
  Forklaring av rutene iDrømmespillet _ med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål

Omtrent halvparten av verdens 
befolkning tjener så dårlig at 

de ikke kan leve av lønnen sin. For å 
utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet 
i verden må alle ha jobber. De unge må 
få delta i arbeidsmarkedet, jobbene må 
være faste og trygge, det må legges  
til rette for flere kvinner i arbeid og 
redusere uformelt og svart arbeid.  
Bærekraftmål nr. 8 handler om  
anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

Moren din får seg fast jobb og en  
inntekt dere kan leve av. Rykk fram  
til rute 24. 

I Norge er rent vann en selvfølge. I 
India dør 2,3 millioner menne-

sker av luft- og vannforurensing hvert 
år. Bærekraftsmål nr. 6 sier at vi innen 
2030 skal sørge for likeverdig tilgang 
til trygt drikkevann til en overkommelig 
pris for alle.  

Du drikker forurenset vann og blir syk. 
Rykk ned til rute 7.  

I India har over halvparten av  
alle barn under fem år tegn på  

underernæring. Innen 2030 skal vi 
utrydde alle former for feilernæring 
gjennom felles arbeid med bærekrafts-
mål nr. 2. 

Dere har ikke penger til å kjøpe nok mat 
og du er sulten og slapp. Rykk ned til 
rute 2. 

Du får starte på skole og får der-
med tilgang til utdanning som er 

en av de grunnleggende menneske-
rettighetene. Rykk frem til rute 28.
  

Bærekraftsmål nr. 2 sier at innen 
år 2030 skal vi utrydde sult og  

sikre alle mennesker tilgang til nok, 
trygg og sunn mat hele året. 

Moren din har mistet jobben og dere 
har ikke penger til å kjøpe nok mat. 
Du er så sulten at det er vanskelig å 
konsentrere seg på skolen. Rykk ned 
til rute 22.  

Det er ikke nok å få gå på skole. 
For at du skal lære må du ha en 

god lærer som kan gi deg undervisning 
av god kvalitet. Bærekraftsmål nr. 4 
handler om å sikre en inkluderende, 
rettferdig og god utdanning for alle.  
I Norge er vi heldige som har gratis 
skolegang. Rykk fram til rute 44. 

For å utrydde fattigdom og  
bekjempe ulikhet i verden må 

alle ha jobber. Det er vanskelig for de 
voksne hjemme å få seg betalt arbeid 
og dere har ikke råd til å betale skole-
penger. Du må slutte på skolen. Rykk 
ned til rute 18. 

FNs bærekraftsmål er verdens 
felles arbeidsplan for å utrydde 

fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. For å nå 
målene må alle verdens land samar-
beide. FORUT er en av organisasjone-
ne som bidrar til at Norge og verden 
skal nå målene. 

På denne ruten kan det skje to ting:  
• Om du kaster med terningen som 
viser at du bor i et slumområde 
i India: Du og familien får hjelp av 
bistandsorganisasjonen FORUT og får 
støtte til mat og skolegang. Rykk fram 
til rute 65. 

• Om du kaster med terningen som 
viser at du bor i Norge: Du har allere-
de trukket vinnerloddet siden du bor i 
Norge. Det betyr at du har et ekstra an-
svar for å vise solidaritet og bidra til at 
verden blir bedre. Ved å støtte FORUT 
gjennom deltagelsen i Skoleløpet 

hjelper du barn og ungdom som bor i 
slumområder i India. Både du og den 
indiske spilleren som sitter til venstre 
for deg rykker fram til rute 65. 

Bærekraftsmål nr. 4 sier at innen 
2030 skal alle ungdommer og en 

stor andel voksne, lære å lese, skrive 
og regne. Forskning viser at utdanning 
er en av de viktigste grunnene til at 
folk kommer ut av fattigdom, får bedre 
helse og samfunnet får økt likestilling. 

Du er heldig som går på skolen. Rykk 
fram til rute 42. 

Barn skal få være barn. I mange 
land blir barn, som oftest jenter, 

giftet bort til eldre menn. De slutter på 
skolen for å lage mat og holde huset i 
orden. Ofte får de barn mens de selv  
er barn. India har det høyeste antallet 
barneekteskap i verden. 1,5 millioner 
barn og unge under 18 år giftes bort 
i India hvert år. Bærekraftsmål nr. 5 
handler om likestilling mellom kjønnene. 
Målet er å avskaffe barneekteskap helt.  

