Stopper folk med at være fattige,
når de har fået et job?

Hvad er et af de vigtigste mål for
Verdensmål 1?

Hvor i verden er Verdensmål 1
nærmest sine mål?

1) Det afhænger af vilkårene for
jobbet

1) At udrydde ekstrem fattigdom i
verden

1) I EU

2) Ja, for så tjener de penge

2) At bekæmpe klimaforandringer

3) Det afhænger af familiens opsparing

3) At bygge flere skoler

Hvad har tendensen for den globale ekstreme fattigdom været de
sidste 20 år?

Hvad er det gennemsnitlige antal
personer pr husstand i udviklingslandene?

2) I USA
3) I Kina

Hvor mange børn på verdensplan
levede i fattigdom i 2019?

1) 356 millioner
1) Faldende

1) 6-9 personer

2) Stagnerende

2) 4-6 personer

3) Stigende

3) 2-4 personer

Hvor mange børn levede i fattigdom i verdens rigeste lande i
2019?

Hvor mange kvinder over hele
verden er analfabeter på grund af
fattigdom?

1) 1 ud af 5

1) 584 millioner

2) 3 ud af 5

2) 84 millioner

3) Ingen

3) Ingen

2) 56 millioner
3) 6 millioner

Hvilke grupper er mest udsatte for
seksuel udnyttelse, herunder menneskehandel, på grund af fattigdom?

1) Kvinder og piger
2) Mænd
3) Folk med handicap

Hvor mange procent af verdens
fattige er ramt økonomisk pga.
konflikter og vold?

Hvor er ekstrem fattigdom især en
stor udfordring på grund af klimaændringer, konflikter og fødevareusikkerhed?

1) Mere end 40%
2) Mindre end 20%
3) Ingen

Efter hvilket år vil der forhåbentlig
ikke længere være sult i verden
ifølge Verdensmålene?

1) 2030
1) Afrika syd for Sahara
2) Europa

2) 2040
3) 2050

3) Sydamerika

Inden 2030 vil andelen af mennesker, der lever i fattigdom - i følge
mål 1.2 mål ....

Er der flest kvinder eller mænd,
der lever i ekstrem fattigdom?

FN's Human Development Index
(HDI) måler et lands udviklingsniveau. Hvilket land var nummer 1 i
2019?

1) Flest kvinder
1) Halveres
2) Ikke stige yderligere

2) Flest mænd
3) Det afhænger af kontinentet

3) Være lig nul

1) Norge
2) Mexico
3) Japan

Hvad betyder "mikrofinansiering"?

1) Små lån til lavindkomst enkeltpersoner
2) Et andet ord for fattigdom
3) Lave priser på varer og tjenesteydelser

Hvad er de "basale behov" for et
menneske?

Hvilket af de afrikanske lande var
det mest udviklede land i 2020?

1) Fysiologiske behov såsom søvn,
mad, vand og luft

1) Seychellerne

2) Sociale behov som kærlighed,
påskønnelse og selskab
3) Behov for at ytre sig samt blive
set og hørt

2) Marokko
3) Niger

Hvor stor en procentdel af befolkningen i EU var i risiko for fattigdom eller social udstødelse i
2019?

Hvilket land i Europa var det fattigste i 2021?

Hvilket land i verden havde det
højeste niveau af økonomisk ulighed i 2020?

1) Moldova
1) 21%
2) 1%

2) Rumænien
3) Bulgarien

1) Lesotho
2) USA
3) Norge

3) 11%

Hvad lever en person i "ekstrem
fattigdom" for om dagen?

I 1990 levede 36% af verdens befolkning i ekstrem fattigdom. Hvad
var procentdelen i 2015?

Hvor mange mennesker blev skubbet ud i ekstrem fattigdom i 2020
på grund af COVID-19?

1) 10%

1) 71 millioner mennesker eller
flere

1) Under 1,90 USD om dagen
2) Under 5,25 USD om dagen
3) Under 10,25 USD om dagen

2) 20%
3) 30%

2) 22 millioner mennesker eller
flere
3) 10 millioner mennesker eller

Hvor meget af verdens rigdomme
ejes af den rigeste 1% af verdens
befolkning?

Niger er et af verdens fattigste
lande. Hvor stor del af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen på 1,90 dollar om dagen?

Siden 1990 er antallet af mennesker, der lever i fattigdom, faldet
på verdensplan. I hvilken del af
verden er fattigdommen faldet
mest?

1) Mere end 50%
2) Omkring 10%
3) Omkring 30%

1) Omkring halvdelen
2) Omkring en fjerdedel
3) Næsten ingen

1) Asien
2) Afrika

3) Sydamerika

UNICEF er FN's Børnefond. De
bringer nødforsyninger og rationer
ud til hele verden. Hvor ligger UNICEF's internationale pakhus?

1) København
2) New York
3) Tokyo

Siden 2014 er sult i verden samlet
set:

Hvor mange mennesker på verdensplan skønnes at lide af sult?

Hvad er det den største globale
sundhedsrisiko?

1) Faldet

1) Omkring 69 millioner

1) AIDS

2) Steget

2) Omkring 690 millioner

2) Sult og fejlernæring

3) Stagneret

3) Meget få

3) Malaria

Hvad er de vigtigste formål for
World Food Programme (WFP)?

Hvad er navnet på den FNorganisation, der arbejder for at
forhindre sult og madmangel?

Globalt set - hvor stor en procentdel af alt ferskvand anvendes til
landbrug?

1) UNICEF

1) 50%

2) FAO

2) 70%

3) UNESCO

3) 30%

Hvad er navnet på den FN særorganisation, der er forbundet med
Verdensmål 2?

Hvor befinder verdens mest mangfoldige samling af frø til afgrøder
sig?

Hvad er bl.a. de typiske primære
fødevarer til UNICEF's RUTF (Klartil-brug terapeutisk mad)?

1) UNICEF

1) Canada

1) Kylling, ris, grøntsager

2) FAO

2) Norge

2) Jordnødder, olie, mælkepulver

3) IMF

3) Rusland

3) Kartoffel, fedt, mælkepulver

1) Forbedre fødevarekvaliteten i
verden
2) Give mad assistance & kontrollere fødevarekriser
3) Bekæmpe madspild i EU

Hvor meget madspild sker for forbrugere i Afrika syd for Sahara?

I hvilket led sker det største
madspild?

Hvilken sektor er den primære
udleder af ammoniak gas?

1) 15%

1) Fødevareforarbejdning

1) Energisektoren

2) 5%

2) Høst, opbevaring og transport

2) Landbrugssektoren

3) 20%

3) Forbrug

3) Produktion

Hvor meget af jordens samlede
areal anvendes til landbrugsproduktion?

Hvor stor en del af fødevarer på
verdensplan går til spilde?

Hvor stor en procentdel udgør
kvinder af arbejdsstyrken i landbruget?

1) Halvdelen
1) 1%
2) 11%

2) En tredjedel
3) En fjerdedel

3) 21%

Hvor mange liter vand skal der til
for at producere 1 kg avocado?

1) 23%
2) 43%
3) 63%

Hvor stor en del af alt produceret
frugt og grøntsager er spildt hvert
år på verdensplan?

Ny jord kan skabes fra havene,
flodlejer eller søbunde. Hvad kaldes denne proces?

1) En tredjedel

1) Landskabelse

2) Halvdelen

2) Landgenvinding

3) En fjerdedel

3) Landbrugning

1) 83 liter
2) 283 liter
3) 183 liter

Hvor meget vand er nødvendigt
for at producere 1 kg bomuld?

Hvis de seneste tendenser fortsætter, vil antallet af mennesker i
sult i 2030 være…

1) 5.000 liter
2) 10.000 liter
3) 20.000 liter

1) Forblive det samme
2) Over 840 millioner
3) Falde til 500 millioner

Hvad vil det sige at være
"underernæret"?

1) At man vejer mindre, end man
bør
2) Daglig mangel på vitaminer,
proteiner og fibre
3) At man dagligt ikke får nok kalorier

Hvilken type lande kæmper ikke
mod hungersnød?

Hvor i verden lever de fleste mennesker i dag i sult?

1) Lande med et diktatur

1) Sydamerika

2) Lande med fungerende moderne demokrati

2) Subsahara-Afrika
3) Asien

3) Lande med monarki

Hvor mange liter vand er nødvendigt for at producere en persons
daglige indtag af mad?

1) Mindst 500 liter
2) Mindst 1.500 liter
3) Mindst 150 liter

Hvor mange mennesker spiser
ikke nok mad til at holde sig sunde?

Hvor meget af verdens årlige fødevareproduktion ender med at blive
spildt?

Hvor stor en andel af dødsfald
blandt børn under fem år er forårsaget af sult?

1) 9 millioner

1) Om en femtedel

2) 900 millioner

2) Omkring en tredjedel

1) Det er ikke den store dødsårsag
blandt små børn

3) Meget få

3) Meget lidt

2) Næsten halvdelen
3) Omkring en fjerdedel

Hvor stor en procentdel af landmænd i udviklingslandene er kvinder?

I hvilken type industri arbejder
størstedelen af verdens befolkning?

Hvor stor en procentdel af vores
dyre-baserede proteiner stammer
fra fisk, globalt?

1) 80%

1) Turisme

1) 7%

2) 50%

2) Landbrug

2) 17%

3) 10%

3) Mode

3) 37%

I 2015 blev alle verdens lande enige om de 17 mål for en bedre og
mere bæredygtig fremtid for alle.
Hvilket mål blev sat i kampen mod
sult?

Hvor mange kilo korn er nødvendig for at producere et kilo oksekød?

1) 1 kg
1) Halvering af sult
2) Ingen sult
3) Fortsætte den eksisterende

2) 7 kg
3) 3 kg

Hvor meget steg den gennemsnitlige leveralder med på verdensplan mellem 2000 og 2015?

Ifølge World Health Organization
(WHO), hvor mange procent af
verdens befolkning indånder luft,
der ikke er sund?

1) Det sænker havniveauet i oceanerne

1) 7 år
2) 2 år
3) 5 år

1) 30%
2) 70%
3) 90%

Siden 2000 har vaccinationsprogrammer i verden medført...

1) ... at der er opstået spredning i
meningitistilfælde
2) ... at folk bare er blevet syge af
andre sygdomme

Hvad er den største konsekvens af
luftforureningen?

I forhold til hvilket Verdensmål har
EU-landene gjort størst fremskridt?

2) Det forhindrer fugle i at vandre
3) Det reducerer menneskets levealder

Hvor er børnedødeligheden for
børn under 5 år størst?

1) Latinamerika
1) Mål 12
2) Mål 1

2) Nordafrika

3) Mål 3

3) Afrika syd for Sahara og Sydasien

Hvor meget er malariadødeligheden reduceret siden
2000?

Hvilken af følgende sygdomme har
Verdensmål 3 mål om at udrydde i
2030?

Hvor meget var det årlige globale
gennemsnitlige alkoholforbrug i
2016 blandt folk over 15 år?

1) Det er ikke blevet reduceret

1) Skoldkopper

1) 16,5 liter per person

2) Den er stagneret

2) Kræft

2) 10,2 liter per person

3) Det er blevet halveret

3) Tuberkulose epidemi

3) 6,4 liter per person

3) ... fald på 80% af mæslingetilfælde

I 2020 hvor var den forventede
levealder højeste med 85,29 år?

Hvad er det mest almindelige
sundhedsproblem på verdensplan?

1) Australien
2) Frankrig
3) Hongkong

Hvor mange børn døde i 2019 på
verdensplan inden de blev 5 år?

1) 12,3 millioner
1) Selvmord
2) Kræft

2) 10,3 millioner
3) 5,3 millioner

3) Hjerte-kar sygdomme

Hvor mange aborter på verdensplan er usikre (ikke under ordnede
forhold)?

Hvor mange mennesker er ensomme, når de er over 45 år?

Hvor stor en procentdel af kvinder, på verdensplan, har oplevet
fysisk og/eller seksuel vold fra
deres partner?

1) 1 ud af 4
1) 42 millioner
2) 12 millioner

2) 2 ud af 3
3) 1 ud af 3

3) 22 millioner

1) 10%
2) 80%
3) 30%

Hvor mange mennesker blev testet positiv for HIV i 2019?

Globalt set er der flest mennesker,
der er ...

Hvad betyder det, at en sygdom er
"vandbåren"?

1) 500.00.00

1) Der er lige så mange overvægtige som undervægtige

1) At sygdommen smitter fra dyr,
der lever i vand

2) Undervægtige

2) At sygdommen ophober vand i
kroppen

2) 1 million
3) 1,7 millioner

3) Overvægtige

3) At sygdommen smitter gennem
forurenet og urent vand

Hvad er den gennemsnitlige globale levealder?

Hvad er den mest almindelige
dødsårsag globalt?

Hvad er en pandemi?

