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Tyveriet af Afrika – hvorfor fattigdom? 

Hvor meget profit er rimelig? 

Tema: Ny imperialisme  
Fag: historie og samfundsfag  
Målgruppe: 8.klasse, 9.klasse og ungdomsuddannelser 
DR 1, 2012, 60 min.  

I forbindelse med det globale TV projekt ”Hvorfor fattigdom” i 2012, hvor mange tv-stationer verden over 
på samme tidspunkt viste ens dokumentarudsendelser, udarbejdede den danske instruktør Christoffer 
Guldbrandsen ”Tyveriet af Afrika”. Han viser, hvorledes multinationale selskaber har fingeren i kagedåsen: I 
skyggen af den globaliserede verdenshandel udnytter selskaberne Afrika. De suger råstofferne ud af det 
afrikanske kontinent og gemmer profitten i europæisk skattely, hævder instruktøren.   
 
Den pædagogiske vejledning har 9 arbejdsspørgsmål henvendt til elever i grundskolens udskoling (9.kl.) og 
på ungdomsuddannelserne. Spørgsmålene kan besvares efter, at de har set dokumentaren. 
      

Faglig relevans / kompetenceområder 
Historiekanonen ”FN’s menneskerettigheds-erklæring” sættes for alvor i spil i denne øjenåbner af en 
dokumentar. Også samfundsfagets kompetenceområde ”økonomi” kommer på banen. De ældre elever på 
ungdomsuddannelserne kan for alvor komme i dybden med emner som ”multinationale selskaber”, 
”handel”, ”råvarehandel”, ”korruption”, ”Skattesnyderi” og ”Transfer pricing” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Billederne er hentet fra tv-udsendelsen 

Ideer til undervisningen  
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1 Hvorfor starter og slutter dokumentaren ”Tyveriet af Afrika” i den schweiziske by Rüschlikon? 

2 Hvorfor er Zambia et ulige og fattigt land, når det nærmest flyder ovenpå råstoffer som fx kobber? 

3 Dokumentaren påpeger nogle problemer med den ulandsbistandshjælp den vestlige verden giver Afrika, 
hvilke? 

4 Hvilke to grunde giver multinationale selskaber til, at de ikke betaler så meget i skat til afrikanerne?  

5”Transfer pricing er meget skadeligt og udbredt i hele Afrika”, siger Alex Cobham, leder af 
researchafdelingen i ”Save the children”, hvad mener han med det? 

6 I dokumentaren klager den zambiske befolkning over luftforureningen fra kobberminen. Hvem 
udarbejder forureningsstatistikken i og omkring minen, og hvorfor kan journalisten ikke få fat i tallene? 

7 Hvem får fordele og ulemper af, at Zambia privatiserer deres kobberminer? 

8 Hvis Zambia skulle begynde forfra og udarbejde nogen regler for handel med udenlandske firmaer, hvilket 
regler ville du/I foreslå? (Kom ind på fx etiske-, skattemæssige-, politiske og økonomiske regler). 

9 Hvorfor er den vestlige verden overhovedet interesseret i råstoffet kobber? Kom med eksempler for 
produkter indeholdende kobber? 

 

 
 

Supplerende materialer 

 Besøg CFU/UCC konsulentens site om menneskerettigheder eller sitet ”økonomi” under samfundsfag. 
Her kan læreren supplere med detaljer fra film, bøger, hjemmesider, TV mv. 

 Besøg site fra Danmarks Radio 
 
 

https://ucc.dk/cfu/vejledning/kulturfag/historie/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder-0
https://ucc.dk/cfu/vejledning/historiesamfundsfagkrist/samfundsfag
http://www.dr.dk/skole/Geografi/Hvorfor_fattigdom/Forside.htm

