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Abstract 
 
This essay is about the fulfillment of the millennium development goals (MDG) and goal five 

in particular. That goal is about maternal health and has two targets. The first one is to reduce 

by three quarters the maternal mortality ratio and the second one is to achieve universal access 

to reproductive health. The main question in this study is why the millennium development 

goal about improving maternal health, unlikely will be fulfilled by 2012. There are different 

contributed reasons to why the situation doesn’t get better, but in this essay the focus is on the 

UN and how it handle the critique against the millennium development goals and how they 

have been a contributed factor to the fact that MDG5 want be fulfilled. The critique against 

the millennium development goals, which are presented in the analysis, has a base in three 

theories. These are gender, postcolonialism and redistributive politics and the method of the 

study is an argumentation analysis. The conclusions and the answer to the main question is 

that the reason why there haven’t been efforts made to invest in maternal health, which is a 

condition for the achievement of MDG5, has to do with that some persons within the UN has 

to much influence. This leads to a backward approach against the fulfillment of women’s 

rights and especially the right to reproductive health. It has also to do with the dominance of 

the voices of rich countries in the design of the millennium goals and in the decision making 

process.  
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1 Inledning 

”The world must save Women so that Women can save the world.”1 

För många kvinnor i världen är en gravididet en tid av glädje och längtan till den dagen då 

barnet ska födas. Men för alltför många kvinnor i världen är en gravidet en tid av  

oro: kommer jag att överleva? Kommer mitt barn att överleva?  

Frågan jag ställer mig är hur kan det få vara så? Enligt den senaste beräkningen av hur många 

kvinnor i världen som årligen dör på grund av förlossningsskador, osäkra aborter osv, var det 

287 000 dödsfall år 2010.2 Att kvinnor dör är inte bara en tragedi i sig utan får även förödande 

konsekvenser för kvinnornas familjer och speciellt deras barn.  Det finns kunskap om vad som 

behöver göras för att minska mödradödligheten som att förbättra tillgången till modern 

mödra- och förlossningsvård. Det är därför inte kunskapen som är problemet utan många 

menar att det handlar om den politiska oviljan att lägga tillräckligt mycket resurser på 

kvinnors hälsa. Bland FN:s åtta millenniemål finns ett mål som handlar om att minska 

mödradödligheten med 75 procent till år 2015 och se till att det finns universell tillgång till 

reproduktiv hälsa. Detta mål kommer med stor sannolikhet inte vara uppnått år 2015. Detta 

faktum gör att det är så otroligt viktigt att uppmärksamma denna ohållbara situation och vilka 

som är de bidragande orsakerna till att målet inte uppnås.3 

  

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att granska FN:s millenniemål nummer fem i ordningen som 

handlar om att minska mödradödligheten och förbättra tillgången till reproduktiv hälsa. Det 

jag vill undersöka är varför detta mål med stor sannolikhet inte kommer vara uppnått år 2015. 

I uppsatsen kommer fokuseringen att ligga på hur FN kan ha påverkat problematiken kring 

                                                 
1 United Nations Populations Fund, Saving mothers lives, the challenge continues. New York. 2004. s.8. 
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2004/savingmotherslives.pdf (Hämtad 
2012-05-11) 
2 WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank. Trends in maternal mortality: 1990-2010. Geneva. 2012. s.22. 
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2012/Trends_in_maternal_mortality_A
4-1.pdf (Hämtad 2012-05-18)  
3 Rfsu, Unite for Women, stoppa mödradödligheten. 2012-02-08, http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Unite-
for-women/Unite-for-Women--stoppa-modradodligheten/ (Hämtad 2012-05-20)  

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2004/savingmotherslives.pdf
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2012/Trends_in_maternal_mortality_A4-1.pdf
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2012/Trends_in_maternal_mortality_A4-1.pdf
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uppfyllandet av målet. Millenniemålen utformades av aktörer inom FN och FN har även ett 

ansvar för målens uppfyllande. Därför är det intressant att se hur man inom FN prioriterat mål 

5. Granskningen av FN:s hantering av målet kommer utgå från kritik mot millenniemålen, 

som bottnar i olika ideologiska teorier. Jag kommer även låta FN möta denna kritik.  

1.2 Frågeställning 
 
Den övergripande huvudfrågeställningen i uppsatsen är: Varför kommer FN:s millenniemål, 

om att förbättra mödrahälsa, med stor sannolikhet inte vara uppnått år 2015? Jag inser att det 

kan finnas många svar på den frågan, därför använder jag mig av underfrågor för att avgränsa 

mig. Dessa är: Hur ser kritiken mot millenniemålen ut? Hur svarar FN på denna kritik?  

1.3 Avgränsningar 
 

Varför millenniemål 5 om mödrahälsa inte kommer uppnås har många bidragande orsaker. 

Den aspekt jag har valt att undersöka är just FN:s påverkan på hur målet har utformats och 

hanterats och kritiken mot detta. Millenniemålen är ett initiativ från FN och därför anser jag 

att det är viktigt att granska hur man inom FN hanterar att detta mål inte uppnås.  

Man skulle kunna gå in och undersöka hur målet prioriteras i specifika länder och hur det ser 

ut med ansvarstagande och politisk vilja i dessa länder. Detta spelar givetvis också en stor roll 

i varför mål 5 inte uppnås. Men varför jag valt att inte gå in på detta handlar dels om att det 

redan finns mycket skrivet om just länders ansvar4, dels, enligt vad jag kan förstå av 

millenniedeklarationen, ligger inte bara ansvaret på länderna utan det handlar om ett kollektivt 

ansvar där även FN har en viktig betydelse för att målen ska kunna uppnås.5 I analysen 

kommer jag även behandla fördelningspolitik och hur mycket resurser som läggs på kvinnors 

hälsa. Här har jag avgränsat mig till en global nivå och inte gått in specifikt på hur man inom 

olika länder fördelar resurser eftersom detta skulle hamna utanför syftet med uppsatsen. En 

annan aspekt på varför målet inte uppnås, som jag har valt att inte gå in på, handlar om 

millenniemålens samspel och påverkan på varandra. Om ett mål inte uppnås försvårar det för 

                                                 
4 Se till exempel “UN Millennium Project, Sachs, D. Jeffery. Investing in Development: A Practical Plan to 
Achieve the Millennium Development Goals. New York: Earthscan, 2005. s.28-45.” som tar upp olika orsaker till 
att målen inte uppnås på grund av staters agerande eller icke- agerande.  
5 United Nations Millennium Declaration, A/RES/55/2, 18 September 2000. Para. 2.  
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uppfyllelsen av andra mål.6 Varför denna aspekt inte finns med i denna uppsats är på grund av 

att det hade blivit en väldigt omfattande studie, eftersom man hade behövt sätta sig in i alla 

millenniemålen och det skulle enligt min mening inte rymmas inom ramen för denna uppsats.  

1.4 Teori 
 

De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats utgår från kritiska och ifrågasättande teorier. 

Jag har valt att använda genusteori, postkolonialistisk teori och teori om resursfördelning 

vilket jag uttrycker som fördelningspolitik. Dessa teorier omfattar många olika perspektiv och 

åsikter och det är därför mycket man behöver sätta sig in i. Mina teoretiska utgångspunkter är 

därför begränsade till de delar av kritiken mot millenniemålen som det redan finns skrivit om 

och som har dessa teorier som grund för sina argument. Det som kommer lyftas fram enligt 

genusteorier handlar om hur kvinnors rättigheter inte prioriteras och kritik mot 

maktstrukturer. Kritiken från den postkolonialistiska teorin handlar om vilka som fick vara 

med och utforma millenniemålen och varför de länder som målen främst riktar sig till inte får 

vara med och påverka. Det som kommer beröras inom fördelningspolitiken är hur mål 5 om 

mödrahälsa har prioriterats rent resursmässigt och varför större satsningar inte har gjorts på 

den globala nivån. Varför jag har valt just dessa tre teorier handlar om att det verkar i en 

intressant intersektion. En intersektion innebär att man ser till hur flera olika kategorier 

samverkar. Om man ska granska maktordningar och diskrimminering får man inte en 

helhetsbild om man enbart skulle granska betydelsen av kategorin kön. En person kan inte 

bara vara kvinna/man utan att samtidigt ”tillhöra” andra kategorier som etnicitet, klass osv.7   

Mål 5 berör kvinnor och de kvinnor som lever i länder där det är störst risk för att dö i 

samband med en graviditet kommer främst från länder i Afrika söder om Sahara.8 Mellan 

genusteorier och postkolonialism får man alltså en intersektion och en fundering kring varför 

mål 5 inte uppnås och om det har att göra med vilka kvinnor som målet främst är riktat till. 

Fördelningspolitik är även kopplad till de andra två teorierna eftersom man kan se 

prioriteringen av målet och vilka resurser som läggs beroende på vem som berörs av målets 

                                                 
6 Se till exempel “Paruzzolo, Silvia & Mehra, Rekham & Kes, Aslihan & Ashbaugh, Charles. Targeting poverty 
and gender inequality to improve maternal health. Women deliver, International Center for Research on 
Women. Washington. 2010. http://www.icrw.org/files/publications/Targeting-Poverty-Gender-Inequality-
Improve-Maternal-Health_0.pdf (Hämtad 2012-05-22) ” 
7 Reyes, Paulina de los & Mulinari, Diana. Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 
landskap, Lund: Liber. 2005.s.90.  
8 World Health Organization, Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2008.Geneva.2010. s.22. 
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500265_eng.pdf) (Hämtad 2012-04-23) 

http://www.icrw.org/files/publications/Targeting-Poverty-Gender-Inequality-Improve-Maternal-Health_0.pdf
http://www.icrw.org/files/publications/Targeting-Poverty-Gender-Inequality-Improve-Maternal-Health_0.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500265_eng.pdf
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uppfyllande. Genom dessa teorier och kritiken utifrån dem kommer jag sedan granska FN:s 

millenniedeklaration och uppföljande resolutioner för att se hur FN möter kritiken.  

