Suggesties voor opdrachten economie
reportage 5 – onze gezondheid redden


Welke rol speelt de landbouw in een land ontwikkelingsland? Vergelijk
hiervoor de verdeling van het bbp volgens de toegevoegde waarde van
een ontwikkelingsland bijv. Senegal met het belang van de
landbouwsector in een ontwikkeld land bijv. België.



Probeer aan de hand van dit beeldfragment de vicieuze cirkel van armoede
visueel en schematisch voor te stellen. Duid hierin oorzaken en gevolgen
aan.



Waarom houdt de afhankelijkheid van de landbouwsector voor
ontwikkelingslanden niet alleen een risico in voor de eigen bevolking op
korte termijn maar ook voor de welvaart van het land op lange termijn?



Waarom ondermijnt armoede economische groei? Denk hierbij aan de
determinanten van economische groei.



Bedenk mogelijke oplossingen voor het armoedeprobleem in
ontwikkelingslanden.
Maak een onderscheid tussen korte en lange termijn oplossingen



Maak een vergelijking tussen de uitgaven van de overheid voor
gezondheidszorg in een ontwikkelingsland bijv. Senegal en twee
ontwikkelde landen bijv. Verenigde Staten en België. Analyseer het
verband tussen de omvang van de overheidsuitgaven voor
gezondheidszorg en de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Didactische tips economie
reportage 5 – onze gezondheid redden
Op de cover van Trends verscheen in het kader van de Broederlijk Delen
Campagne 2007 een foto van een Afrikaanse landbouwer met als titel: Manager
van het jaar. Waarom is deze campagne een trendbreuk?

Waarom is landbouw in ontwikkelingslanden soms automatisch biologische
landbouw? Voor- of tegen een biolabel voor landbouwproducten? Landbouw in de
ontwikkelingslanden en duurzaam ondernemen?
Genetisch gewijzigde zaden. Vloek of zegen voor ontwikkelingslanden en de
voedselproblematiek in de wereld?
De prijzen voor landbouwproducten zoals tarwe en melk stijgen als gevolg van
de gestegen vraag (o.a. uit China) en de toename van de biobrandstof. Een
goede zaak voor de boeren in ontwikkelingslanden?
Vergelijking tussen landbouwsector in ontwikkelingsland en in ontwikkeld land
met speciaal aandacht voor de rol van landbouworganisaties en internationale
belangengroepen.
Microkredieten zie Nobelprijs Vrede 2006 (Muhammad Yunus)
Uitbreidingen zie leerplandoelstellingen
 rol mno’s


rol, taken en kritiek WTO



internationale inkomensverdeling



landbouwbeleid EU



millenniumdoelstellingen voor het verminderen van de armoede …