1) 92 år

1) Trafikulykker

1) Det latinske ord for en leverinfektion

2) 52 år

2) Malaria

2) En livsstilssygdom

3) 72 år

3) Hjerte-kar sygdomme

3) En smitsom sygdom spredt
over flere lande og kontinenter

Hvor mange børn fødes i gennemsnit per kvinde i Kina?

Hvilke af følgende dræber flest
mennesker hvert år?

Hvilke af disse sygdomme er vandbåren og kan være forårsaget af at
drikke forurenet eller urent vand?

1) 2,2 børn

1) HIV / AIDS

2) 0,9 børn

2) Malaria

3) 1,6 børn

3) Luftforurening

1) Tuberkulose
2) HIV
3) Leverinfektion

Hvilket insekt spreder malaria?

Hvor mange børn fødes hvert minut globalt?

Hvor mange liv bliver hvert år reddet takket være vacciner?

1) 30

1) omkring 500.000

2) 130

2) Omkring en million

3) 230

3) 2-3 millioner

1) Almindelige fluer
2) Tsetse-fluen
3) Myg

Hvor mange liv blev mellem 2000
og 2015 reddet på grund af
mæslingevaccinen?

Hvor mange minutter fysisk aktivitet anbefales som minimum til
børn mellem 5-17 per dag?

1) omkring 500.000

1) Mindst 15 minutter

2) Omkring 1 million

2) Mindst 30 minutter

3) Omkring 17 millioner

3) Mindst 60 minutter

Hvor mange børn under 5 år dør
af underernæring på verdensplan?

I hvilken alder er underernæring
mest kritisk i et barns liv?

1) Omkring en tredjedel

1) 5-10 års alderen

2) Omkring en fjerdedel

2) 2-5 års alderen

3) Omkring halvdelen

3) 0-2 års alderen

Hvor stor en del af den menneskelige krop er vand?

1) Omkring 25%
2) Omkring 75%
3) Omkring 60%

I 2016 blev der født 2,4 børn globalt per kvinde. Hvor mange børn
fødte en kvinde i Rwanda i gennemsnit i 2016?

1) 4,9
2) 3,9
3) 5,9

I hvilket år blev malaria udryddet i
Europa?

I hvor mange lande har kvinder ret
til at få betalt barselsorlov?

1) 1875

1) 37 lande

2) 1475

2) 121 lande

3) 1975

3) 185 lande

Ifølge FN, hvor meget vand har et
menneske brug for om dagen til at
dække basale behov i løbet af en
enkelt dag (drikkevand, hygiejne,
madlavning…)?

1) 10-20 liter
2) 1-5 liter

3) 50-100 liter

Ifølge UNICEF, hvad er på verdensplan den næst mest hyppige dødsårsag blandt børn under fem år?

Proteiner er vigtige for kroppen,
da de hjælper kroppen til at vokse
og reparere sig selv. Hvilke af følgende fødevarer indeholder den
største mængde af protein?

1) Mæslinger
2) Influenza
3) Diarré

1) Spinat
2) Ris
3) Jordnødder

Hvor mange børn på verdensplan,
i alderen 6-11 år, gik ikke i skole i
2016?

Det er på verdensplan sværere for
piger/kvinder at få adgang til uddannelse, end det er for mænd?

Hvor mange børn på verdensplan
var ikke i et skoletilbud i 2018?

1) Omkring 63 millioner

1) Rigtig

2) Omkring 630 millioner

2) Falsk - det er sværere for mænd

3) Omkring 6 millioner

3) Det er det samme for begge køn

3) De fleste børn i verden var i
skole

Hvilken FN-organisation har Mål 4
som fokusområde?

I hvilke områder befinder 50% af
de børn sig, der ikke går i skole?

Et ekstra skoleår kan øge en kvindes indtjening med ....

1) UNESCO

1) I konfliktramte områder

1) op til 20%

2) FAO

2) I landområder

2) op til 10%

3) ILO

3) I udviklingslandene

3) op til 30%

Hvilket land havde i 2018 det højeste antal studerende i alderen 2534 år?

Hvilket land har den højeste procentdel af elever, der dropper ud
af skole og uddannelse i EU?

Hvor mange børn rundt om i verden har ikke adgang til uddannelse?

1) Sydkorea

1) Spanien

1) 264 millioner

2) New Zealand

2) Kroatien

2) 464 millioner

3) USA

3) Malta

3) 64 millioner

1) 260 millioner
2) 500 millioner

Hvilket land i verden har det længste skoleår?

I hvilket af følgende lande er videregående uddannelser ikke gratis?

Hvilket land har det laveste antal
af dage i grundskole om året?

1) Japan

1) Storbritannien

1) Rusland

2) Storbritannien

2) Syrien

2) Finland

3) Kina

3) Sverige

3) Sverige

Hvilke af følgende kontinenter har
det højeste antal af analfabeter?

Hvilket af følgende lande bruger
flest penge på uddannelse i forhold deres BNP (Brutto National
Produkt)?

Verdensmål 4 har flere delmål.
Delmål 4.7 handler om ...

1) Afrika
2) Oceanien
3) Latinamerika

1) Specifik undervisning i Verdensmålene
1) Cuba
2) Danmark

2) Ligestilling i skolen
3) Gratis uddannelse

3) USA

Globalt set har analfabetisme længe været mere udbredt blandt
kvinder end mænd. Er det stadig
tilfældet?

Globalt set er der flere kvinder
end mænd, der tager en videregående uddannelse. Er det rigtigt?

Hvad er den største globale udfordring i forhold til uddannelse?

1) Sikring af kvalitet i uddannelse
1) Ja, fordi færre kvinder end
mænd går i skole
2) Nej, der er flere mænd, der er
analfabeter i dag

1) Ja, flest kvinder tager en videregående uddannelse
2) Nej, flest mænd tager en videregående uddannelse

3) Nej, det er omtrent lige for beg-

2) Sikring af adgang til uddannelse
3) Sikring af efterspørgsel på uddannelse

Artikel 28 i Børnekonventionen
fastslår, at ethvert barn har ret
til ...

1) ... gå i skole og få en grunduddannelse
2) ... spise slik mindst en gang om
ugen
3) ... få lommepenge

Hvilket af følgende sprog er det
officielle sprog i de fleste afrikanske lande?

1) Fransk
2) Portugisisk

Hvad vil det sige at være
"analfabet"?

1) At man ikke er i stand til at
læse og skrive
2) At man ikke kender alle bogstaverne i alfabetet

Hvilket af følgende afrikanske lande havde det mindste antal analfabeter i deres befolkning i 2016?

1) Seychellerne
2) Nigeria
3) Sydafrika

3) At man mangler en ordentlig
skolegang

Antallet af elever i grundskole ...

Hvilket europæisk land har det
højeste antal analfabeter?

1) ... har aldrig været højere end
nu

1) Malta

2) ... er stagnerende

2) Tyrkiet

3) ... er faldende

3) Rumænien

Hvor stor en procentdel af Tchads
voksne befolkning kunne læse og
skrive i 2016?

Hvor i verden lever de fleste mennesker, der ikke kan læse og skrive?

1) 22%

1) Afrika og Sydasien

2) 52%

2) Østeuropa og Sydamerika

3) 92%

3) Nord- og Sydamerika

3) Engelsk

Hvilket land har det største antal
officielle sprog?

1) Indien
2) Sydafrika
3) Kina

Hvor mange mennesker i udviklingslandene har en mobiltelefon?

Hvor mange skoler i udviklingslandene har adgang til computere og
internet?

1) 8 ud af 10
2) 5 ud af 10
3) 2 ud af 10

Hvor mange år er der i de fleste
EU-lande undervisningspligt?

1) 9-10 år
1) 6 ud af 10
2) 1 ud af 10

2) 8-9 år
3) 7-8 år

3) 9 ud af 10

Hvor mange år er der obligatoriske
undervisning i Indien?

Hvor stor en del af børn i grundskolealder går rent faktisk i skole globalt set?

Globalt set - hvor stor en del af
unge i den pågældende alder er i
gang med ungdomsuddannelse?

1) 90%

1) Ca. 66%

2) 75%

2) Ca. 86%

3) 60%

3) Ca. 36%

Globalt set - hvor stor en procentdel af voksne kan læse?

Hvor stor en procentdel af personer over 15 år i udviklingslandene
kan læse og skrive?

1) 8 år
2) 5 år
3) Der er ingen krav

Globalt set, hvor stor en procentdel af børn i alderen 6-11 går ikke i
skole?

1) Ca. 86%
1) 9%
2) 29%
3) 19%

2) Ca. 96%
3) Ca. 66%

1) 63%
2) 87%
3) 37%

Hvor stor en procentdel af de studerende i udviklingslandene ender
med at droppe ud inden afslutningen folkeskolen?

Hvor mange af de 18-24 årige i EU
forventes at forlade deres uddannelse før tid?

Hvor stor en procentdel af kvinder
i Afghanistan er analfabeter?

1) Ca. 76%
1) 10%
1) 47%
2) 27%

2) 20%

2) Ca. 56%
3) Ca. 26%

3) 6%

3) 67%

Hvorfor er det vigtigt for et land at
have en veluddannet befolkning?

1) Det skaber mulighed for økonomisk vækst i samfundet
2) Det medfører en gladere befolkning

I 1998 startede kun 17 % af alle
piger i Bhutan en ungdomsuddannelse. Hvad er antallet i dag?

Hvor er antallet af studerende på
videregående uddannelse hurtigst
voksende?

1) Omkring 68%

1) Østasien

2) Omkring 38%

2) Sydamerika

3) Omkring 18%

3) Mellemøsten og Nordafrika

I hvor mange af de 193 lande i
verden er videregående uddannelse gratis?

I hvor mange af de 193 lande i
verden er grundskolen gratis?

3) Det er ikke vigtigt

I hvor mange af de 193 FN lande
er udskolingen i grundskole gratis?

1) 122
2) 42
3) 22

1) 187
1) 81
2) 21
3) 41

2) 47
3) 27

I 1950 var to ud af tre mennesker i
verden analfabeter. Hvordan står
det til i dag?

Alle mennesker har ret til ...

1) Modtag gratis grunduddannelse
1) Meget bedre. Nu er kun hver 7.
person analfabet
2) Lidt bedre. Vi har reduceret den
globale analfabetisme med 5%
3) Det er blevet værre

Det skrevne sprog kan dateres
tilbage til 3500 f.Kr. I hvilken del af
verden udviklede det første skriftsprog sig?

1) I Mellemøsten
2) I Nordamerika
3) I Europa

2) Modtage undervisning i et klasseværelse
3) Tage en fridag en gang i mellem

På hvilket kontinent er der færrest, der går i skole?

1) Afrika
2) Asien
3) Sydamerika

I hvor mange lande er homoseksualitet stadig strafbart?

Hvilket land var det første til at
fjerne 'transkønnet' fra listen over
psykiske sygdomme?

Hvilke af følgende europæiske
lande var det sidste til at give kvinder stemmeret?

1) Belgien

1) Polen

2) Danmark

2) Liechtenstein

3) Canada

3) Spanien

Hvilke tre lande klarer sig bedst i
forhold til ligestilling?

Hvad er en af de vigtigste nøgler til
at skabe mere udvikling i verdens
fattigste lande?

1) 12
2) 72
3) 42

Hvad var procentdelen af
kvindelige europæiske parlamentarikere i 2019?

1) USA, Japan og Kina
1) 80%
2) 36%

2) Island, Norge og Sverige
3) Tyskland, Finland og Frankrig

3) 12%

1) Regn
2) Kvinder
3) Nye maskiner

Hvilke af følgende hører under
Verdensmål 5?

Hvilket land lå nummer 1 på ligestillingsindekset i 2020?

Hvor startede 'Women Rights Movement' i 1848?

1) Vedligehold mangfoldighed i
fødevareproduktionen

1) Norge

1) Frankrig

2) Island

2) USA

3) Finland

3) Storbritannien

2) Forbyd tvangsægteskaber
3) Reducer klimaændringer

Ifølge UNDP, hvor mange lande
mangler love til at beskytte kvinder mod vold i hjemmet?

Hvad er det bedste resultat for
mål 5, Ligestilling mellem kønnene, indtil nu?

Hvilket land var indtil 2018 det
eneste land, hvor det ikke var tilladt for kvinder at køre bil?

1) 9

1) Højere indkomst pr husholdning

1) Afghanistan

2) 49

2) Færre piger er tvunget ind i
tidlige ægteskaber

2) Saudi Arabien

3) 19

3) Iran

3) Der er ingen resultater

Hvilket land har den højeste procentdel af kvindelige omskæringer?

I hvilket af følgende lande er børneægteskaber stadig en almindelig
praksis?

I dette land kan en voldtægtsmand
undgå straf, hvis han gifter sig
med offeret.

1) Egypten

1) Indien

1) Sverige

2) Somalia

2) Yemen

2) Jordan

3) Sudan

3) USA

3) Irak

Hvor stor en procentdel af den
globale arbejdsstyrke er kvinder?

Hvilke lande bruger flest penge på
forskning og udvikling i forhold til
deres BNP?

