingar (IDPs) och 26 
miljoner internationella flyktingar. 85 procent av 
dessa internationella flyktingar återfinns i utveck-
lingsländer292. UNHCR uppskattar att cirka 60 
procent av alla flyktingar och 80 procent av alla 
internflyktingar bor i stadsområden snarare än i 
flyktingläger293. Möjligheten till utbildning försämras 
för barn på flykt. 2018 gick endast 63 procent av barn 
på flykt i grundskolan och 24 procent i motsvarande 
gymnasiet. Detta ska jämföras med de globala 
siffrorna 91 procent i grundskolan respektive 84 pro-
cent i motsvarande gymnasiet.294. Den försämrade 
tillgången på utbildning för barn på flykt försämrar 
deras möjligheter till en produktiv sysselsättning i 
framtiden och deras möjligheter att ta sig ur 
fattigdom.  

Grupper som av majoritetssamhällena där de lever 
betraktas som att de inte hör hemma där de bor 
löper högre risk att utsättas för våld av olika slag. 
Det inbegriper ofta migrantarbetare, statslösa, 
flyktingar, men kan också gälla internflyktingar eller 
andra grupper som bara flyttat från en region till en 
annan inom landet. Kvinnor på flykt är extra utsatta 
för sexuellt och fysiskt våld och lider stor brist på 
mänsklig säkerhet. De tenderar dessutom att ha 

292 UNHCR. (2019). Global Trends Forced Displacement in 2019.
293 Hans Park. (2016). The power of cities. UNHCR.
294 UNHCR. (2019). Stepping up; refugee children in crisis.

sämre tillgång till utbildning, hälsa- och sjukvård 
samt sysselsättning.295 

Personer med funktionsvariation
Världsbanken och WHO beräknar att cirka 15 procent 
av världens befolkning, dvs. mer än 1 miljard 
människor, lever med någon form av funktionsvaria-
tion.296 Hur många av dessa som lever i låginkomst-
länder är oklart, då bristen på erkännande för 
funktionsvarierande inom många kulturer gör att 
dessa förblir osynliga, både i officiell statistisk, i 
samhället och på hushållsnivå.297 Barn med funk-
tionsvariation har lägre sannolikhet att gå i skolan än 
andra, vilket får negativa effekter senare i livet. Till 
exempel är personer med funktionsvariation i högre 
grad arbetslösa än andra och, om de är sysselsatta, 
tjänar de ofta mindre. De är ofta diskriminerade på 
arbetsmarknaden och saknar både resurser och 
möjligheter till egna försörjningsaktiviteter, till 
exempel egenföretagande. Personer med funktions-
variation har därför sämre möjlighet att dra nytta av 
ekonomisk utveckling och svårare att ta sig ur 
fattigdom än andra. Personer med funktionsvariation 
lider inte bara brist på möjligheter att få produktiv 
sysselsättning och ta sig ur ekonomisk fattigdom. De 

295 Brookings. (2014). Improving the protection of internally displaced 
women. 

296 WHO. (2020). Disability and health.
297 Världsbanken. (2013). Inclusion Matters: The Foundation for Shared 

Prosperity. 

Mali. Foto: UNICEF/Rose
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är även utsatta vad gäller tillgång till resurser i det 
vardagliga livet – till exempel upplever hushåll med 
en funktionsvarierad familjemedlem större matosä-
kerhet och sämre tillgång till vatten och sanitet än 
andra hushåll.298 

Urfolk 
Det finns cirka 476 miljoner människor som tillhör 
ursprungsfolk. Dessa är oproportionerligt fattiga: 
Trots att de utgör 6 procent av den globala befolk-
ningen, står de för 15 procent av de extremt fattiga 
världen över.299 Ursprungsfolks fattigdom återfinns i 
alla dimensionerna. De upplever en brist på makt 
och röst eftersom deras territorier och marktill-
gångar sällan är formellt erkända. Dessutom är de 
ofta exkluderade från politiska och beslutsfattande 
processer. De möter även stora barriärer för att delta 
i den formella ekonomin, vilket påverkar deras 
möjligheter till ekonomisk utveckling. Tillgången till 
hälso- och sjukvård, samt vatten och sanitet är ofta 
begränsad, vilket skulle kunna vara en delförklaring 
till att den förväntade livslängden för ursprungsfolk 
är upp till 20 år lägre än för icke-ursprungsfolk-
ning.300 Ursprungsfolk är i stor utsträckning bero-
ende av naturresurser för sin överlevnad. Detta, i 
kombination med avsaknaden av ett formellt erkän-
nande av deras tillgångar, bidrar till ökad sårbarhet 
mot klimatförändringar. Global skogsomvandling 
kränker ofta ursprungsfolks rättigheter och intres-
sen när skogsbolag och plantageföretag tar deras 
mark i anspråk och mer eller mindre tvingar dem att 
flytta.301 Ursprungsfolk löper hög risk att utsättas för 
våld om de motsätter sig detta. Kvinnor från 
ursprungsfolk är extra utsatta, bland annat genom 
sexuellt våld.302