1.5 Metod/Material 
 

För att beskriva hur jag har gjort denna studie kommer jag ta det steg för steg i kronologisk 

ordning. För att kunna svara på huvudfrågeställningen ansåg jag att det var viktigt att ha en 

bakgrund till vad millenniemålen är och hur uppfyllandet av mål 5 ser ut eftersom 

frågeställningen antyder att det inte har gått framåt. Det empiriska materialet i uppsatsen är 

rapporter om millenniemålen. De rapporter som främst har använts är FN:s egen rapport ”The 

Millennium Development goals report” från 2011 och WHO rapport ”Trends in Maternal 

Mortality: 1990 to 2008” från 2010. Genom att använda dessa två rapporter kunde jag se att 

de siffror och den statistik som finns över mödradödlighet och reproduktiv hälsa verkade 

trovärdig eftersom rapporterna överensstämde med varandra. Boken ”Investing in 

Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals” användes 

även för att få en bra bakgrund till vad millenniemålen innebär och hur de kom till.  

 

I själva analysen och besvarandet av delfrågor, som sedan ledde fram till svaret på 

huvudfrågeställningen, var den metod jag använde en argumentationsanalys med inslag av 

idé- och ideologianalys.9 Primärmaterialet i denna studie var millenniedeklarationen från 2000 

som millenniemålen kommer ifrån och även resolutioner från 2005 och 2010 som är 

uppföljningar av hur det har gått med uppfyllandet av målen. Dessa FN-dokument är väldigt 

sakliga och neutrala, vilket gör att det hade varit svårt att göra en argumentationsanalys på 

varför mål 5 om mödradödhälsa inte kommer att uppnås enbart utifrån vad man har tagit upp i 

resolutionerna. För att kunna se hur FN förhöll sig till mål 5 behövde jag därför använda 

kritiken mot millenniedeklarationen och millenniemålen. Kritiken utgör sekundärmaterialet 

och den kommer från olika tidskriftsartiklar och en bok. Det min studie handlar om är väldigt 

aktuellt eftersom millenniemålen sattes 2000 och sträcker sig fram till 2015. Det finns därför 

inte så många akademiska böcker skrivna ännu. Jag valde därför att främst använda olika 

tidskriftsartiklar. De artiklar som har använts i uppsatsen har jag valt för att argumenten mot 

millenniemålen och FN:s hantering av dem bygger på de teorier som studien utgår från. Bland 

annat har jag använt Hilary Standings kapitel i boken ” Targeting Development: Critical 
                                                 
9 Bergström Göran & Boreus Kristina. Textens mening och makt, metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. 2 uppl. Lund: Studentlitterateur AB, 2005. s.89-178.  
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Perspectives on the Millennium Development Goals” och Carol Bartons artikel i “ Gender and 

Development”, som båda lyfter fram genusperspektivet på hur FN prioriterar kvinnors 

rättigheter i millenniemålen och framförallt mål 5. Vidare användes Samir Amins artikel i 

“Monthly Review” som kritiserar millenniemålen och dess utformning utifrån ett 

postkolonialistiskt perspektiv. I den del som handlar om fördelningspolitik användes 

framförallt en rapport från Guttmatcher Institute som kritiserar hur lite resurser som faktiskt 

läggs på kvinnors hälsa och hur mycket dessa resurser måste öka på den globala nivån för att 

situationen ska förbättras.  

 

När jag bearbetade sekundärmaterialet, dvs kritiken mot millenniemålen, använde jag 

argumentationsanalys genom att hitta de viktigaste påståendena eller argumenten som stödjer 

textens tes. I analysen beskrev jag sedan argumenten från de olika texterna i form av kritik 

mot millenniemålen. Kritiken bygger även på de teorier jag har använt och därför använde jag 

även en idé- och ideologianalys för att kunna identifiera dessa teorier/ideologier i materialet. 

Efter att bearbetningen av sekundärmaterialet var klart gick jag sedan tillbaka till 

primärmaterialet för att se hur FN i millenniedeklarationen och de uppföljande resolutionerna 

möter kritiken och hur de vill arbeta med millenniemålen. Något som kan vara problematiskt 

med den argumentationsanalys som jag har använt som metod kan vara att man lägger in sina 

egna tolkningar av argumenten i de texter man läser och bearbetar. Jag har strävat efter att 

hålla mig objektiv i min analys men det kan ibland vara svårt. För denna studie anser jag ändå 

att denna metod var passande för att kunna svara på huvudfrågeställningen. I diskussionen 

och slutsatsen försökte jag även fundera kring hållbarheten i argumenten och om all kritik 

kändes berättigad. I den avslutande delen ställde jag sedan upp kritiken mot FN:s bemötande 

av kritiken för att diskutera hur jag såg på problemen med uppfyllandet av mål 5 och för att 

kunna dra slutsatser och komma fram till ett svar på huvudfrågeställningen.  
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2 Bakgrund 

2.1 Om Millenniemålen 
 

För att kunna komma åt problemen med den utbredda fattigdomen i världen, förbättra hälsan 

för människor, stärka samarbeten mellan länder och verka för jämställdhet sattes det år 2000 

upp åtta mål, de så kallade millenniemålen. Ledare från hela världen samlades för att 

diskutera och lyfta fram de problem som krävde en lösning. Detta skulle vara genom att 

skriva en millenniedeklaration och sätta upp dessa mål, som länderna sedan skulle förplikta 

sig att följa och se till att de uppnås. Att målen ska uppnås gäller såväl för rika som fattiga 

länder. Men fokuset ligger främst på utvecklingsländerna, eftersom de har mest kvar att 

förbättra då det kommer till att minska fattigdom, mätta hunger, ge tillgång till rent vatten 

osv. Det första målet handlar om att halvera fattigdomen i världen och se till att minska 

hungern. Det andra målet handlar om att se till att både pojkar och flickor ska få möjlighet att 

gå i grundskolan. Det tredje handlar om att stödja kvinnor och arbeta för jämlikhet. Det fjärde, 

femte och sjätte målet handlar om hälsa och att minska barnadödligheten, mödradödlighet och 

minska spridning av HIV/AIDS och andra sjukdomar som malaria. De sjunde och åttonde 

målen handlar om att verka för hållbar utveckling, se till att alla människor har tillgång till 

rent vatten och att verka för ett globalt samarbete för att tillsammans förbättra världen. Målen 

bottnar helt enkelt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, där flera av 

artiklarna berör det som målen innefattar. Målen är även tidsbundna och sträcker sig mellan 

1990 fram till 2015 då målen alltså ska vara uppnådda.10 Det står inte uttryckligen i FN:s 

millenniedeklaration att vilken ordning målen har skulle vara en prioriteringsordning och att 

vissa anses viktigare än andra. Däremot beskrivs vissa av målen mer utförligt än andra och det 

finns även fler åtgärdspunkter för hur man ska uppnå vissa av målen medan andra bara 

nämns.11  

 

Enligt en FN-rapport från 2011, om millenniemålen och hur det ser ut i världen idag, kan man 

se att framsteg gjorts i några delar av världen kring vissa av målen. Bland annat har 

fattigdomen, trots den ekonomiska krisen, minskat något i världen. Man kan även se en ökad 
                                                 
10 UN Millennium Project, Sachs, D. Jeffery. Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the 
Millennium Development Goals. New York: Earthscan, 2005. s.1-4.  
11 United Nations Millennium Declaration, A/RES/55/2, 18 September 2000.  
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tillgång till rent vatten i många delar av världen och utbildningsmöjligheten för både flickor 

och pojkar har även förbättras. Rapporten tar dock upp problemen med att inte alla grupper 

har kunnat uppleva dessa förbättringar på grund av diskrimminering orsakad av fattigdom, 

kön, etnicitet, handikapp osv. Det är även somliga av målen som det inte alls har gått framåt 

med till exempel mål 5 om att minska mödradödligheten. 12 

 

2.2 Om mål 5, mödrahälsa 
 

FN:s millenniemål 5 har två delmål, de första är att minska mödradödligheten med 75 procent 

mellan åren 1990 och 2015 och det andra är att se till att det finns en universell tillgång till 

reproduktiv hälsa. Frågan är då hur det ser ut i världen idag? Enligt FN:s rapport om 

millenniemålen från 201113 och WHO:s, i samarbetet med andra organisationer som UNICEF, 

rapport om trender i mödradödligheten från 2010 kan man se att detta mål är ett av 

millenniemålen som haft sämst uppfyllelse. De förbättringar som har skett går långsamt och 

med tanke på att det bara är tre år kvar till 2015 kommer det med all säkerhet inte att 

uppnås.14  

 

RFSU definierar mödradödlighet som ”kvinnor som dör under graviditet, i samband med 

förlossning och upp till 42 dagar efter avslutat graviditet. En graviditet kan avslutas genom 

abort/missfall eller förlossning ibland med hjälp av kejsarsnitt.”15 Att alla kvinnor runt om i 

världen ska ha tillgång till reproduktiv hälsa menar de innebär att det ska finnas 

mödrahälsovård som kvinnor kan vända sig till under graviditeten och även vård under och 

efter en abort. Det innebär även att det ska finnas information och tillgång till 

preventivmedel.16 Det finns olika orsaker till varför kvinnor dör i samband med en graviditet. 