Hvor stor en procentdel af verdens
forskere er kvinder?

1) 29%
2) 39%
3) 19%

1) 42%
1) USA og Kina
2) Sydkorea og Israel
3) Schweiz og Japan

2) 30%
3) 80%

I hvor mange lande er der fuld
ligestilling mellem kønnene både
økonomisk, politisk og socialt?

Globalt set er der lige mange kvinder og mænd?

Hvem var den første kvinde til at
blive valgt som præsident for Det
Europæiske Parlament?

1) I de fleste europæiske lande

1) Nej, der er flere kvinder, fordi
mænd dør i en tidligere alder

1) Nicole Fontaine (Frankrig)

2) Ingen steder endnu

2) Nej, der er flest mænd

2) Simone Veil (Frankrig)

3) I kun tre af verdens lande

3) Ja, det er omkring det samme

3) Ingen kvinde er endnu valgt
som præsident for EU-Parlament

Hvem var den første kvindelige
generalsekretær for FN (De Forenede Nationer)?

Hvilke to lande har de fleste kvinder i deres ledelsesstillinger?

Hvilket af disse lande har den største andel af kvinder i deres regering/parlament?

1) Tanzania og Iran
1) Angela Merkel
2) Indtil videre (2021) har FN ikke
haft en kvindelig generalsekretær

2) Bolivia og Rwanda
3) Schweiz og Finland

1) Canada
2) Rwanda
3) Singapore

3) Madeleine Albright

Hvilket af følgende lande ikke var i
den globale "top 10" med hensyn
til ligestilling i 2019?

I hvilke af disse lande fik kvinder
først stemmeret og lov til at kandidere til valg?

1) Sverige

1) Schweiz

2) Danmark

2) Finland

3) Finland

3) USA

Hvilket land var det første til at
give kvinder stemmeret, og hvilket
land var den sidste (ikke medregnet Vatikanstaten)?

1) Danmark var det første - Republikken Congo var den sidste
2) New Zealand var det første Saudi-Arabien var den sidste

Hvilket år blev FN's konvention om
'Afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder' (CEDAW) underskrevet?

Hvor stor en procentdel af verdens
kvinder har på et eller andet tidspunkt i deres liv været udsat for
seksuel eller fysisk vold?

Hvor mange kvinder rundt om i
verden har oplevet enten seksuel
eller fysisk vold?

1) 1 ud af 8
1) 1951

1) 15%

2) 1979

2) 35%

3) 2015

3) 55%

Hvor mange lande blev ledet af
kvinder i 2018?

Hvor mange kvinder og piger i EU
har oplevet chikane gennem sms,
e-mails og sociale medier?

Hvilket land var den første i verden til at give kvinder stemmeret i
1893?

1) 5 ud af 10

1) Sverige

2) 1 ud af 10

2) New Zealand

3) 3 ud af 10

3) USA

I 1976 kunne 70% af verdens befolkning læse. I 2020 var antallet
86,3%. Hos hvem er der sket det
største fald i analfabetisme?

Hvor meget tjener en gennemsnitlig kvinde per år globalt set?

2) Mere end 1 ud af 3
3) 1 ud af 10

1) 44 ud af 193
2) 24 ud af 193
3) 14 ud af 193

I 1960 var det globale gennemsnit
af antal fødte børn per kvinde 5.
Hvad var det i 2020?

1) Ca. 15.000 US dollars
1) 6 børn
2) 2 børn
3) 3 børn

1) Blandt mænd
2) Blandt kvinder
3) Faldet er lige stort blandt mænd
og kvinder

2) Ca. 10.500 US dollars
3) Ca. 20.500 US dollars

Ved at reducere uligheden mellem
kønnene ville antallet af mennesker, der lever i sult falde med ...

I 2017 var der kun ét land i verden,
hvor der var flere kvinder end
mænd i parlamentet. Hvilket?

1) 1-5 millioner

1) Finland

2) 10-15 millioner

2) Rwanda

3) 5-10 millioner

3) Bulgarien

I 2018 fjernede Irland sit forbud
mod abort som det sidste europæiske land. Hvor mange af verdens
lande opretholder streng abortlovgivning?

1) 13 ud af 193
2) 53 ud af 193
3) 93 ud af 193

I Indien kan ca. 63% af kvinderne
læse og skrive. Hvad er dette tal
blandt indiske mænd?

Hvad er "Me Too"?

1) En svensk lov, der forsøger at
forhindre seksuel chikane
1) Ca. 61%
2) Ca. 81%
3) Ca. 41%

2) En online kampagne for at skabe opmærksomhed omkring sexchikane
3) En menneskeret der fordømmer
seksuel chikane

I hvor mange lande har hele befolkningen adgang til drikkevand?

Hvilken er den mest kendte sygdom
forårsaget af forurenet vand?

Af alt vand på jorden - hvor stor en
procentdel er ferskvand?

1) 140

1) Tyfus

1) Ca. 23%

2) 10

2) Sneglefeber

2) Ca. 13%

3) 35

3) Diarré

3) Ca. 3%

Hvad er en af de vigtigste sygdomme
forårsaget af en mangel på hygiejne?

Hvilket land vil snart genbruge nok
spildevand til at opfylde 50% af deres
vandbehov?

Mangel på vandressourcer til at opfylde de menneskelig efterspørgsel efter
vand kaldes ...

1) Norge

1) Water Drop

2) New Zealand

2) Water Fall

3) Singapore

3) Water Stress

Ved urent drikkevand er der en stor
risiko for ...

Hvor stor en procentdel af det globale
ferskvand kommer fra bassiner, der
krydser nationale grænser?

1) Urinvejsinfektioner
2) Allergier
3) Diarré sygdomme

Hvor mange mennesker på verdensplan havde ikke adgang til rent drikkevand i 2019?

1) Højt blodtryk
1) Meget få
2) 1 milliard
3) 780 millioner

2) Diabetes
3) Diarré

1) 20%
2) 40%
3) 60%

Hvilken region har den højeste dødelighed på grund af mangel på rent
drikkevand?

Hvor mange af alle verdens skoler har
ingen som helst adgang til toiletter?

Hvor lang tid bruger en gennemsnitlig
Malawi kvinde på at skaffe vand hver
dag?

1) Mindre end 5%
1) Latinamerika
2) Mellemøsten

2) 13%
3) 23%

3) Afrika syd for Sahara

Hvilken kilde til vand er to milliarder
mennesker primært afhængig af?

3) Grundvand

2) 14 minutter
3) 54 minutter

FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) har vurderet, at mange
udviklingslande vil mangle vand i
2030. Hvor mange lande?

1) Afsaltet havvand
2) Regnvand

1) 6 minutter

Urent vand kan gøres drikkeligt ved
anvendelse af klortabletter eller ved ...

1) Tilsættelse af kalktabletter
1) Alle udviklingslande
2) Hvert tredje udviklingsland

2) Filtrering gennem et kaffefilter
3) Kogning

3) Hvert femte udviklingsland

Urent vand kan gøres til drikkevand
ved kogning eller ved ...

Hvor stor en del af verdens befolkning
vil i 2025 leve i områder med vandstress, hvis intet gøres?

1) Filtrering gennem et kaffefilter
2) Tilføjelse af salt
3) Tilføjelse af klortabletter

Mangel på rent vand i almindelige
husholdninger er ofte på grund af ...

1) Forurening
1) En tredjedel af verdens befolkning
2) Hele verdens befolkning
3) Halvdelen af verdens befolkning

2) Mangel på vand som følge af tørke
3) Dårligt fungerende statsinstitutioner

Grundvandet er en af de få naturlige
ressourcer, der kan findes næsten
over hele planeten. Hvor meget af
verdens samlede ferskvand kommer
fra grundvandet?

Hvad bruges til at rense drikkevandet
for farlige bakterier og skadelige organismer i flere asiatiske lande?

Hvad er den primære årsag til, at
vandprojekter i udviklingslande mislykkes?

1) Ler

1) Mangel på viden

2) Myggenet

2) Korruption i landet

3) Sari (en type klæde, der anvendes
til klæder i Asien)

3) Manglende vedligeholdelse

Hvad er en af de største trusler mod
kvalitet og renholdelse af det europæiske grundvand?

Hvad er fordelen ved at bruge grundvand som en kilde til drikkevand, i
stedet for regn eller havvand?

Hvem ville have mest gavn af vand
rensningsanlæg i mindre samfund i
udviklingslandene?

1) Befolkningsvæksten

1) Grundvand indeholder vitaminer fra
jorden

1) Mændene

1) 50%
2) 40%
3) 30%

2) Salte fra havet vand gør grundvandet for salt
3) Forurening

2) Grundvand er let at hive op og bruge, fordi det er i jorden

2) Børn
3) Piger og kvinder

3) Grundvand er blevet filtreret gennem flere lag

Hvilke af disse muligheder vil være
den mest effektive måde at spare på
vandet?

Hvilket land leverer mest ferskvand i
verden?

1) USA
1) Drikke noget andet i stedet for vand
2) Tager korte brusebade
3) Afstå fra at spise en hamburger

2) Finland
3) Brasilien

Hvilket af følgende udsagn er korrekt?

1) Alle, der har adgang til en mobiltelefon, har også adgang til et toilet
2) Der er flere mennesker med et
toilet end en mobiltelefon
3) Der er flere mennesker med en
mobiltelefon end med et toilet

Hvor mange liter vand forbruger en
gennemsnitlig europæer hver dag?

Hvor mange liter vand forbruger en
gennemsnitlig amerikansk familie hver
dag?

Hvor mange mennesker dør hvert år
på grund af urent eller forurenet vand
og / eller uhygiejniske forhold?

1) Omkring 500 liter

1) Ingen

2) Omkring 900 liter

2) Over 8 millioner

3) Omkring 1.100 liter

3) Over 800.000

Hvor meget af klodens vand kan bruges til drikkevand?

Hvor meget forventes det, at det globale vandforbrug vil stige i 2050?

Hvor meget af verdens spildevand
udledes direkte i floder og oceaner?

1) 30%

1) 25%

1) 50%

2) 3%

2) 40%

2) 10%

3) 1%

3) 55%

3) 80%

Hvor stor en del af verdens befolkning
ikke har adgang til rent vand?

Hvor stor en procentdel af verdens
drikkevand er produceret ved afsaltning af havvand?

Hvor stor en del af verdens befolkning
havde i 2013 enten vandrør eller
vandtanke med en pumpe i deres
hjem?

1) Omkring 50 liter
2) Omkring 150 liter
3) Omkring 200 liter

1) Alle har adgang til rent vand
2) Mere end halvdelen
3) Mere end en sjettedel

1) 10%
2) 5%
3) 1%

1) Næsten 50%
2) Næsten 35%
3) Næsten 85%

Hvor stor en procentdel af verdens
samlede vandreserver er saltvand?

Hvor stor en procentdel af verdens
befolkning har stadig ikke har adgang
til ordentlige toiletter og kloaksystemer?

1) 10%
2) 52%
3) 97%

Hvad kan der gøres for at forbedre
drikkevand i områder, hvor forureningen er høj?

1) Når det regner stiger grundvandet
til tæt på jordoverfladen
1) 42%
2) 12%

2) Den elektriske ledningsevne trækker det op i vandrør

3) 32%

3) Ved brønde, der når ned til grundvandet i grundvandsspejlet

I Danmark har alle mennesker adgang
til rent drikkevand. Hvor mange mennesker har adgang til rent drikkevand i
Afrika syd for Sahara?

I hvilke områder er vand typisk det
reneste og mest sanitære?

1) I mindre byer hvor folk ikke bor så
tæt på hinanden

1) Ved at tilføje kalk til jorden
2) Det er allerede for sent at gøre
noget

Hvordan bliver grundvand udvundet
fra vandspejlet under jorden?

1) 97%
2) 75%

2) I lande hvor der er lav forurening og
mindre affald

3) Plantning af træer med dybe rødder

3) 58%

3) I byer, hvor der er avanceret vandsanitet

I hvilken del af verden lever flest mennesker uden adgang til rent og sikkert
drikkevand?

I hvilket afrikansk land har
befolkningen bedst adgang til rent
drikkevand?

I hvilken del af verden er der i nyere
tid sket den største forbedring for
folks adgang drikkevand?

1) Europa

1) Sydafrika

1) Mellemøsten

2) Sydamerika

2) Somalia

2) Latinamerika

3) Afrika syd for Sahara

3) Tunesien

3) Østasien

I hvilken af følgende tre regioner har
flest mennesker adgang til ordentlige
toiletter og kloaksystemer?

Langs hvilken flod bor størstedelen af
Egyptens befolkning?

Der er mange steder rundt omkring i
verden, hvor folk er i akut behov for
vand. Hvor længe kan et menneske
leve uden at drikke noget vand?

1) Ganges
1) Afrika
2) Asien

2) Donau
3) Nilen

3) Latinamerika

1) Ca. 5 dage
2) Ca. én dag
3) Ca. 7 dage

En stor del af verdens vand eksisterer
som is i Arktis og Antarktis samt i
bjergområder. Hvis alt det smeltede,
hvor meget ville havende så stige?

