
År etter år har vi innsam-
lingsaksjoner til de stak-
karslige i u– landene. Men 
hvorfor ikke hjelpe dem litt 
hele tiden. Hvorfor skal vi 
importere oliven,  sukker 
og cornflakes av velstående 
land i Europa og USA, når 
vi kan kjøpe det av u– lan-
dene. De trenger pengene 
mye mer, og det ville få 
økonomien dems mer på 
”gli” hvis vi passet på å 
importere rå varer fra dem. 
Mulig Europa og USA har 
en bedre pris, men hvorfor 
har de det da tro? Jo, fordi 
de har masse maskiner og 
redskaper som gjør masse 
av jobben for dem. De har 
også store jorder og fabrik-
ker som produserer varer. 
Dette fører til mer varer, og 
lavere pris. U– landene 
derimot, har lite hjelpemid-
ler og ting tar lenger til, for 
ikke å snakke om alle men-
neskene som trengs. Hadde 
vi bare politikerne fått øy-
nene opp, og sett hva som 
virkelig trengtes å gjøres 
for å hjelpe den fattige 
delen av verden, hadde de 
sikkert blitt overasket.  Det 
skal faktisk ikke mye til før 

en liten familie i Afrika får 
ett varmt måltid mer 
i uka.  

For å gå enda ett 
skritt videre, kunne 
vi iblant gitt fabrik-
ker og maskiner 
istedenfor penger til 
dem. Dermed ville 
de kunne produsere 
varer på nesten lik 
linje som oss, og det 
ville skape mer 
arbeidsplasser.  Så 
kunne de solgt ferdi-
ge varer istedenfor 
billige råvarer som 
vi kjøpte og produ-
serte ferdig, for 
deretter å selge det 
dyrt.  

 

EN BOLE MED U– LANDSCORNFLAKES, TAKK! 

HAR MYE, GIR LITE. 
(Hentet fra Aftenposten.) 

1,2 milliarder mennes-
ker lever i dag i ekstrem 
fattigdom, for under én 
dollar dagen 

FNs tusenårsmål tar 
sikte på å halvere ekst-
rem fattigdom innen 
2015.  
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Giverlandene bruker i gjennom-
snitt ti dollar på militærutgifter 
for hver dollar brukt på bistand, 
for USA er det tilsvarende tallet 
25:1. Selv med fjorårets løfter 
fra G8-møtet i Skottland, vil 
megaøkonomiene USA og Ja-
pan bare være oppe på 0,18 og 
0,22 prosent av BNP i 2010.  

1 . Italia 0,15 

2 . USA 0,17 

3 . Japan 0,19 

4 . New Zealand 0,23 

5. Østerrike 0,23 

DÅRLIGE GIVERE 
I dag gir de rike landene 
i gjennomsnitt 0,26 pro-
sent av samlet inntekt 
(BNP). De som kommer 
dårligst ut er: 

Bildet viser 
bomullspluk-
kere i Brasil.  

Fattige blir fattigere. 

De fattigste landene har 
blitt enda fattigere de siste 
ti årene på grunn av inter-
nasjonale handelsregler, 
mener den internasjonale 
hjelpeorganisasjonen Ox-
fam.  

FN jobber med å bekjempe 
fattigdom med lederen, Kofi 
Annan, i spissen.  