Minoriteter 
Diskriminering av etniska och religiösa minoriteter 
förekommer över alla delar av världen. I 
Latinamerika identifierar sig 25 procent av befolk-
ningen som afro-ättlingar och saknar ofta tillgång till 
viktiga grundläggande samhällstjänster, till exempel 
utbildning och sysselsättning. Som afro-ättling i 
Latinamerika är det 2,5 gånger högre sannolikhet att 
vara kroniskt fattig än för icke-minoriteter. De 

298 WHO,Världsbanken. (2011). World report on disability 2011.
299 Världsbanken. (2021). Indigenous Peoples.
300 Världsbanken. (2021). Indigenous Peoples.
301 Kim, Jiwoong. Tropical deforestation: problems and solutions.
302 Benjamin Wachenje. (2020). Defending tomorrow. Global Witness. 

upplever även större risk att utsättas för våld än 
icke-minoriteter.303 I Europa upplever den Romska 
minoriteten systematisk rasism och exkludering från 
samhället. Detta påverkar deras möjligheter till 
inkomst och jobb, och med sämre möjligheter till 
arbete påverkas levnadssituationen negativt – i 
Östeuropa lever till exempel 70 procent av de romska 
hushållen i fattigdom.304 En studie över 33 låg- och 
lägre medelinkomstländer visar att mer än två 
tredjedelar av fattigdomen avseende hälsa och 
utbildning finns i hushåll där överhuvudet tillhör en 
etnisk minoritet och i 16 länder var det de fattigaste 
kvinnorna från marginaliserade etniska grupper som 
hade lämnats utanför utvecklingen inom utbildning 
och hälsa305. 

Det är dock inte bara etniska minoriteter som 
diskrimineras. Även hbtqi är en utsatt grupp. 
Diskrimineringen kan ta sig utryck på fler olika sätt, 
bland annat genom rena trakasserier, hot, våld eller 
nekad tillgång till samhällstjänster och arbete. 
Diskriminering sker även på högre nivå – sex med 
personer av samma kön är olagligt i 70 länder och är 
förknippat med dödstraff i 9 länder, till exempel 
Sudan och Jemen.306 En fientlig miljö tvingar hbtqi -
personer att välja mellan förtryck eller att dölja sin 
sexuella identitet, vilket begränsar möjligheten till 
makt, röst och ett personligt förverkligande.

Den multidimensionella fattigdomen  
i olika kontexter

Fattigdomen i fragila kontexter 
2017 levde över 800 miljoner människor i fragila och 
konfliktpåverkade kontexter.307 Konsekvensen av att 
leva i en fragil och instabil miljö är ofta fattigdom i en 
eller flera dimensioner. Konflikt och fragilitet leder 
till fattigdom inom alla dimensioner. Till exempel 
levde 96 procent av de människor som dödades i 
väpnad konflikt år 2019 i något av de 57 länder och 
territorier som klassas som fragila enligt OECD 
DACs mångdimensionella sårbarhetsanalys.308 En 
fragil kontext påverkar även människors resurser. 

303 Jessica Belmont. (2020). Everyone equal: Making inclusive growth a 
priority for ethnic minorities. Världsbanken.

304 Jessica Belmont. (2020). Everyone equal: Making inclusive growth a 
priority for ethnic minorities. Världsbanken.

305 Tanvi Bhatkal, et al. (2015). Leave no one behind: The real bottom 
billion. 

306 Amnesty International. (2019). LGBTI Rights.
307 Världsbanken. World Development Indicators.
308 Siffran gäller väpnad konflikt där minst en av parterna är en stat. Om 

man tar med väpnad konflikt där båda/alla parter är ickestatliga är 
motsvarande siffra 79%. States of Fragility, sidan 70.
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Till exempel är 37 procent av människorna i fragila 
och konfliktpåverkade regioner extremt fattiga och 
lever på under $1,90 per dag. 82 procent lever på 
under $5,5 per dag.309 Den förväntade livslängden i 
dessa regioner är lägre än i låg och lägre medelin-
komstländer: 61 år jämfört med 63 respektive 68 
år.310 Barns möjligheter att ta sig ur fattigdom 
påverkas mycket negativt av att leva i en fragil miljö. 
Förutom att växa upp i hushåll där resurserna 
troligtvis är knappa och där den mänskliga säker-
heten är låg, begränsas ofta deras möjlighet att gå i 
skolan. 75 miljoner barn (större delen flickor) går 
inte skolan världen över på grund av konflikter och 
humanitära kriser.311

