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Spørgsmål 

1. 
Hvad forstår man ved Globalisering? 
Er der tale om et ny fænomen eller har verden oplevet globalisering tidli-
gere?

2. 
Redegør for de synspunkter der kommer frem i bilagene.

3.
Diskuter med udgangspunkt i bilaget hvilke positive og negative kon-
sekvenser globaliseringen har og forklar, om der findes alternativer til 
globaliseringen. 
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Globaliseringens vindere og tabere
Velstandskløft. Globaliseringen har gennem et halvt århundrede skabt et historisk velstandsløft uden 
sidestykke - Men samtidig har den medført stigende skævheder mellem verdens rige og fattige - En 
lang række lande i Asien og Afrika oplever faldende andel of verdenshandelen og eksplosiv befolk-
ningsvækst - Folkelig modstand udgør den største trussel mod globaliseringen

Af J. Ørstrøm Møller, ambassadør i Singapore, adjunge-
ret professor ved Copenhagen Business School 

SINGAPORE - Den stadigt stærkere globalise-
ringsproces, der har fundet sted siden afslutnin-
gen på Anden Verdenskrig, er efterhånden blevet 
en så naturlig del af vor dagligdag, at de færreste 
sætter spørgsmålstegn ved udviklingen. Men 
rent faktisk har globaliseringen en række kon-
sekvenser, der potentielt kan bremse globalise-
ringsprocessen og i yderste instans sætte gang i 
en decideret tilbagerulningsproces.

... 

For det første har fremstillingsindustriens 
udflytning fra USA, Europa og Japan til Kina og 
Indien været forudsætningen for en næsten 
15-årig økonomisk global ekspansion uden 
inflation. De vestlige økonomier roser sig af 
deres formåen, men skylder i høj grad vid-
underet de faldende priser på forbrugsgoder 
produceret i Kina. 

...

For det andet inddrages Kina og Indien gen-
nem globaliseringen i verdens aktuelle po-
litiske og økonomiske system. Disse lande 
er givetvis ikke tilfredse med deres tyngde i 
de gældende beslutningsprocesser, hvilket 

bl.a. kan ses of diskussionerne om sammen-
sætningen of G8 og FNs Sikkerhedsråd. Men 
de har dog valgt at tilslutte sig de gældende 
systemer og ændre deres beslutningsproces-
ser og magtfordeling frem for at udfordre dem 
ved f.eks. at opstille alternativer.  
 
...

Gevinsterne er ulige fordelt
Reelt er der således næppe nogen aktuel trus-
sel mod globaliseringen fra de toneangivende 
politiske beslutningstagere. Til gengæld sætter 
store befolkningsgrupper rundt omkring i sti-
gende grad spørgsmålstegn ved globaliseringens 
fordele. Det svage punkt i globaliseringen er, 
at den fører til en skæv fordeling of indkomster 
- såvel mellem lande som inden for der enkelte 
land - og at disse forskelle øges.
Gevinsterne ved globaliseringen tilfalder først og 
frernmest tre grupper.

Den del af befolkningen i Kina, Indien og Syd-
østasien, som har evne til at tilpasse sig.

Størsteparten of befolkningerne i de rige 
lande, der nyder godt of det forbedrede byt-
teforhold og den høje vækst.

De olieeksporterende lande med tyndt befolk-



ningsgrundlag, der nyder godt of de stigende 
oliepriser, som trækkes op of den stigende 
efterspørgsel fra de fremstormende industri-
lande som Kina og Indien.

Taberne i dette spil er den stribe of befolknings-
rige lande i Mellemøsten, den sydlige del af 
Asien samt dele af Afrika, der hverken nyder godt 
of den økonomiske globalisering eller de høje 
oliepriser. 

...

Det er vanskeligt at komme uden om den kon-
klusion, at globaliseringen og det internationale 
energimarked sammen skaber en international 
økonomisk ulighed, som det ikke har været mu-
ligt- eller måske ønskeligt - at bekæmpe.
Det er endnu vanskeligere at slippe uden om den 
iagttagelse, at befolkningssammensætningen i 
disse lande har tyngden i de yngre aldersgrup-
per, som er ved at bevæge sig ind på arbejds-
markedet - men uden at der tilbydes dem job. 
Dermed skabes en klasse of unge, der føler sig 
efterladt i et politisk, socialt og økonomisk tom-
rum - en ideel rekrutteringsbase for yderligtgå-
ende bevægelser af politisk eller religiøs art.



paratviden -->  
1.  

Hvad forstår man ved Globalisering? 
Er der tale om et ny fænomen eller har verden 
oplevet globalisering tidligere? 
 
NB.: 
Definitionen af globaliseringen skal være 
en del udbygget og baseres på mindst to 
kilder! 
 

2.  -->
Redegør for de synspunkter der kommer frem 
i bilagene. 
 

3.  -->
Diskuter med udgangspunkt i bilaget hvilke 
positive og negative konsekvenser globalise-
ringen har og forklar, om der findes alternati-
ver til globaliseringen.

Paratviden er den viden, du har 
fra undervisninge, avislæsning  
eller læsning af samfundsfaglige bø-
ger. 
 

Redegør. Det ord ser så uskyldigt ud, men 
det er det ikke. Det betyder for det første, at 
du skal kunne genfortælle de væsentligste 
informationer i kilderne. Men det skal gø-
res på en måde, der viser, at du har forstået 
teksten og kan problematisere den. 

 
 

 
Nu skal du have mange bolde i luften. 
Diskuter betyder at du blandt andet 
vælger at sige noget om det, der direkte 
er spurt om i spørgsmålet, men også 
fremdrager andre ting som du mener (og 
begrunder) er vigtige. 
 


