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Noter

Sidste gang

Mål og begreber

• Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven kan formulere historiske problemstillinger

Velfærdssamfundet

• Den amerikanske Marshall-hjælp efter 2WW hjalp DK med at modernisere landbruget
• Stor eksport af landbrugsvare
• Industri i udvikling

Energi som stridspunkt

Hvor/hvornår har følgende energikilder været roden til kon�ikter?

• Olie
• Gas
• Uran

Mellemøsten - problemstillinger

• Landegrænser dikteret af stormagterne
• Rige oliefund
• Religiøse stridigheder
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Olielandene i mellemøsten

Eksempler på olielande i mellemøsten

• Irak
• Saudi-Arabien
• Kuwait

Olielandene frem til 1960

• Internationale selskaber stod ofte for råvareproduktion og forarbejdning
• Penge ud af landene
• Central infrastruktur i udenlandske hænder

Uafhængighed

• I lighed med kolonierne i Asien �k landene i Mellemøsten også selvstændighed
• Øget nationalisme og ønske om økonomisk uafhængighed
• OPEC dannes i 1960

Kon�ikter

1967: Seks-dages-krigen mellem Israel og Jordan, Egypten, Syrien og Irak

Oliekrisen 1973

• Baggrund i bl.a. Israel/Palæstina-kon�ikten
• 5% nedskæringer i olieproduktionen for hver måned
• Firdobling af oliepriserne

Oliekrisens konsekvenser 1/2

• Investeringer i andre energikilder:

– Kul
– Vandkraft
– Solenergi
– Atomkraft
– Vindkraft

• E�ektiviseringer i energiforbruget
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Oliekrisens konsekvenser 2/2

• Olie andre steder:

– Nordsøen
– Nigeria
– Det Caribiske Hav
– 202? Grønland

Opgave

1. Lav en tidslinie over de centrale begivenheder i kapitlet “Fra energi til energikrise”
2. Lav en liste med 5 centrale begreber og skriv din forklaring på disse

Historie 9: Oliekrisen

1. Læs 73-77
2. Arbejd med opgaverne på side 78

Lektier

Læs s. 82-95 i Ind i historien 4
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“1967 Six Day War - conquest of Sinai 7-8 June”. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons.

“Atomkraft nej tak” by Anne Lund - The OOA Foundation [1][2]. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons.
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