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LEKTIONER, FAKTA 
 
TSUNAMI RESOURCES FOR 
TEACHERS 
www.educationplanet.com/tsunami.
html 

 
Webbplatsen Education Planet har sam-
lat fem lektionsförslag om tsunamivå-
gor från olika källor, avsedda från låg-
stadiet till gymnasiet. 
Här finns också ett tiotal länkar i ämnet. 
 
UNDERSTANDING TSUNAMI 
school.discovery.com/teachers/ 
tsunami/ 
Förslag till diskussioner, två videor på 
vardera drygt 6 minuter mm. 
 
CYBER SCHOOL BUS 
www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/ 

 
Cyber School Bus är FN:s webbplats för 
“Global teaching and learning Project”. 
Länk till FN:s arbete med Tsunami kata-
strofen. Nygjord sida om millenniemålen. 
 
TSUNAMI LESSONS 
www.teach-nology.com/teachers/ 
lesson_plans/science/earth_scienc
es/tsunamis/ 
21 lektionsförslag kring tsunami. För 
olika åldersgrupper. 

GLOBAL DIMENSION 
www.globaldimension.org.uk/ 

 
Lärarsida från Storbritannien. 
Rubriker: 
• Natural Hazards 
• Natural Disasters 
• Tsunami Assembly Kits -   

      Primary and Secondary 
• Tsunami in Asia Online 
     Resources 
• Tsunami Educational Resources 

 
OMVÄRLDSBILDER 
www.omvarldsbilder.se/2005/ 
050110.html 

 
Den kanske största och innehållsrikaste 
webbplatsen på svenska om katastro-
fen. Utges av Institutionen för freds och 
konfliktforskning, Göteborgs universitet 
med stöd av bl a Sida. Länkar till  FN-
organen och de flesta andra inblandade 
organisationer. Kartor, fotografier mm. 
 
RELIEF WEB  
www.reliefweb.int/w/rwb.nsf 

FN-organ som alltid har aktuell informa-
tion med bakgrund, utveckling och kar-
tor om mänskliga katastrofer i världen. 
 

REGERINGENS INFORMATION 
www.regeringen.se/ 
 
GLOBALPORTALEN 
www.globalportalen.org/ 
Svenska frivilligorganisationer rapporte-
rar om hjälparbetet I Asien. 
 
VOICES OF YOUTH 
www.unicef.org/voy/ 

 
Ungdomssida från Unicef som bl a inne-
håller ett nyöppnat diskussionsforum 
om “Tsunami Terror”. 
 
WIKIPEDIA 
sv.wikipedia.org/wiki/Jordb%E4vni
ngen_i_Indiska_oceanen_2004 

 
Wikipedia är en fri encyklopedi med öp-
pet innehåll som utvecklas av sina an-
vändare - en s.k. WikiWiki. Det betyder 
att vem som helst kan redigera en arti-
kel. Rubriker: 
• Bakgrund 
• Nyhetsbevakning 
• Geologiska rapporter 
• Filmklipp och foton 
• Bloggar 
• m fl 

 
WHO 
www.who.int/hac/crises/ 
international/asia_tsunami/en/ 
Världshälsoorganisationen WHO har en 
saklig och insatt information att ge. Re-
dan på första sidan för dess tsunami-
bevakning kan man få insatta uppgifter 
om de olika sjukdomsriskerna framöver. 



WORLD DISASTER REPORT 
www.ifrc.org/publicat/wdr2004/ 
Bokens kapitel finns att ladda ner i 
sammandrag. 
 
TREDJE VÄRLDENS SKULDER 
Med anledning av katastrofen i Asien vill 
G7-länderna att de rika länderna ska 
frysa de skuldåterbetalningar som de 
drabbade länderna i Asien skulle ha 
gjort. Om skuldernas storlek, hur de 
uppstått mm finns på 
news.bbc.co.uk/1/hi/business/ 
4145007.stm 
Många länkar om skuldbördan finns på 
www.debtlinks.org/ 
 

 JUBILEE  
www.jubilee2000uk.org/ 
Nätverket för skuldavskrivning och fat-
tigdomsbekämpning. 
www.jubel.org/ 
Den svenska webbplatsen för Jubel.  
 

MEDIA OM KATASTROFEN I ASIEN 
 
DAGENS NYHETER 
www.dn.se/ 
På öppningssidan finns en länk till alla 
artiklar som publicerats i DN med an-
ledning av katastrofen i Asien. 
  Debattartikeln ”Nu är det enda mänsk-
liga att tvivla på alla mening” av profes-
sor Sverker Sörlin kan vara av intresse 
som underlag för en diskussion i klas-
sen. Den tar bl a upp ett historiskt per-
spektiv på katastrofer som drabbat 
människor. 
   Se även 11 jan. ”Skövling förvärrade 
katastrofen” tillsammans med nedan-
stående artikel i Aftonbladet. 
 