Ofta handlar det om direkta förlossningsskador då kvinnor dör på grund av till exempel 

blödningar eller preeklampsi. Detta kan i sin tur leda till eklampsi, vilket kännetecknas av att 

                                                 
12 United Nations, The Millennium Development goals report. New York: United Nations. 2011. s. 4-5. 
(http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf) (Hämtad 2012-04-23) 
13 Ibid.s.28-35.  
14 World Health Organization, Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2008.Geneva.2010. s.1-3. 
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500265_eng.pdf) (Hämtad 2012-04-23) 
15 Rogala, Christina, RFSU. Mödradödlighet ur ett svenskt historiskt perspektiv och nutidens globala. 
Stockholm. 2011.s. 3(http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Rapporter-studier/rapport-
modradodlighet110201.pdf?epslanguage=sv) (Hämtad 2012-04-23) 
16 Ibid,s.8.  

http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500265_eng.pdf
http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Rapporter-studier/rapport-modradodlighet110201.pdf?epslanguage=sv
http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Rapporter-studier/rapport-modradodlighet110201.pdf?epslanguage=sv
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blodtrycket höjs, man kan få krampanfall och bli medvetslös och i svåra fall påverkas njuren 

och levern och kan även leda till hjärnblödning. Orsaker till detta kan vara felbehandling på 

något sätt. Exempel på detta är att det inte finns tillräckligt bra utrustning, att något går snett 

med bedövning eller ett kejsarsnitt. Det finns även indirekta orsaker som kan handla om att 

kvinnor dör på grund av en sjukdom som de redan hade innan graviditeten. Det kan till 

exempel handla om hjärt- eller njursjukdomar.17 

 

Det finns även många andra bidragande faktorer till varför kvinnor dör i samband med 

graviditeter. HIV/AIDS och andra sjukdomar, som malaria i områden där det är vanligt, 

påverkar kvinnors hälsotillstånd. De två delmålen går även in i varandra eftersom så länge det 

inte finns universell tillgång till reproduktiv hälsa kommer risken att dö i samband med en 

graviditet att fortsätta vara hög. I de länder där det inte finns tillgång till bra sjukvård med 

utbildad personal är det även flest kvinnor som dör av mödradödlighet. Antalet aborter som 

inte går till på rätt sätt på grund av bristande sjukvård är även en orsak till mödradödlighet. 

Detta skulle bland annat kunna lösas genom att information och utbildning om 

familjeplanering och preventivmedel fanns tillgängligt för kvinnor. Något som genomsyrar 

problemen med mödradödlighet är även fattigdom och att kvinnor diskrimmineras på grund 

av att de är kvinnor. På grund av fattigdom finns det inte tillgång till tillräckligt näringsrik mat 

för mamman och barnet, man har inte råd att ta sig till närmaste sjukhus och i vissa länder 

finns heller ingen tillgång till ett välfungerade transportsystem, så att det är lätt att ta sig från 

landsbyggd in till närmsta sjukhus.18 

 

Enligt WHO:s rapport, om mödradödligheten i världen och hur det har sett ut mellan åren 

1990-2008, har det i många länder inte hänt tillräckligt mycket för att nå målet. För att målet 

ska kunna uppnås, vilket då innebär att antalet kvinnor som dör ska minska med 75 procent 

mellan åren 1990-2015, förutsätter det att det i genomsnitt sker en årlig minskning på 5,5 

procent. Om man ser till hur det såg ut i stort i världen mellan år 1990-2008 så var det en 

minskning med enbart 2,3 procent. De områden i världen där flest kvinnor dör är i länder i 

Afrika söder om Sahara där det bara minskade med 1,7 procent.19 År 2008 var det alltså 640 

                                                 
17 World Health Organization, Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2008.Geneva.2010. s.4. 
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500265_eng.pdf) (Hämtad 2012-04-23) 
18 United Nations Development Group, Thematic Paper on MDG 4, 5 and 6. 2010. s. 3-4. 
http://www.undg.org/docs/11421/MDG4-6_1954-UNDG-MDG456-LR.pdf (Hämtad 2012-04-23)  
19 World Health Organization, Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2008.Geneva.2010. s.22. 
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500265_eng.pdf) (Hämtad 2012-04-23) 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500265_eng.pdf
http://www.undg.org/docs/11421/MDG4-6_1954-UNDG-MDG456-LR.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500265_eng.pdf
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kvinnor som dog per 100.000 levande födda barn i områden i Afrika söder om Sahara. 

Motsvarande siffror för södra Asien var 280/100,000 och för Oceanien 230/100,000. Om man 

ser till hur det såg ut överlag i utvecklingsländer mellan 1990-2008 så skedde en minskning 

av antalet kvinnor som dog på grund av mödradödlighet med 34 procent.20 Mellan 1990-2010 

skedde en minskning av mödradödligheten till 47 procent vilket visar på vissa framsteg.  Men 

det är inte tillräckligt för att målet ska kunna uppnås. Det går för långsamt och det skulle 

krävas en väldigt stor minskning mellan 2011 och 2015 för att målet ska kunna uppnås.21 

 

Reproduktiv hälsa definierades under International Conference on Population and 

Development (ICPD) i Kairo 1999 som ”Reproductive health is the complete physical, mental 

and social wellbeing in all matters related to the reproductive system. This implies that people 

are able to have a satisfying and safe sex life and that they have the capacity to have children 

and the freedom to decide if and when to do so[…]”22 I millenniedeklarationen från år 2000 

står dock inte tillgången till reproduktiv hälsa med utan där tar man bara upp delen om att 

minska mödradödligheten.23 Däremot om man läser resolutionen från millenniemåltoppmötet 

från 2005 tar man upp reproduktiv hälsa och att detta ska finnas med i målen som handlar om 

att förbättra mödrahälsan.24 Enligt FN:s rapport från 2011 var det en ökning från 1990 till 

2009 av antalet kvinnor i utvecklingsländer, som åtminstone en gång, besökte mödravård med 

specialiserad personal under graviditeten. Men att bara få tillgång till den vård man behöver 

under graviditeten en gång räcker inte utan man har satt upp ett minimum på fyra besök hos 

specialiserade läkare, sjuksystrar, barnmorskor för att en kvinna ska få den hjälp hon behöver 

och för att man ska kunna hitta eventuella problem tidigt. Här kan man se att det var alldeles 

för få som hade tillgång till vård fyra eller fler gånger under sin graviditet mellan åren 1990-

2009. Det var 51 procent i utvecklingsländer som hade kommit på fyra eller fler besök hos 

någon som erbjuder hjälp vid graviditet. Det finns även problem med att inte antalet 

tonårsgraviditeter minskar tillräckligt mycket. I Afrika söder om Sahara var det år 2008, 122 

                                                 
20 United Nations, The Millennium Development goals report. New York: United Nations. 2011. s. 28-29. 
(http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf) (Hämtad 2012-04-23) 
21 WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank. Trends in maternal mortality: 1990-2010. Geneva. 2012. 
s.22.http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2012/Trends_in_maternal_mortalit
y_A4-1.pdf (Hämtad 2012-05-18)  
22Standing, Hilary, Towards reproductive health for all? Targeting Development: Critical Perspectives on the 
Millennium Development Goals, Black Richard and White Howard (red), 235-255, New York: Routledge, 2004. 
s. 240.  
23 United Nations Millennium Declaration, A/RES/55/2, 18 September 2000,Para 19.  
24 2005 World Summit Outcome, A/RES/60/1, 24 Oktober 2005, Para.57(g).  

http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2012/Trends_in_maternal_mortality_A4-1.pdf
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2012/Trends_in_maternal_mortality_A4-1.pdf
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födslar per 1000 kvinnor i åldrarna 15-19. Detta är ett problem på grund av att graviditeter 

och födslar när en kvinna är väldigt ung medför risker. Det är även väldigt få i Afrika söder 

om Sahara som använder sig av någon form av födelsekontroll, till exempel olika typer av 

preventivmedel som kondom och p-piller. År 2008 var det enbart 22 procent av kvinnor i 

åldrarna 15-49 som använde sig av detta. 25 

                                                 
25United Nations, The Millennium Development goals report. New York: United Nations. 2011. s. 30-35. 
(http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf) (Hämtad 2012-04-23) 
 

http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf
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3 Vad säger kritiken? 

Den kritik som kommer lyftas fram i detta kapitel kommer utgå från de tre olika teorierna som 

används i uppsatsen, genus, postkolonialism och fördelningspolitik. Detta för att argumenten 

mot millenniemålen bottnar i idé- och ideologi perspektiv som behövs för att förstå hur 

kritikerna argumenterar.  

