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utviklingsgeografi

Når betegnelsene u-land og i-land bru-
kes, står u vanligvis for utvikling og i 
for industrialisert. Men dersom utvikling 
står for noe positivt, passer betegnel-
sen ikke på de fattigste landene. De er 
snarere i en prosess mot en negativ ut-
vikling, underutvikling. Dessuten er det 
innenfor ”sekken” u-land ekstremt store 
forskjeller mellom landene, både økono-
misk og sosialt. U-landene har tradisjo-
nelt blitt definert som landene i Afrika, 
Latin-Amerika, Asia og Oseania utenom 
Australia og New Zealand. Etter kommu-
nismens sammenbrudd i Øst-Europa og 
det tidligere Sovjetunionen vil vi i dag 
finne eksempler på land som økonomisk 
og sosialt sett er fattigere enn land som 
tradisjonelt har blitt oppfattet som u-
land. Også begrepet industrialisert land 
kan by på problemer. Mange av i-lande-
ne betraktes i dag snarere som postin-
dustrielle, som betyr at de har gått over 
i en ny fase etter å ha blitt fullt indus-
trialiserte eller til og med holder på å 
avindustrialiseres. Betegnelsene u-land/ 

jevnere fordeling i seg selv, i hvert fall 
teoretisk sett, ville være tilstrekkelig for 
å avskaffe fattigdommen.

Land som Norge og Norden for øvrig har 
et renommé som egalitære samfunn, det 
vil si at det er høy grad av likhet blant 
befolkningen. Graden av likhet eller ulik-
het måles med den såkalte Gini-koeffisi-
enten eller Gini-indeksen. Gini-indeksen 
ser på hvordan inntekter og formue  er 
fordelt i befolkningen. Indeksen går fra 
0 til 1,00 der 0,00 vil innebære at hele 
befolkningen har nøyaktig like stor andel 
av inntekt og formue, mens en skår på 
1.00 vil si at én person eier alle inntek-
ter og formue. På kartet på neste side 
kan du se i hvilke deler av verden for-
skjellene er størst og minst. 

U-land – land i utvikling?
Det er vanlig å omtale fattige land som 
u-land og rike land som i-land. Hva me-
ner vi egentlig med disse begrepene og 
er de fremdeles brukbare?
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Figur 9.6.  Kart over andel av befolkningen som lever på under 1,25 USD PPP, 2005. 
(Kilde: World Bank)
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