
Gruppe 2 - Bekæmpe fattigdom 

 

 

Til gruppe 2 

Velkommen til temaet At Bekæmpe fattigdom, som I har valgt at fokusere på i jeres gruppe 

Andelen af fattige daler hurtigere end nogensinde. Alligevel lever millioner af mennesker stadig i 

ekstrem fattigdom. 

Formålet med jeres mission er, at I undersøger  

• Hvad er fattigdom?  

• Hvordan måles fattigdom i et land?  

• Hvad er årsagerne til fattigdom?  

• Hvordan UNDP (FN’s Udviklingsprogram) arbejder med fattigdomsbekæmpelse 

• Hvordan FN kan bidrage til at udrydde fattigdom inden 2030 

• og finder gode, konkrete eksempler på, hvordan FN’s og en række NGOers arbejde gør en 

forskel for flygtninge 

• og formidler jeres viden til forskellige målgrupper på en spændende og engagerende måde 

i form af et bidrag til klassens samlede kampagne 



Forslag til kilder I kan benytte jer af 

1. Globalis  

 

2. FN’s Udviklings Program UNDP (engelsk) 

 

3. Folkekirkens Nødhjælp 

 

4. FN’s YouTube channel (engelsk) 

 

5. 75 måder hvor FN gør en forskel 

 

Forslag til arbejdsdeling 

 

I kan evt. dele arbejdet mellem jer i gruppen, så I fx arbejder sammen parvis efter interesser og 

færdigheder. 

Fx kan et par arbejde med kilde 1 og 5, mens det andet par tager sig af kilde 2, 3 og 4. 

Afslutningsvis præsenterer I jeres resultater for hinanden og diskuterer indhold og form på jeres 

bidrag til kampagnen. 

 

Kildehenvisninger 

Kilde 1 

 

På Globalis - fattigdom kan I bl.a. undersøge, hvad fattigdom er, hvordan fattigdom måles i et land, 

hvad årsagerne til fattigdom er og hvordan FN arbejder med fattigdomsbekæmpelse. 

 

 

 

 

 

https://www.globalis.dk/tema/fattigdom/fattigdom


Kilde 2 

 

UNDP is committed to ending poverty once and for all. That is why we work to get to the root 
causes of poverty and create lasting change. The good news is we have a plan. But we need your 
help to get the job done. 
 
På United Nations Development Programme’s hjemmeside kan I bl.a. læse om UNDP’s plan  
 
The road to succes  
 
- Keeping people out of poverty 
- Governance for peaceful, just, and inclusive societies,  
- Crisis prevention and increased resilience,  
- Environment: nature-based solutions for development  
- Clean, affordable energy,  
- Women's empowerment and gender equality 
 
 
Kilde 3 

 

NGO’er 

 Ud over de mange organisationer, der er knyttet direkte til FN, er der også mange NGO’er, som 

understøtter FN’s arbejde. Inden for jeres tema, vil det være oplagt at gå på opdagelse på 

Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside. Se fx Nødhjælp kan se ud på mange måder, hvor I kan finde 

eksempler på, hvad nødhjælp også er. Fortællinger hvor nye veje giver håb for mennesker i nød. 

 

  

 

Vi styrker verdens fattigste i kampen for et værdigt liv 

https://www.undp.org/content/undp/en/home.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/six-signature-solutions.html
https://www.noedhjaelp.dk/det-goer-vi/om-os
https://www.noedhjaelp.dk/det-goer-vi/sider/nye-veje-til-haabet


I Folkekirkens Nødhjælp hjælper vi mennesker i yderste nød. De mennesker, der har det 
allersværest i verden. 
De sultende og de sårbare. De fordrevne og de forfulgte. De undertrykte og de diskriminerede. 
Verdens fattigste, som på grund af krig og katastrofer eller strukturel ulighed ikke selv har en 
stemme, der kan høres. 

 

Kilde 4 

 

I kan fx finde mere inspiration og ideer til jeres arbejde samt gode eksempler på, at FN’s arbejde 

gør en forskel for rigtig mange mennesker på  United Nations youtube channel. Her vrimler det 

med små film på ca. 3 minutter om FN. Fx giver et tryk på playlister jer blandt andet adgang til film 

om United Nations Peacekeeping. 

En del af disse film viser, at FN soldaterne beskæftiger sig med meget andet end fred og sikkerhed. 

Fx katastrofehjælp, gratis lægehjælp, dyrlæge ekspertise, beskyttelse af og kontrol med 

menneskerettigheder, sikring af humanitær hjælp, afvæbning. Samtidig med at de fungerer som 

rollemodeller. Se fx denne film 

 

https://www.youtube.com/user/unitednations/featured
https://www.youtube.com/watch?v=NIHWqrtmbrg&list=PL49CE20981558F582
https://www.youtube.com/watch?v=14p_vJHcjFk&list=PL49CE20981558F582&index=20


Kilde 5 
 

 
 

I kan også finde inspiration og ideer til jeres arbejde samt gode eksempler på, at FN’s arbejde gør 

en forskel for rigtig mange mennesker på Unrics hjemmeside. Her er de i anledning af FN’s 75-års 

fødselsdag ved at udarbejde en liste over 75 måder, hvor FN gør en forskel.  

Se et eksempel der passer til jeres tema her 

 
Andre kilder 

United nations – Peace, dignity and solidarity on a healthy planet  
Der er også meget information at hente på UNITED NATIONS officielle engelske hjemmeside 

I er selvfølgelig også meget velkomne til selv at researche efter spændende input til jeres emne 
Bekæmpe fattigdom: Billeder, tegninger, begivenheder, tekster, statistikker mv. 
  

https://unric.org/da/?s=75+m%C3%A5der+hvor+FN+g%C3%B8r+en+forskel
https://unric.org/da/75-maader-hvor-fn-goer-en-forskel-mindske-fattigdom-i-landdistrikterne-10-75/
https://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html