Hvor mange sundhedsfaciliteter på
verdensplan har ikke sæbe, vand eller
sprit til at desinficere?

Saltvand indeholder 10 gange mere
salt end ferskvand. Hvorfra kommer
saltvandet?

1) Fire ud af fem

1) Fra regnvand

2) En ud af fem

2) Fra søer og grundvand

3) To ud af fem

3) Fra havet

På verdensplan - hvordan har adgangen til vandressourcer udviklet sig
siden år 2000?

Hvor stor en del af verdens befolkning
havde i 2019 ikke adgang til ordentlige
toiletforhold?

90% af hvilken type vand ledes direkte
ud i verdens floder og oceaner uden
først at blive renset og neutraliseret?

1) Intet har ændret sig

1) En fjerdedel

1) Regnvand

2) Færre mennesker har fået adgang

2) Halvdelen

2) Klorvand fra pools og svømmehaller

3) Flere mennesker har fået adgang

3) En tredjedel

3) Spildevand

1) Omkring 35 meter
2) Omkring 5 meter
3) Omkring 65 meter

FN har en "World Toilet Day" for at…

1) minde alle om ordentlig hygiejne
efter toiletbesøg
2) fejre opfindelsen af den moderne
flush toilet - opfundet i 1596
3) gøre opmærksom at milliarder af
mennesker lever uden ordentlige
toiletfaciliteter

Hvorfor er geotermisk energi en
meget brugt energiressource i
Island?

Hvilket land kan prale af at have
nået 100% vedvarende energi i
energiproduktionen?

Hvem var den første producent af
vandkraft i Europa?

1) Frankrig
1) Fordi der er mange vulkanske
steder i Island
2) Fordi der er en enorm mængde
af termisk vand i Island

1) Island
2) Finland

2) Finland
3) Polen

3) Letland

3) Landet er et af de rigeste i verden

Hvor stor var andelen af
vedvarende energi i EU i 2018?

Hvor er det største solcelleanlæg i
verden?

Hvor er det bedst at etablere vindmølleparker?

1) Omkring 19%

1) Tengger ørkenen

1) På åbne vidder

2) Omkring 39%

2) Sahara ørkenen

2) I hjertet af en skov

3) Omkring 69%

3) Mojave ørkenen

3) I centrum af de store byer

Hvilket land har dårligst adgang
rent brændsel, når de skal lave
mad?

Alt den solenergi, der rammer
Jordens overflade per timen, svarer til, hvad alle lande bruger af
energi på…

Hvor stor en procentdel af verdens
befolkning mangler stadig adgang
til moderne el?

1) Etiopien
2) Madagaskar
3) Niger

1) 13%
1) Et år
2) En uge
3) En måned

2) 5%
3) 23%

Betalbar og pålidelig energi er
afgørende for sundhedsfaciliteter.
Hvor mange sundhedsfaciliteter
var ikke elektrificeret i 2018?

Hvor mange dør årligt på grund af
luftforurening, på verdensplan,
ifølge World Health Organization
(WHO)?

Hvor stor en del af Ugandas befolkning har adgang til elektricitet?

1) 27%
1) 1 ud af 4

1) 7 millioner

2) 1 ud af 3

2) 5 millioner

3) 1 ud af 5

3) 10 millioner

Hvad var den gode nyhed om vedvarende energi i Europa i 2020?

Hvilket af disse europæiske lande
gør mest brug af elbiler?

1) At der blev produceret mere
vedvarende energi end fossil
energi

1) Norge

2) Der blev bygget færre atomkraftværker

2) Spanien
3) Frankrig

2) 47%
3) 67%

7% af verdens elektricitet produceres fra vandkraft. Hvilken kraft
bliver brugt i processen til at udvinde el fra vandkraft?

1) Tyngdekraften
2) Centrifugalkraften
3) Elektromagnetisk kraft

3) Der blev produceret flere solcelleanlæg

Hvor stor en procentdel af den
globale udledning af drivhusgasser
sker på grund af energiproduktion?

Hvor meget af verdens samlede
energiforbrug står Kina, USA, Indien og Rusland til sammen for?

Man kan ikke producere ren energi ved hjælp af ...

1) Kul
1) Omkring 50%
1) 60%
2) 40%
3) 20%

2) Omkring 25%
3) Omkring 35%

2) Solen
3) Vand og bølger

"Energibesparelse" betyder, at ...

Hvad er "naturgas"?

1) Designet til at være mere økonomisk i dets energiforsyning

1) Et fossilt brændsel ekstraheret
ved fracking

2) For eksempel, at en lampe giver
lysdæmpet lys

2) Et brændstof ekstraheret i en
naturlig og miljøvenlig måde

3) Energiforsyningen er billig

3) Et affaldsprodukt fra produktionen vindenergi

Hvilken industri bruger mest olie?

Hvis alle mennesker i verden, forbruger så mange ressourcer, som
en gennemsnitsborger i Danmark,
hvor mange jordkloder ville der så
være brug for?

1) Transportindustrien

2) Landbrugserhvervet

Hvilke af disse er en vedvarende
energikilde?

1) Sollys
2) Olie
3) Gas

Hvor i verden har den gennemsnitlige borger det største forbrug af
olie?

1) USA

3) Modebranchen
1) 4 jordkloder
2) 1 jordkloder

2) Saudi Arabien
3) Kina

3) 2 jordkloder

Hvilket land i verden har flest oliereserver?

Hvor meget steg prisen på en tønde olie under oliekrisen i 1973?

1) Venezuela

1) 500%

2) Saudi Arabien

2) 50%

3) Kuwait

3) 5%

Hvor meget CO2 bliver udledt ved
en køretur på 300 km i en gennemsnitlig benzinbil?

1) Omkring 70 kg CO2
2) Omkring 7 kg CO2
3) Omkring 70 g CO2

Hvor stor en del af verdens befolkning ikke har adgang til elektricitet?

1) En femtedel af verdens befolkning
2) En tiendedel af verdens befolkning
3) En tredjedel af verdens befolkning

Hvor meget af verdens energiforbrug kommer fra vedvarende
energikilder, såsom vindkraft, solceller og vandkraft?

1) 18%
2) 8%
3) 28%

Hvorfor er det vigtigt med rene og
bæredygtige energikilder?

1) Fordi produktion og forbrug
energi bidrager til klimaændringer
2) Fordi de er i øjeblikket billigere
end traditionelle energikilder
3) Fordi de er nyere og mere moderne - og derfor bedre

Hvad fejres den 12. juni?

Hvilket kontinent har de højeste
andele af moderne slaveri?

Hvilket land har den højeste andel
af moderne slaveri i EU?

1) Asien

1) Spanien

2) Afrika

2) Polen

3) Europa

3) Tjekkiet

Hvilken af følgende er en af
indikatorerne for mål 8 om økonomiske vækst?

Hvad er et element af anstændigt
arbejde?

1) Verdensdagen for biodiversitet
2) Verdensdagen mod børnearbejde
3) Verdensdagen for forebyggelse
psykisk sygdom

Hvilket kontinent har den højeste
andel af børnearbejde?

1) Sydamerika
2) Afrika
3) Asien

1) Fleksibilitet med lønnen

1) Høj inflation
2) Højt antal mennesker i beskæftigelse

2) Social sikring
3) Lang arbejdsdage

3) Lave lønninger

Hvilket land har den højeste forekomst af ekstrem og moderat
fattigdom for arbejdere?

Hvor meget er den gennemsnitlige
indkomst for mænd højere end for
kvinder?

Hvilken industri har den højeste
procentdel af tvangsarbejdere?

1) Landbrug og fiskeri
1) Benin

1) 9% højere

2) Burundi

2) 19% højere

3) Japan

3) 5% højere

2) Husarbejde
3) Konstruktion

Hvilket land havde flest udenlandske turister i 2019?

Hvilket land har den korteste arbejdstid?

1) Dubai

1) Ghana

2) Frankrig

2) Holland

3) USA

3) Danmark

Hvilket af følgende lande har ikke
udtrykkeligt forbudt chikane på
arbejdspladsen?

1) Cambodja
2) Rusland
3) Elfenbenskysten

Hvilket af følgende lande har den
laveste ledighed i verden?

Hvor mange ofre for moderne
slaveri er børn?

1) Tyskland

1) Hver tredje er et barn

2) Qatar

2) Hver fjerde er et barn

3) Frankrig

3) Hver syvende er et barn

Hvor meget blev de globale drivhusgasemissioner reduceret ved
den globale nedlukning i april
2020 pga COVID-19?

1) 10%
2) 17%
3) 7%

Hvilket land har den største økonomi i verden?

1) Tyskland

152 millioner børn verden over er
tvunget til så hårdt arbejde, at det
påvirker skolegang og sundhed.
Hvor stor en procentdel af disse
børn er under 11 år?

2) USA
3) Kina

1) 28%
2) 48%
3) 8%

Findes der stadig slaveri i Europa?

1) Ja, men heldigvis kun meget få
2) Ja. Ca. 1,2 millioner mennesker
lever i slaveri i Europa
3) Nej. I 1960 blev al slaveri afskaffet

Hvad betyder "menneskehandel"?

1) Et system til at flytte arbejdstager
der hen, hvor der er arbejde at få
2) Ulovlig transport af mennesker
tvunget til at arbejde som fx sexarbejdere

Hvilket af disse lande har i gennemsnit flest arbejdstimer pr uge?

Hvilke af følgende kontinenter har
det højeste antal af tvangsarbejdere?

1) Tyskland
2) Mexico
3) Sydkorea

1) Afrika
2) Asien
3) Latinamerika

3) Et avanceret system, der holder styr
på, hvor mennesker handler henne

Hvilket afrikansk land har den
største økonomi?

Hvilket europæisk land har den
største økonomi?

1) Sydafrika

1) Storbritannien

2) Nigeria

2) Tyskland

3) Egypten

3) Frankrig

Hvilket latinamerikansk land har
det største bruttonationalprodukt
(BNP) per person?

1) Columbia
2) Bahamas
3) Chile

Hvis udviklingen fortsætter i det
nuværende tempo, hvor mange år
vil det tage, før vi opnå global ligeløn mellem mænd og kvinder?

Hvor mange af de 193 lande i verden har love, der forhindrer kønsbaseret diskrimination i beskæftigelse processer?

1) 28 år

1) 188 lande

2) 68 år

2) 67 lande

3) 8 år

3) 94 lande

Hvor mange børn rundt om i verden udfører i dag en form for børnearbejde?

1) 102 millioner
2) 152 millioner
3) 72 millioner

Hvor mange mennesker i dag lever
i moderne slaveri på verdensplan?

Hvor stor en procentdel af verdens
voksne har i øjeblikket en bankkonto?

I år 2000 var antallet af børnearbejdere 246 millioner globalt. I
dag er dette tal ...

1) Omkring 82%

1) ... fordoblet

2) Ca. 62%

2) ... reduceret med en tredjedel

3) Omkring 32%

3) ... reduceret til næsten nul

I hvor mange lande har medarbejdere ret til løn under sygdom
(betalt sygefravær)?

Kan man have job - og alligevel
leve i fattigdom?

1) 5 millioner
2) 40 millioner
3) 25 millioner

I 2017 var 81% af alle mænd i beskæftigelsesalderen en del af arbejdsmarked. Hvor stor en procentdel af verdens kvinder var i
formel beskæftigelse samme år?

1) I 66 lande

1) Nej, fordi du arbejder for at tjene
penge

2) I 166 lande

2) Ja, det er hyppigere end folk tror

3) I 16 lande

3) Nej, arbejde i sig diskvalificerer dig
fra at være fattig

1) 14%
2) 54%
3) 84%

Hvor mange mennesker verden over
har stadig ikke adgang til internettet?

Hvilke sektorer vil gavne mest fra brugen af droner i fremtiden?

1) 2 milliarder

1) Sport, sundhed og økonomi

2) 3 milliarder

2) Medier, turisme og kunst

3) 4 milliarder

3) Infrastruktur, landbrug og transport

Hvilken hovedstad var Europas miljøhovedstad i 2020?

Hvorfor er infrastruktur vigtig?

Fuldfør sætningen! En velfungerende
og robust infrastruktur er grundlaget
for ethvert succesfuldt ...

1) Forhold
2) Venskab
3) Samfund

Hvor stor en procentdel af verdens
befolkning bor steder uden mobildækning?

1) Det gør, at folk rejser mere
1) Amsterdam
2) Stockholm

2) Det betyder lavere skat
3) Det forbinder forsyningskæder

3) Lissabon

1) 1%
2) 10%
3) 4%

Hvor stor en procentdel af landbrugsprodukter, i højindkomstlande, er
igennem en industriel forarbejdning?

Hvilken by lå i 2017 på verdensplan
top 1 i forhold til bæredygtig transport?

