
Nya Zeeland - människorna

Fakta
Produktion: Natural History New
Zeeland Ltd, Nya Zeeland, 2002
Längd: 24 min
Från: 11 år
Ämne: Geografi
Filmnr: 6847

Filmens syfte
- att ge en bild av hur livet i Nya
  Zeeland kan te sig
- att berätta om några av de
  människor som bor här
- att skildra Nya Zeelands speciella
  karaktär
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Ett gammalt land men en ny nation – Nya Zeeland erbjuder
lika stora möjligheter som svårigheter. Här finns människor
från en mängd olika bakgrunder men med samma mål: att
skapa sina liv i ett land där villkoren ibland är extrema.
Vilka är människorna som valt att bosätta sig här och hur
lever och arbetar de? Träffa ett urval av dem, både på
landet och i staden, och se hur de lever.

Nya Zeeland är beläget i Stilla havet, 1 600 km bort från
Australien. Landet består av Nordön, Sydön och Stewart
Island. Dessutom ingår ett antal mindre öar, som t.ex.
Tokelauöarna samt de två självstyrande territorierna
Cooköarna och Niue Island. Huvudstad är Wellington,
beläget på södra Nordön.

Fakta om Nya Zeeland
Statsskick: monarki
Yta: 270 543 km2
Huvudstad: Wellington (347000 invånare 1999)
Högsta berg: Mount Cook (3 764 m ö h)
Längsta floder: Waikato på Nordön och Clutha på Sydön
Invånarantal: drygt 3,8 miljoner (uppskattning 2001)
Invånare/km2: 14
Naturlig befolkningstillväxt: 0,75 % (1999)
Läs- och skrivkunnighet: nära 100 %
Folkgrupper: av europeiskt ursprung 74,5 %, maorier 10
%, polynesier 4 %, asiater och övriga 10,5 % (1999)
Språk: engelska; maorispråk talas av en minoritet, men är
sedan 1987 också officiellt språk
Religion: protestanter 39,5 % (varav anglikaner utgör
17,5 %), katoliker 13 %, övriga religioner 14,5 %
(folkräkningen 1996)
BNP/invånare: 12 700 US dollar (2000)
Olika näringsgrenars andel av BNP: jordbruk 8,5 %,
industri 16%, service och övrigt 75,5 % (2000)
Naturtillgångar: stenkol, naturgas, järnsand, timmer,
vattenkraft, fosfat
Viktigaste exportvaror: kött- och mejeriprodukter, ull,
frukt, vin, trä- och pappersprodukter, fisk, maskiner
Valuta: 1 NZ dollar = 100 cents = 4,37 SEK (augusti
2001)
Uppgifterna är hämtade ur Länder i fickformat om Nya
Zealand som utkom 2001.

Nyckelord/Teman
Maorier
Natur
Klimat
Nord- och Sydön
Avstånd
Uppfödning
Vinodling

McKenzie
Marlborough
Rugby
Auckland
Storstad
Båtliv
Kulturmix
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Aktiviteter före visning
Ta fram en kartbok och leta reda på Nya
Zeeland. Notera landets position i förhållande
till andra länder. Hur tror ni att avståndet till
andra påverkar livet här? Diskutera.

Skriv upp nyckelorden ni tänker på när ni
tänker på Nya Zeeland. Använd tavlan eller ett
A3-block.

Frågor efter visning
1. Vilka olika näringar ger man exempel på i filmen?
2. Vilka olika faktorer kan du komma på som påverkar människornas livsvillkor i

filmen?
3. Vilka djur föder man upp på farmen där Paddy arbetar?
4. Vilken relativt ny näringsgren har börjat breda ut sig på Nya Zeeland?
5. Hur har Ngati Porou-stammen återvunnit sin stolthet?

Aktiviteter efter visning
Sök reda på mer information om Nya Zeeland. Vilka olika näringar har landet (och vilka
är de viktigaste)? Hur är natur, klimat etc. och hur påverkar de människornas livsvillkor?
Hur många bor i landet och vilka språk talas?

Ta reda på mer om maorierna och deras liv, historia m.m. Sök t.ex. på nätet eller besök
ditt lokala bibliotek.

Frivillig uppgift: Filmtrilogin Sagan om ringen är inspelad på Nya Zeeland. Välj ut och titta
gärna på den första eller andra delen för att få en bättre känsla av hur naturen i landet
ser ut.

Föreningar/Organisationer
Utrikespolitiska institutet – 08-696 05 00

Internetkällor
http://www.ui.se - Utrikespolitiska institutet
http://www.swedishtrade.se/i_utlandet/landrapporter/nyazeeland.htm - Swedish Trade´s
hemsida om Nya Zeeland
http://www.worktravel.org/sverige/nya%20zeeland/nya_zeeland.htm - Worktravel´s
hemsida om Nya Zeeland
http://www.regeringen.se/sb/d/2520/a/13983 - Regeringen om Nya Zeeland
http://www.vagabond.se/ - tidningen Vagabonds hemsida
http://hem.bredband.net/akenyg/nya_zeeland.htm - privat hemsida om Nya Zeeland
http://www.google.com - användbar sökmotor
http://www.forskning.se - den mesta om mycket
http://www.kunskapsbanken.su.se/FragorSelect.asp - uppslagsverk med frågor om det
mesta
http://lankskafferiet.skolutveckling.se - länkskafferiet
http://www.filmo.se


