
Arbetsblad
Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut 
några av dem. Programmet passar bra att 
se tillsammans med andra program i serien 
Perspektiv på världen; Kvotering och Män-
niskovärde.  

Ord och begrepp
Bistånd, sanitet, utvecklingssamarbete, livs-
villkor, klan, egenmakt, humanitär, missionär, 
NGO, frivillig-organisation, icke-statlig, tillväxt

Frågor utifrån programmet
1 Vad är en NGO?
2 Vad är SIDA?
3	 I	filmen	sägs	att	bistånd	måste	ges	på	

mottagarlandets villkor och i samarbete 
mellan länderna. Vad betyder det?

4 Vad innebär empowerment (egenmakt) 
och varför är det viktigt?

5 Vilka orsaker nämns till att det fortfa-
rande	finns	fattigdom	på	den	afrikanska	
kontinenten?

6 Berätta mer om det projekt som Helfrid 
Shulte-Herbrüggen är engagerad i.

7 Vilken kritik för Kokui Selormey Hanson 
fram mot bistånd?

8	 Vilken	risk	finns	med	bistånd,	särskilt	i	
krigszoner?

Arbeta vidare
9 Ta reda på hur mycket bistånd Sverige 

ger varje år och vilka länder som fått 
mest bistånd de senaste åren.

10 Ta reda på mer om SIDA:s arbete.
11 Ta reda på mer om NGO eller frivilligor-

ganisationer och och ge några exempel 
på sådana organisationer.

12 Av de 17 globala målen för hållbar 
utveckling, vilka handlar om hygien och 
rent vatten? På vilket sätt är det viktigt 
för en rättvis värld?

13 Ett vanligt uttryck när man pratar om 
bistånd är ”hjälp till självhjälp”. Vad 
innebär det?

14 Målet är ofta att länder ska dra ömsesidig 
nytta av utvecklingssamarbete. Vad är 
det?

15 Bistånd kan vara både kortsiktigt och 
långsiktigt. Ge exempel på bådadera. 

Diskussionsfrågor
16 Vem ska få bestämma hur bistånd 

används? Den som ger eller den som får?
17 Bör vi ge bistånd till diktaturer?
18	I	slutet	av	filmen	ifrågasätter	Kokui	

Selormey Hanson om bistånd verkligen 
löser det långsiktiga problemet med 
fattigdom. Vad tror du?

19 Vilka fördelar och nackdelar kan du se 
för ett fattigt land med bistånd?

20 Hur ska bistånd organiseras för att fung-
era så bra som möjligt? Hur tänker du?

På nätet
n 17 globala mål för hållbar utveckling
n Agenda 2030
n SIDA
n Svenska FN-förbundet

Andra program från UR  
om bistånd
n Det svenska biståndet, UR Samtiden
n Bistånd för en hållbar värld, föreläs-

ningsserie, UR Samtiden

Bistånd


