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De beskrevne begivenheder og konflikter er udvalgte, 

historiske nedslag, der ikke er kronologisk eller historiske 

dækkende for hele  perioden fra oldtiden og frem til i dag.

BLOD-DIAMANTER
Diamanter spiller en vigtig rolle i mange afrikanske konflikter. I 
Sierra Leone, Angola og Den Demokratiske Republik Congo er 
penge fra salg af diamanter fra illegale miner, blevet brugt til at 
skaffe våben og ammunition til blodtørstige, rebelske grupper. 
Over 75.000 civile bliver dræbt under borgerkrigen i 1990’erne 
i Sierra Leone – en. 

DANMARK SOM KOLONIMAGT
Som kolonimagt tjener Danmark mange 
penge på udvinding af Kryolit fra minen i 
Ivittuut i Sydgrønland. Der bliver brudt knapt 
4 mio. tons kryolitmalm fra midten af 1800 
tallet og frem til 1962, hvor minen er tømt. 
Kryolit bruges til fremstilling af soda og 
senere til udvinding af aluminium. Helt frem 
til 1987 bliver der udskibet kryolit fra store 
lagre i Grønland.

KAMPEN OM OLIE
De områder i Mellemøsten som in-

deholder verdens største olielagre er konstant i 
politisk fokus, og mange af de konflikter og krige, der har 

præget verden de seneste år, har udspillet sig her:

•Golfkrigen: 1990 – 1991.  Verdenssamfundet griber ind, da Iraks
Saddam Hussein angriber Kuwait for at sikre sig nye oliekilder.

•Invasionen af Irak: 2003. Amerikanske og britiske tropper invaderer landet
for at “afvæbne Irak for masseødelæggelsesvåben, stoppe Saddam Husseins 
støtte til terrorisme og for at befri det irakiske folk.” Senere viser det sig, at 
der ikke er masseødelæggelsesvåben. Saddam Hussein bliver henrettet i 

2006.

•Borgerkrigen i Libyen: 2011. Landets store olieforekomster har
skabt en meget rig overklasse. Krigen udspringer bl.a. som 

følge af Muammar Gaddafis forskelsbehandling af de 
enkelte stammer og dermed ulige fordeling 

af olierigdommene.

VEDVARENDE ENERGI KRŒVER OGSÅ RÅSTOFFER
Klimaforandringer og knaphed på råstoffer får de fleste lande til 
at fokusere på vedvarende energikilder. Vind og sol er en uendelig 
ressource, men der bruges også store mængder råstoffer i solceller 
og vindmøller, fx sjældne jordarter, der kan være svære at skaffe 
nok af i fremtiden. På verdensplan dækker vedvarende energi 20 

% af vores forbrug.

KINA - NY KOLONIMAGT?
Afrika er rig på olie og mineraler og efter borgerkrigens 
ophør i 2002 i Angola, har det tiltrukket Kina, som 
opkøber råvarer og er Angolas største samhandelspartner 
med en omsætning på 150 milliarder kr. i 2010. Kina har også 
givet Angola et lån på 100 milliarder kr. til genopbygning.

KAMPEN OM SJŒLDNE JORDARTER 
Kina sidder på stort set hele produktionen af de 

vigtige, sjældne jordarter, og det har landet udnyttet til at 
drive priserne på himmelflugt. Verdenshandelsorganisationen 

(WTO) har afgjort, at Kinas restriktioner på eksporten skal fjernes. Den 
stigende efterspørgsel efter sjældne jordarter betyder, at der 

bliver investeret i miner andre steder i verden bl.a. i Grønland, som kan 
blive blandt verdens tre største udbydere i 2017.

I oktober 2010 stopper Kina eksporten af sjældne jordarter til Japan pga. 
en diplomatisk krise. Selvom krisen er kortvarig, skader det Japans 

økonomi, da de to gigantiske virksomheder SONY og Toyota er 
fuldstændig afhængige af adgangen til sjældne jordarter.

