Om truede dyrearter og fattigdom
Visste du at fattigdom er én av de største truslene mot neshornet? Neshornene, som
står i fare for å forsvinne, blir jaktet på av fattige som vil sørge for mat på bordet, et
trygt sted å bo og en bedre framtid for barna sine.

Det finnes fem ulike arter av neshorn i verden og alle er utrydningstruet. FOTO: Pixabay, David Mark

I begynnelsen av 2020 levde omtrent 630 millioner mennesker i verden i det vi kaller for
ekstrem fattigdom. Det betyr at de må klare seg for mindre enn 16 kroner om dagen. Over
halvparten av menneskene som er ekstremt fattige lever i Afrika.
Antallet ekstremt fattige har gått nedover lenge, men koronapandemien gjør at vi opplever
at tallet øker. FN tror at nærmere 750 millioner mennesker vil leve i ekstrem fattigdom mot
slutten av 2021.
Når du lever i ekstrem fattigdom har du ikke råd til de viktigste tingene du trenger for å leve
som mat, klær og et sted å bo. Det blir også vanskelig å planlegge for framtiden.

Ulovlig jakt på neshorn
For noen av de som lever i fattigdom i Afrika kan det å være med på ulovlig jakt på neshorn
sikre familien livsviktig inntekt. Å jakte på neshorn er ulovlig fordi arten er truet av
utryddelse. At en art er truet av utryddelse betyr at den kan bli borte for godt.
Krypskytterne, de som jakter ulovlig, er kun ute etter hornet til neshornet. Når de har drept
dyret kutter de av hornet og lar resten ligge. I noen land tror man at hornet kan kurere
alvorlige sykdommer. Dette er ikke sant, men likevel betaler folk mye penger for å få tak i
det verdifulle hornet. Det er ikke krypskytterne som tjener mest penger, men de som selger
det videre.

www.fn.no

Det har vært forbudt å handle med horn fra neshorn siden 1977, men
fortsatt er det krypskyttere som er den største trusselen mot neshornets overlevelse.
Å passe på at dyre-, plante- og insektarter ikke blir utryddet er viktig. Alle arter har en verdi
i seg selv og er del av innviklete samspill med andre arter. Vi vet fortsatt for lite om hvilke
roller og oppgaver én enkelt art har og derfor må vi jobbe for å ta vare på ALLE.

Verden har en felles plan
Det er tett sammenheng mellom at mennesker har det bra og at vi klarer å ta godt vare på
jordkloden vår og alt som lever her. I 2015 ble landene i FN enige om en felles plan som sier
hva som skal til for å få til en bærekraftig utvikling. Planen heter FNs bærekraftsmål og
gjelder for alle land, også Norge.
Verden er bærekraftig når den er et sted der alle
mennesker har like muligheter for gode liv, samtidig som
vi tar hensyn til grensene på planeten vår og
ikke ødelegger for de som kommer etter oss.
Forandringene som må til for å nå målet om bærekraftig
utvikling henger tett sammen med hverandre. Vi må
derfor ha tre tanker i hodet samtidig:
•
•
•

Sosiale forhold – hvordan menneskene har det
Miljø og klima – hvordan det står til med jordkloden
Økonomi – hvordan vi får til rettferdig bruk av
verdens rikdom slik at folk har jobber og at land kan
sørge for at de som bor der har det bra

Bærekraftig utvikling har 3 deler
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Dette er vanskelig, men viktig at vi får til.

Oppgaver
Finn svaret
1. Hva er ekstrem fattigdom?
2. Hva kan være grunnene til at noen jakter på dyrearter som er utrydningstruet?
3. Hva er bærekraftig utvikling?

Les og tenk
1. Hvorfor handler bærekraftig utvikling både om mennesker, dyr og natur?

2. Hvordan kan det å gå på skole gi mindre fattigdom og ulovlig jakt på neshorn?

Dette er 6 av de 17 bærekraftsmålene verdens ledere ble enige om i 2015.
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