1) 38%

1) Singapore

2) 58%

2) Zürich

3) 98%

3) Hong Kong

Hvilket selskab opfandt mobiltelefonen?

1) Nokia
2) Apple
3) Motorola

Over 1,24 millioner mennesker dør
årligt i færdselsuheld. Hvor stor en
procentdel af disse dødsfald forekommer i udviklingslandene?

Det er en god idé for et land at investere i videnskab og teknologi. Hvilket
af disse lande investerer mest i forhold til deres samlede BNP?

1) 38%

1) Indien

2) 58%

2) Kina

3) 98%

3) Sydkorea

3) Der er flere mobiltelefoner i verden end mennesker

Hvad bruger de fleste mennesker i
udviklingslandene deres mobiltelefon
til?

Hvad betyder ordet "infrastruktur"?

Hvad er en "pluviometer"?

1) En kommunikationsplatform

1) En pollenmåler

2) Den fysiske og sociale miljø på en
arbejdsplads

2) En snemåler

1) Kort (til at orientere sig)
2) Opkald

Hvilket af følgende udsagn er korrekt?

1) Der er lige så mange mobiltelefoner
i verden som mennesker
2) Der er flere mennesker i verden end
mobiltelefoner

3) En regnmåler

3) Vejnet, el-kabler, jernbaner osv

3) SMS'er

Hvad er internet censur?

1) Et andet ord for at dele din bredbåndsforbindelse
2) En aftale mellem internetudbydere
om at dele det konkurrenceprægede
marked
3) Når myndighederne begrænser
oplysninger, der kan findes på internettet

Hvad betyder det, at en virksomhed er
"bæredygtig"?

1) At den modtager eksterne donationer
2) At der er nok overskud til at betale
sine ansatte
3) At det belaster miljøet så lidt som
muligt

Hvad sker der, når et udviklingsland
modtager støtte fra et udviklet land til
at forbedre infrastrukturen?

1) Befolkningen i udviklingslandet
bliver rigere og får flere børn
2) En høj risiko for, at udviklingslandet
misbruger støtte
3) Bedre muligheder for uddannelse
og beskæftigelse, hvilket reducerer
fattigdom

Hvilken af disse biler er bedst for miljøet?

Hvilket af disse transportmidler udleder mest CO2?

Hvilket af disse lande har verdens
største jernbanenetværk?

1) En benzin bil

1) Transport med lastbil

1) Rusland

2) En dieselbil

2) Transport med skib

2) Kina

3) En elbil

3) Transport med fly

3) USA

Hvis du kombinerer alle verdens jernbaner til én lang bane, hvor mange
gange kan den så nå rundt om jorden?

Hvilket transportmiddel bruges oftest
til forsendelse af varer?

Hvor stor en del af Kenyas befolkning
brugte mobiltelefon i 2017?

1) Transport med fly

1) 27%

2) Transport med lastbil

2) 57%

3) Transport med skib

3) 87%

EU har 446 millioner indbyggere. Hvor
mange motorkøretøjer er der på vejene i EU?

Hvor stor en andel af verdens befolkning bruger internettet?

1) 9 gange
2) 19 gange
3) 29 gange

Hvor mange flypassagerer er der ca.
per dag over hele verden?

1) 500.000 flypassagerer
2) 1 million flypassagerer
3) 2,7 millioner flypassagerer

1) Ca. 80%
1) 100 millioner
2) 221 millioner
3) 313 millioner

2) Ca. 30%
3) Ca. 50%

Hvor mange husstande i EU havde
internetadgang i 2019?

Hvor stor en del af verdens samlede
befolkning havde en smartphone i
2020?

Hvorfor arbejder FN's World Food
Programme (WFP) på at forbedre
infrastrukturen i udviklingslandene?

1) En tredjedel

1) For at hjælpe de lokale med at holde forbindelse med venner og familie

1) Næsten 50%
2) Næsten 70%
3) Næsten 90%

2) Næsten alle
3) Næsten halvdelen

2) For at undgå beskadigelse af biler
pga dårligt vedligeholdte veje
3) For at sikre at nødhjælp kan komme frem

I hvilket år blev den første sms sendt
fra en mobiltelefon?

I hvilket årti blev verdens første mobilnetværk åbnet?

1) 2003

1) 2000'erne

2) 1981

2) 1930'erne

3) 1992

3) 1980'erne

Ideen med internettet blev udviklet i
1960'erne. Hvem stod bag opfindelsen
og udviklingen af det, vi i dag kalder
internettet?

1) Den iranske regering
2) Det russiske KGB
3) Det amerikanske militær

I Zanzibar regionen i Tanzania, bidrager mobiltelefoner til at forbedre
sundheden for befolkningen. Hvordan?

1) En sundhed hotline giver sundhedsrelaterede rådgivning
2) En sundheds App kan fortælle,
hvordan man undgår sygdomme
3) Gravide kvinder kan få adgang til
lægehjælp via en mobiltelefon

Hvem var verdens største donor af
officiel udviklingsbistand i 2019?

Har verdensmål 10 kun til formål
at fjerne ulighed mellem lande?

1) EU

1) Nej, også inden for alle lande

2) USA

2) Ja, selvfølgelig

3) Kina

3) Nej, også internt i udviklingslandene

Hvor stor en procentdel af mennesker med svære handicap i lavindkomstlande har adgang til førtidspension?

Hvilket af følgende lande har et af
de laveste niveauer af lighed i befolkningen?

Hvad er et af de skridt, som lande
skal tage for at mindske uligheden
og opfylde mål 10?

1) Lette migration og mobilitet
2) Betal højere lønninger globalt
3) Mindsk handel med de udviklede
lande

Hvilket af følgende lande har højeste mindsteløn?

1) Danmark
1) Sydafrika
1) 1%
2) 10%

2) Indien

2) Storbritannien
3) USA

3) Ungarn

3) 50%

Hvilken region er kendt for at have
det højeste niveau af forskelsbehandling i forhold til arbejdstagere?

1) Golf-regionen
2) Nordeuropa
3) Nordafrika

Hvilket land er kendt for at være
nemt at immigrere til og integrere
sig i?

De dårligst stillede grupper med
hensyn til deres rettigheder og
ligebehandling er:

1) Canada

1) Statsløse mennesker

2) Ungarn

2) Indvandrere

3) Frankrig

3) Fattige folk

Hvilket af følgende lande har den
laveste gennemsnitlige løn i verden?

1) Mauretanien
2) Indien

Hvilket af følgende lande har den
laveste gennemsnitlige løn i EU?

1) Bulgarien

1) En flygtning, der er flyttet af FNsystemet til en FN-medlemsstat

2) Rumænien

2) En flygtning med en bestemt alder

3) Letland

3) En flygtning med en vis mængde af
materielle ressourcer

FN's Børnekonventionen beskriver
rettighederne for ethvert barn på
jorden. Hvordan er udtrykket
"barn" defineret i konventionen?

Når folk bliver behandlet forskelligt baseret på deres køn, hudfarve, tro eller andet, kaldes det ...

3) Indonesien

Hvor mange asylansøgere fik beskyttet status i EU i 2019?

Hvad er en "kvoteflygtning"?

1) Næsten 300.000 personer
1) Diskriminering

2) Næsten 100.000 personer
1) Alle mennesker under 18 år
3) Næsten 200.000 personer
2) Alle mennesker under 16 år

2) Uretfærdighed
3) Ulighed

3) Alle mennesker under 12 år

Hvad vil det sige at være et
"udviklingsland"?

1) At landet mangler udvikling inden
for forskellige områder
2) At landet ikke har store udviklede
byer
3) At landet er beliggende syd for
ækvator

Fra hvilken af disse kilder får udviklingslandene mest økonomisk
støtte?

1) Transaktioner fra mennesker, der
sender penge hjem
2) Udviklingsbistand fra de udviklede
lande
3) Fra generøse filantroper og lottovindere

Hvilken af følgende er den bedste
måde at reducere ulighed på?

1) At sikre børn har adgang til uddannelse af høj kvalitet
2) At sikre alle har en mobiltelefon
3) At sikre alle har adgang til rent vand

Hvilket af følgende lande er den
største modtager af udviklingsbistand?

I hvilke områder er der størst
chance for at undgå børnedødelighed og moderens død under fødslen?

Hvor mange mennesker rundt
omkring i verden oplever vandmangel i mindst én måned hvert
år?

1) I byområder

1) 2,7 millioner

2) I landområderne

2) Ingen

3) Området har ingen betydning for
børn- og mødre dødelighed

3) 1 million

Hvordan forebygger man fattigdom bedst?

Hvilke af disse udsagn beskriver
verdens mest typiske menneske?

1) Ved internationalt samarbejde og
'fair trade' aftaler

1) Han er kinesisk og 28 år

1) Afghanistan
2) Syrien
3) Niger

Hvor mange procent af alle flygtninge i verden rejser til et land i
Europa eller Nordamerika?

1) 14%
2) 86%
3) 49%

2) Ved at sænke skatterne for de rigeste

2) Hun er indisk og 34 år
3) Han er amerikansk og 42 år

3) Ved at forhindre indvandring på
tværs af grænserne

I hvilken del af verden er der de
sidste 50 år sket det største fald i
fattigdom og den største stigning i
lighed?

1) Asien
2) Latinamerika
3) Mellemøsten

I hvilket af følgende lande udgør
indvandrere 88% den samlede
befolkning?

I hvilket af følgende lande er lønforskellen mellem mænd og kvinder mindst?

1) Forenede Arabiske Emirater

1) I Rumænien

2) USA

2) I Danmark

3) Jordan

3) I Italien

Folk, der er på flugt fra konflikt og/
eller naturkatastrofer, flygter
oftest til…

Kommer størstedelen af verdens
migranter fra de fattige lande?

Det forventes, at verdens befolkning når 8,6 milliarder mennesker
i 2030. Hvor skal vi forvente at se
den største befolkningstilvækst?

1) Nej
1) Andre steder i deres eget land
2) Et naboland
3) Et land i Europa

2) Ja
1) Afrika
3) Omkring lige mange kommer fra
hhv. rige og fattige lande

2) Østasien
3) Europa

Hvad betyder "vedvarende energi"?

Hvilke af følgende er en god strategi for os alle at følge for at opnå
bæredygtige byer og lokalsamfund?

1) Energi fra naturressourcer, der
naturligt genopfyldes

Hvor stor en procentdel af det
globale BNP generer byerne?

1) 80%
2) 50%

2) Energi fra brændstoffer findes i
naturen, såsom kul og olie

1) Genbruge

3) En form for energi, som vi kan endnu ikke bruge, fordi det er helt nyt

3) Brug mere private køretøjer

Hvad er det mest urbaniserede
land i verden?

Hvilket land i verden har de mest
overfyldte fængsler?

Hvor stor en procentdel af verdens
befolkning levede i Asien i 2020?

1) Kuwait

1) Republik Congo

1) 59%

2) USA

2) Guatemala

2) 39%

3) Tyskland

3) Filippinerne

3) 29%

Hvad var det mest forurenede
land i verden i 2019?

Hvilket land var det mindst forurenede land i verden i 2019?

Hvad hedder EU programmet, der
sigter på at opfylde mål 11?

1) Bangladesh

1) Bahamas

1) Horisont 2020

2) Kina

2) Sverige

2) Europa i bevægelse

3) Indien

3) Island

3) Den fælles landbrugspolitik

3) 20%
2) Flyt på landet

Hvad betyder "urbanisering"?

Hvilken by i verden har den største
befolkning?

Hvilke af følgende begivenheder
dræbte flest mennesker i 2015?

1) Vækst i befolkningen i byerne på
grund af tilflytning fra landdistrikter
til byområder

1) Shanghai i Kina

1) Trafikulykker

2) Tokyo i Japan

2) Væbnede konflikter

2) En vækst i antallet af befolkningen,
der i stigende grad er stressede

3) Mumbai i Indien

3) Vilde dyr

Hvilken del af verden har flest
mennesker, der bor i
"slumkvarterer"?

Hvilken by har den højeste befolkningstæthed i verden?

3) En teknologisk udvikling af byer

Hvilken del af verden er den mest
urbaniserede?

1) Nordamerika
2) Asien
3) Mellemøsten og Nordafrika

1) Dhaka i Bangladesh
1) Asien
2) Afrika

2) Tokyo i Japan
3) Shanghai i Kina

3) Latinamerika

Hvilket land har den laveste befolkningstæthed i verden?

Hvilken del af verden har oplevet
den største befolkningstilvækst
siden år 1960?

1) Mongoliet
2) Canada
3) Australien

I hvilket land ligger verdens største flygtningelejr?

1) Kenya
1) Østasien
2) Mellemøsten
3) Sydasien

2) Jordan
3) Tyskland

Hvor mange mennesker skal der
bo i en by for at det kaldes "mega
city"?

Hvor mange mennesker i de udviklede lande lever i "slum"?

Hvor meget af den globale CO2udledning udledes af byerne?

