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PRESSEMEDDELELSE
Kampen mod fattigdom bærer frugt
Fredag den 14. september får mange danskere en sund og positiv start på dagen. Fra morgenstunden vil
over 2000 frivillige dele 120.000 gratis æbler og Verdens Bedste Nyheder ud på danske stationer, pladser
og gågader.
Det sker for at skabe opmærksomhed omkring de solide og positive fremskridt verdens fattigste lande har
oplevet de seneste år.
”De fleste danskere forbinder u-landene med negative ting som sult, malaria og borgerkrig. I virkeligheden
har de mange års udviklingsbistand gjort en kæmpe forskel. Tre ud af FN’s otte 2015-mål, for at udrydde
global fattigdom og nød, er faktisk opfyldt og resten af målene er godt på vej. Folk skal vide, at hjælpen
faktisk gør en forskel”, siger Verdens Bedste Nyheders sekretariatsleder Thomas Ravn-Pedersen.
Det er tredje år i træk, at Verdens Bedste Nyheder skaber fokus på fremskridtene med en landsdækkende
kampagne. Verdens Bedste Nyheder er et initiativ fra de danske udviklingsorganisationer, Danida og FN,
som bliver bakket op af en lang række partnere fra det danske erhvervslivs.
Mange danske politikere støtter også Verdens Bedste Nyheder og deltager som uddelere. Kig derfor op, når
du får stukket et æble og en avis i hånden, det kunne være borgmesteren eller måske en minister, der deler
ud af de positive nyheder
Fyldt med fremgang
Der er mange positive historier at fylde i avisen, der bliver uddelt 14. september. Mest iøjefaldende er det,
at andelen af mennesker i verden, der lever i ekstrem fattigdom, er halveret fra 1990 til i dag. I samme
periode er antallet af mennesker, der har adgang rent drikkevand, steget med to milliarder.
Den positive tendens kan man også finde på uddannelsesområdet, hvor 90 % af børnene i u-lande nu går i
skole. Oven i købet er der lige så mange piger som drenge, der går i skole i u-landene.
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Verdens Bedste Nyheder kulminerer med den store uddeling fredag den 14. september, men sætter fokus
på fremskridtene i u-landene i hele måneden op til. Man kan fx finde de positive nyheder på COOP’s og
Thises mælkekartoner og et helt S-tog, der er pakket ind i budskaberne.
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