
 

Elevoppgaver om investeringer  

1. Hva er forskjellen på utenlandske direkteinvesteringer og andre typer investeringer?  

2. Hvilke fordeler har investeringer? 

3. Hvilke ulemper har investeringer?  

4. Hvorfor var befolkningen i Romania skeptiske til gruvedriften i historien om Romania?  

5. Hva er hensikten med investor-stat-tvisteløsningsmekanismer, slik som den ble brukt i saken om Romania?  

6. Hva er sammenhengen mellom selskaper som Airbnb eller TripAdvisor og Israels okkupasjon i Palestina?  

7. Hvem har ansvaret for å påse at menneskerettighetene følges? Se historien om Palestina 

8. Hva er tilskuereffekten og hva er sammenhengen mellom den og internasjonale investeringer? Se historien 

om Vietnam  

9. Hva er ansvarlig eierskap og hvordan kan man drive med det? Se historien om Palestina 

Fordypningsoppgaver:  

1. Hvordan kan man forhindre at selskaper bidrar til brudd på menneskerettighetene?  

Ressurser: Amnesty, Attac, Regjeringen 

2. Hvilke årsaker finnes til at menneskerettigheter brytes? Er Norge skyld i menneskerettighetsbrudd?  

Ressurser: Attac, FN-sambandet 

3. Må man velge mellom rettferdighet og utenlandske investeringer eller kan man ha begge deler? Begrunn 

svaret ditt.  

Ressurser: Attac, Regjeringen, Bistandsaktuelt  

4. Hvordan kan investeringer bidra til å redusere ulikhet mellom land og i land?  

Ressurser: Norad, NHO 

5. Hvilke fordeler og ulemper finnes med bilaterale investeringsavtaler? 

Ressurser: Attac, Attac, Regjeringen, Spire 

6. Ofte kan det være vanskelig å finne ut hvilke stater, personer og bedrifter som er investert i et prosjekt fordi 

de benytter kompliserte eller skjulte eierskapsstrukturer. Er dette lovlig? Hvilke hensyn ivaretar selskapene 

ved å dele opp eierskapet? 

Ressurser: Attac, Tax Justice Network Norge, Publish What You Pay Norway 

7. Kan vi som bor i Norge påvirke hvordan og hvor Oljefondet investerer penger? I så fall, hvordan?  

Ressurser: Attac, Oljefondet, Regnskogfondet, Finansdepartementet 

8. Drøft påstanden vi kan investere oss til en bedre verden.  

Ressurser: Attac Norge, Norfund, Storebrand, Fellesrådet for Afrika  

https://amnesty.no/naeringslivets-ansvar
https://feature.attac.no/palestinsk-land/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/naringslivssamarbeid-i-utlandet/innsikt/aktsomhet/id652493/
https://feature.attac.no/vietnam-og-oljefondet/
https://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Menneskerettigheter
https://feature.attac.no/vietnam-og-oljefondet/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/investeringer_trengs/id2616836/
https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2019/oljefondet-har-investert-for-65-milliarder-kroner-i-afrika/
https://norad.no/om-bistand/publikasjon/2012/naringsliv-skaper-utvikling---hva-norske-myndigheter-gjor-for-a-fremme-private-investeringer-i-utviklingsland/
https://www.nho.no/tema/eos-og-internasjonal-handel/artikler/handel-er-viktigere-enn-bistand-for-fattige-land/
https://feature.attac.no/investordomstolen/
https://attac.no/handelsrettferdighet/#boxes_u8oybga
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/handel/nfd---innsiktsartikler/frihandelsavtaler/investeringsavtaler/id438845/
http://spireorg.no/hovedtemaer/resolusjoner/bilaterale-investeringsavtaler
https://feature.attac.no/vietnam-og-oljefondet/
http://taxjustice.no/
https://www.publishwhatyoupay.no/nb
https://feature.attac.no/vietnam-og-oljefondet/
https://www.nbim.no/no/
https://www.regnskog.no/no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statens-pensjonsfond/styringsmodell-for-statens-pensjonsfond/id699573/
https://attac.no/
https://www.norfund.no/
https://www.storebrand.no/om-storebrand/barekraft/investeringer
http://www.afrika.no/artikkel/2018/04/16/hvordan-skape-verdier-i-afrika

