
Data fra Verdensbanken og FN viser, at det på bare et par årtier er blevet markant 
bedre at være kvinde de fleste steder i verden. Vi rykker os fremad på områder som 
uddannelse, sundhed, rettigheder og politisk indflydelse. Selvom der stadig er rigtig 
mange udfordringer for kvinder og piger, viser de mange konkrete fremskridt, at verden 
bevæger sig den rigtige vej for kvinderne. 
Derfor går flere end 1600 frivillige på gaden fredag d. 7. september 194 steder i Danmark 
for at dele Verdens Bedste Nyheder ud til danskerne. I år sætter vi nemlig fokus på 
ligestilling med næsten en halv million aviser fyldt med konstruktive nyheder om 
udviklingen for kvinder og piger verden over.
”Vi lever ikke i en verden, hvor alle har de samme vilkår og muligheder, uanset køn. 
Men det er der, vi skal hen. Heldigvis er der globalt taget store skridt for ligestillingen på 
relativt få år. Vi skal huske at hylde og lade os inspirere af succeserne, fordi de giver håb 
og viser vejen frem”, udtaler Thomas Ravn-Pedersen, direktør i Verdens Bedste Nyheder.

Pigerne kommer i skole
Ifølge data fra UNESCO kommer 88 procent af verdens piger i grundskole – mod 90 
procent af drengene. Samtidig har pigerne overhalet drengene, når det kommer 
til videregående uddannelse. I dag bliver der optaget 112 piger på videregående 
uddannelser verden over for hver 100 drenge. 

Det er blevet sikrere at blive mor
Mødredødeligheden faldt 44 procent på verdensplan mellem 1990 og 2015, viser data 
fra UNICEF, især fordi mange flere kvinder i udviklingslandene har fået adgang til 
uddannede læger og jordemødre. 

Børneægteskaber og omskæring falder
Tal fra UNFPA viser også, at andelen af piger på verdensplan, der bliver gift før de fylder 
18, er faldet fra cirka en tredjedel i 1990 til omkring en femtedel nu. Det går endnu 
hurtigere for de yngste piger: I 2000 blev 11 procent af piger i verden gift før de fyldte 15 
år. Nu er tallet 5 procent. Den positive udvikling betyder, at der er blevet forhindret 25 
millioner børneægteskaber gennem de sidste 10 år. Samtidig er andelen af piger verden 
over, der bliver omskåret, faldet med en fjerdedel siden 1990, viser tal fra UNICEF.

Der kommer flere kvindelige politikere
Andelen af kvinder i nationale parlamenter på verdensplan er næsten fordoblet 
siden 1990, fra omkring 13 procent da til cirka 24 procent i 2017. Det viser data fra 
Verdensbanken.

Når kvinder får vinger, vil verden flyve
De mange skridt mod øget ligestilling hjælper ikke kun kvinderne selv, men kommer 
hele verden til gode. Eksempelvis falder børnedødeligheden hastigt, når kvinder kommer 
i skole, og hvis verdens kvindelige bønder får samme adgang til jord og ressourcer som 
mænd, vil op mod 150 millioner færre mennesker sulte verden over. Uddannelse batter 
også på bundlinjen, og hvis alle piger i verden blev sikret 12 års skolegang ville den 
økonomiske gevinst være på 143 billioner kroner, anslår Verdensbanken. 
Ligestilling er ikke bare retfærdighed. Det er også den bedste måde at  
løfte hele verden på.
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Verdens Bedste Morgen i tal 
Vi har arrangeret den landsdækkende 
avisuddeling, som vi kalder Verdens 
Bedste Morgen, hver september siden 
2010. I år er der 194 uddelingssteder 
over hele Danmark, det højeste antal 
nogensinde – og udover det kan man få 
avisen i alle Arnold Buscks 31 butikker i 
Danmark. Over 1600 frivillige deler aviser 
ud til danskerne, herunder 2 ministre, 13 
folketingsmedlemmer og 10 borgmestre. 
Blandt de mange frivillige er også elever, 
lærere og medarbejdere fra 33 folkeskoler, 
ungdomsuddannelser og folkehøjskoler, 18 
virksomheder og 109 organisationer over 
hele landet.
Verdens Bedste Morgen er støttet 
af Udenrigsministeriet. Bestseller 
har sponsoreret t-shirts og 
verdensmålsmuleposer til alle vores 
frivillige, og Roskilde Festival har doneret 
de 120.000 stykker Anton Berg-chokolade, 
vi deler ud sammen med avisen.

Uddelinger i hele landet
Der er rig mulighed for at få de gode 
nyheder med på arbejde, i skole eller med 
hjem: Vi har 194 uddelinger fra Falster til 
Frederikshavn og fra Ribe til Rødovre. 
Se kort over alle uddelingssteder

Pressekontakt 
Hvis du vil vide mere, eller sætte et interview op med direktør Thomas Ravn-Pedersen, 
kan du kontakte pressemedarbejder og journalist Anders Seneca Bang på  
asb@worldsbestnews.org eller 6054 2581.
Hvis du vil vide mere om selve morgeneventet eller skaffe kontakt til de frivillige 
uddelere, så kan du kontakte kampagnechef Clara Halvorsen på  
ch@worldsbestnews.org eller 2849 4672.

DET GÅR FREMAD FOR KVINDER VERDEN OVER

Download pressefotos

https://verdensbedstenyheder.dk/?utm_source=pressemeddelelse&utm_medium=pdf&utm_campaign=pressemeddelse2017
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15H0D_3ptnHyaiQ6MoavNwuPa-dbsOCN0&usp=sharing
mailto:asb%40worldsbestnews.org?subject=
mailto:ch%40worldsbestnews.org?subject=
https://verdensbedstenyheder.dk/om-verdens-bedste-nyheder/presse/pressefotos/?utm_source=pressemeddelelse&utm_medium=pdf&utm_campaign=pressemeddelse2018
https://verdensbedstenyheder.dk/om-verdens-bedste-nyheder/presse/pressefotos/?utm_source=pressemeddelelse&utm_medium=pdf&utm_campaign=pressemeddelse2018