3.1 Genusteori 
 
Om man ska titta på kritiken mot målen, och då framförallt mål 5 om mödrahälsa, får man gå 

tillbaka till vad som hade skett kring dessa frågor innan millenniemålen skrevs och då 

millenniedeklarationen publicerades. Diskussioner kring kvinnors rättigheter och då specifikt 

om kvinnors rätt till reproduktiv hälsa har kommit upp på FN konferenser innan 

millenniemålen sattes. Framförallt var det under ICPD i Kairo som detta lyftes fram ordentligt 

och man betonade rätten till att få tillgång till bland annat familjeplaneringsrådgivning, vård 

vid aborter, utbildning om könssjukdomar och preventivmedel osv.26 Vidare är även 

kvinnokonferenserna i Beijing viktiga för kvinnopolitiken. Under den fjärde konferensen i 

Beijing år 1995 tog man fram Beijing deklarationen och platform for action. I denna tog man 

bland annat upp att stater, internationella organisationer, icke-statliga organisationer och den 

privata sektorn har ansvar för att verka för jämlikhet mellan män och kvinnor, stoppa våldet 

mot kvinnor, motverka diskriminering av kvinnor inom utbildning, media, den offentliga 

sektorn osv.27 Då millenniemålen publicerades i samband med att millenniedeklarationen 

skrevs år 2000 var det många kvinnoorganisationer som kritiserade millenniemålen. Kritiken 

låg bland annat i att millenniemålen inte var till någon större nytta för att förbättra kvinnors 

situation i världen. Detta på grund utav att man menade att det man hade satt upp som punkter 

under ICPD och ”Beijing platform for action” var mycket mer omfattande och ett viktigare 

                                                 
26 Standing, Hilary, Towards reproductive health for all? Targeting Development: Critical Perspectives on the 
Millennium Development Goals, Black Richard and White Howard (red), 235-255, New York: Routledge, 2004. 
s.238-241. 
27 Beijing Declaration and Platform for action, fourth world conference on women: action for equality, 
development and peace, UN doc. A/CONF.177/20, 15 September 1995. 
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redskap i arbetet med kvinnofrågor. Medan man ansåg att millenniemålen var väldigt 

begränsade i hur man ska verka för jämliket och stärka kvinnor ställning.28 

 

Kritiken mot millenniemålen ligger även i att trots det viktiga arbetet för kvinnors 

reproduktiva rättigheter, som gjordes i samband med ICPD, så fanns detta inte nämnt 

överhuvudtaget i millenniedeklarationen från 2000. Detta blev FN hårt kritiserat av från 

många olika håll. I millenniemålen finns det med att flickor ska få gå i skolan, ska få ta del av 

beslutsfattande men att målet om kvinnors hälsa var begränsat till att minska mödradödlighet 

motsatte sig kritiker starkt. Varför reproduktiva rättigheter inte var med i millenniemålen från 

2000 menar kritiker har olika orsaker. Den främsta orsaken som kritiker lyfter fram är 

problemen med att både högt uppsatta personer inom FN och representanter från olika länder 

hade så stort inflytande på vad som fick vara med i millenniemålen eftersom deras 

ståndpunkter var negativa för kvinnors rättigheter i millenniemålen. Det fanns bland annat 

motsättningar från olika utvecklingsländer inom ”G-77” gruppen. Det faktum att man inom 

FN inte lät kvinnor från dessa länder, som drivit frågor om reproduktiv hälsa, komma till tals 

är problematiskt eftersom man hade kunnat få andra perspektiv på vad som var viktigt att ha 

med i målen. Kritiker menar att det helt enkelt inte fanns någon vilja bland vissa aktörer inom 

FN att främja kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter .29 Denna motvilja bottnade 

många gånger i att representanter från till exempel konservativa religiösa grupper från 

Vatikanen, USA och Iran inte ville veta av att familjeplanering inom reproduktiv hälsa skulle 

kunna tillåta abort.30 Det handlade även om att det i många länder ansågs hamna innanför den 

privata sfären där staten eller det internationella samfundet inte borde blanda sig i. Inför 

summeringen av millenniemålen i FN år 2005 gav ”Millennium Project” gruppen, som leddes 

av Jeff Sachs, ut rapporter om hur millenniemålen skulle uppnås. De hävdade att de även hade 

fått i uppdrag av generalsekreteraren att föra in reproduktiva rättigheter på agendan igen, 

vilket kritiker motsatte sig då de hade läst rapporterna. Kritikerna menade att det inte var 

                                                 
28 Barton, Carol, Where to for Women`s movement and the MDGs? Gender and Development. Vol.13, No1, 
2005: 25-35. s.25. 
29 Crossette, Barbara. Reproductive Health and the Millennium Development Goals: The Missing Link. Studies 
in family planning. Vol 36, No 1, 2005: 71-79. s.71-76.  
30 Standing, Hilary, Towards reproductive health for all? Targeting Development: Critical Perspectives on the 
Millennium Development Goals, Black Richard and White Howard (red), 235-255, New York: Routledge, 2004. 
s.236-237.  
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någon större skillnad i vilket stöd detta fick i ”Millennium Project” rapporterna jämfört med 

vad de fått tidigare.31  

 

Peggy Antrobus som har varit aktiv i olika kvinnoorganisationer sedan 1975 uttrycker i sin 

artikel att millenniemålen är ett ”jippo” som gör att man tappar fokus på var de borde ligga, 

nämligen på att använda ”Beijing platform for action” för att förbättra kvinnors situation. 

Peggy Antrobus kritiserar även fixeringen vid att kunna mäta hur det går med målen som har 

satts upp eftersom det är väldigt svårt att mäta hur kvinnors ställning har förbättras och 

huruvida jämlikheten har ökat. Antrobus betonar att man inte överhuvudtaget har visat på en 

medvetenhet om hur målen ska kunna uppnås i den ”sociala, politiska och ekonomiska 

kontexten där de ska implementeras”. Argumentet för detta är bland annat att den växande 

neoliberalismen som förespråkar privatisering gör att stater, som är de som har förpliktat sig 

att se till att målen uppnås, blir mer begränsade i takt med att allt mer privatiseras. En följd av 

detta är att det blir svårt för stater att uppnå målen då detta inte har tagits i beaktande. 32 

Privatisering av hälsovården är helt enkelt problematiskt. Eftersom mödradödlighet är ett så 

pass stort problem så är det beroende av att det finns ett fungerande hälsosystem som omfattar 

både statlig och privat hälsovård.33  

 

Kritiken om problemen med att millenniemålen inte har tagits i beaktande i en bredare 

samhällskontext utan är begränsat till en utvecklingsagenda skriver även Carol Barton om i 

sin artikel. Hon betonar problematiken med globaliseringen för främjandet av kvinnors 

rättigheter. Barton gör det utifrån att det är neoliberalism, en västerländskdominans då det 

gäller kultur, media, traditioner osv, som har gjort att fundamentalism och betydelsen av att 

hålla fast vid sina egna traditioner har ökat. Men även den nationella fixeringen av säkerhet 

efter händelser som ”11 september” har gjort att kvinnors rättigheter och utrymme har kommit 

att försummats. Detta gäller så väl på nationellnivå som på internationellnivå inom FN där 

                                                 
31 Crossette, Barbara. Reproductive Health and the Millennium Development Goals: The Missing Link. Studies 
in family planning. Vol 36, No 1, 2005:71-79. s.75-78.  
32 Antrobus, Peggy, Gender Equality in the New millennium: Goal or Gimmick? Caribbean Quarterly. Vol.52, 
No 2/3, 2006:39-50. s.39-41.  
33 Unger, Jean-Pierre & Van Dessel, Patrick &  Sen, Kasturi & De Paeped, Pierre. International  health policy 
and stagnating maternal mortality : is there a causal  link? Reproductive health matters. Vol 17, Issue 33, 
2009:91-104.s. 93.  
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vissa länder har stark påverkan på vad som ska vara på dagordningen och vad som kan 

betraktas vara kvinnors rättigheter.34  

 

En annan kritik från kvinnoorganisationer som har riktats mot målen handlar även om att man 

i utformningen av millenniemålen inte har utgått från till exempel CEDAW. 

Kvinnoorganisationer anser att man även inom dessa mål ska tala om kvinnor som 

rättighetsbärare och att de kan få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda för att de är 

människor. Inte enbart tala om kvinnor på ett sätt som handlar om hur de kommer påverkas av 

de insatser som görs med stöd av millenniemålen. Många anser även att det är problematiskt 

att kvinnors underordning inom den privata sfären inte lyfts fram i millenniemålen. Det 

handlar bland annat om våld mot kvinnor som är ett utbrett problem och borde 

uppmärksammats i målen.35 

3.2 Postkolonialistisk teori 
 

Något som kritiker lyfter fram mot utformningen av målen är att de som faktiskt drabbas av 

mödradödligheten eller något av de andra målen inte har fått vara med och påverka. Det är 

”experter” framförallt från västländer som har suttit och bestämt vad man måste göras och vad 

som är bäst för dessa människor. Denna ”top-down” strategi gör att de drabbades röster inte 

blir lyssnade på utan någon annan har bestämt sig för vad som är rätt att göra.36 Det handlar 

även om att notera i vilka länder där det är flest kvinnor som drabbas av problemen med 

mödrahälsan. Som nämnts tidigare är det i länder i Afrika söder om Sahara som flest kvinnor 

dör på grund graviditet och att det inte finns tillgång till reproduktiv hälsovård.37 Det är alltså 

fråga om kvinnor som är fattiga och inte har hög status i samhället både på grund av att de är 

kvinnor, fattiga och kanske även för att de tillhör en viss folkgrupp. Dessa kvinnors röster fick 

inget utrymme i utformningen av millenniemålen.38  

 

