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Re�igheter alle mennesker har, 
uanse� kjønn, religion, alder eller 

nasjonalitet

Terrorisme

Betegnelse på en person som søker 
besky�else i et annet land

Menneskere�igheter

Å selge varer og tjenester fra e� land 
til et annet land

Asylsøker

Et område i eller ved en storby hvor 
det bor fa�ige mennesker

Eksport

Politikk som handler om et lands 
forhold til andre land

Slum

En betegnelse for en uakseptabelt lav 
levestandard med for lite penger, mat, 

klær, trygghet og valgmuligheter

Utenrikspolitikk
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En utvikling som dekker behovene til 
de menneskene som lever nå, uten å 

ødelegge mulighetene for fremtidens 
mennesker

Fa�igdom

At flere og flere mennesker fly�er fra 
landsbygda til byene 

Bærekra�ig utvikling

Kortsiktig hjelp til mennesker i en 
aku� krise forårsaket av krig, natur-

katastrofer eller epidemier

Urbanisering

En katastrofe som rammer mange 
mennesker og som gjør at de trenger 

hjelp

Nødhjelp

Jordens hovedkilde til energi

Humanitær katastrofe

Å leve for under 1,25 dollar (7-8 kroner) 
om dagen

Sola
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Store forandringer i været over tid

Diskriminering

En gruppe som er i mindretall

Klimaendringer

Like re�igheter og muligheter for 
kvinner og menn

Minoritet

Holdninger om at mennesker kan 
rangeres i verdi ut fra biologiske eller 

visuelle kjennetegn, religion eller 
nasjonal opprinnelse

Likestilling

Tilgang til nok, trygg og sunn mat til 
alle

Rasisme

En type utvikling som handler om 
fordeling av penger, forbruk og handel

Matsikkerhet
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Internasjonal organisasjon som 
arbeider for fred og samarbeid, med 

193 medlemsland

Økonomisk utvikling

Å skape noe ny� og tenke på nye 
måter

FN

Bruk av vold mot vanlige folk for å 
spre frykt

Innovasjon
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Skadelig slitasje på jordoverflaten 
skapt av blant annet vann og vind

Ekstrem fa�igdom

En person som er født i utlandet, og 
bosa� i Norge

Erosjon

Fellesord for energi som kan brukes 
om og om igjen uten å bli brukt opp. 

Vann, vind og sol er eksempler på 
de�e

Innvandrer

Å ha frihet til å si det man mener uten 
å bli straffet for det

Fornybar energi

Når et land kjøper varer og tjenester 
fra et annet land.

Ytringsfrihet

Å forskjellsbehandle mennesker på 
grunn av kjønn, religion, språk, 

hudfarge eller annet

Import