AFTONBLADET 
www.aftonbladet.se 
Artikel av Vandana Shiva – ”Därför måste 
vi tänka om”. Om några långsiktiga lär-
domar av katastrofen. Från 2005-01-07 
Direktlänk: 
www.aftonbladet.se/vss/kultur/story
/0,2789,585659,00.html 
 
SVERIGES TELEVISION 
www.svt.se 
Förutom nyhetsinformation även länkar 
till Lilla Aktuellt och Lilla Löpsedeln. 
 
BBC 
news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_
asia/default.stm 
Mycket innehållsrik webbplats. Kontinu-
erlig rapportering, även med ljud och 
bild. Animerad guide, kartor och tids-
linjer. 
 
 

ANDRA PÅGÅENDE KATASTROFER 
 

  FN beskrev i december 2004 krisen 
i Darfur, Sudan som ” the world's worst 
current humanitarian crisis”.  
   Upp emot 10 000 människor, mesta-
dels barn, dör varje månad i flyktingläg-
ren i Darfur i västra Sudan. (WHO) 
 
OM DARFUR 
www.darfurinfo.org/ 
Samlingsplats för många länkar, kartor 
mm om Darfur. 
 
SUDAN INFORMATION GATEWAY 
www.unsudanig.org/

 
Samlingsplats för United Nation System 
in the Sudan. 
 
OMVÄRLDSBILDER 
www.omvarldsbilder.se/ 
Skriv ”Darfur” i snabbsökningsrutan och 
du får ca 60 artiklar om katastrofen i 
Darfur. 
 

 Varje dag dör ca 30 000 barn under 
fem år i världen. Det blir 11 miljoner 
per år. Orsaken är svält, diarré, uttork-
ning och andra orsaker som man lätt 
skulle kunna undanröja. Om viljan fanns. 
 
UNICEF 
www.unicef.se/fakta/om_barn/en_
bra_start_i_livet/ 
En faktasida från Unicef, aug 2004. 
 
STORA UPPMANINGAR VID 
BARNENS TOPPMÖTE 
www.bo.se/adfinity.aspx?pageid 
=3412 
Artikel inför Barntoppmötet 2002 av 
Kent Härstedt, ordförande i svenska 
Unicef-kommittén, Lena Nyberg, barn-
ombudsman och Annika Åhnberg, ord-
förande Rädda Barnen 
 
BARNENS VÄRLD - GLOBEN 
www.childrensworld.org/ 

 
Mycket information om barns situation i 
världen. 

BISTÅND 
 
SVENSKT BISTÅND - SIDA 
www.sida.se 
Information kring Sveriges biståndsin-
sats i katastrofområdet. Bl a: 
• Lista på insatser i Sydostasien  
• Sidas arbete med humanitärt  

       bistånd  
 
AUSTRALISKT BISTÅND - AUSAID 
www.ausaid.gov.au/ 

 
Välstrukturerad webbplats med text, 
kartor och satellitfoton. 
 
BISTÅND FRÅN USA - US AID 
www.usaid.gov/locations/asia_near
_east/tsunami/ 

 
USA:s webbplats för bistånd till tsuna-
mikatatastrofen. 
 
NORSKT BISTÅND - NORAD 
www.norad.no/ 
”2003 brukte verdens rikeste land i 
snitt 0,24 prosent av bruttonasjonalinn-
tekt på bistand, eller i underkant av 500 
kroner per innbygger. I 1960 brukte 
derimot de samme landene dobbelt så 
mye – 0,48 prosent.” 
 
EU:s BISTÅND 
europa.eu.int/pol/dev/index_sv.htm 
 
 

En sammanställning av 100 organisa-
tioners material för undervisningens    
internationalisering finns i  
Materialkatalog 2, 2004-2005.  
160 sidor. Kan rekvireras gratis från 
sidaorder@sida.se 
 
 

Den Globala Skolan har gett ut tio andra 
sammanställningar av Internetadresser: 
Nerladdning kan ske från 
www.denglobalaskolan.com eller 
Sidas hemsida www.sida.se Välj där 
Publikationer Sök publikationer 
Skriv sedan ”Internet” i sökrutan.  
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Synpunkter på förteckningen kan  
lämnas till Tor Backmann, 

 e-post: internetadresser@tele2.se 