                                                 
34 Barton, Carol, Where to for Women`s movement and the MDGs? Gender and Development. Vol.13, No1, 
2005: 25-35. s.25. 
35 Ibid, s.29. 
36 Nayar K.R. och Razum Oliver. Millennium Development Goals and Health: Another Selective Development? 
International Studies. Vol. 43, No 317, 2006:317-322. s. 319. 
37 United Nations, The Millennium Development goals report. New York: United Nations. 2011. s.28-35. 
(http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf) (Hämtad 2012-04-23) 
38 Barton, Carol, Where to for Women`s movement and the MDGs? Gender and Development. Vol.13, No1, 
2005: 25-35. s.29. 

http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf
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Denna kritik riktas även mot FN i stort. Det är vissa länder som har en dominerande ställning 

inom FN och som kan få som de vill. Samir Amin lyfter i sin artikel fram USA, Europa och 

Japan som de ledande makterna. Kritiken som lyfts fram här är även kopplad till 

postkolonialism och hur de tidigare imperiemakterna är de som fortfarande tar mest plats 

medan länder som var koloniserade får litet utrymme. Detta gäller även millenniemålen, 

eftersom kritiken mot hur de diskuterades fram ligger i vilken begränsad representation av 

personer från olika länder som var delaktiga då målen skulle formuleras. Framförallt handlar 

det även om vilka länder som i slutändan fick vara med och påverka och det var inte länder 

från söder, som ju faktiskt är de länder som är drabbade av många av problemen som tas upp i 

millenniemålen.39 

 

Kritiken mot millenniemålen handlar även om att det egentligen inte finns någon politisk vilja 

bakom dem utan att imperiemakterna vill få ut något annat av målen och som tjänar egna 

syften. Samir Amin kritiserar att uppfyllandet av de mål som handlar om hälsa och då 

framförallt mål 5 i detta fall blir problematisk då det påstådda samarbetet mellan nord och syd 

inte är genuint.  Istället gör de gamla imperiemakterna det som gynnar de själva bäst, vilket 

många gånger inte handlar om vad som är bäst för kvinnorna som är drabbade. Att förbättra 

hälsan förväntas gå ihop med neoliberala initiativ som att öka privatiseringen blir väldigt 

problematiskt eftersom de statliga alternativen försvinner. Millenniemålen heter 

”Development goals” på engelska men att man skulle verka för utveckling är bara tomma ord.  

Det finns ingen vilja att komma åt de ekonomiska och sociala maktstrukturer som skulle 

kunna komma att påverkar ens eget land utan målen är i utvecklingssynpunkt begränsat till att 

minska fattigdomen och att verka för stabilt och bra styrelseskick i länder. Att det då skulle 

finnas en vilja från USA, Europa att hjälpa Afrikas länder att ”utvecklas” och få ta del i 

globaliseringen genom att gå in med kapital är bara en täckmantel för vad man egentligen är 

ute efter. Det finns fortfarande precis som under kolonialtiden stora ekonomiska intressen i 

afrikanska länder i till exempel olika naturresurser som är en av orsaken till varför man vill 

”hjälpa” dessa länder. 40 

 

 

                                                 
39 Amin, Samir, The Millennium Development goals, a critique from the South. Monthly Review. Vol. 57, Issue 
10, 2006:1-15. s.1-2. 
40 Amin, Samir, The Millennium Development goals, a critique from the South. Monthly Review. Vol. 57, Issue 
10, 2006:1-15. s.3-11. 
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3.3 Fördelningspolitik  
 

Det finns problem med att man i formuleringen av målen har fokuserat mycket på att allt ska 

kunna vara mätbart och man vill kunna visa på snabba och effektiva resultat. En förutsättning 

för att det ska finnas en vilja att satsa pengar internationellt och nationellt är just att man vill 

kunna se effekten av vad man har investerat. Detta kan bli problematiskt med uppfyllandet av 

mål 5 eftersom information och data om mödradödlighet och reproduktiv hälsa länge har varit 

svårt att mäta. Framförallt i utvecklingsländer är det svårt att få tillgång till denna typ av 

information eftersom det är kostsamt att ha omfattande system för att samla in data. Detta är 

problematiskt på grund av att det är svårt att få en sann helhetsbild över hur omfattande 

problemen faktiskt är med hur många kvinnor som drabbas. Det är vidare problematiskt på 

grund av att det kan vara svårt att mäta hur investeringar har gett effekt på kort sikt och därför 

väljer man att fokusera mer på mål som är ”lättare” att mäta.41  

 

I dagsläget lägger man globalt ungefär 11,8 miljarder amerikanska dollar på reproduktiv hälsa 

och att minska mödradödligheten. Det faktum att målets uppfyllande går väldigt långsamt 

kräver en större satsning. Enligt en rapport från Guttmacher Institute som arbetar med 

reproduktivhälsa skulle en summa på 24, 6 miljarder amerikanska dollar vara nödvändigt för 

att det ska vara möjligt att uppnå mål 5. Dessa pengar skulle kunna göra stora skillnader för 

kvinnors hälsa. Det skulle minska antalet kvinnor som dör på grund av komplikationer under 

graviditeten. Om mer pengar satsas på familjeplanering skulle färre oplanerade graviditeter 

förekomma och det skulle även kunna ske en minskning av dödsfall på grund av aborter som 

inte är säkra för kvinnorna. I rapporten tar man även upp fördelar med att satsa mer på 

familjeplanering för att det kommer spara in pengar på mödravården på långsikt. Eftersom 

färre kvinnor kommer att bli gravida oplanerat och detta gör att färre kommer vara i behov av 

mödravård.42 Under Women Delivers konferens om kvinnohälsa år 2010 uttalade sig Sharon 

Camp, som arbetar på Guttmacher Institute, om att det läggs alldeles för lite pengar på 

kvinnors hälsa. Hon menade att detta kan ställas i kontrast mot hur mycket pengar som till 

exempel ”delas ut i bonusar på Wall Street”, vilket är mer än vad som läggs på kvinnors 

                                                 
41 Standing, Hilary, Towards reproductive health for all? Targeting Development: Critical Perspectives on the 
Millennium Development Goals, Black Richard and White Howard (red), 235-255, New York: Routledge, 2004. 
s.12 och 243.  
42 Guttmatcher Institute, Facts on Investing in family planning and Maternal and Newborn Health. 2010. s.1-2. 
http://www.guttmacher.org/pubs/FB-AIU-summary.pdf (Hämtad 2012-05-06). 

http://www.guttmacher.org/pubs/FB-AIU-summary.pdf
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hälsa.43 Det kan även ställas i kontrast mot hur mycket pengar som årligen läggs på militära 

operationer, interventioner osv vilket årligen handlar om summor uppgående till 1,464 

miljarder amerikanska dollar. Det handlar mycket om vilka prioriteringar man gör och vad 

som anses viktigast att lägga pengar på. Hälsovården, så att inte kvinnor dör varje år på grund 

av problem som skulle kunna åtgärdas om det bara satsades mer pengar eller militären för att 

man ska kunna köpa in fler vapen? 44 

3.4 Summering 
 

 
I detta kaptitel har bland annat följade kritik tagits upp mot millenniemålen och problematiken 

kring målens uppfyllande, nämligen att det handlar om att millenniemålen anses vara väldigt 

begränsade i arbetet med kvinnofrågor jämfört med andra handlingsplaner som Beijing 

platform for action och ICPD. Därför menar kritiker att målen inte fyller någon viktig 

funktion utan snarare distraherar stater från att fokusera på mer omfattande internationella 

dokument som de har förpliktat sig att främja. Kritiker menar att svårigheter med uppfyllande 

av mål 5 handlar om att målet förväntas fungera ihop med neoliberala initiativ och 

privatisering vilket förminskar det statliga ansvaret, som är viktigt för uppfyllandet.45 Det 

riktas stark kritik mot att man i millenniedeklarationen från 2000 hade begränsat målet om att 

förbättra mödrahälsa till att minska mödradödlighet och inte tagit med något om reproduktiva 

rättigheter. Detta menar kritiker handlar om att vissa aktörer inom FN motsätter sig kvinnors 

rätt till reproduktiv hälsa bland annat på grund av starka åsikter om abortfrågan.46 Vidare tar 

kapitlet upp kritik som handlar om hur vissa aktörer inom FN har mer makt och inflytande än 

andra över vad som ska vara på agendan. Det finns kritik mot att det enbart är de gamla 

imperiemakterna som var med och påverkade millenniemålens utformning medan de som 

målen främst riktar sig till inte fick vara med och påverka. Det finns vidare kritik mot den 

                                                 
43 TT, Tidningarnas Telegrambyrå. FN: Mål om mödradödlighet nås inte. Dagens Nyheter. 2010-06-08. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-mal-om-modradodlighet-nas-inte (Hämtad 2012-04-16) 
44 Women’s International League for Peace and Freedom. You get what you pay for. 2009. 
http://www.peacewomen.org/assets/file/Resources/NGO/disarm_yougetpay_wilpf_2009.pdf (Hämtad 2012-05-
06) 
45 Antrobus, Peggy, Gender Equality in the New millennium: Goal or Gimmick? Caribbean Quarterly. Vol.52, 
No 2/3, 2006:39-50. s.39-41.  
46 Standing, Hilary, Towards reproductive health for all? Targeting Development: Critical Perspectives on the 
Millennium Development Goals, Black Richard and White Howard (red), 235-255, New York: Routledge, 2004. 
s. 236-237.  
 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-mal-om-modradodlighet-nas-inte
http://www.peacewomen.org/assets/file/Resources/NGO/disarm_yougetpay_wilpf_2009.pdf
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egentliga politiska viljan att uppnå målen och att stödja utvecklingsländer då kritiker menar 

att det handlar mycket om att få ut egen ekonomiska vinning.47 Prioriteringen av mål 5 

resursmässigt är enligt kritiker alldeles för låg och en ökning av investeringar i hälsofrågor 

skulle kunna förbättra uppfyllandet av målet.48 För att gå vidare behöver vi nu i nästa kapitel 

se hur FN möter denna kritik utifrån vad man har tagit upp i millenniedeklarationen och i en 

uppföljning av millenniemålen från 2010. 