1) 30%

1) 75%

2) 60%

2) 35%

3) 10%

3) 55%

Hvor meget er verdens befolkning
vokset siden år 1950?

Hvor meget af jordens overflade
er dækket af byer?

Hvor stor en del af jordens samlede landareal er dækket af byer?

1) Med 208%

1) Et område på størrelse med Indien

1) 3%

2) Med 102%

2) Et område på størrelse med Tyskland

2) 13%

1) 10 millioner
2) 5 millioner
3) 20 millioner

3) Med 59%

3) 23%

3) Et område på størrelse med USA

Hvor stor en del af Monacos samlede befolkning bor i et byområde?

1) 100%
2) 63%
3) 88%

Hvor stor en del af verdens samlede befolkning bor i dag byerne?

Hvor stor en del af verdens samlede befolkning bor i Afrika?

1) Omkring 50%

1) 17%

2) Omkring 80%

2) 27%

3) Omkring 10%

3) 7%

Hvor mange mennesker kan vi
forvente, der lever i Indien i 2060 i forhold til 1,4 milliarder i dag?

Var der lige så mange mennesker,
der boede i byer som på landet i
2016?

1) Omkring 1,7 milliarder, hvorefter
det vil falde

1) Nej. De fleste levede i byområder i
2016

2) Omkring 2,1 milliarder, hvorefter
det fortsat vil stige

2) Nej. De fleste levede i landdistrikterne i 2016

3) Omkring 1,5 milliarder, hvorefter
det vil stagnere

3) Ja. Der var omkring det samme
antal

Når en virksomhed synes at have en miljøvenlig profil, men ikke har det i praksis,
kaldes det ...

Hvor meget, af alt den mad der produceres, skønnes at ende med at rådne i forbrugernes og detailhandlens skraldespande?

1) Ecowashing

1) En femtedel

2) Greenwashing

2) En tredjedel

3) GreenClean

3) En ottendedel

Ifølge FN - hvor mange planeter vil vi have
brug for i 2050, hvis den menneskelige
aktivitet fortsætter i det nuværende tempo?

1) 2 planeter
2) 3 planeter
3) 5 planeter

Hvor meget tøj smider den gennemsnitlige
forbruger ud hvert år?

Hvor mange mennesker lever i øjeblikket
uden elektricitet?

Hvilket land genbruger mest plastik?

1) omkring 12 kg

1) Mere end 900 millioner

2) omkring 32 kg

2) Mere end 800 millioner

3) omkring 2 kg

3) mere end 1 milliard

Hvilket af disse produkter kræver mest
vand at producere?

Hvilket af disse produkter kræver mindst
vand at producere et kilo af?

Hvilke af følgende kræver 100 liter vand at
producere?

1) 1 kg svinekød

1) Bøf

1) Et par bukser

2) 1 kg oksekød

2) Ris

2) Et kilo papir

3) 1 kg ost

3) Kylling

3) Et kilo plastikflasker

1) Østrig
2) Tyskland
3) Sydkorea

Hvilket er den næstmest forurenende
industri i verden?

Hvilke af følgende produkter kræver mest
vand at producere?

Hvilket land var den første til at forbyde
plastikposer?

1) Kulindustrien

1) Et kilo kartofler

1) Sverige

2) Tekstil- og mode

2) En normal T-shirt

2) Bangladesh

3) Bilindustrien

3) En liter mælk

3) Island

Hvor mange penge ville vi spare globalt
hvis alle skiftede til at bruge energieffektiv
belysning?

Hvor mange liter vand kræver det at producere 1 liter cola?

Hvor mange liter vand går der til producere
1 kg svinekød?

1) Ca. 1 liter

1) 48 liter vand

2) Ca. 200 liter vand

2) 4.800 liter vand

3) Ca. 20 liter vand

3) 480 liter vand

Hvor meget af Europas plastaffald bliver
genanvendt?

Hvor mange liter vand skal der til for at
producere 1 kg oksekød?

1) 60%

1) 1.500 liter

2) 30%

2) 15.000 liter

3) 10%

3) 150 liter

1) Næsten 51 milliarder dollars hvert år
2) Næsten 116 milliarder dollar om året
3) Næsten 914 millioner dollars om året

Det tager 25 år for et cigaretskod at blive
nedbrudt i naturen. Hvor mange cigaretskod bliver smidt på jorden hvert år?

1) 1 milliard cigaretter
2) 2,5 milliarder cigaretter
3) 500 millioner cigaretter

Hvor meget af verdens samlede vandforbrug står fødevareproduktion for?

Hvor stor en procentdel af verdens landbrugsjord vedligeholdes af kunstvanding?

Hvordan bliver salt udvundet fra havvand,
så det kan bruges til madlavning?

1) 56% af verdens samlede vandforbrug

1) 30%

2) 66% af verdens samlede vandforbrug

2) 20%

1) Ved anvendelse af en magnet til at adskille saltet fra vandet

3) 26% af verdens samlede vandforbrug

3) 50%

2) Ved afdampning af vandet forbliver
saltet tilbage
3) Ved at påføre et tryk, der medfører en
adskillelse af vand og salt

Hvordan reduceres mængden af plastaffald
bedst?

1) Ved at skille os af med alle de produkter
vi ejer, der er lavet af plastik
2) Ved at vi køber færre produkter, der er
fremstillet af eller emballeret i plast
3) Ved altid at sortere dit affald

Hvad er den bedste måde at måle, om vi
bruger vores naturressourcer så effektivt
som muligt?

1) Ved at beregne, hvor mange penge en
gennemsnitlig person vinder eller taber
2) Ved at måle, hvor mange naturressourcer, det opretholder en gennemsnitlig
persons livsstil

I dag bliver en tredjedel af alle fødevarer
spildt. Hvor meget skal vi reducere vores
madspild for at gøre forsyningskæderne så
effektiv som muligt?

1) Vi er nødt til at reducere vores madspild
med 30%
2) Vi er nødt til at reducere vores
madspild med 50%

3) Ved at måle vores kollektive udledning
af drivhusgasser

3) Vi er nødt til at reducere vores madspild
med 10%

I Europa bliver der skabt 25 milliarder tons
plastaffald hvert år. Hvor meget af det
bliver genbrugt?

I mere end 9.500 år har vi brugt mursten til
at bygge huse. Hvad er de mursten lavet
af?

Hvor meget vand skal der til at producere
en almindelig kop kaffe?

1) Omkring 50%

1) En type sten, der får sin røde farve fra
jern

1) 40 liter

2) Omkring 30%
3) Omkring 40%

2) Ler fra undergrunden
3) En type grus, der knuses

2) 140 liter
3) 14 liter

Hvor meget vand kræver det at lave en
hamburger?

1) 250 liter
2) 2.500 liter
3) 25 liter

Hvad er den maksimale temperatur,
jorden kan stige med, hvis vi stadig
skal kunne leve sikkert på kloden?

Hvilket land forlod Parisaftalen i 2019,
men meldte sig ind igen i 2021?

Hvor meget vil den globale temperatur stige med inden 2100, hvis vi intet
gør fremover?

1) Kina
1) 1 grad
2) 2 grader

2) Mexico
3) USA

3) 1,5 grader

Hvilken international aftale blev vedtaget i 2015 med formål om at styrke
den globale indsats mod klimaændringer?

1) 1,5°C
2) 2°C
3) 3,2°C

Hvad betyder 'cirkulær økonomi'?

Hvad er navnet på den svenske internationalt kendte klimaforkæmper?

1) At handle og bytte med sin omgangskreds

1) Greta Garbo

2) At kun forbrug lokale produkter

2) Greta Gerwig

3) At genbruge og genanvende i produktion

3) Greta Thunberg

Hvordan kan klimaændringer bremses
mest effektivt?

Hvilket land udleder samlet set flest
drivhusgasser?

Hvilket år blev registreret som det
andet varmeste år nogensinde?

1) Bedre lovgivning

1) USA

1) 2017

2) Det er for sent

2) Japan

2) 2011

3) Ved oplysning og ændring i vores
vaner og efterspørgsel på varer

3) Kina

3) 2019

1) Lissabontraktaten
2) NAFTA
3) Parisaftalen

Vi siger normalt, at verden består af
fire "grundelementer". Disse er jord,
luft, ild og ...

Det er stadig muligt at undgå 2 graders stigning i opvarmning, hvis vi
alle ...

1) Metal

1) Straffer udviklingslandene, der forurener mest, med sanktioner og bøder

2) Træ
3) Vand

2) Samler alt skrald fra naturen op
3) Ændrer vores adfærd og investere i
bæredygtige teknologier

Meget af den CO2 vi udleder absorberes af verdenshavene, men hvilken
virkning har det på pH-værdien i
vandet?

1) PH-værdien i verdenshavene bliver
mere basisk
2) CO2-udledning har ingen indvirkning på pH-værdien i verdenshavene
3) PH-værdien i verdenshavene bliver
mere sur

FN's Klimapanel aflægger rapporter
om årsagerne til og virkningerne af
klimaændringerne. Hvornår blev dette
panel etableret?

For at være mere bæredygtig, bør alle
lande udvikle og implementere energikilder baseret på ...

Hvad kaldes den type gas, der er en
del af jordens atmosfære, men som
også dannes gennem menneskelige
aktivitet?

1) Naturgas
1) I 2009
2) I 1991

2) Kul og olie
3) Sol, vind og vandkraft

3) I 1988

Hvad er definitionen på "klima"?

1) Mængden af nedbør i en region
målt over en minimum af en 5-årig
periode
2) Den ugentlige vejrudsigt
3) Det generelle vejrmønster målt
over 5-årig periode?

1) Naturgas
2) Butangas
3) CO2

"Drivhuseffekten" er en opvarmende
effekt forårsaget af ...

Den globale gennemsnitstemperatur
målt i 2017 var ...

1) Et moderne drivhus' evne til at
modne afgrøder

1) Mindre varm end normalt

2) De industrier, der er afhængige af
drivhuse til fødevareproduktion
3) Et isolerende lag af gasser i atmosfæren

2) Meget koldere end normalt
3) Varmere end nogensinde før

Hvad er "El Niño"?

Hvilke lande har det største ansvar for
at nedbringe CO2-udledningen?

1) En diktator i Latinamerika

Hvad er en "gletsjer"?

1) De mindst udviklede lande

1) Et område for skiløbere i de franske
alper

2) Alle lande, der nogensinde har forurenet

2) Et isbjerg, der flyder på havene
omkring polerne

3) De rige og udviklede lande

3) En meget stor mængde tyk og tæt
sne / is, der bevæger sig under sin
egen vægt

Hvad er en "istid"?

Hvad er "Golfstrømmen"?

Hvem har ansvaret for at gøre samfundet mere bæredygtigt?

1) Den tid, det tager for gletsjere at
fryse til

1) Navnet solens stærke stråler, der
rammer Nordafrika

2) Den tid det tager at spise en is

2) En vigtig flod, der fører til den Persiske Golf

2) Et værktøj til at måle klimaændringer
3) Et klima fænomen i Stillehavet

3) En periode i historien dækket af is

1) Politikerne
2) Forskerne
3) Os alle sammen

3) En varm havstrøm i Atlanterhavet

Hvilket af følgende udsagn er korrekt?

Hvor meget er havniveauet steget i
løbet af det 20. århundrede?

Hvor blev den store internationale
klimaaftale fra 2015 underskrevet?

1) Den globale opvarmning sker ikke,
fordi vi stadig har kolde vintre

1) 23 cm

1) London

2) Global opvarmning er falsk nyhed

2) 5 cm

2) New York

3) Den globale opvarmning vil føre til
stærkere og hyppigere storme

3) 17 cm

3) Paris

Hvor i verden har vi set den største
stigning i CO2-udledningen per person?

Hvor mange af FN's 193 medlemsstater har ratificeret Paris-aftalen 2015?

Hvor meget er den gennemsnitlige
globale temperatur steget siden
1880?

1) 120 ud af 193 medlemsstater
1) Sydøstasien
2) Nordamerika

2) 90 ud af 193 medlemsstater
3) 190 ud af 193 medlemsstater

3) Mellemøsten

Hvor meget kan vi forvente at vandstanden i havene vil stige inden for de
næste 100 år?

1) 10 centimeter
2) 20 centimeter

1) Med 1°C
2) Med 0,2°C
3) Med 0,8°C

I hvilken del af verden regner det
mest?

I hvilken måned regner det mest i
Vestafrika?

1) På de britiske øer

1) December

2) I Norden

2) Oktober

3) Områder omkring ækvator

3) Juli

3) 1 meter

Verdens tykkeste iskappe er ved Antarktis. Hvor tyk er den?

Hvilket land producerer mest kød per
indbygger?

1) 900 meter

1) New Zealand

2) 200 meter

2) USA

3) 2,5 km

3) Danmark

The Ross Sea er...

Hvad er den største trussel mod havets økosystem?

1) Det sidste intakte økosystem i
havene

1) Ikke bæredygtigt fiskeri

2) Det mest salte hav i verden

2) Plastik

3) Et hav, der vil være væk i 2025

3) Beskidt vand

Citarum-floden er den mest forurenede flod i verden. I hvilket land ligger
den?