JAGTEN PÅ RÅSTOFFER
Menneskets evne til at udnytte jordens ressourcer er forudsætningen for udviklingen af vores 

velstand og civilisation. Derfor har jagten på råstoffer altid været en vigtig drivkraft i menneskets 

historie. Gennem tiderne har det ført til krige, konflikter og grov udnyttelse.

Vores behov for råstoffer har aldrig været højere end nu. Verdens befolkning stiger eksplosivt og 

det samme gør vores forbrug. Jagten på råstoffer fortsætter, og i disse år er verdens øjne især 

rettet mod Grønland, der besidder mange af de eftertragtede råstoffer, der er nødvendige i de 

højteknologiske samfund.

OLDTIDEN
Fra det øjeblik mennesket lærer at forarbejde og bruge 
jordens ressourcer, er vi været afhængige af råstoffer. 
Stenredskaber og pottemagerkunst er de første 
eksempler på udnyttelse af mineralske råstoffer.

Sølv, guld, kobber, tin, bronze og jern er også 
udbredte råstoffer allerede i 
oldtiden. Metallerne bliver brugt til 
handel, våben og prydgenstande 
og er symboler på magt og rig-
dom. Mange af oldtidens krige 
handler om kontrol over minerne.

VERDENS STØRSTE SØLVMINE
Sølvminen ved byen Potosi i det nuværende Bolivia skaffer 
Spanien enorme rigdomme. Sølv er den største og vigtigste 
eksportvare fra de spanske kolonier til Europa op gennem 
1500-, 1600- og 1700 tallet. Omkring år 1600 er byen Potosi en 
af verdens rigeste og største. I dag er minen så godt som tømt 
og området er forurenet. Alligevel arbejder fattige 
minearbejdere med hammer, mejsel og dynamit i minen.

JAGTEN PÅ SØLV OG GULD
I 1492 opdager Columbus Amerika. Den 
efterfølgende kolonisering er drevet af  
jagten på guld og sølv. Opbygningen af 
det spanske imperium bliver finansieret af 
indtægter fra miner i Sydamerika.

KAPLØBET OM AFRIKA
Afrika er rig på råstoffer og op gennem 1800-tallet og frem til 
og med 1. Verdenskrig bliver der udkæmpet krige med den 
afrikanske lokalbefolkning og mellem de kolonimagter, der 
har delt Afrika mellem sig. Briterne vil især have fingrene i 
Sydafrikas store guld- og diamantforekomster, og den 
afrikanske befolkning bliver flyttet rundt og tvunget til at 
arbejde i minerne. Der bliver drevet rovdrift på råstoffer som 
guld, jernmalm, krom, kobber, kobolt mm. Kolonimagterne 
tager hele fortjenesten.

CONGO- KRIG OM MINERALER
I 1998 udvikler borgerkrigen i Den Demokratiske 

Republik Congo sig til en ”Afrikansk verdenskrig”, der involverer mange 
afrikanske lande. Alle har de store interesser i landets råstoffer. Det er columbit, 

kobolt, guld, kobber samt diamanter og andre ædelstene, der findes netop i den urolige 
region i det østlige Congo. FN slår senere fast, at de samme lande, som var mest involveret i 

krigen, deltog i ulovlig udvinding af mineraler.

GULDFEBER
I Californien udløser fund af guldklumper i en flod i 1848 
”Guldfeberen”, som får håbefulde guldgravere til at forlade 
hjem og familie. Fjerne og uvejsomme egne bliver befolket, 
og staten Californien bliver grundlagt som følge af 
guldfeberen, ligesom Dawson City i Canada blev grundlagt 
efter fund ved Klondyke. Guldfund i Australien i 1851 fører 
til masseudvandring fra Europa.

OPEC – OLIE SOM POLITISK REDSKAB

Frem til dannelse af OPEC i 1960, bliver olie- og 

gasproduktionen styret af få store amerikanske og 

europæiske olieselskaber. Nu kommer en række 

olieeksporterende lande uden for USA og Europa på 

banen, anført af de arabiske lande. Olie bliver nu et 

vigtigt politisk redskab, hvor indbyrdes prisaftaler i 

OPEC får afgørende betydning

KINA
Øget befolkning, mere velstand og højere vækst i 
Kina skaber et kæmpe behov for råstoffer. I 2012 
steg Kinas indenlandske forbrug med 15 %. Kina nu 
er det land i verden, hvor der er flest mobiltelefoner, 
pc’ere og biler. Allerede nu forbruger Kina halvdelen 
af alt den aluminium, der udvindes i verden og 60 % 
af de sjældne jordarter.