Fattigdomen på landsbygden 
En klar majoritet av världens fattiga bor på lands-
bygden. Av de 1,3 miljarder multidimensionellt 
fattiga (MPI) i världen bor 85 procent, 1,1 miljarder, 
på landsbygden. I Afrika, söder om Sahara och i 
Sydasien är andelen fattiga som lever på landsbyg-
den störst: 85 procent av de multidimensionellt 
fattiga söder om Sahara bor på landsbygden och 88 
procent av de multidimensionellt fattiga i Sydasien 
bor på landsbygden.312 Människor på landsbygden är 
ofta resursfattiga och har begränsade möjligheter 
och val. Även om tillgången till informations- och 
kommunikationstjänster har ökat är det fortfarande 
en stor andel av de som bor på landsbygden som 
saknar till exempel internet och elektricitet.313 
Människor på landsbygden i låg-medelinkomst-
länder har 37 procent lägre sannolikhet att använda 
mobilt internet än de som bor i urbana områden.314 
En liknande brist på tillgång finns vad gäller vatten 
och sjukvård.315 Lägre utbildningsnivåer är vanligare 
bland människor som bor i rurala områden än i 
urbana.316 Människor i rurala områden, i synnerhet 
ursprungs- och lokal befolkningar, är ofta fattiga 
inom makt och röst då deras rättigheter kränks när 
skogsbolag och plantageföretag tar deras mark i 
anspråk och mer eller mindre tvingar dem att 
flytta.317 Ekonomin i landsbygdsregioner karaktärise-
ras ofta av jordbruk med låga produktivitetsnivåer 

309 Världsbanken. World Development Indicators.
310 Världsbanken. World Development Indicators.
311 GPE. (2019). Results Report 2019.
312 OPHI. (2018). Global multidimensional poverty index 2018. 
313 GSMA. (2019). State of Mobile Internet Connectivity 2019.
314 GSMA. (2020). State of Mobile Internet Connectivity 2020.
315 UNICEF, WHO. (2019). Progress on household drinking water, 

sanitation and hygiene 20002017. 
316 Världsbanken. (2020). Reversal of fortune.
317 Kim, Jiwoong. Tropical deforestation: problems and solutions.

där infrastruktur och tillträde till formella markna-
der saknas. Möjligheten att ta del av ekonomisk 
utveckling och tillväxt är därför begränsad. Kvinnors 
möjligheter till egen försörjning är begränsade på 
grund av köndiskrimineraden normer. De äger 
exempelvis sällan mark i samma utsträckning som 
män. Eftersom större delen av hushållen är bero-
ende av jordbruket för sin inkomst och överlevnad är 
människorna mycket sårbara för effekterna av 
klimatförändringar.318 

Urban fattigdom 
Hälften av alla människor i låg-och medelinkomst-
länder bor i städer. Av dessa bor mer än 30 procent i 
slumområden. I låginkomstländer bor två tredjedelar 
av den urbana befolkningen i slumområden, områ-
den som ofta har bristande tillgång till grundläg-
gande service såsom rent vatten, sanitet, 
avfallshantering, elförsörjning, avlopp och ren luft.319 
Även om tillgången till dessa resurser och tjänster 
kan vara mycket begränsad i slumområden är 
tillgången generellt sett avsevärt mycket högre i 
städer än på landsbygden.320 I slumområden påver-
kar dock bristen på vatten och sanitet kvinnor och 
flickors säkerhet särskilt hårt. I samhällen och 
bostadsområden där det inte finns latriner är 
kvinnor ofta begränsade till att uträtta sina behov när 
det är mörkt ute eller där de inte syns. Det är både 
en hälsorisk och en säkerhetsrisk för flickor som 
nattetid tvingas gå själva utomhus på undanskymda 
platser.321 Slum- och informella bosättningar är ofta 
lokaliserade i områden med hög risk för katastrofer 
av olika slag, till exempel översvämningar och skred. 
Bostäder i slum- och informella områden är också 
ofta byggda i dåliga material varför risken är hög att 
de förstörs av till exempel översvämningar. 
Klimatförändringarna ökar risken för katastrof i 
dessa områden och därför är människor i slumom-
råden extra känsliga för klimatförändringarna.322

Afrika 
I Afrika, framförallt i länder söder om Sahara, är 
inkomstfattigdomen utbredd. Över 40 procent av 
befolkningen söder om Sahara är extremt fattiga och 