1) Indonesien
2) Indien
3) Kina

Citarum floden i Indonesien er den
mest forurenede flod i verden. Hvad
er en af de største årsager til forureningen?

Hvor mange arter i havet anses for at
være kritisk truede?

I hvilket år anslås det, at der vil være
mere plastik, end der vil være fisk i
verdenshavene?

1) 300
1) Tekstilindustrien
2) Bilindustrien

2) 200
3) 40

1) 2050
2) 2080
3) 2090

3) Fødevareindustrien

Hvilket land lancerede den første fuldt
el-drevne bilfærge?

Hvad er navnet på det dybeste kendte
punkt i oceanerne - beliggende i Marianergraven?

1) Norge
2) Canada
3) New Zealand

Oceanerne fungerer som et naturligt
filter. Hvor meget CO2 absorberer de?

1) 30%
1) Challenger Deep
2) Bermuda trekanten
3) Kap Horn

2) 10%
3) 50%

Hvad er rigtig skadeligt for verdenshavene?

Hvor mange menneskers levebrød er
afhængig af kyst- og marine biodiversitet?

1) Begge dele
2) Ureguleret udvikling & forurening
3) Destruktive overfiskeri

Hvad betragtes som værende verdens
største økosystem?

1) Havene
1) Mere end 3 milliarder
2) 1 milliard

2) Skovene
3) Solsystemet

3) Ingen

Hvor stor en procentdel af havene er
stærkt berørt af forurening?

Hvor mange plastikflasker bliver der
købt hvert minut verden over?

1) 40%

1) 1 million

2) 10%

2) 50

3) 80%

3) 10 millioner

Hvor mange af havskildpadder dør
hvert år pga tilfangetagelse og ulovlig
handel?

1) Titusinder
2) Ingen
3) Mindre end ti tusinde

Kan bier hjælpe miljøet?

Findes der en international aftale om
at beskyttelse og undgå udnyttelse af
verdenshavene?

1) Ja. De er vigtige bestøvere, der
hjælper planterne med at vokser
2) Nej, de laver bare honning
3) Ja, fordi de spiser andre insekter,
der er skadelige for planterne

Hvad betyder "overfiskeri"?

1) Alt for mange fisk fanges, så fiskene ikke formår at reetablere sig selv
1) Ja. 167 lande har forpligtet sig til
en sådan aftale. Den hedder
"UNCLOS"
2) Nej. Det har verdens lande endnu
ikke kunnet bliver enige om

3) Ja, men kun 14 lande har forpligtet
sig til UNCLOS-aftalen

2) Anvendelse af større og større fiskerbåde
3) Fiskeri mere end nødvendigt

Hvad er "Ganges"?

Hvad er den største årsag til havets
forurening?

Hvor meget landbrugsjord i EU er til
dyrkning af afgrøder til fodring af dyr?

2) En flod i Kina

1) Skrald og spildevand langs kyster
og i floder

1) 68%

3) Det kinesiske ord for vandforurening

2) Badning og camping på stranden

1) En flod i Indien og Bangladesh

2) 75%
3) 42%

3) Fiskeri, søfart og generel bådtrafik

Hvis klimaforandringer og udledningen af drivhusgasser fortsætter i det
nuværende tempo, hvornår vil verdens koralrev være væk?

Hvor stor en procentdel af de globale
fiskebestande er fuldt fisket (fuldt
udnyttet)?

Hvor mange menneskers levebrød
verden over er afhængige af hav og
kystområder?

1) Omkring 60%

1) Over 3 milliarder

2) Omkring 40%

2) Over 100 millioner

3) Omkring 20%

3) Omkring 1 milliard

Et område, der er udpeget og effektivt
beskytter de marine økosystemer og
arter kaldes et...

Hvor mange af alle eksisterende havarter, menes at være identificeret
indtil nu?

Hvor stor en del af jordens overflade
er dækket af vand?

1) Beskyttet havområde

1) Ca.14%

2) Forbudt havområde

2) Ca. 54%

3) Vogtet havområde

3) Ca. 84%

1) 2050
2) 2080
3) 2100

1) 71%
2) 60%
3) 50%

Hvad er ekstremt farligt for skildpadder?

Hvorfor er plast så farligt for havets
dyr som f.eks. skildpadder?

1) Plast

1) De tror det er mad og sluger det

2) Turister

2) De leger med det og kommer til
skade

3) Fiskere

3) Det er ikke farligt for dem

Hvilket sted i verden findes den største biodiversitet?

Hvilket af følgende dyr er i alvorlig
fare for at uddø på grund af klimaændringer?

1) Middelhavet
2) Den russiske tundra
3) Amazonas regnskov

Arter, der udvikler ud af deres naturlige levesteder, bliver kaldt...

1) Naturlige arter
1) Sorte bjørne
2) Fugle

2) Immigrerende arter
3) Invasive arter

3) Isbjørne

Hvilke af følgende er et kollapset økosystem?

Hvad betyder biodiversitet?

Hvilket dyr står for 20% af animalsk
protein til omkring 3 milliarder mennesker på jorden?

1) Genetiske variationer af liv
1) Amazonas regnskov
2) Det Caribiske Koralrev
3) Aral Søen

2) Forskellen mellem arter
3) De mange forskellige arter og variable former for liv på jorden

1) Kylling
2) Køer
3) Fisk

Hvad er den største årsag til skovrydning?

Hvilket land har den største biodiversitet?

1) Opførelse af store bygninger som
indkøbscentre

1) Canada

2) Etablering af kultur og sportsfaciliteter som f.eks. fodboldbaner
3) Udvindelse af jord til landbrug

2) Mexico
3) Brasilien

Hvilket dyr bliver anset som en mulig
mellemmand, der overførte coronavirus til mennesker i 2019?

1) Fugle
2) Elefant
3) Skældyr

Hvilket sted er et af jordens sidste
tilflugtssteder for jaguarer og lyserøde
delfiner og hjem for tusindvis af fugle
og sommerfugle?

Masseudryddelsen af dyrearter, der
finder sted i vores tid, skyldes primært ...

1) Et militært udtryk
1) Indavl

1) Australiens regnskov
2) Burmas teak skove

Hvad betyder "krybskytteri"?

2) En stigning i antallet af rovdyr

2) En måde at beskytte kryb på
3) Ulovlig jagt på dyr

3) Menneskelige aktiviteter

3) Amazonas regnskov

Et fællesskab af levende organismer
og ikke levende komponenter, der
interagerer som et system kaldes...

1) Et økologisk liv
2) Et livssystem

Hvad var den globale menneskelige
befolkningsvækst i 2016?

Hvilke af disse elementer har den
højeste værdi per kilo?

1) 3,20%

1) Guld

2) 2,20%

2) Oksekød

3) 1,20%

3) Hornet fra et næsehorn

Hvilket land er, arealmæssigt, verdens
største?

Hvilket kontinent har de fleste lande?

3) Et økosystem

Hvilket land er, arealmæssigt, verdens
mindste?

1) Sydamerika
1) San Marino

1) Japan

2) Tuvalu

2) Canada

3) Vatikanstaten

3) Rusland

2) Europa
3) Afrika

Hvilket land har den højeste befolkningstæthed?

Hvilket land havde den højeste befolkningstilvækst i 2020?

1) Japan

1) Mexico

2) Singapore

2) Indonesien

3) Monaco

3) Niger

Hvis hele verdens befolkning stod
skulder ved skulder, ville vi fylde størrelsen på....

1) Irland
2) Bahrain
3) New York City

Hvilke af følgende regioner i verden
oplever den højeste befolkningstilvækst?

Hvor mange af verdens landbaserede
plante- og dyrearter lever i skove?

Hvor meget mad kan en voksen elefant spise på bare en dag?

1) 50%

1) 105 kg

2) 15%

2) 58 kg

3) 80%

3) 136 kg

Hvordan hjælper træer med at forebygge ulykker, katastrofer og skader?

Hvornår uddøde det vestlige sorte
næsehorn?

Hvilket land har oplevet den største
befolkningstilvækst siden år 1950?

1) Folk kan finde ly under dem

1) 1954

1) Kina

2) De kan bruges til at bygge huse

2) 1921

2) Indonesien

3) De kan forhindre ørkendannelse,
oversvømmelser, mudderskred, etc.

3) 2011

3) Indien

1) Mellemøsten
2) Sydasien
3) Afrika syd for Sahara

På hvilket kontinent bor der fleste
mennesker?

Skovene er vigtige i vores kamp mod
klimaændringer, fordi...

1) Latinamerika

1) Vi har brug for træer til fremstilling
af produkter

2) Afrika
3) Asien

2) Træer giver læ under ekstreme
vejrforhold
3) Træer absorberer CO2 og producerer ilt

Hvad er en whistleblower?

Hvilken europæisk institution er baseret i Strasbourg, Frankrig?

Alle rettigheder i Menneskerettighedserklæringen er lige vigtige?

1) Europarådet

1) Rigtigt

2) Den Europæiske Centralbank

2) FALSK

3) Sekretariatet for Den Europæiske Union

3) De er opført i prioriteret rækkefølge

Har EU stemmeret i FN beslutninger?

Hvor mange statsløse mennesker er
der i verden i dag?

1) En, der afslører hemmelige oplysninger
2) Et insekt med et ejendommeligt skrig
3) Et system der advarer mod tsunamier

Hvorfor kan regeringerne ikke altid
returnere en flygtning tilbage til deres
hjemland?

1) Nej, EU har kun observatørstatus (men
de enkelte lande har stemmeret)

1) Mindst 10 millioner mennesker

1) De er bundet af internationale love

2) Ja, og foreslå kandidater

2) Mere end 35 millioner mennesker

2) Det ville generere mere flytrafik, der
forurener

3) Kun i sager vedrørende Europa

3) Ingen. Statsløshed er beskyttet ved lov

På ikonet for mål 16 er der en due, der
symboliserer fred. Hvad har det i næbbet?

Hvad land var i 2019 erklæret som
verdens sikreste?

3) Fordi regeringerne ikke ønsker at gøre
det

Hvem vandt Nobels Fredspris i 2020
blandt andet for at bidrage til bedre
tilstande for fred i konfliktramte områder?

1) Island
1) En olivengren
1) World Food Programme (WFP)
2) Europæiske Union (EU)
3) Barack H. Obama

2) Hvede
3) Mistelten

2) Japan
3) Schweiz

Hvilket af disse lande anses for at
være det mest politisk undertrykte
land i verden?

Hvor mange civile verden over bliver
dræbt per dag som følge af væbnede
konflikter?

1) Nordkorea

1) 100

2) Saudi Arabien

2) 10

3) Iran

3) 1000

Hvad var det omtrentlige antal flygtninge og internt fordrevne personer,
der flygtede fra krig og forfølgelse i
2019?

1) 79,5 millioner
2) 49,5 millioner
3) 29,5 millioner

Hvilket land var det mest farlige land
at leve i fra 2011-2021?

Hvilke lande var de mindst korrupte
lande i verden i 2019?

Hvilket land var det bedst rangerede
med hensyn til pressefrihed i 2019?

1) Syrien

1) Danmark og New Zealand

1) Norge

2) Irak

2) Finland og Norge

2) Schweiz

3) Indien

3) Island og Sverige

3) Tyskland

55% af alle flygtninge i verden kommer fra blot tre lande. Et af dem er
Syrien. De to andre er ...

Er der steder i verden, hvor det stadig
er lovligt at rekruttere børnesoldater?

FN består af mange særorganisationer. Hvilke af følgende er ikke en FNagentur?

1) Afghanistan og Sydsudan
2) Mali og Libanon
3) Yemen og Irak

1) Ja. 50 lande har stadig ikke love, der
forbud børnesoldater

1) WWF (World Wildlife Fund)

2) Nej. I 1977 blev alle lande enige om en
lov, der forbyder børnesoldater

2) WIPO (World Intellectual Property Organization)

3) Ja. 4 lande har stadig ikke love, der forbyder børnesoldater

3) WHO (World Health Organization)

Antallet af mennesker, der dør på
grund af krig og konflikt, har siden
slutningen af 2. Verdenskrig været ...

FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder blev underskrevet i 1948.
Hvor mange sprog er det blevet oversat til siden 1948?

I kølvandet på hvilken vigtig historisk
begivenhed underskrev det internationale samfund Verdenserklæringen om
Menneskerettigheder?

1) 500

1) 2. Verdenskrig

2) 50

2) 1. Verdenskrig

3) 100

3) Opdagelsen af poliovirus

Hvilken farve er hjelmene FN's fredsbevarende soldater?

Sandt eller falsk: humanitære kriser
kan aldrig finde sted i de rige industrilande.

1) Faldende
2) Stigende
3) Omtrent det samme

FN's Sikkerhedsråd har fem permanente medlemmer. Tre af disse permanente medlemmer er Rusland, USA
og Storbritannien. De sidste to er ...

