OPERATION DAGSVERKE 2016:
Projektförslag Mongoliet
Allmänt om landet
Mongoliet är ett land i östra delen av Asien och
gränsar till Kina i öst och Ryssland i norr. Landet
är till sin yta tre gånger så stort som Sverige.
Mongoliet har cirka 2,8 miljoner invånare. Drygt
63 procent bor i städer och resten av befolkningen lever utspridda på landsbygden. Den mongoliska befolkningen är ganska ung, nästan 40
procent är under 19 år.
Mongoliet har bevarat en traditionell herdekultur där upp emot 20 procent av befolkningen lever som nomader. De ﬂyttar med sina djur efter
säsong på landsbygden. Det gör att det kan vara
svårt för barn i nomadfamiljer att få tillgång till
utbildning av hög kvalitet.
Efter kommunismens fall 1990 ledde de ekonomiska svårigheterna i Mongoliet till stora sociala
problem, och försämrad hälsa bland invånarna.
Man kan se stora skillnader i tillgången till social service mellan städerna och landsbygden.
I Mongoliet räknas en tredjedel av befolkningen
som fattiga. På landsbygden och utanför städerna är siffran 50 procent.

Situationen för barn
42 procent av barnen i Mongoliet lever i fattigdom och 21 procent lider av kronisk undernäring. Den höga arbetslösheten i landet har
bidragit till att sociala problem som våld mot
barn och kvinnor blir allt vanligare. Handel
med barn är också ett ökande problem i landet.

Utbildning
Bara en tredjedel av alla skolor har tillgång till rent • Man har inte råd med skoluniformer.
vatten och endast 25 procent av skolorna har toa- • Undervisningen är av dålig kvalitet. Lärare har
letter. Problemet är störst på landsbygden.
låga löner och det gör att det är brist på kvaliﬁceBarnen börjar skolan vid sex års ålder. Sedan rade lärare, särskilt i avlägsna områden.
2008 är tolvårig grundskola obligatorisk. Men Det bor ungefär 32 000 barn med funktionsnedmånga barn går inte i skolan. Det är ﬂer pojkar än sättning i Mongoliet. Bara 40 % av dessa går i
ﬂickor som hoppar av skolan, och det är ﬂer som grundskolan. De ﬂesta skolorna har inte de nödhoppar av på landsbygden än i städerna. Några vändiga resurserna för att undervisa barn med
av anledningarna till att pojkar och ﬂickor hoppar funktionsnedsättning och ofta vet de inte hur de
av skolan är:
ska göra det. Även lokalerna är inte anpassade till
• Barnen måste arbeta för att bidra till familjens deras behov. Det ﬁnns bara sex skolor i hela landet som är anpassade till barn med funktionsnedförsörjning.
sättning och de ligger alla i huvudstaden Ulanba• Många barn lever som nomader och ﬂyttar ofta.
taar. Det är svårt för många familjer att få någon
• Det kostar ofta mycket att ta sig till skolan som plats i en specialskola till sina barn.
kan ligga långt ifrån där man bor.

Hur arbetar UNICEF i Mongoliet?
I Mongoliet riktar UNICEF sitt arbete främst
mot barn som lever i fattigdom (vanligast på
landsbygden) och barn med funktionsnedsättning.
UNICEF samarbetar nära regeringen för att förbättra skolorna i utsatta områden, vilket ofta
handlar om skolor på landsbygden. Det handlar till exempel om:
• Att mer resurser går till dessa skolor, då de
har höga kostnader för löner och för lokalerna
(främst uppvärmning).
• Att hitta nya metoder för att undervisa barnen, genom till exempel mobila klassrum som
kan följa med barn som måste ﬂytta ofta.
• Att utveckla bättre metoder för att mäta resultat och vad eleverna egentligen lär sig.
• Att anpassa skolundervisningen så att den
även fungerar för barn från minoritetsgrupper
som har ett annat språk som modersmål.
• Att anpassa skolorna och undervisningen så
att den även fungerar för barn med funktionsnedsättning, eller utveckla ﬂer specialskolor för
dessa barn.
• Arbeta mot fördomar i samhället mot barn
med funktionsnedsättning.

Om detta projekt väljs, så kommer pengarna
från Operation Dagsverke att gå till att:
• Få in ﬂer barn med funktionsnedsättning i det
vanliga skolsystemet genom information och utbildning till föräldrar, skolpersonal och barnen
själva
• Vidareutbilda lärare i hur de bättre kan undervisa
barn med funktionsnedsättning och ta fram bättre
undervisningsmaterial för dessa barn.
• Bilda stödgrupper för barn med funktionsnedsättning i skolor och i samhället
• Som pilotprojekt: skapa speciella delar av två
vanliga skolor i provinsen Khuvsgul som är anpassade till barn med funktionsnedsättning så att
de kan gå i dessa skolor.

