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Fakta: Moçambique
Inför Operation Dagsverke 2014

Allmänt om Moçambique

• Landets officiella språk är portugisiska, men man talar 
även flera mindre språk.

• Moçambique är ett av världens fattigaste länder och ligger på 
plats 185 av 187 på FN:s index för mänsklig utveckling (2012*). 

• Moçambique har en befolkning på 23,7 miljoner. Mer än  
hälften är barn under 18 år (12,3 miljoner). 

• Landet har genomlidit ett 16 år långt inbördeskrig som fick  
sitt slut 1992. 

• Cirka 70 procent av befolkningen lever på landsbygden och 
försörjer sig på småjordbruk där de odlar sin egen mat. 

• 54 procent av befolkningen lever i fattigdom, det vill säga på 
mindre än 1,25 USD (cirka 10 kr) per dag. 

• Landet ligger vid Indiska Oceanen och har en kust på 2500 km. 
Halva befolkningen saknar tillgång till rent vatten. 

• Hiv och aids är ett stort problem i landet. Man räknar med 
att 1,4 miljoner (11,5 procent av den vuxna befolkningen) 
lever med sjukdomen. 

• I landet råder en starkt mansdominerad samhällsordning och 
bristande jämställdhet. 

• Ett genomsnittligt hushåll beräknas bestå av 4,7 personer i 
städerna och 4,2 på landsbygden. 

Situationen för barn 

• Mer än hälften av alla flickor i Moçambique gifter sig innan  
de har fyllt 18 år. 

• Av 12,3 miljoner barn i Moçambique lever ungefär sex  
miljoner i fattigdom. 

• Nio procent av alla barn som föds i Moçambique dör innan 
de hinner fylla fem år (att jämföra med i Sverige där antalet 
är 0,3 procent, 2012**). Orsaker till den höga dödssiffran är 
främst malaria, aids och undernäring. 
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Utbildning 

Läskunnigheten i Moçambique är låg. Särskilt bland kvinnorna 
där 62 procent är analfabeter, jämfört med 33 procent bland 
männen. 

1,2 miljoner barn går inte i grundskolan eller gymnasiet.  
55 procent av dessa är flickor. Ungefär 650 000 barn börjar 
aldrig skolan. Det beror bland annat på: 

• Fattigdom. Man har inte råd med kostnader för utbildning,  
så som skoluniform, transport och skrivmaterial.

• Långa avstånd till skolan.

• Många barn har blivit föräldralösa på grund av aids och  
måste arbeta för att försörja sina syskon.

• Våld och övergrepp i skolan, och andra kulturella traditioner 
som tidiga äktenskap.

Trots detta går många fler barn i skolan nu än för tio år sedan, 
vilket är bra. Drygt 80 procent av alla barn börjar skolan.  
Men många hoppar av och bara hälften går ut grundskolan 
(femte klass).

Kvaliteten på undervisningen är ett stort problem:

• Det finns för få lärare och klasserna är stora – mer än 70 barn.

• En del lärare har dött i aids och de flesta lärare vill inte arbeta 
på skolor ute på landsbygden. 

• Lärarna använder oftast gammaldags undervisningsmetoder.

• Många lärare saknar utbildning och har väldigt låg lön. 

• Klassrummen saknar bänkar och undervisningsmaterial. 

• De flesta skolor saknar rent vatten och toaletter. 

Det är dessutom stora skillnader mellan regionerna i Moçambique. Det är betydligt fler barn i de norra och 
centrala provinserna som inte går i skolan, jämfört med i de södra delarna av landet. 

Det är alla barns rättighet att få gå i gratis grundskola, och att utbilda barn leder också till många bra saker: 

• Om ungdomar kan läsa, skriva och räkna ökar chansen att de kan få jobb eller starta ett litet företag.

• Barn som går i skolan lär sig om hygien och sjukdomar – kunskap som de sedan sprider till sin familj.

• Kvinnor som har gått i skolan får ofta inte barn så tidigt, vilket är bra både för mamman och för barnet.   
De föder dessutom färre och friskare barn som familjen kan ta bättre hand om, och kvinnorna för  
kunskaperna vidare till sina barn.

• Föräldrar som själva har gått i skola skickar oftare sina egna barn till skolan.

• Barn som går i skolan är tryggare eftersom de inte måste arbeta och utsätta sig för olika risker.
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Child Friendly School-modellen

UNICEF har tagit fram en modell för hur man skapar en bra 
och barnvänlig skola – Child Friendly School. Vi arbetar nu för 
att politikerna i Moçambique ska tycka att modellen är bra och 
vilja använda den på alla skolor i landet.  Här samarbetar vi 
nära de lokala politikerna som ansvarar för skolan i sitt område. 
De måste tycka att modellen är bra och lägga in den i sina 
planer och sin budget.

Child Friendly School-modellen har fem huvuddelar: 

1. Bra undervisning – vidareutbilda lärare, bättre undervisnings- 
metoder och material

2. Vatten och toaletter – rent vatten i skolan och separata toaletter 
för flickor och pojkar

3. Hälsa – besök hos skolsköterska för vaccinering och under-
sökning, idrottsundervisning och skolgårdar med lekutrustning

4. Stöd till utsatta barn – söka upp barn som inte går i skolan, 
ekonomiska bidrag och hembesök

5. Sprida information om utbildning – radioprogram av barn 
och för barn om skola, bussturnéer med teater, musik och 
filmer

UNICEFs stöd till utbildning i Moçambique

De insamlade pengarna från Operation Dagsverke 2014 kommer att gå till att stödja UNICEFs arbete i  
Moçambique med Child Friendly School (barnvänliga skolor) i några av de fattigaste distrikten i landet. 

 
1. Vatten, toaletter och ställen för handtvätt

• Stödja byggandet av system för att samla in och 
förvara vatten vid skolor. Till exempel genom att 
borra brunnar eller ordna system för att samla in 
regnvatten via skolans tak.

• Stödja byggandet av toaletter och ställen för  
handtvätt i skolor på landsbygden.

• Information i skolor om hygien och dess betydelse. 

 
2. Förbättra undervisningen i skolan  

• Vidareutbilda 7 000 lärare i mer pedagogiska och 
barnvänliga undervisningsmetoder.

• Utveckla utbildningsmetoder.

• Vidareutbilda bibliotekarier.

• Se till att alla har skolmaterial och skolbänkar. 

• Införa idrottsundervisning och förbättra lekplatserna 
på skolgårdarna.  

 
3. Medieaktiviteter – barn till barn och ungdom till 
ungdom

• Stödja tv- och radioprogram som både är gjorda av 
unga och som riktar sig till unga, med syftet att sprida 
information om rättigheter, relationer med vuxna 
och jämnåriga, vikten av utbildning och jämställdhet 
med mera. 

Källor: UNICEF Moçambique
*2013 Human Development Report, UNDP 
**Committing to Child Survival, Progress Report 2013, UNICEF