EN POLITISK KAMP OM RÅSTOFFER

Kampen om råstoffer kæmpes i høj grad på politisk 

niveau. I EU gør man alt for at sikre adgang til en række 

kritiske råstoffer. Problemet er ikke altid knaphed på råst-

offer, men at de findes i lande, der ikke uden videre sælger 

ud af dem til markedspris. Lande som fx Sydafrika, Zimba-

bwe, Rwanda, DR Congo, Bolivia, Indien og Mexico. Senest 

kom Kina på listen, da landet lagde restriktioner på sin ek-

sport af sjældne jordarter for at få priserne til at stige.

”Gennem det meste af det forgangne århundrede 
blev den økonomiske vækst befordret af, hvad der 
så ud som en urokkelig sandhed: Rigeligheden 
af naturlige ressourcer. Vi gravede os til vækst. Vi 
brændte os vej til velstand. Vi troede på forbrug 
uden konsekvenser. Den tid er forbi (…) På sigt er 
den model en opskrift på nationale katastrofer. Den 
er en global selvmordspagt.”  
FN’s generalsekretær Ban Ki-moon, 28. jan. 2011.

MINEDRIFT I RUMMET
Planetary Resources Inc. er navnet på det private 
rumfarts-mineselskab, der har planer om at udvinde 
råstoffer fra asteroider. Bag selskabet står en række 
milliardærer og forskere, der tidligere har været 
ansat ved NASA. Planen er at udvikle robotter, der 
bl.a. skal grave efter platinmetaller, men også guld, 
nikkel, jern og kobolt.

KOBBERTYVE
Prisen på et kilo kobber ligger lige under 50 kr. i 2012. Ikke 
særlig mange penge men nok til, at der bliver stjålet kobber 
som aldrig før: skulpturer, tagplader, nedløbsrør og især 
kabler. De seneste år har DSB og S-togene i København 
været udsat for kabeltyve. I Jylland har man derfor udskiftet 
de værdifulde kobberkabler med mindre værdifulde 
metaller som aluminium.

AFGHANISTANS RIGDOMME
En amerikansk ledet invasion går ind i Afghanistan 

som svar på terror handlingen mod World Trade Centre 9/11. 
Amerikanske geologer og militæreksperter fra Pentagon får øjnene 

op for de velkendte reserver af jern, kobber, kobolt, guld og litium i store 
mængder. Ifølge Pentagon vil Afghanistan få samme betydning for litium-

industrien, som Saudi-Arabien har for olieindustrien. Litium bruges til 
fremstilling af batterier til bl.a. mobiltelefoner, bærbare computere og elbiler.

DANSKERNES FORBRUG
I 1990 har hver dansk husstand i 
gennemsnit 15 el-apparater. I dag har vi 
38 el-apparater per husstand – og det 
er uden lamper! Hvis alle mennesker 
på Jorden skulle leve som vi danskere, 
ville vi lægge beslag på ressourcer, der 
svarer til, at vi har nœsten 4 jordkloder. 
(Kilde: TÆNK)

KLIMAFORANDRINGER
I 2010 stiger den globale udledning af CO2 

med 5,9 %. Den højeste i menneskehedens 
historie! Konsekvenserne er alvorlige: Ekstreme 
regnmængder, hedebølger, smeltende is, havstigning 

mm. Og lagrene af fossile brændstoffer er måske ved
at være tømte. Derfor har de fleste regeringer 

som mål at gøre sig helt uafhængig af kul, 
olie og gas.

KUP I IRAN 1953
I 1953 afsætter USA og Storbritannien den 
demokratisk valgte præsident i Iran, der har 
nationaliseret landets olie- og gas industri. I 
stedet bliver den enevældige hersker Shah 
indsat, og Vesten får igen kontrol over Irans 
olie- og gasfelter.

