Colombia 2018
Verdensmålene i Colombia

Verdensmålene i Colombia
Sæt X ud fra det rigtige svar

Fattigdom – Verdensmål 1

1. Hvad er der sket med Colombias økonomi de sidste år?

a. Der har været økonomisk vækst, men det er ikke kommet
de fattigste til gode
b. Der har ikke været økonomisk vækst, og flere er blevet
fattige
c. Der har været økonomisk vækst og alle er blevet rigere

2. Hvorfor er mange fattige i La Guajira?
a. Der er narkobander, som styrer området og forhindrer
transport at mad
b. Der er meget tørt. Derfor har befolkningen dårlige
muligheder for at dyrke jorden, og mange får ikke mad nok
c. Wayuu-folket har ikke tradition for at arbejde

3. Verdensmålenes grænse for ekstrem fattigdom er 1 dollar –

det er ca. 10 kr. Hvad er Colombias egen fattigdomsgrænse?
a. 70 dollars om måneden – ca. 450 kr. om måneden
b. 150 dollars om måneden – ca. 1000 kr. om måneden
c. 80 dollars om måneden – ca. 520 kr. om måneden
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Uddannelse – Verdensmål 4

4. Mange børn dropper ud af skolen før tid.

Hvad er den primære grund?
a. De har ikke lyst til at gå i skole
b. Familien har ikke råd til at købe bøger og skoleuniformer
c. Børnene er ikke bevidste om, at det er vigtigt at få en
uddannelse

5.

Hvornår dropper mange ud af folkeskolen i Colombia?
a. Efter 5. klasse
b. Efter 6. klasse
c. Efter 9. klasse

6.

Hvor mange års skolepligt er der i Colombia?

a. 3 år
b. 7 år

c. 9 år
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Ligestilling – Verdensmål 5

7.

”Machismo” har gennem mange år været en del af den
colombianske kultur. Hvad er ”machismo”?
a. Et ideal for mænd. De skal være stærke, modige og
dominerende
b. Et ideal for kvinder. De skal være stærke, modige og
dominerende
c. Et ideal for både mænd og kvinder om, at de skal være
blide og forstående

8.

Hvad betyder macho-kulturen for Lina?
a. At hun ikke kan tage en uddannelse
b. At hun får det bedre med sig selv
c. At hun bliver sat i en rolle, som hun ikke kan lide

9.

Hvilke ligestillingsproblematikker kæmper man med i
Colombia?
a. Vold og diskrimination af kvinder
b. Vold og diskrimination af mænd
c. Lige muligheder for barselsorlov
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Ulighed – Verdensmål 10

10.

Hvor bor de fleste fattige i Colombia?
a. I de store byer
b. På landet
c. I FARC lejrene i Amazonas

11.

I Colombia er der særligt én ting, som er med til at skabe den
store ulighed i landet – hvilken?
a. Ulig fordeling af antal mænd og kvinder i regeringen
b. Ulig fordeling af jorden
c. Diskrimination på arbejdsmarkedet

12.

Hvilken del af befolkningen er særligt fattige i Colombia?
a. De oprindelige folk
b. Minearbejdere
c. Tidligere soldater
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Klima – Verdensmål 13

13.

Hvilke naturressourcer findes i Colombias undergrund?

a. Olie og sand
b. Kul og olie
c. Guld og kul

14.

Man må ændre på naturen for at udvinde naturressourcer.
Hvilken industri er særligt skadelig for naturen i Colombia?
a. Olieindustrien
b. Palmeolieindustrien
c. Boligindustrien

15.

1. På hvilken måde har klimaet ændret sig i Colombia?
a. Regntiden er blevet kortere
b. Regntiden er blevet længere
c. Sommeren bliver kortere
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Fred i Colombia – Verdensmål 16

16.

Hvilken oprørsgruppe har afleveret sine våben, som en del af
fredsaftalen?
a. FARC
b. ELN
c. PLP

17.
Hvorfor kom Yeini til Bogota?
a. Hun blev drillet på sin gamle skole
b. Hendes mor flyttede til byen
c. Hun blev truet på livet af bandemedlemmer

18.

Hvor stor en del af verdens kokain kommer fra Colombia?

a. 50%
b. 30%
c. 60%
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Spørgsmål

Korrekt
svar

1.

Hvad er der sket med Colombias økonomi de seneste
år?

a

2.

Hvorfor er mange fattige i La Guajira?

b

3.

Verdensmålenes grænse for ekstrem fattigdom er 1
dollar – det er ca. 10 kr. Hvad er Colombias egen
fattigdomsgrænse?

c

4.

Mange børn dropper ud af skolen før tid. Hvad er den
primære grund?

b

5.

Hvornår dropper mange ud af folkeskolen i Colombia?

a

6.

Hvor mange års skolepligt er der i Colombia?

c

7.

”Machismo” har gennem mange år været en del af den
colombianske kultur. Hvad er ”machismo”?

a

8.

Hvad betyder macho-kulturen for Lina?

c

9.

Hvilke ligestillingsproblematikker kæmper man med i
Colombia?

a

10. Hvor bor de fleste fattige i Colombia?

b

11. I Colombia er der særligt én ting, som er med til at
skabe den store ulighed i landet – hvilken?

b

12. Hvilken del af befolkningen er særligt fattige i
Colombia?

a

13. Hvilke naturressourcer findes i Colombias undergrund? c
14. Man må ændre på naturen for at udvinde
naturressourcer. Hvilken industri er særligt skadelig for
naturen i Colombia?

b

15. På hvilken måde har klimaet ændret sig i Colombia?

a

16. Hvilken oprørsgruppe har afleveret sine våben, som en a
del af fredsaftalen?
17. Hvorfor kom Yeini til Bogota?

c

18. Hvor stor en del af verdens kokain kommer fra
Colombia?

c

