
VÄRLDSSPELET 



LÄNDER SOM INGÅR I SPELET 

Industriländer (I-länder): Sverige (och 
USA) 

 

Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, 
Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, 
Indien 

Landskort 



I-LAND ELLER U-LAND? 

Human Development Index (HDI),  
rankning 2013 

 

Etiopien  173  

Eritrea  182 

Malawi  174 

Tanzania  159 

Indien  135 

Sudan  166 

 

Sverige   12 

USA   5 

 

 

Uppgifterna hämtade ur: 

Human Development Reports, 

hdr.undp.org 

 

Human Development 

Index (HDI) är ett index som 

används för att jämföra välståndet 

i olika länder, på samma sätt 

som bruttonationalprodukt (BNP). 

Medan BNP fokuserar på 

materiellt välstånd hävdas HDI ge 

en mer komplett bild, eftersom det 

är en sammanvägning av 

förväntad livslängd, 

utbildningsnivå och BNP. 



INKOMST 
årsinkomst i dollar  

    Kvinna  Man 

Etiopien  570  944 

Eritrea  557  1414 

Malawi  547  747 

Tanzania  569  781 

Indien  1 471  4723 

Sudan  778  3105 

  

Sverige   26 408 32 724 

USA   30 581 49 075 

 

Uppgifterna hämtade från: 

Human Development  

Report 2006 (FN) 

http://unstats.un.org 

 



I-länderna utgör ungefär  

20% av världens 
befolkning  

 

men använder  

80% av världen resurser! 

 



SPELETS MÅL: ATT BYGGA... 

Brunnar 

Skolor 

Sjukhus 

Kyrkor 



HÄNDELSEKORT 

Dra ett kort 

Läs händelsen och dess 

konsekvenser 

Bestäm vad ni vill göra 



POÄNG 

Brunnar  1p 

Skolor  2p 

Sjukhus  3p 

Kyrkor  1p 



Bygg först i ert eget land, 

sedan i andra länder 

 

Man kan bara bygga en 

brunn, en skola, ett sjukhus 

och en kyrka i varje land 



Brunn och kyrka kan alltid 

byggas 

En skola kräver att det redan 

finns en brunn 

Ett sjukhus kräver att det redan 

finne en brunn och en skola 



POÄNG VID SPELETS SLUT 

Brunnar  1p 

Skolor  2p 

Sjukhus  3p 

Kyrkor  4p 



BRUNNAR 

Rent vatten är en mänsklig rättighet, 
men 748 miljoner människor saknar 
tillgång till rent vatten. (UNICEF 2014) 

 

Varje dag dör 17 000 barn i världen 
under fem år. 1000 av dem dör pga 
smutsigt vatten, brist på toaletter och 
dålig kunskap om hygien. (UNICEF 2014) 

 

Rent vatten förhindrar sjukdom och 
ger hälsa, vilket är en förutsättning för 
utbildning och arbete. 

 



ANDEL AV BEFOLKNINGEN SOM HAR 

TILLGÅNG TILL RENT VATTEN 
 

Etiopien 52% (2012) 

Eritrea  60% (2008) 

Malawi  85% (2012) 

Tanzania 53% (2012) 

Indien  93% (2012) 

Sudan  55% (2012) 

  
Sverige  100%  
USA    99% 

 

Uppgifterna hämtade från: 

UNSTATS Millenium Indicators 

(FN ) 

http://www.globalis.se 

 

Inkluderat är: 

vattenrör, en 

gemensam tillgänglig 

vattenpost, brunn med 

en pump, en skyddad 

källa eller regnvatten. 

En vattenkälla av bra 

kvalitet ska kunna ge 

minst 20 liter vatten 

per person per dag och 

finnas inom max 1000 

meters avstånd 



SKOLOR 

 En femtedel av jordens befolkning över 15 år kan 

inte läsa och skriva (2009). 

 Om man inte kan läsa, skriva och räkna är det 

svårt att få jobb, men det är också svårt att t ex 

rösta och bevaka sina rättigheter som 

medborgare.  

 

 EFS hjälper till med utbildning av olika slag i 

alla sina missionsländer. Det kan handla om stöd 

till dövskolor och skolhem, att utbilda präster och 

evangelister, barn- och ungdomsledare, personal 

inom hälso- och sjukvård och lärare.  

 



SKOLOR 



LÄSKUNNIGHET 
Andel av befolkningen som kan läsa 

 

Etiopien  44,6% (2005), 55% (2007) 

Eritrea  77,9% (2002), 91,0% (2012) 

Malawi  76,0% (1998), 72,1% (2010) 

Tanzania 78,4% (2002),  74,6 % (2010) 

Indien  76,4% (2001),  81,1% (2006) 

Sudan  71,1% (2010) 

  
Sverige   99% (2009)  

USA   99% (2009) 

 

Uppgifterna hämtade från: 

Human Development  

Report (FN) 

http://unstats.un.org 



SJUKHUS 

En fjärdedel av jordens befolkning,  

d v s en halv miljard människor, har 

inte tillgång till ordentlig sjukvård 

 

EFS arbete inom sjuk- och hälsovård 

handlar mycket om HIV och Aids 

 



SJUKVÅRD 
Antal läkare per 100 000 invånare 

 

Etiopien  3 
Eritrea  5 
Malawi  2 
Tanzania 2 
Indien  60 
Sudan  22 
  
Sverige   256 
USA  328 
 

Uppgifterna hämtade från: 

Human Development  

Report 2006 (FN) 

http://unstats.un.org 



EFS VILL: 

”kommunicera evangeliet,  

i första hand, i samarbete med våra 

systerkyrkor och utländska partners 

och att bidra till den kristna kyrkans 

kallelse att gå vidare med evangeliet 

till alla folk”  

 



DEN KRISTNA KYRKAN 
Andel kristna i landet 

 

Etiopien  63,4% 
Eritrea  62,9% 
Malawi  79,9% 
Tanzania  62,0% 
Indien  2,6% 
Sudan  2% 
  
Sverige   67,2% är medlemmar i Svenska kyrkan 

USA   73% 

K’älla: 

en.wikipedia.orgwiki/Christi

anity_by_country 2015-06-30 
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