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   Fattigdom og ulikhet

i-land kritiseres også for å være etno-
sentriske, som betyr at de er definert 
ut fra en bestemt kulturs oppfatning av 
verden (de rike landenes). Benevnelsen 
i-land kan oppfattes som ”ferdig utvi-
klet”, ”land som har kommet i mål” og 
som ”rollemodell” for resten av verden. 

Samtidig som landene kalt ”u-land” er 
svært forskjellige når gjelder økonomisk 
nivå og menneskelig utviklingsnivå, har 
de mange likhetstrekk historisk, økono-
misk og sosialt. De aller fleste har histo-
risk stått i et direkte avhengighetsforhold 
til i-land gjennom kolonisering, økonomi-
en har vært og er i mange tilfeller basert 
på råvareproduksjon, og de fleste lande-
ne er fremdeles preget av betydelig grad 
av fattigdom og sosial nød.

For å ta høyde for forskjeller mellom 
u-land og erkjenne økonomiske og so-
siale endringer, dukket etter hvert be-
grepet NIC-land (Newly industrialized 
countries) opp for å betegne land som 

Sør-Korea, Singapore, Taiwan, Mexico 
og Brasil. Alle disse landene hadde en 
betydelig grad av industrialisering alle-
rede på 1970- og 1980-tallet. Seinere 
har kategorien blitt utvidet til å omfatte 
land som Sør-Afrika, Indonesia, Thai-
land, Filippinene og ikke minst Kina. 

Et mye brukt begrep er ”den tredje ver-
den”. Opprinnelsen til begrepet er knyt-
tet til den kalde krigen der de kapitalis-
tiske landene ble gitt betegnelsen ”første 
verden”, de kommunistiske landene ”an-
dre verden” og de alliansefrie landene 
”tredje verden”, som også ble synonymt 
de fattigere delene av verden eller ”u-
landene”. Etter den kalde krigens slutt 
har begrepene mistet stor del av menin-
gen, selv om altså ”tredje verden” hadde 
fått en annen betydning enn ”alliansefrie 
land”. Også begrepet ”fjerde verden” har 
blitt benyttet, men i to forskjellige be-
tydninger.  Begrepet brukes enten om de 
aller fattigste landene eller som en be-
tegnelse for verdens urbefolkning.

Figur 9.7.  Gini-koeffisienten eller Gini-indeksen i ulike land i verden 2007-2008. 
(Kilde: FN, 2009)
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