
Hur väl känner du Latinamerika? 
Lär dig mer om Latinamerika, miljö och mänskliga rättigheter 
 
Globala målen: Mål 16 
1. Vilket är världens farligaste land för människorättsförsvarare?  
 

•  Brasilien 
•  Mexiko 
•  Colombia 

 
Colombia är världens farligaste land för miljö- och människorättsaktivister, Latinamerika världens farligaste region. Särskilt utsatta är människor som 
protesterar mot gruvdrift, vattenkraftverk och industrijordbruk.  
 
Globala målen: Mål 12 
2. Vilken är Brasiliens största exportvara? 

 
• Soja 
• Gummi 
• Bananer 

 
Brasilien är världens största exportör av sojabönor. Sojabönorna används främst i foder åt kor, kycklingar och grisar. Expansionen av sojafält leder till 
skogsskövling, miljöförstörelse och brott mot mänskliga rättigheter.  
 
Globala målen: Mål  2 
3. Hur ser fördelningen av markägande ut i Latinamerika? 
 

• 10% äger 2 tredjedelar av marken 
• 1% äger mer än hälften av marken 
• 50% äger 1 fjärdedel av marken 

 
Latinamerika är den region i världen där fördelningen av mark är som mest ojämn. Detta har stor negativ konsekvens för befolkning på landsbygden 
som ofta är helt beroende av mark för sin överlevnad. 
 
Globala målen: Mål  5 
4. Hur stor andel av Latinamerikas mark ägs av kvinnor? 
 

• 50% 
• 18% 
• 7% 

 
Tillgången till odlingsbar mark minskar ständigt på grund av att stora företag hyr eller köper upp allt mer mark. Kvinnor och urfolk är grupper som 
drabbas extra hårt eftersom de ofta är helt beroende av mark för sin överlevnad. 
 
Globala målen: Mål 2 
5. Hur stor andel av befolkningen i Latinamerika lider av undernäring? 

• 18% 
•  Mindre än 2% 
•  5% 

 
Hungern och undernäringen har de senaste åren ökat. Det beror främst på att mark som kunde användas för att producera mat används för odling av 
biobränsle, djurfoder och pappersmassa.  
 
Globala målen: Mål 1 
6. Ett vin från Chile kostar 80 kronor, hur många kronor går till att betala samtliga vinarbetares löner?  

 
• 7-10 kronor 
• 2-4 kronor 
• 5-7 kronor 

 



Rätt svar: 2-4 kronor, eller 3-5% av det pris som vinet säljs för i Sverige går till att betala löner till de människor som arbetar med att framställa vinet. 
28% av försäljningspriset går till producenten och importören.  
Globala målen: Mål 16 
 
Globala målen: Mål 12 
7. Hur många jordklot skulle krävas om hela världen konsumerade som Sverige? 

 
• 1 
• 6 
• 4 

 
Sveriges och övriga rika länders konsumtion leder till stora klimatförändringar. Den leder även till skövling av Amazonas, miljöförstörelse och brott mot 
mänskliga rättigheter i Latinamerika.  
 
8. År 2018 antog FN en deklaration som slog fast att småbrukare har rättigheter gällande mark, inhemska grödor och tillräcklig inkomst. Hur röstade 
Sverige? 

 
• För 
• Emot 
• Sverige lade ner sin röst 

 
Sverige var en av endast 7 stater, av FN:s totalt 193 medlemsstater, som tillsammans med Israel, Nya Zeeland, USA, Storbritannien, Australien och 
Ungern röstade emot.  
 
Globala målen: Mål 5 
9. Mäns dödliga våld mot kvinnor är ett globalt problem. Hur många kvinnor föll offer för detta i Latinamerika under 2018? (källa: 
https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio) 

 
• Mellan tretusen och fyratusen 
• Mellan tusen och tvåtusen 
• Mellan tvåtusen och tretusen 

 
Latinamerikanska kvinnor är en utsatt grupp. Under 2018 mördades minst 3287 kvinnor på grund av sitt kön. Värst var El Salvador med 6.8 mördade 
kvinnor per 100000. 
 
Globala målen: Mål  1 
10. Hur många människor i Latinamerika lever i extrem fattigdom, dvs. på mindre än 1,9 dollar om dagen? 
(källa: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44396/4/S1900050_en.pdf) 
 

• Ca 10% 
• Ca 5% 
• Ca 15% 

 
År 2014 var den extrema fattigdomen i Latinamerika nere i 7,8%. De senaste åren har den stigit till 10,2%, eller 63 miljoner människor. 
 
------------- 
Glöm inte att påminna om  Latinamerikagruppernas praktikantprogram: http://www.latinamerikagrupperna.se/praktik/ 
 
Ett bra sätt att lära sig ännu mer om Latinamerika, globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete! 
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