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HÅLLBAR UTVECKLING

OLJA
Råolja, petroleum, pumpas upp ur jordens inre 
med hjälp av oljeplattformar i havet och oljefält 
på land. De länder som har gott om olja tjänar 
stora pengar på att sälja oljan till länder som 
saknar oljetillgångar.

Länder i världen som producerar mycket olja är 
till exempel Saudiarabien, USA och Ryssland.

VARUKORT

BANAN
Svenskar är ett av de folk i världen som äter 
mest bananer. Varje år importeras ungefär 100 
bananer per person till Sverige.

Bananer måste transporteras långt för att komma 
till Sverige, eftersom bananer bara växer i  
tropiska länder.

Miljö

Ibland uppstår läckage när 
oljeplattformar går sönder. Det 
leder till svåra miljökatastrofer 
som bland annat förstör djur- och 
växtliv i havet och vid kusten. 

Människor

På de platser i världen där det 
finns mycket olja blir det ofta 
konflikt om vem som har rätt att 
sälja oljan. Människor som bor 
och lever i dessa områden kan 
bli tvingade på flykt.

Ekonomi

Vi är beroende av olja både som 
energikälla och råvara för att till- 
verka till exempel plast. Mycket 
i vårt samhälle påverkas av hur 
mycket oljan kostar, och blir oljan 
dyrare så kostar allt annat  
också mer.

Miljö

Bananodlingar kräver ofta att 
stora områden med regnskog 
skövlas. På odlingarna används 
starka gifter för att döda insekter 
och ogräs. Giftet rinner sedan ut 
i naturen.

Människor

De som arbetar på odlingarna 
har inte möjlighet att använda 
skyddskläder mot gifterna. Flera 
miljoner människor blir förgiftade 
varje år på grund av arbetet på 
odlingarna. Lönen är också väl-
digt låg och arbetarna har svårt 
att försörja sina familjer.

Ekonomi

De länder som skövlar regnskog 
för att odla bananer kommer på 
längre sikt sakna mark att odla 
på. Då kan varken bananer eller 
något annat odlas där. Landet 
kommer då inte kunna sälja mat 
till andra länder.
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DATORBATTERI
För att tillverka datorbatterier behövs många 
olika råvaror. En sådan råvara är metallen kobolt, 
som är vanlig i Kongo. Det är vanligt att soldater 
kontrollerar gruvorna där kobolt utvinns.

Många datordelar tillverkas i Kina, men råvarorna 
kommer från olika delar av världen. Allt fraktas 
till Kina för att bli ett datorbatteri. Datorbatteriet 
åker sedan hela vägen från Kina till Sverige.

Miljö

Runt gruvorna där man bryter ko-
bolt förorenas vattnet av kobolt. 
Kobolt är giftigt för människor 
och djur.

Människor

Det är många barn som arbetar i 
koboltgruvorna. Även vuxna som 
arbetar far illa, eftersom det inte 
finns någon skyddsutrustning för 
dem som jobbar där.

Ekonomi 

Pengarna från kobolten som 
säljs används inte för att skapa 
nya jobb eller utveckla sam-
hället, utan går ofta till att köpa 
vapen åt dem som kontrollerar 
gruvorna. 


