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Thiele (2016) argumenterar i kapitel två att arbetet för hållbar utveckling på ett
moraliskt plan behöver sträcka sig över både tid och rum. Vad menar han med det?
I kapitel två utforskar Thiele den geografiska dimensionen av hållbar utveckling.
Vilka för- respektive nackdelar menar Thiele att det finns med globalisering och en
globaliserad ekonomi?
Thiele argumenterar för att hållbar utveckling är ”glocal”, vad menar han med det?
På vilket sätt menar Ngũgĩ Wa Thiong'o (2017) att ekonomiskt rikare länder i Väst
tjänar på att en del länder i Afrika upplever svårigheter ekonomiskt, politiskt och
socialt?
Vad menar Ngũgĩ Wa Thiong'o med ''skuldslaveri''?
Ngũgĩ Wa Thiong'o beskriver i kapitel 2 sin panafrikanska vision. Vad kännetecknar
panafrikanism och hur menar författaren att detta kan vara en åtgärd eller ett synsätt
för att förbättra de problem en del länder i Afrika upplever ekonomiskt, politiskt och
socialt?
I kapitel 4 skriver Ngũgĩ Wa Thiong'o (2017:92): ''Lyxen i misären - det är orsaken till
den globala instabiliteten''. Vad menar Ngũgĩ Wa Thiong'o med det? Använd vad du
lärt dig i boken för att svara på frågan.
Vad menar Ngũgĩ Wa Thiong'o med ''plantageslaveri''? Vilket fenomen refererar
Ngũgĩ Wa Thiong'o till då?
Ge exempel på vad Ngũgĩ Wa Thiong'o menar att ''arvet efter slaveriet'' innehåller.
Kan ni identifiera ytterligare aspekter av det arvet?
Varför menar Fullerton (2018) att man i diskussioner om hållbarhet inte bara ska rikta
fokus mot konsumtion, utan också kapitalinvesteringar?
Vilka hållbarhetslösningar för finansmarknaden presenterar Fullerton?
Christopher Chase-Dunn (2015) skriver om hur världssystemteori kan hjälpa oss förstå
länders välfärd och utveckling. Hur skulle ni förklara världssystemteorin med egna ord
och på vilket sätt skulle ni säga att den är användbar?
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Vad menar Massey (2004) kan bli följder av ett oppositionellt tänkande mellan
globalisering och lokala/nationella platser, d.v.s. att globalisering ställs mot det
lokala/nationella?
Vilka effekter menar Massey att globala krafter har på lokala platser? Samtidigt, vad
menar Massey (2004:99) med: ''There is no global phenomenon that doesn't have
local origins''? Vilka skulle kunna vara implikationerna av detta påstående?
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