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Bistånd minskar barnadödligheten

Internationellt bistånd är en de viktigaste orsakerna till att färre barn dör
under de första levnadsåren idag jämfört med 1990. Enligt en rapport från
Internationella Rädda Barnen har biståndet även bidragit till att fler barn går
i skola, och att antalet länder som erbjuder vaccinationsprogram för barn mer
än fördubblats.

2010 dog 7,6 miljoner barn före sin femårsdag. Den siffran visar i all sin
ohygglighet ändå en markant förbättring jämfört med 1990, då 12,4 miljoner
barn aldrig fick uppleva sin femårsdag. Enligt rapporten ”Progress in Child
Well-being” är internationellt bistånd en av sex nyckelfaktorer bakom denna
och andra förbättringar för de mest utsatta barnen i världen.



 - Rapporten visar tydligt effekten av ett välriktat bistånd, och att det
samordnas med mottagarländernas egna behov. Tillsammans med ekonomisk
tillväxt och ansvarstagande regeringar i mottagarländerna, har biståndet lett
till att miljoner barn faktiskt lever idag, säger Eva Nordfjell, rådgivare för
hälsofrågor på Rädda Barnen.

Även på andra områden har biståndet bidragit till viktiga framsteg. Det gäller
till exempel hur många barn barn som får möjlighet att gå i skola, där antalet
skolelever i världen ökade med 56 miljoner mellan 1999 och 2009.
Omfattande satsningar på förbättrad vaccination syns också tydligt. 1990
hade 63 länder i världen vaccinerat minst 90 procent av barnen mot
barnsjukdomar som mässling och polio, idag har antalet ökat till 131.

I Afrika söder om Sahara visar rapporten en skillnad mellan de länder som
tagit emot mest bistånd jämfört med de som tagit emot minst. De stora
mottagarländerna visar generellt upp större förbättringar.

 -Rapporten visar att biståndet fyller en viktig funktion även i länder med
svag eller bristande statsmakt. I mottagarländer som har ekonomiska resurser
ser vi också hur biståndet har en stor påverkan i att förmedla nya sätt
arbetsmetoder till mottagarländerna, säger Eva Nordfjell.

 Samtidigt som rapporten lyfter fram de framsteg som gjorts, visar den också
på de stora utmaningar som finns kvar. Det gäller särskilt i konfliktområden,
där biståndet har svårt att nå fram. Ett annat problem är de växande
skillnader som uppstår i länder som gör snabba ekonomiska framsteg.

 Rapporten är baserad på analyser av befintlig statistik och har sammanställts
under hösten 2011.

Rapporten finns för nedladdning här

För mer information och  intervjuer kontakta Rädda Barnens presstjänst, 08-
698 90 90 eller press@rb.se

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.rb.se/SiteCollectionDocuments/Rapporter/Engelska%20rapporter/Progress%20in%20Child%20Well-being%20pages%20low%20res%2016-4-12.pdf
http://www.raddabarnen.se
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