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Et lag som ligger rundt jorda og sørger 
for jevn temperatur

Internt fordrevne personer

Råstoff fra naturen som kan brukes til 
noe ny�ig. F.eks. trær, vann, gull og 

olje

Atmosfære

Når alle trær i et område hugges ned

Ressurs

Produksjon av varer og fordeling av 
penger og andre ressurser

Avskogning

Handel som tilbyr anstendige priser 
og sikrer gode arbeidsforhold til dem 

som produserer varene

Økonomi

17 mål for bærekra�ig utvikling i 
verden innen 2030

Re�ferdig handel 
(også kalt “fair trade”)
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Når det fødes flere mennesker enn 
det dør i en befolkning

FNs bærekra�smål

Utviklingen av en vare fra råstoff til 
produksjon, salg og levering til kunden

Befolkningsvekst

Fellesord for penger, mat, utstyr, og 
hjelp som et land gir til et annet land

Produksjonskjede

Et begrep for forflytning av 
enkeltmennesker eller grupper

Bistand

Uvær som er farlig for mennesker og 
verdier

Migrasjon

En internasjonal avtale som skal sikre 
at alle som flykter fra uholdbare 

forhold får opphold i et annet land til 
det er trygt å reise hjem igjen

Ekstremvær
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Et begrep som brukes for å måle 
menneskenes forbruk av 

naturressurser

FNs flyktningkonvensjon

Et system i naturen hvor alle artene 
som lever der er avhengige av 

hverandre for å overleve

Økologisk fotavtrykk

Et slektsledd. Besteforeldre, foreldre 
og barn er eksempler på de�e. 

Økosystem

Et mål om å holde den globale 
temperaturstigningen under 2 grader i 

år 2100, se� i forhold til 1850

Generasjon

Penger som er lånt, som må betales 
tilbake. Både personer og land kan ha 

de�e.

Togradersmålet

Folkestyre, hvor folk deltar i viktige 
beslutninger i samfunnet, blant annet 

gjennom valg. 

Gjeld
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Gasser som slipper inn solstråler på 
vei inn til jorda, men som ikke slipper 

dem ut igjen

Demokrati

En prosess hvor en persons 
holdninger endrer seg, og beveger seg 
lengre og lengre vekk fra det man ser 

på som vanlige holdninger i et 
samfunn

Klimagasser

Fellesord for hjelp fra lege, syke-
pleiere, sykehus, helsesøster, vaksine, 

medisin, operasjon og behandling

Radikalisering

Stigning i jordas 
gjennomsni�stemperatur

Helsetjenester

Fellesord for alt som får et samfunn til 
å fungere godt, som veier, flyplasser, 

strøm, interne�, vann og søppelanlegg

Global oppvarming

Produksjon som gjør råvarer om til 
produkter eller varer, o�e i en fabrikk

Infrastruktur
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Gjennomsni�sværet på et sted, målt 
over tid, vanligvis 30 år

Industri

Annet ord for en internasjonal bind-
ende avtale

Klima

Personer som må dra til et andet sted 
i landet på grunn av væpnet konflikt, 

vold, brudd på menneskere�ighetene 
eller naturkatastrofer

Konvensjon


