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MÄRKEN 
PÅ MAT

Mål: Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och 
verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Världen, vi har ett problem
God hälsa är en förutsättning för att människor ska må bra, gå i skolan, kunna jobba och  
bilda familj. Då behövs tillgång till sjukvård och till mat, vatten, ren luft, toaletter, hygien  
och läkemedel. Allt det här är grundläggande mänskliga rättigheter. 

Eftersom vi reser mer och mer ökar risken för att sjukdomar sprids. Kolera, tuberkulos och  
salmonella är bara några av de smittsamma sjukdomar som kan vara farliga för 
människan. Sjukdomar som orsakas av bakterier kan ofta botas med antibiotika. 
Problemet är bara att många sorters bakterier har börjat tåla antibiotika på 
grund av att det används på tok för mycket.

Antibiotika används inte bara för att bota sjukdomar hos  
människor. En ännu större del används i mat till djuren för att  
djuren ska växa bättre och inte bli sjuka. Ju mer antibiotika  
som finns i djurmat, desto mer kommer in i naturens kretslopp. 
Sverige var först i världen 1986 med att förbjuda användning av antibiotika för 
att öka djurens tillväxt. Men i många andra länder är det fortfarande tillåtet.
När ekologisk mat blir till, används inga konstgjorda bekämpningsmedel och 
antibiotika används endast vid behandling av sjukdom.

Vilka på din skola arbetar för en god 
hälsa?
På vilket sätt?

Skollunchen är viktig för hälsan.  
Får elever skollunch i alla länder?

I hur många länder får eleverna gratis 
skollunch?

Tankspriddhet kan löna sig!
ALEXANDER FLEMMING var en skotsk biolog som studerade 
bakterier. När han gick på semester i augusti 1928 glömde han 
att städa undan sina bakterieodlingar. Väl tillbaka efter semes-
tern såg han att odlingarna hade infekterats av en  
mögelsvamp och att det inte fanns några bakterier kvar.  
Penicillinet var uppfunnet!
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Vilka av märkningarna betyder att maten 
är ekologisk och vad betyder de andra?

Antibiotika har ingen effekt alls mot virus-

sjukdomar. Varför tror du att många läkare 

i världen ändå skriver ut det som medicin 

vid olika virussjukdomar?

Trots epidemier, världssvält, krig  
och andra katastrofer har hälsan i världen 

förbättrats under de senaste 40 åren.  
Medellivslängden har ökat och  

barnadödligheten minskat. Fortfarande dör 
dock miljontals människor på grund av  

bristen på rent vatten, mat och mediciner.  
Den största orsaken till detta är fattigdom.

TA REDA PÅ!
Hur stor andel av maten på din skola är 
ekologisk?

Hur många märken känner du igen i 
bilden till vänster?


