
Konflikt.Klima.Migration.

 Elevopgave 4.1.a

ETIOPIENS KONFLIKTFYLDTE KLIMA
Læringsmål:

     At du, med udgangspunkt i empirisk materiale, kan udvikle dine evner til at formulere    
      samfundsfaglige problemstillinger.
     At du får bekendtskab til Etiopiens konfliktfyldte klima.
     At du kan sammenligne og forklare sammenhængen mellem klimaforandringer og konflikt, 
      samt dets betydning på lokale og globale forhold.

• At du kan diskutere og tage stilling til aktuelle globale problemstillinger.
• At du kan tænke løsningsorienteret med et kritisk blik. 

Forløb:

Læs, Forstå, Definér og Redegør
 
Med udgangspunkt i Webdok-afsnit 4.1.0 og 4.1.1, skal du orienterer dig og fordybe dig 
i materialet om Etiopiens konfliktfyldte klima, med fokus på at identificere de mange 
former for konflikt. Se også RIKOs video “Street int 10” for at høre, hvad de lokale i 
Etiopien har at sige, om det konfliktfyldte klima i Etiopien. 

I skal 2-og-2 informationssøge, og redegøre for følgende begreber: voldelig konflikt, væbnet 
konflikt, etnisk konflikt, internt fordreven person, migrant, flygtning og klimaforandringer 
med udgangspunkt i Etiopien som kontekst. Disse definitioner- og redegørelser af 
koncepterne skal være med til at gøre dig i stand til at undersøge, forstå og forklare 
globale samfundsmæssige problemstillinger. 

Som inspiration til gode kilder kan du finde definitioner på:

- Uppsala Conflict Data Program: https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/
- Our World in Data: https://ourworldindata.org/war-and-peace
- Uppsala Conflict Data Program: https://ucdp.uu.se/exploratory
- Røde Kors: https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/krigens-regler/faq/hvad-er-en-krig
- Delphipages.live: https://delphipages.live/da/verdenshistorie/krige-kampe-og-vaebnede-  
  konflikter/ethnic-conflict
- DFUNKs hjemmeside: https://dfunk.dk/hvad-er-en-flygtning/
- Ord og begreber i flygtninge-debatten:   
  https://www.dr.dk/ligetil/indland/ord-og-begreber-i-flygtninge-debatten
- Dansk Flygtningehjælps hjemmeside: https://drc.ngo/da/vores-arbejde/frivillige-i- 
  danmark/for-frivillige/vaerktojskassen/fakta-om-flygtninge/
- Klimaleksikon: https://klimaleksikon.dk/klimaforandringer
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Samle op og Diskutere

Med jeres viden skal I nu samle op på øvelsen i klassen, og have en diskussion om 
Etiopiens konfliktfyldte klima. Med udgangspunkt i Webdok-afsnit 4.1.1 “Etiopiens mange 
konflikter”, skal I nu besvare og diskutere følgende: 

1. Hvorfor stiger internt konflikter i Afrika?
2. Hvilken betydning har etniske konflikter på civilbefolkningen i Etiopien?
3. Konsekvenserne af klimaforandringer er bl.a. mere ekstreme vejrhændelser som f,eks. 
   ekstrem tørke og stormflod. Hvilken betydning har det for skrøbelige samfund når 
   der er tørke gennem længere perioder, eller når høsten slår fejl pga. for meget eller 
   intet regn?
4. Hvad sker der når flere etniske stammer pludselig skal konkurrere om de få ressourcer, 
som f.eks. brønde og græsningsarealer?
5. Hvad sker der med børnene? Kan de komme i skole, eller skal de arbejde for at få mad 
på bordet?
6. Kan børnene fra forskellige stammer gå i skole sammen, uden konflikt?
7. Hvad tænker I om konflikt? Kan konflikt forebygges? Skal vi blande os? 