Verken i India eller Norge er det lov å 
gifte seg, eller bli giftet bort, om man er 
yngre enn 18 år. Allikevel er det mange, 
også i Norge som opplever seksuelle 
overgrep og at grensene deres over-
stiges. Husk at du bestemmer over din 
egen kropp! Et nei er et nei! 

India har en lang vei å gå for å nå  
bærekraftsmål nr. 5. Rykk ned til  
rute 12 … om du er jente. 

 
 

I 2020 ble verden rammet av viruset 
Covid-19 som snudde opp ned på 
mye. I Norge stengte skolene, man 
kunne ikke klemme hverandre, besøke 
hverandre som man ville og mange 
steder måtte man bruke munnbind.
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I India skjedde akkurat det samme, 
men for de som bor i slumområdene 
var det umulig å holde avstand til hver-
andre. De bor tett og gjerne mange 
sammen på et lite rom. Det er ikke lett å 
vaske hendene ofte nok, når det vannet 
man får tak i må brukes til drikkevann 
og matlaging. 

I Norge er vi heldige som har mulighet 
til å følge rådene og bestemmelsene fra 
myndighetene, mange steder i verden 
er det vanskelig. Stå over et kast. 

Før koronapandemien, gikk ni av 
ti barn i India på skolen. På grunn 

av pandemien har mange barn sluttet 
på skolen fordi familien ikke har råd til 
å betale skolepenger, de har blitt giftet 
bort fordi familien ikke hadde penger 
til å la de bo hjemme lenger, eller må 
jobbe selv for å bidra til inntekt. Dette er 
bare noen av årsakene. Mange steder 
i verden har de heller ikke mulighet til 
å ha digital undervisning og hjemme-
skole. 

En viktig jobb for verden etter pande-
mien er å få barna tilbake til skolen. 
Utdanning er nøkkelen til utvikling, står 
det i bærekraftsmål nr. 4. Rykk frem 
til rute 67. 

Bærekraftsmål nr. 2 handler om 
at ingen skal sulte, og at alle  

mennesker skal ha tilgang på nærings-
rik og bærekraftig mat hele året. 

Dere har ikke råd til nok mat denne uka 
og du er svimmel og kvalm. Rykk ned 
til rute 49. 

Pga av pandemien har myndig-
hetene innført strenge restrik-

sjoner. Dette fører til at mange som 
jobber i butikker og på serverings- og 
overnattingssteder blir permittert eller 
mister jobben. Mange av disse sliter 
med å betale regninger og ha råd til 
nok mat. 

Du blir permittert på ubestemt tid. Rykk 
ned til rute 58.  

 
 

Bærekraftsmål nr. 3 skal sikre god  
helse og fremme livskvalitet for alle, 
uansett alder. Fordi god helse er  
en grunnleggende forutsetning for 
menneskers mulighet til å nå sitt fulle 
potensial og for å bidra til utvikling i 
samfunnet. 

India en av verdens største vaksine-
produsenter, men har eksportert så 
mye at det ikke er nok vaksiner igjen 
til egen befolkning. De er i gang med 
vaksinering, men alle er kanskje ikke 
ferdig vaksinert før i 2023. I Norge vil 
alle voksne som ønsker være full-
vaksinert innen utgangen av 2021. 

Vi som bor i Norge er heldige som 
har vaksiner nok til alle og kan 

få en mer normal hverdag igjen. Rykk 
frem til rute 90. 

Med en pandemi er ingen trygge før 
alle er trygge, altså vaksinerte. Derfor 
bidrar Norge til Covax-samarbeidet 
som skal sørge for en rettferdig forde-
ling av vaksiner. De rike landene bidrar 

med penger så fattige land også får 
tilgang til vaksiner til sine innbyggere. 
Dette er kanskje et av verdens viktigste 
samarbeidsprosjekter akkurat nå. 

Du kan ta med deg den spilleren som 
ligger bakerst til vaksinering og begge 
rykker fram til rute 90.  

Bærekraftsmål nr. 11 sier at vi 
skal gjøre byer og lokalsamfunn 

inkluderende, trygge og bærekraftige. 

Mer enn halvparten av verdens be-
folkning bor i byer. Luftforurensing fra 
biler, båter og fly gjør mange barn syke. 
Rykk ned til rute 84.
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