OLIEKRISEN 1973
I 1973 firedobles oliepriserne, da OPEC 

nedsætter produktionen fordi, de vestlige landes 
støtter Israel under konflikten i Mellemøsten. Prisstig-

ningerne skaber økonomisk krise i mange vesteuropæiske lande 
– også i Danmark, hvor der bliver indført bilfrie søndage. jagten på

olie og gas i Nordsøen bliver intens. Man begynder også at efterforske i 
vedvarende energikilder som sol og vind.

JORDENS BEFOLKNING STIGER
I år 2012 blev vi 7 milliarder men-
nesker på Jorden. Indenfor de 
sidste kun 200 år er væksten i be-
folkningen eksploderet, og i 2100 
forventes tallet at stige til 10 mil-
liarder. Flere mennesker betyder 
mere forbrug og endnu større 
behov for råstoffer.

FREMTIDEN
Skal der være råstoffer og 

andre ressourcer nok til vore 
efterkommere, er vi nødt til at ned-

sætte vores forbrug og genbruge meget 
mere end i dag. Mange sætter deres lid 
til, at ny teknologi indenfor udvinding, 

energi- og produktionsformer vil 
løse problemet.

MINEDRIFT I GRØNLAND
•2004: Guldminen Nalunaq åbner på sydspidsen og bryder 15 års stilstand i
grønlandsk minedrift. 
•2005: Seqi-minen, der udvinder olivin, åbner.
•2013: Genåbning af bly- og zinkminen Den sorte Engel ved Maarmorilik.
•2013: På vestkysten ved Fiskenæsset er minedrift af rubiner netop godkendt.
Inden for en kort årrække forventer man, at en række internationale selskaber 
går i gang med at udvinde flere råstoffer i Grønland – muligvis også sjældne 
jordarter.
•2013: Muligvis åbner en jernmine ved Isua nær Nuuk Inden for en kort
årrække påbegyndes muligvis udvinding af sjældne jordarter i Kvanefjeld 

GRØNLANDS RÅSTOFFER
Verdens øjne er rettet mod Grønland i 

disse år. Landet er rigt på de råstoffer, som hele 
verden har brug for, og klimaforandringerne har gjort 

landet lettere tilgængeligt. Grønland er rig på et utal af 
råstoffer lige fra olie til en række ædelstene og metaller 
som fx diamanter, guld, zink, bly, sjældne jordarter og 

meget andet.

DANMARK SELVFORSYNENDE
I 1997 bliver Danmark selvforsynende 
med energi. Olie- og gasproduktionen 
overstiger vores forbrug. Et optimistisk 
skøn lyder, at der er reserver tilbage i 
Nordsøen til de næste 20 – 30 år, hvis 
teknologi og ressourcer gør det muligt 
at udvinde dem.

OLIE OG KUL
Kontrollen over oliefelter er skyld i mange krige og konflikter. 
Gennem 1900 tallet får olie og gas stigende betydning for
verdensøkonomien især i de industrialiserede samfund.

Kul er også vigtig for industrialiseringen, og store dele af Kinas 
industri er i dag baseret på kul, der findes mange steder i verden 
i rigelige mængder og er billig at udvinde. Derfor giver kul ikke 
anledning til samme konflikter som olien. I løbet af 1800- tallet i 
takt med industrialiseringen blev kul verdens vigtigste 
energikilde. Der brydes kul mange steder i verden under hårde 
og barske forhold, og der sker jævnligt ulykker. Sangen ”Sixteen 
Ton” fra 1946 handler om kulminearbejdernes hårde liv, og er 
blevet en klassisk protestsang.

DANSK SALT
Fra år 1150 og 500 år frem er 

salt en vigtig handelsvare for Danmark. 
Salt bliver brugt til konservering af kød og fisk 

og er en af de vigtigste handelsvarer i middelalderen. 
Saltet udvindes på Læsø, der ejes af bispen på Børglum 

Kloster. Det er en indbringende forretning, og stridigheder 
om ejendomsretten til Læsø bliver behandlet på pave-koncilier 
i både Rom og Avignon.
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