                                                 
47 Amin, Samir, The Millennium Development goals, a critique from the South. Monthly Review. Vol. 57, Issue 
10, 2006:1-15. s. 3-11. 
48 Guttmatcher Institute, Facts on Investing in family planning and Maternal and Newborn Health. 2010. s.1-2. 
http://www.guttmacher.org/pubs/FB-AIU-summary.pdf (Hämtad 2012-05-06). 
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4 Vad säger FN? 

4.1 Genusteori 
 
För att möta kritiken om att millenniemålen inte ger en lika bra utgångspunkt för att arbeta 

med kvinnors rättigheter som Beijing platform for action, handlingsplanen från ICPD och 

CEDAW kan man i FN:s resolution om millenniemålen från 2010 se att man vill verka för att 

använda dessa i arbetet med kvinnors rättigheter och att även de olika punkterna från Beijing 

plattformen ska uppnås. Bland annat tar de upp våld mot kvinnor som en punkt som man ska 

arbeta för att motverka och förebygga.49 Det kanske allra viktigaste är att man tar upp 

reproduktiv hälsa mer utförligt än man gjorde då det först nämndes under toppmötet år 

2005.50 I resolutionen konstaterar man att det inte har hänt tillräckligt mycket för att kunna 

minska mödradödligheten och förbättra reproduktiv hälsa vilket man även uttrycker oro 

över.51 För att åtgärda detta vill man öka sina insatser att försöka göra något åt problemen och 

bland annat genom att använda sig av det globala samarbetet men även att nationella 

hälsosystem ska stödjas. De betonar vikten av att alla ska få tillgång till kunskap och stöd om 

familjeplanering. Vidare vill de även åtgärda de problem som tillsammans orsakar 

mödradödlighet som fattigdom, inte tillräckligt bra hälsovård, ojämlikhet mellan könen och 

även våldet mot kvinnor.52 

 

För att förbättra hälsa skriver de att de vill verka för ”global public health for all to achieve 

the Millennium Development Goals”53 Detta ska göras genom att stödja nationella strategier i 

arbetet med att förbättra hälsovården och även infrastrukturen som underlättar för åtkomsten. 

Det ska vara möjligt att få tillgång till hälsovård oavsett vilken status man har i samhället och 

även om man är fattig. För att kvinnor och barn ska få bättre tillgång till hälsovård vill man 

även kombinera detta med att verka för jämlikhet mellan könen och att kvinnor ska ha rätt till 

självbestämmande. Vidare vill man även skapa bättra tillgång till information och data på 

                                                 
49 Keeping the Promise: united to achieve the Millennium Development Goals. A/RES/61/1. 19 oktober 2010.  
Para.72 (a) och (g). 
50 2005 World Summit Outcome, A/RES/60/1, 24 Oktober 2005, Para.57(g). 
51 Keeping the Promise: united to achieve the Millennium Development Goals. A/RES/61/1. 19 oktober 2010.  
Para.20.  
52 Ibid. Para. 44 och 75 
53 Ibid, Para. 73.  
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vilka som kan använda hälsovården och i vilken utsträckning människor diskrimmineras och 

inte får tillgång till sjukvård. På den internationella nivån ska samarbetet mellan länderna 

stärkas så att kunskap om hälsa sprids.54 Samtidigt som man vill främja den statliga 

hälsovården i länder vill man även lyfta fram vikten av privatisering som medel för utveckling 

i länder. Framförallt då det gäller att minska fattigdom menar man att privata sektorn är viktig 

och kan komma med förslag till förbättringar. Privatiseringen ska även bygga på ett samarbete 

med den statliga sektorn för att utveckling ska gå framåt genom att det kommer initiativ från 

båda håll.55  

 

Ansvaret för uppfyllandet av millenniemålen ligger enligt millenniedeklarationen på en 

globalnivå då man ska ta ett kollektivt ansvar för att målen ska uppnås.56 Det nationella 

ansvaret menar man är nödvändigt för utvecklingen av länder men i takt med att världen blir 

allt mer globaliserad krävs även kollektivt ansvar.57 De uttrycker även att de vill stärka FN för 

att organisationen ska kunna vara ett mer effektivt verktyg för utvecklingsarbetet, minska 

fattigdom osv.58 

4.2 Postkolonialistisk teori 
 
I millenniedeklarationen tar FN upp att man vill att globaliseringen i världen ska vara något 

som alla kan ha nytta av och som leder till positiva effekter för alla. För att utvecklingsländer 

ska ha möjlighet att utvecklas och vara en del av globaliseringen ska de göras insatser på den 

politiska nivån och även på det ekonomiska planet.59 I uppföljningen av målen från 2010 

lyfter man fram FN som en väldigt viktig del i uppfyllande av målen och att de har en stor 

påverkan på utvecklingsarbetet eftersom de har så många medlemmar och har mandat att 

kunna göra mycket. Samtidigt som de även tar upp vikten av att icke-statliga organisationer 

och andra privata aktörer ska verka i länder för utveckling och för uppfyllandet av målen.60 

                                                 
54Keeping the Promise: united to achieve the Millennium Development Goals. A/RES/61/1. 19 oktober 2010.  
Para. 73 (a-q) 
55 Ibid. Para. 56. 
56 United Nations Millennium Declaration, A/RES/55/2, 18 September 2000,Para 2.  
57 Keeping the Promise: united to achieve the Millennium Development Goals. A/RES/61/1. 19 oktober 2010.  
Para.10. 
58 United Nations Millennium Declaration, A/RES/55/2, 18 September 2000,Para 29. 
59 Ibid, Para 5.  
60 Keeping the Promise: united to achieve the Millennium Development Goals. A/RES/61/1. 19 oktober 2010.  
Para. 14 och 17.  
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För att möta kritiken om den låga representationen av utvecklingsländer i utformningen av 

målen tar man i resolutionen från 2010 upp att man för att förbättra den ekonomiska 

situationen vill verka för att en ökad representation av dessa länder. Dock inte inom FN utan i 

”World Bank” och ”International Monetary Fund”. Man vill även stärka syd-syd samarbetet 

som ska vara som ett komplement till nord-syd samarbetet.61  

 

I resolutionerna är det svårt att utläsa något som direkt möter kritiken från det 

postkolonialistiska perspektivet och då om hur de gamla imperiemakterna fortfarande 

utnyttjar de afrikanska länderna. Däremot är det mycket fokus i resolutionerna på att hjälpa 

Afrika som man menar behöver mest stöd i sitt utvecklingsarbete. I millenniedeklarationen 

står det bland annat att man vill hjälpa afrikanska länder att stoppa spridningen av HIV/AIDS, 

bygga upp demokratier och minska fattigdomen.62 I resolutionen från 2010 fortsätter de att 

konstatera de problem som finns med uppfyllandet av millenniemålen i afrikanska länder. 

Bland annat lyfter de fram finanskrisen som en orsak till de stora ekonomiska problem som 

finns i dessa länder och hur detta påverkat utvecklingen.63 I rapporterna i ”Investing in 

Development: A practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals”, som 

MilleniumProject gruppen skrev på uppdrag av generalsekreteraren, tar man upp Afrikas 

länders speciella behov av hjälp. Här lyfter man fram Europas påverkan på varför Afrikas 

länder ligger så mycket efter i utvecklingen idag. Men inte genom dagens händelser utan 

genom den historiska aspekten på kolonialtiden och hur imperiemakterna utnyttjade länderna 

och människorna.64  

4.3  Fördelningspolitik  
 
I millenniedeklarationen och resolutionerna hittar man inte direkt någon motivering till varför 

man ska kunna mäta målen som sätts upp. Istället handlar det mer om vad som ska göras och 

hur det ska kunna åstadkommas. Däremot vill man förbättra förutsättningarna i 

                                                 
61 Keeping the Promise: united to achieve the Millennium Development Goals. A/RES/61/1. 19 oktober 2010.   
Para.40 och 62.  
62 United Nations Millennium Declaration, A/RES/55/2, 18 September 2000. Para 27-28.  
63 Keeping the Promise: united to achieve the Millennium Development Goals. A/RES/61/1. 19 oktober 2010. 
Para. 33.  
64 UN Millennium Project, Sachs, D. Jeffery. Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the 
Millennium Development Goals. New York: (Earthscan), 2005.s. 151-152.  
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utvecklingsländer att kunna få fram bättre data och information på om kvinnor särbehandlas i 

olika sammanhang vilket inkluderar hälsovården.65  

 

I millenniedeklarationen står det kort om grunden till mål 5 om att minska mödradödligheten 

men inget om vilka insatser som ska göras. Vid andra punkter som hur man ska bevara fred 

och säkerhet i världen står det att de resurser som behövs för att gå in med fredsbevarande 

styrkor, förbygga konflikter osv ska läggas på detta.66 Vidare i resolutionen från 2010 står det 

inte konkret något om hur mycket man ska satsa för att kunna förbättra förutsättningar för att 

uppfylla mål 5. Det som står är att man vill öka sina insatser och vad man vill lägga fokus på. 

