
Uretfærdig middag 
 

Begreber til introduktion  



Lande i Nord og Syd 

• Kaldes også industrilandene og udviklingslandene 

• Eller I-lande og U-lande 

• Den 3. verden er også en betegnelse for udviklingslandene 

• Man kan også sige rige og fattige lande 

• Det er landenes økonomi, som afgør, hvilken gruppe de hører 
til 



Befolkning 

• De fleste mennesker bor 
i Asien. 

• Der er størst problemer 
med fattigdom og sult i 
Afrika. 

• Befolkningen i I-landene 
forbruger mere mad, 
varer og energi, end de 
producerer. 



Ressourcer 

• Ressourcer er alt det, som du skal bruge for at kunne leve. 

• Det kan være mad, vand, penge, olie, elektricitet og råvarer. 

• Når man siger, at folk har adgang til rent drikkevand, betyder 
det, at de ikke skal gå mere end én kilometer hen til et sted, 
hvor de kan finde vand af en okay kvalitet.  

 



Energi 
• Energi kan fx. være olie, kul og naturgas. 

• Andre energityper kan være vind, vand og kernekraft. 

• De fleste u-lande producerer mere energi, end de selv forbruger. 

• I-landene og Asien er afhængige af at importere olie og kul. De 
forbruger mere energi, end de selv producerer. 



Styreformer 

• Demokrati: folkestyre – alle er med til at 
bestemme. 

• Diktatur: der er én, der  
bestemmer - ofte hæren,  
som for eksempel i Burma. 

• Indirekte styret udefra:  
De rigeste lande, Verdensbanken eller IMF har indflydelse via 
økonomi oftest i en overgangsperiode, som fx i Irak. 



Migration 

• Det at folk flytter sig eller flygter over landegrænser 

– Emigration: at udvandre 

– Immigration: at indvandre. 



Forskellige former for migration 

• Flugt og fordrivelse 

• Tvungen migration, 
trafficking, 
menneskehandel 

• Arbejdsmigration, hvor 
man tager til et andet 
land for at få arbejde 

• Familiesammenføring. 



Internationale organisationer 

• De Forenede Nationer (FN) er en 
international organisation, der arbejder 
for fred. Det er for eksempel FN som står 
bag menneskerettighederne. 

• Verdensbanken er en international 
finansinstitution, som støtter udviklingen 
i økonomisk svage områder og stimulerer 
udvikling af verdenshandelen. 

• Den internationale valutafond 
(International Monetary Fund, IMF) er en 
central organisation for den 
internationale økonomi og det 
internationale pengesystem.  



Gæld 
• Mange lande låner penge af andre.  

• Verdensbanken yder lån og forvalter 
dem. Det samme gør Den Internationale 
Valutafond (IMF).  

• Enkelte lande yder også lån til andre, fx 
Kina 

• Industrilandene har også gæld til andre 
lande, som fx USA, der skylder Kina 
mange penge. 



• Frihandel: Vareimport og eksport 
uden, at nogen stater blander sig i eller 
forsøger at regulere eller kontrollere 
international handel. 

• Toldbarrierer: Lande lægger en told 
oveni varer der kommer fra andre 
lande. Det begrænser frihandel. 

• Subsidier/landbrugsstøtte: Staten 
sikrer landmænd økonomisk, så de 
ikke taber penge på deres varer. Det 
sker meget i EU.   

• WTO = World Trade Organisation er en 
international handelsorganisation. 

Handel 



Etisk handel - Fair Trade 

• Etisk handel betyder at man handler med 
folk I u-lande på en måde, så de kan 
udvikle deres forretning, landbrug og det 
samfund de lever i. 

• Fairtrade er et eksempel på etisk handel. 
Det er en mærkningsordning som: 
- Sikrer at bønder får ordentlige priser for 
deres varer 
- Sikrer at børn kommer i skole 
- Sikrer at der sker en udvikling i 
landsbyerne. 



Udviklingsbistand 

• Udviklingsbistand er penge, 
som de rige lande giver til 
fattige land.  

• Igennem FN har I-landene 
lovet at give mindst 0,7 % af 
deres BNI i udviklingsbistand.  

• Det er der kun seks lande, der 
gør. Det er Danmark, Sverige, 
Norge, Tyskland, England og 
Luxembourg.  

 



Verdensmål 

• Verdens lande er blevet enige  om at afskaffe fattigdom og uretfærdighed. Derfor har 
de lavet Verdensmålene 

• Verdensmålene er sytten udviklings-mål for hvordan verden skal se ud i år 2030.  Det 
handler blandt andet om, at der skal være færre fattige og sultne, flere der har en 
uddannelse og piger og   drenge skal have ret til lige meget.  

. 
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