Elevoppgaver om global ulikhet
1. Hvilken grunn tror du bidrar mest til fattigdom? Ranger svarene dine fra den grunnen du
mener har mest å si til den du mener har minst å si.
2. Nevn noen årsaker til ulikhet og fattigdom beskrevet i heftet.
3. Hva er grunnene til at en stat krever skatt fra sine innbyggere?
4. Skatteparadis er et slags «hull» i skattesystemet som gjør at mennesker og bedrifter kan
flytte penger til et annet sted enn der pengene ble tjent for å slippe å betale skatt. Google er
et eksempel på en bedrift som bruker skatteparadis. Hva kan gjøres for å få til en mer
rettferdig skattefordeling i verden?
5. Mange stater har stor gjeld, hvordan fører gjeld til ulikhet mellom land og innad i land?
6. Nevn ulike typer handelsavtaler.
7. Hva gjør finanssektoren?
8. Er det et problem at få mennesker i verden er ekstremt rike? I så fall, hvorfor/hvorfor ikke?
Fordypningsoppgaver:
1. Hvordan kan økonomisk vekst bidra til å bekjempe fattigdom i et land og mellom land?
Ressurs: Norad-Direktoratet for utviklingssamarbeid
2. Finn frem til de 5 mest brukte skatteparadisene i verden. Hva er årsakene til at så mange
bruker skatteparadis og hva er egentlig problemet med skatteparadis?
Ressurser: Attac, Tax Justice Norway, Regjeringen.no, FN.no
3. Finn ut hva som kan være problematisk om et fattig land har for stor gjeld. Nevn tre grunner.
Se nærmere på hva som fører til gjeldsulikhet og finn et eksempel på et land som har påtatt
seg illegitim gjeld. Har Norge gitt lån til stater som har vært illegitimt?
Ressurser: Slett ulandsgjelda (SLUG), Regjeringen.no, FN.no.
4. Handelsavtaler kan være et bra redskap for økonomisk vekst, men i flere tilfeller ser vi at
avtalene opprettholder global ulikhet istedenfor. Handelsavtalen, Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP) er en internasjonal handelsavtale. Hvilken type handelsavtale
er dette og på hvilke måter kan denne hindre utvikling i et fattig land?
Ressurser: Attac, EU, Regjeringen.no.
5. Hva var den utløsende årsaken til finanskrisen i 2008? Spilte Norge en rolle her?
Ressurser: Store norske Leksikon, Attac.