1) Blå
2) Hvide
1) Frankrig og Kina
3) Grønne
2) Japan og Kina

1) At alle medlemslande skal være enige,
før der træffes afgørelse
2) At FN-sekretariatet kan vælte en beslutning, hvis to tredjedele af alle medlemsstater er enige
3) At alle lande er velkomne til at blive FNmedlemsstater

2) Sandt
3) Humanitære kriser opstår lige så ofte i
rige og fattige lande

3) Frankrig og Indien

Hvad betyder det, at FN opererer på
en "konsensus"?

1) FALSK

Hvad er en "flygtning"?

1) En person, der ikke kan vende tilbage til
deres hjemland på grund af forfølgelse
eller krig
2) En person, der bor, studerer eller arbejder andet sted end deres hjemland
3) En person, der har et ønske om at bosætte sig i udlandet

Hvad er navnet på det FN-agentur, der
arbejder for at hjælpe flygtninge og
for at sikre deres sikkerhed og menneskerettigheder?

1) UNHCR
2) UNICEF
3) UNOPS

Hvad er FN-forbundet?

Hvad står "UNHCR" for?

1) En ikke-statslig organisation (NGO), der
har til formål at skabe opmærksomhed
om FN

1) The United Nations High Commissioner
for Refugees

2) En fagforening for nuværende eller
tidligere medarbejdere i FN
3) FN's centrale administrative organ, hvor
FN-sekretariatet er

2) The United Nations Health Commission
on Refugees
3) The United Nations Health and Children's Regulations

Hvad var navnet på FN's generalsekretær som tiltrådte i 2018?

Hvilket af disse lande har de højeste
rate af mord i verden?

1) António Guterres

1) Honduras

2) Kofi Annan

2) Sydafrika

3) Ban Ki-moon

3) Rumænien

Hvad er formålet med Verdenshandelsorganisationen?

1) At lave handelsregler, der er fair for alle
lande
2) At hjælpe med skatteunddragelse og
hvidvaskning af penge
3) At fjerne told og handelsforhindringer

Globalt set - hvilket af disse scenarier
er der størst sandsynlighed for, at
blive udsat for?

1) At blive tvunget ind i slaveri
2) At blive myrdet
3) At vinde i lotto

Hvilken af disse grupper er mest tilbøjelige til at tage imod bestikkelse på
verdensplan?

1) Politi
2) Sundhedspersonale
3) Militær

Hvilket af disse lande opfattes som det
mest korrupte land?

Hvilke af følgende er en beskrivelse af
et demokrati?

1) Somalia

1) Et land ledet af en person, der er valgt
af sin befolkning

2) Rusland
3) Brasilien

2) Et land ledet af en person, der beslutter
alt for sine folk
3) Et land ledet af en konge eller dronning,
der tager beslutningerne

Hvilket land bliver oftest anset for at
være det mest demokratiske land i
verden?

1) Norge
2) Belgien

Hvilket land modtog i 2015 flest flygtninge pr 1000 indbyggere?

Hvilket land havde den største flygtningebefolkning i 2016?

1) Libanon

1) Tyrkiet

2) Tyrkiet

2) Pakistan

3) Tyskland

3) Tyskland

Hvor ligger FN's hovedkvarter?

Hvor mange lande blev i 2018 i The
Economist betragtet som "fulde demokratier"?

3) Schweiz

Hvilket ord mangler i sætningen fra
Menneskerettighedserklæringen:
"Enhver har ret til liv, ____, og personlig sikkerhed"?

1) New York, USA

2) London, UK
1) 20
1) Frihed

3) Genève, Schweiz
2) 40

2) Rigdom

3) 60

3) Ly

Hvor mange artikler er der i FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder?

Hvor mange børn, rundt om i verden,
kan ikke gå i skole på grund af krig og
konflikter?

1) 30

1) 25 millioner

2) 20

2) 10 millioner

3) 50

3) 5 millioner

Hvor mange medlemslande havde FN i
2020?

1) 193
2) 56
3) 100

Et af FN's vigtigste formål er at ...

Hvilken dag er FN dag?

1) Sikre verdensfred og forhindre fremtidige krige

1) 24. oktober

2) Sørge for retfærdig global handel

Hvilket FN-agentur arbejder for at
bevare kultur- og naturarv ved at erklære bestemte steder for "verdens
kulturarv"?

2) 4. juli
3) 24. maj

3) Sørge for den økonomiske vækst i hele
verden

1) UNESCO
2) UNICEF
3) UNDP

Hvordan bliver formanden for FN 's
Sikkerhedsråd valgt?

Hvornår blev EU en fast observatør i
FN?

1) Formandskabet roterer månedligt mellem de 15 medlemsstater i rådet

1) 1974

Hvornår blev FN oprettet?

1) 1945

2) Formandskabet roterer årligt mellem de
5 permanente medlemslande

2) 1945

2) 1915
3) 2002

3) 2001

3) Præsidenten vælges ved simpelt flertal

Hvornår blev FN's medlemslande enige om Verdenserklæringen om Menneskerettigheder?

I et fuldt demokratisk land er magten
adskilt i tre dele - den lovgivende, den
dømmende og den udøvende. Hvilken
del repræsenterer en regering?

Kan lande tvinges til at blive medlem
af FN?

1) Nej. De enkelte lande beslutter selv
1) 1948
2) 1929
3) 1957

1) Den lovgivende
2) Den udøvende
3) Den retslige

2) Nej. Men EU har besluttet, at alle EUmedlemmer også er medlemmer af FN
3) Ja. Alle suveræne stater er forpligtet til
at være medlem af FN

Kan privatpersoner søge om tilskud fra
FN?

I alle fuldt demokratiske lande er magten delt i 3 - den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt. Hvorfor det?

For at FN kan træffe en beslutning skal
medlemslandene først stemme om
det. Hvordan fordeles stemmerne
mellem landene?

1) For at de forskellige dele kan styre
hinanden og undgå magtmisbrug og korruption

1) Hvert medlemsland har 1 stemme

1) Nej Privatpersoner kan ikke søge om
tilskud fra FN
2) Ja. Enhver privat person, der bor i en FNmedlemsland kan søge om tilskud
3) Ja, men kun hvis den privatperson bor i
et af verdens 20 mindst udviklede lande

2) Fordi det er tradition i de vestlige lande
siden det 17. århundrede

2) Medlemsstater med stor befolkning har
flere stemmer
3) Udviklede medlemsstater har flere stemmer

3) For at arbejdsbyrden fordeles mere
jævnt

Når krige og konflikter bryder ud bliver alle mennesker ramt, men hvilke
grupper er særligt udsatte?

1) Kvinder og børn
2) Militært personel
3) Politikere

Chancerne for, at en fredsforhandling
respekteres i en længere periode ...

Har de fleste lande i verden har ytringsfrihed og pressefrihed?

1) Vil stige, hvis kvinder er en del af fred
forhandlingsprocessen

1) Nej

2) Vil falde, hvis kvinder er en del af fred
forhandlingsprocessen

2) Ja
3) Der er omkring lige så mange med og
uden.

3) Har intet at gøre med køn

I begyndelsen af 2020 fastslog UNHCR,
at der er omkring 79,5 millioner på
flygt rundt om i verden. Hvor stor en
procentdel af disse flygtninge opholdte sig i EU?

Verdenserklæringen om Menneskerettigheder blev underskrevet af FN i
1948. Hvilken dag fejres det?

1) 10. december

1) Enhver, der oplever, at deres menneskerettigheder bliver krænket

2) Nytårsaften

2) Kun regeringer

3) 8. marts

3) Kun FN's Menneskerettighedsråd selv

1) 10%
2) 20%
3) 30%

Hvem kan rapportere en klage til udvalget i FN's Menneskerettighedsråd?

Hvilke af disse organisationer er ofte nævnt
i forbindelse med menneskerettigheder?

1) Amnesty International
2) Grøn fred
3) Oxfam Ibis

Hvorfra får FN penge til deres arbejde?

1) FN's medlemslande betaler hver en
andel til FN's samlede budget
2) Privatpersoner donerer store summer af
penge til FN

Hvor i verden er der størst mangel på dokumentation af nyfødte?

1) Afrika syd for Sahara og Sydasien
2) Nord- og Sydamerika
3) Oceanien og Centralasien

3) De rige lande skiftes til at betale for FN's
budget

Gennemfør følgende sætning! De globale
mål kan kun nås, hvis vi ...

Koordinerende politikker til at hjælpe udviklingslandene med at styre deres gæld, er
afgørende for ...

Verdensmål 17 er vigtig, fordi det kræver ...

1) Inddragelse af alle sektorer i samfundet
1) Arbejder sammen
2) Konkurrerer
3) Bliver sammen

1) Bæredygtig vækst og udvikling
2) Uholdbar vækst

2) Inddragelse af regeringer
3) Inddragelse af skoler

3) Økonomisk vækst

FN's 17 Verdensmål er fundamentalt forskellige fra de gamle 2015-målene, fordi ...

1) De er underskrevet af alle lande og
gælder for alle lande
2) De er underskrevet af alle lande, men
gælder kun for udviklingslandene
3) De er kun underskrevet af de udviklede
lande og gælder kun for disse lande

FN's 17 Verdensmål sigter mod en mere
bæredygtig fremtid. Hvem har underskrevet målene?

1) Alle FN's 193 medlemslande (2015)
2) 51 udviklingslande og 9 udviklede lande
3) Medlemslandene i FN's Sikkerhedsråd

Hvad er Verdensmålene?

1) En mission for at sikre lighed, værdighed og bæredygtighed for alle mennesker
i hele verden
2) En strategi for at sikre, at alle lande i
verden er medlemmer af FN i 2030
3) En mission om at gøre alle lande i verden rigere

Hvad er "Folkeforbundet"?

Hvad er "World Court"?

Hvad betyder "fair trade" betyder?

1) Den organisation der gik forud for FN

1) Den Internationale Domstol i Haag,
Holland.

1) At handelen mellem producenter og
arbejdstagere er fair

2) En lov, der gør det lettere for et land at
beskytte kulturarv

2) At det er billigere og dermed mere fair
for forbrugeren

3) Retten til liv, frihed og personlig sikkerhed

3) At det er sundere for dig

Hvad er den vigtigste faktor i at nå de 17
Verdensmål?

Hvem skal involveres, hvis de 17 Verdensmål skal nås?

Hvilket af følgende lande var et FN medlemsland i 2021?

1) At lande, virksomheder, ngo'er og civilsamfundsorganisationer arbejder sammen

1) Alle - regeringer, virksomheder, NGO'er, civilsamfundsorganisationer osv

1) Palæstina

2) At alle kan blive rigere, hvis målene nås

2) Alle regeringer og civilsamfundsorganisationer

2) En amerikansk lobby organisation, der
arbejder for at udbrede kendskabet til FN
3) Et FN-agentur, hvis opgave det er at
sikre menneskerettighederne

3) At de udviklede lande giver flere penge
som officiel udviklingsbistand

2) Sydsudan
3) Øst Timor

3) Alle virksomheder og regeringer

Hvad er sloganet for Verdensmålene?

FN's Verdensmål er mål, der adresserer...

1) Leave no one behind

1) Alle mennesker i verden

2) We can do it

2) Alle fattige mennesker

3) Make the world great again

3) Alle mennesker i de udviklede lande

Der er 17 Verdensmål, men hvor mange
konkrete delmål er der i alt?

1) 169
2) 51
3) 170

Hvorfor er det vigtigt, at de udviklede
lande bidrager med officiel udviklingsbistand (u-landbistand)?

Når familier, der lever i fattigdom, modtager finansiel støtte, er det mest sandsynligt, at de bruger det på ...

1) Det reducerer sandsynligheden for
humanitære katastrofer, krig, og masseindvandring

1) Uddannelse

Inden hvornår skal FN's Verdensmål være
nået?

1) I 2030

2) Det er godt for deres ry og hjælper med
alliancedannelse

2) Mad

2) I 2050
3) ved 2100

3) Tøj

3) Det kun gavner udviklingslandenes interesse

Forekommer officiel udviklingsbistand kun
fra de udviklede lande til udviklingslandene?

Hvad er estimeret som en tilstrækkelig
mængde penge for at opnå Verdensmålene?

Mål 17 handler dybest set om, hvordan ...

1) ... de andre mål skal finansieres og
realiseres

1) Nej, det sker også mellem udviklingslande
2) Ja, udviklingslandene har brug for hjælp

1) 2% af verdens BNP
2) 5% af verdens BNP

2) ... landene kan bevare deres venskab
3) ... handelsmuligheder kan forbedres

3) 10% af verdens BNP

3) Ja - og det er obligatorisk ved lov

Koordinerende initiativer for at hjælpe
udviklingslandene er afgørende for ...

1) Bæredygtig vækst og udvikling
2) Økonomisk vækst
3) Innovation

1)

1)

2)

2)

3)

3)

1)

1)

2)

2)

3)

3)