318 David Suttie. (2019). Rural poverty in developing countries: issues, 
policies and challenges. IFAD.

319 Världsbanken. World Development Indicators.
320 Världsbanken. World Development Indicators.
321 Laura Sabater, et al. (2020). Gender based violence and environmental 

linkages. IUCN. 
322 David Satterthwaite. (2013). How does a changing climate impact on 

urban poverty?. IIED. 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=World-Development-Indicators
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=World-Development-Indicators
https://www.globalpartnership.org/content/results-report-2019
https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/G-MPI_2018_2ed_web.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/the-state-of-mobile-internet-connectivity-report-2019/
https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2020/09/GSMA-State-of-Mobile-Internet-Connectivity-Report-2020.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-07/jmp-2019-wash-households.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-07/jmp-2019-wash-households.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/211602ov.pdf
https://www.powershow.com/view/3bf240-NmVjM/Tropical_Deforestation_Problems_and_Solutions_powerpoint_ppt_presentation
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/Rural-poverty-EGM_IFAD-overview.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/Rural-poverty-EGM_IFAD-overview.pdf
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-002-En.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-002-En.pdf
https://www.iied.org/how-does-changing-climate-impact-urban-poverty
https://www.iied.org/how-does-changing-climate-impact-urban-poverty


57

lever på under $1,90 per dag. 86 procent lever på 
under $5,50 per dag.323 Majoriteten av människorna 
(52,3 procent) arbetar inom lantbruket, men äger 
sällan marken de brukar och tjänar så lite att 
möjligheterna att ta sig ur inkomstfattigdomen är 
mycket små.324 Dessutom, eftersom de flesta arbetar 
inom den informella sektorn, omfattas få människor 
av någon form av socialt trygghetssystem.325 
Tillgången till elektricitet är liten, framförallt på 
landsbygden söder som Sahara där 32 procent av 
befolkningen har tillgång till el.326 Eftersom elektrici-
tet saknas lagas mat ofta över öppen eld, vilket har 
hälsoskadliga effekter när små sotpartiklar tränger 
djupt in i lungorna. Exponeringen är särskilt hög 
bland kvinnor och småbarn, som tillbringar mest tid 
nära hemmet.327

Bristen på utbildning är ett stort problem, där det 
råder stora skillnader mellan pojkar och flickor. I 
Afrika söder om Sahara saknas vatten i 56 procent av 
grundskolorna, vilket förhindrar i synnerhet flickor 
att gå i skolan. För de som faktiskt får möjlighet att 
gå i skolan är kvaliteten ofta låg. Andelen utbildade 
lärare i skolorna i Afrika söder om Sahara har sjunkit 
från 84 procent år 2000 till 61 procent år 2016.328 De 
negativa effekterna av brist på utbildning syns bland 
annat i läs- och skrivkunnigheten för befolkningen 

323 Världsbanken. World Development Indicators.
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325 ILO. (2019). World social protection report.
326 Världsbanken. World Development Indicators.
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328 Världsbanken. (2018). World Development Report,Learning to Realize 

Education’s Promise

över 15 år: 65,5 procent av männen och 58,9 procent 
av kvinnorna söder om Sahara kunde läsa och skriva 
2019.329 

I Afrika, söder om Sahara är både könsstympning 
och barnäktenskap vanligt förekommande och 
37 procent av flickorna där blir gifta innan de fyller 
18 år.330 Avsaknaden av mänsklig säkerhet är överlag 
ett växande problem i Afrika. Av 54 statsbaserade 
konflikter 2019 skedde 25 i Afrika, varav åtta var nya 
eller återstartade konflikter. Ensidigt våld mot civila 
har också ökat i Afrika med 37 procent jämfört med 
2018. Diskriminerande lagstiftningar som kriminali-
serar bl.a. samkönat äktenskap förekommer i Afrika 
och kan leda till livstids fängelse och i vissa länder 
även dödsstraff, vilket är ett annat hot mot makt och 
röst samt mänsklig säkerhet för hbtqi-personer.331 

Trenden i ett längre perspektiv är positiv i många 
aspekter. Sedan 2001 har andelen barn som inte går 
i grundskolan minskat från 37 procent till 19 procent 
2018. Andelen extremt fattiga ($1,90 per dag) söder 
om Sahara har sjunkit från 58 procent år 2001 till 
40 procent 2018. Även andelen fattiga ($5,50 per dag) 
har sjunkit, om än i något mindre skala, från 91 
procent 2001 till 86 procent, 2019. Tillgången till 
elektricitet har också ökat, framförallt på landsbyg-
den söder om Sahara, där endast 14 procent hade 
tillgång till elektricitet 2001, mot 32 procent, 2018.

329 Världsbanken. World Development Indicators.
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