Bland annat att det ska finnas tillgång till utbildad och kompetent personal som kan arbeta 

med reproduktiv hälsa och mödravård. Man betonar även hur viktigt det är att alla kvinnor 

och män både unga och gamla ska ha få information och möjligheter till familjeplanering. Det 

man även vill lägga mycket fokus på från FN:s sida är att stödja nationella strategier och 

program för hur man ska förbättra hälsovården. Man vill ge stöd åt att förbättra infrastruktur 

och andra resurser som gör att även de fattiga och mest utsatta kan få tillgång till den vård de 

behöver. 67  

4.4 Summering 
 
I detta kapitel har FN fått möta kritiken mot millenniemålen utifrån vad som står i 

millenniedeklarationen och resolutionerna från 2005 och 2010. För att stärka arbetet med 

kvinnors rättigheter vill man från FN:s sida även uppnå det som omfattas av CEDAW, Beijing 

platform for action och ICPD. FN uttrycker även en oro över att uppfyllandet av mål 5 inte 

går framåt och man vill därför öka investeringarna för att förbättra dessa kvinnors situation. 

Reproduktiv hälsa beskriver man även mer utförligt än tidigare och man vill bland annat satsa 

på information och utbildning om familjeplanering. Hälsovården ska bygga på ett samarbete 

mellan den statliga och privata sektorn och man ska verka för att stödja nationella program. 

Vidare är staterna viktiga för utvecklingsarbetet och ska ta ansvar för sina åtaganden, men 

även FN har en viktig roll. Man ska verka för att stärka nord-syd samarbetet men även syd-

syd samarbetet som ska vara ett komplement till det förstnämnda. Det ska även läggas fokus 
                                                 
65 Keeping the Promise: united to achieve the Millennium Development Goals. A/RES/61/1. 19 oktober 2010. 
Para. 72 (h).  
66 United Nations Millennium Declaration, A/RES/55/2, 18 September 2000. Para. 9 och 19.  
67 Keeping the Promise: united to achieve the Millennium Development Goals. A/RES/61/1. 19 oktober 2010. 
Para.75 och 73.  
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på att ge de afrikanska länder som har störst problem med att uppnå millenniemålen stöd i sitt 

arbete.68 Efter denna analysdel går vi nu vidare till diskussion av kritiken och FN:s bemötande 

och avslutningsvis slutsatser och svar på huvudfrågeställningen.  

 

                                                 
68 Keeping the Promise: united to achieve the Millennium Development Goals. A/RES/61/1. 19 oktober 2010. 
Para 1- 81. 



27 
 

5 Diskussion 

Om man ser till hur man har prioriterat målet om mödrahälsa skulle man kunna säga att en av 

de största orsakerna till att mödradödligheten är så hög i världen och att det finns en 

begränsad tillgång till reproduktiv hälsa är att det inte läggs tillräckligt mycket resurser på 

detta mål.69 FN uttrycker i sina resolutioner att de är oroade över situationen och ger exempel 

på åtgärder på vad man vill göra för att förbättra den.70 Frågan är då varför man bara inte 

globalt investerat tillräckligt mycket pengar så att det kunde skett en större förändring i 

mödrahälsan. Sedan målen sattes upp har det visserligen skett vissa förbättringar, men inte 

tillräckligt för att målet ska kunna uppnås.71  

 

Utifrån den argumentations- och ideologianalys som använts i uppsatsen kan jag nu lyfta fram 

de argument i form av kritik mot millenniemålen som har påverkat att mål 5 med stor 

sannolikhet inte kommer uppnås 2015. Den aspekt som jag har undersökt som svar på 

huvudfrågan är vilken bidragande faktor FN har varit i problematiken kring uppfyllandet av 

målet. FN uttrycker själva att de spelar en viktig roll i uppfyllandet av millenniemålen och har 

därför ett ansvar för dessa mål.72 Men detta ansvarstagande har uppenbarligen inte fungerat 

med tanke på hur situationen ser ut. Varför har man från FN:s sida inte ansträngt sig mer? En 

orsak kan vara motståndet från vissa håll inom FN mot förverkligandet av kvinnors 

reproduktiva rättigheter. Det faktum att reproduktiva rättigheter inte fanns med från början då 

millenniedeklarationen skrevs visar tydligt på denna motvilja.73 Några år senare har detta 

tagits i beaktande från FN:s sida eftersom att universell tillgång till reproduktiv hälsa nu är 

med som ett av delmålen i mål 5 om mödrahälsan.74 Men trots att reproduktiva rättigheter nu 

står nedskrivet i FN:s resolutioner och i millenniemålen kvarstår det faktum att det fortfarande 

finns otroligt mycket kvar att göra för att alla ska få tillgång till reproduktiv hälsa, vilket även 

                                                 
69 Guttmatcher Institute, Facts on Investing in family planning and Maternal and Newborn Health. 2010. s.1-2. 
http://www.guttmacher.org/pubs/FB-AIU-summary.pdf (Hämtad 2012-05-06). 
70 Keeping the Promise: united to achieve the Millennium Development Goal. A/RES/61/1. 19 oktober 2010.  Para.20.  
71 United Nations, The Millennium Development goals report. New York: United Nations. 2011. s. 28-35. 
(http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf) (Hämtad 2012-04-23) 
72 Keeping the Promise: united to achieve the Millennium Development Goals. A/RES/61/1. 19 oktober 2010.  Para.14. 
73 Crossette, Barbara. Reproductive Health and the Millennium Development Goals: The Missing Link. Studies in family 
planning. Vol 36, No 1, 2005: 71-79. s.71-76.  
74 2005 World Summit Outcome, A/RES/60/1, 24 Oktober 2005, Para.57(g). 

http://www.guttmacher.org/pubs/FB-AIU-summary.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf
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påverkar möjligheten att minska mödradödligheten.75 Detta menar jag speglar att det 

fortfarande finns ett motstånd inom FN mot förverkligande av kvinnors rätt till reproduktiv 

hälsa. Detta betyder inte att det inte finns någon inom FN som vill kämpa för kvinnors 

rättigheter. I resolutionerna uttrycker man att man vill stödja UN-Women och andra organ 

som verkar för kvinnors rättigheter så att de mål som rör kvinnor kan uppnås. Det står även att 

man vill förbättra situationen med tillgången till reproduktiv hälsa och att minska 

mödradödligheten.76 Men även om det har funnits och finns drivkrafter inom FN att uppnå 

mål 5 kommer det troligen inte ske drastiska förändringar så länge det finns personer som har 

mycket inflytande inom FN och som har kunnat och kommer påverka hur kvinnors rättigheter 

ska hanteras. De som har makt att påverka har en politisk ideologi och en politisk agenda, 

vilket även påverkade utformningen av millenniemålen. Det har därför betydelse vilka som är 

företrädare i säkerhetsrådet, generalförsamlingen och i de olika kommittéerna. Dessa 

personers inställning till kvinnors rättigheter och vad deras länder representerar för ståndpunkt 

har givetvis betydelse för vad man röstar för och emot. Till exempel är USA en av dessa 

maktfulla aktörer som påverkar hanteringen av reproduktiva rättigheter eftersom det där finns 

ett stort motstånd mot rätten till abort.77 Här har vi en bidragande faktor till varför målet om 

att förbättra mödrahälsan inte har kunnat uppnås. Det fanns från början inte tillräckligt mycket 

politiskt vilja bakom målet med att minska mödradödligheten eftersom man inte kunde ta med 

de reproduktiva rättigheterna som är en förutsättning för att kvinnor inte ska riskera att dö i 

samband med en graviditet. Eftersom kvinnor inte har tillgång till hälsovård där de kan få den 

hjälp de behöver eller utbildning och information om familjeplanering, säkra aborter osv. 

kommer inte mödradödligheten att kunna minska.78 

 

Något som jag håller med den mer postkoloniala kritiken om och motsätter mig är att 

representanter från utvecklingsländer och framförallt kvinnors röster sällan blir hörda i olika 

sammanhang.79 FN vill förbättra samarbeten både mellan utvecklingsländer och nord-syd 

                                                 
75 United Nations, The Millennium Development goals report. New York: United Nations. 2011. s. 28-35. 
(http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf) (Hämtad 2012-04-23) 
76 Keeping the Promise: united to achieve the Millennium Development Goals. A/RES/61/1. 19 oktober 2010.  Para. 12& 75.  
77 Standing, Hilary, Towards reproductive health for all? Targeting Development: Critical Perspectives on the Millennium 
Development Goals, Black Richard and White Howard (red), 235-255, New York: Routledge, 2004. s.236-237.  
78 Crossette, Barbara. Reproductive Health and the Millennium Development Goals: The Missing Link. Studies in family 
planning. Vol 36, No 1, 2005: 71-79. s.71-76.  
79 Nayar K.R. och Razum Oliver. Millennium Development Goals and Health: Another Selective Development? 
International Studies. Vol. 43, No 317, 2006:317-322. s. 319. 

http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf
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samarbetet.80 Detta samarbete borde även lysa igenom inom FN. Det känns logiskt att de 

länder som millenniemålen riktades mest åt borde fått ett större inflytande i utformningen av 

målen. Det finns inget som säger att välutbildade och kompetenta experter vet vad som är bäst 

för kvinnorna i de länder där det är störst risk att dö i samband med en graviditet. Det faktum 

att det har gått så pass dåligt med uppfyllandet av mål 5 gör att man kanske borde ifrågasätta 

representationen inom FN. De kvinnor som arbetar med dessa hälsofrågor och verkligen vet 

vad det handlar om och vilka åtgärder som bör vidtas, kanske skulle deras röster fått höras 

mer? Nu menar jag inte att det inte har hänt något överhuvudtaget sedan 2000, men 

uppenbarligen har inte tillräckligt många olika röster blivit hörda så att man hade kunnat få 

flera olika perspektiv på vad som hade krävts för att kvinnors reproduktiva rättigheter skulle 

blivit mer tillgodosedda.81 

 

Den postkolonialistiska kritiken mot millenniemålen om att vissa aktörer inom FN enbart 

skulle vara ute efter att få ut ekonomiska vinningar och inte alls stödja utvecklingen till 

förmån för de länder som behöver är jag lite kluven till. Visst finns det intressen i afrikanska 

länder som gynnar det egna landet mer än vad det gynnar utveckling i det afrikanska landet.82 

I resolutionerna uttrycker man ändå en vilja om insatser som ska göras för att dessa länder ska 

kunna uppnå millenniemålen och vissa insatser har även gjorts.83 För att möta kritiken om att 

det enbart skulle finnas neoliberala insatser i uppfyllandet av målen står i resolutionerna om 

samarbetet mellan statligt och privat. Detta visar ändå på en medvetenhet om vad som krävs 

för att utvecklingsarbetet ska gå så bra som möjligt. Det som ändå gör mig tveksam till dessa 

”fina ord” är verkligheten. Uppfyllandet av mål 5 går väldigt långsamt så därför är ju frågan 

om det ligger något i denna kritik. Det är trots allt de gamla imperiemakterna som har störst 

påverkan inom FN. Det fokus som man från FN:s sida vill lägga på att ge extra stöd och hjälp 

till de afrikanska länderna som har svårt att uppnå millenniemålen kan kännas lite som ”White 

man`s burden” mentaliteten. Utvecklingsländer får inte någon chans att hävda sina egna 

kunskaper utan det är andra länder som vet vad som är bäst för dem och som ska ”ta hand om 

dem”. Det blir även svårt för utvecklingsländerna att inom FN att motsätta sig de maktfulla 

aktörerna eftersom de är beroende av biståndet. På samma sätt är det lätt för länder som vill få 

                                                 
80 Keeping the Promise: united to achieve the Millennium Development Goals. A/RES/61/1. 19 oktober 2010.  Para.62.  
81 Barton, Carol, Where to for Women`s movement and the MDGs? Gender and Development. Vol.13, No1, 2005: 25-35. 
s.29. 
82 Amin, Samir, The Millennium Development goals, a critique from the South. Monthly Review. Vol. 57, Issue 10, 2006:1-
15. s. 3-11.  
83 Keeping the Promise: united to achieve the Millennium Development Goals. A/RES/61/1. 19 oktober 2010.   
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ut ekonomiska vinningar i drabbade länder att med maktmedel göra detta genom att använda 

millenniemålen för att det ska se ut som man gör en insats för de godas skull. 84 

 

Det är intressant att fundera kring varför målet inte uppnås eftersom det även väcker en 

fundering kring om det har att göra med vem det är som drabbas av att målet inte uppfylls. De 

som har störst risk att inte överleva en graviditet och förlossning är kvinnor i länder söder om 

Sahara. Vad säger det oss? Genom genusteori och granskning av maktstrukturer kan man se 

att detta mål inte har blivit prioriterat för att det handlar om kvinnors reproduktiva rättigheter. 

Men man kan inte begränsa problemen till att målet inte uppnås för att det riktar sig till 

kvinnor eftersom det inte finns en lika stor risk för kvinnor i andra länder att dö i samband 

med en graviditet. Det handlar om att kvinnorna i dessa länder även faller innanför andra 

kategorier som att de har en viss etnicitet och är fattiga. Vi får alltså en intersektion mellan de 

olika kategorier som dessa kvinnor faller inom. Man kan fråga sig om denna intersektion av 

olika kategorier påverkar prioriteringen av målet inom FN. Samtidigt som detta kan leda till 

att man talar för mycket om vi och dom. Dom blir kvinnorna i de länder där man har svårast 

att uppnå mål 5. Man talar om dessa kvinnor som utsatta, svaga offer för den bortprioritering 

som har gjorts av mål 5. Återigen byggs en föreställning om att någon annan måste hjälpa 

dessa stackars kvinnor och föra deras talan. När det som behövs kanske är att dessa kvinnor 

ska få möjlighet att göra sin röst hörd och få bidra med sina erfarenheter. Det kan uppstå 

problem med hanteringen av reproduktiva rättigheter då ”vita västerlänningar” ska dyka upp i 

dessa länder och informera om familjeplanering osv. Dessa personer kommer med fördomar 

och föreställningar om hur människorna i dessa länder tänker. Det är viktigt att se till varför 

målet inte är uppnått och varför det inte finns en vilja att förbättra situationen för kvinnorna i 

de afrikanska länderna, men det får inte bli för stort fokus på att de är hjälplösa stackare som 

behöver FN och hjälporganisationer för att överleva. Det man istället borde fokusera på är att 

lyfta fram rättighetsaspekten. Dessa kvinnor har rättigheter som ska främjas oavsett vilka 

”kategorier” de tillhör och man ska förändra de maktstrukturer som sätter stopp för detta 

arbete. 85 

                                                 
84 Amin, Samir, The Millennium Development goals, a critique from the South. Monthly Review. Vol. 57, Issue 10, 2006:1-
15. s. 3-11.  
85 Barton, Carol, Where to for Women`s movement and the MDGs? Gender and Development. Vol.13, No1, 2005: 25-35. 
s.29. 
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6 Slutsats 

Utifrån analysen och diskussionen är enligt min mening en orsak till att mål 5 om att minska 

mödradödligheten med 75 procent och att förbättra tillgången till reproduktiv hälsa inte 

kommer vara uppnått 2015, att det från början då målen sattes upp inte fanns ett tillräckligt 

stort stöd för kvinnors rättigheter från vissa aktörer inom FN. Detta har sedan påverkat hur 

målet har prioriterats rent resursmässigt och hur man har valt att förhålla sig till kvinnors rätt 

till reproduktiv hälsa. Även om det ser bättre ut idag än vad det gjorde år 2000 då målet om 

reproduktivhälsa inte ens fanns med, speglar verkligheten hur mycket det finns kvar att arbeta 

med inom FN. Hur kvinnors rättigheter hanteras får inte vara så beroende av vilka som sitter 

vid makten i FN, som det gjorde i fallet med reproduktiv hälsa och hur det inte kom med i 

millenniedeklarationen, eftersom detta starkt kan påverka resultaten. Mina förhoppningar är 

att man efter 2015 kommer utvärdera och granska vad som verkligen har gått snett med 

uppfyllandet av mål 5 och vad man behöver förändra inte bara inom länder utan även inom 

FN. För att förbättra situationen för kvinnor i de länder där mödradödligheten är hög och 

tillgången till reproduktiv hälsovård är begränsad krävs en global satsning av resurser. Men 

för att denna satsning ska göras behöver man även gå till botten med hur det kommer sig att 

denna prioritering inte görs, vilket jag anser har att göra med inställningen till kvinnors 

rättigheter.86 

 

En annan orsak till att målet inte kommer vara uppnått, enligt min mening, handlar även om 

maktordningen i världen och vilka aktörer som kan påverka och styra över mycket inom FN. 

Millenniemålen riktar sig framförallt till utvecklingsländer och utsatta grupper inom dessa 

länder som till exempel kvinnor. Trots detta kunde inte dessa länder och personer därifrån 

påverka målens utformning. De som målen främst är riktade till har alltså minst inflytande. 

Det finns en tendens till att man inte tar utvecklingsländers kompetens och kunskap på allvar. 

Det är istället experter inom FN som ska veta vad som är bäst för de drabbade kvinnorna, men 

som kanske egentligen vill få ut något av eget intresse. Varför blir inte de drabbades röster 

hörda? Kvinnorna som löper störst risk att dö i samband med en graviditet kommer 

framförallt från länder i Afrika söder och Sahara och är ofta fattiga och har dessutom svårt till 
                                                 
86 Crossette, Barbara. Reproductive Health and the Millennium Development Goals: The Missing Link. Studies 
in family planning. Vol 36, No 1, 2005: 71-79. s.71-76.  
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självbestämmande på grund av sociala maktstrukturer. Dessa kvinnor bör ändå inte ses som 

hjälplösa offer, det är inte därför de ska få hjälp och stöd och möjligheter till bättre 

reproduktiv hälsa. Dessa kvinnor borde istället ha fått sina röster hörda. För att mål 5 skulle 

kunnat uppnås borde FN kämpat för dessa kvinnor för att det är en mänsklig rättighet att leva 

och ha tillgång till hälsovård.87 
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