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Velkommen til internettets verdensklasse, eBook Edition. Vi er
glade for at du har lastet ned denne boken, og vi håper det vil
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Mesteparten av denne informasjonen er basert på pålitelige
amerikanske regjeringskilder. Målet vårt var å forberede de
viktigste dataene, organisere det og tilby det til deg. Vi gjorde
vårt beste for å gjøre filen i denne boken så liten som mulig,
siden vi vet at mengden minne på enheten din kan være svært
begrenset. Og en ting til: Del av denne boken ble automatisk
oversatt, så oversettelsen kan ikke være nøyaktig. Vi jobber nå
med en bedre oversettelse. 
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Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia,
Republikken Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland,
Færøyene, Finland, Frankrike, Tyskland, Gibraltar,
Hellas, Ungarn, Island, Irland, Man, Italia, Jersey,
Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg,
Republikken Makedonia, Malta, Moldova, Nederland,
Norge, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia,
Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Ukraina, Storbritannia
Asia: Afghanistan, Armenia, Aserbajdsjan, Bahrain,
Bangladesh, Bhutan, Brunei, Myanmar, Kambodsja,
Folkerepublikken Kina, Georgia, Hongkong, India,
Indonesia, Iran, Irak, Israel, Japan, Jordan, Kasakhstan,
Nord-Korea, Sør-Korea, Kuwait, Kirgisistan, Laos,
Libanon, Macao, Malaysia, Maldivene, Mauritius,
Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Filippinene, Qatar,
Russland, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syria,
Taiwan, Tadsjikistan, Thailand, Øst-Timor, Tyrkia,
Turkmenistan, De forente arabiske emirater, Usbekistan,
Vietnam, Jemen
Australia & Oseania: Amerikansk Samoa, Australia,
Cookøyene, Fiji, Fransk Polynesia, Guam, Kiribati,
Marshalløyene, Mikronesiaføderasjonen, Nauru, Ny-
Caledonia, New Zealand, Niue, Nord-Marianene, Palau,
Papua Ny-Guinea, Samoa, Salomonøyene, Tonga,
Tuvalu, Vanuatu
Afrika: Algerie, Angola, Benin, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Kamerun, Kapp Verde, Den
sentralafrikanske republikk, Tsjad, Komorene, Den



demokratiske republikken Kongo, Republikken Kongo,
Elfenbenskysten, Djibouti, Egypt, Ekvatorial-Guinea,
Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya,
Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Marokko,
Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, St.
Helena, Ascension og Tristan da Cunha, São Tomé og
Príncipe, Senegal, Seychellene, Sierra Leone, Somalia,
Sør-Afrika, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia,
Uganda, Zambia, Zimbabwe
Nord-Amerika: Bermuda, Canada, Grønland, Mexico,
Saint-Pierre og Miquelon, USA
Mellom-Amerika: Anguilla, Antigua og Barbuda,
Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, De britiske
jomfruøyene, Caymanøyene, Costa Rica, Cuba,
Curaçao, Dominica, Den dominikanske republikk, El
Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras,
Jamaica, Montserrat, Nicaragua, Panama, Puerto Rico,
Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og
Grenadinene, Trinidad og Tobago, Turks- og
Caicosøyene, De amerikanske jomfruøyene
Sør-Amerika: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Falklandsøyene, Guyana, Paraguay,
Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela

Kart over verden
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Afghanistan

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Afghanistan.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Afghanistan. Men la oss starte med landflagget Afghanistan her:
 

Afghanistan - Oversikt:
Hva bør du vite om Afghanistan? La oss starte med dette:

Ahmad Shah Durrani forenet Pashtun-stammene og grunnla
Afghanistan i 1747. Landet tjente som buffer mellom det
britiske og russiske imperiet til det vant uavhengighet fra ideell
britisk kontroll i 1919. Et kort eksperiment i demokratiet
avsluttet i et 1973-kupp og en 1978-kommunist countercoup.
Sovjetunionen invaderte i 1979 for å støtte det tullende
avghanske kommunistregimet, som berørte en lang og
ødeleggende krig. Sovjetunionen trakk seg tilbake i 1989 under
ubøyelig press av internasjonalt støttede anti-kommunistiske
mujahidin-opprørere. En rekke etterfølgende sivile kriger så
Kabul endelig til slutt i 1996 til Taliban, en hardline pakistansk-



sponset bevegelse som dukket opp i 1994 for å avslutte landets
borgerkrig og anarki. Etter terrorangrepene fra 11. september
2001 ble en amerikansk, alliert, og den militære handlingen mot
Taliban Northern Alliance omsluttet Taliban for å beskytte
Usama BIN Ladin. En FN-sponset Bonn-konferanse i 2001
etablerte en prosess for politisk gjenoppbygging som omfattet
vedtakelsen av en ny konstitusjon, et presidentvalg i 2004 og
nasjonalforsamlingsvalget i 2005. I desember 2004 ble Hamid
Karzai den første demokratisk valgte presidenten i Afghanistan ,
og nasjonalforsamlingen ble innviet i desember. Karzai ble
gjenvalgt i august 2009 for en ny periode. Præsidentvalget i
2014 var landets første til å inkludere en runoff, som inneholdt
de to øverste stemme-getters fra første runde, Abdullah
Abdullah og Ashraf Ghani. Gjennom sommeren 2014 bestred
kampanjene sine resultater og handlet beskyldninger om svindel,
som førte til en amerikansk ledd diplomatisk intervensjon som
inneholdt en fullstemningsrevisjon, samt politiske forhandlinger
mellom de to leirene. I september 2014 ble Ghani og Abdullah
enige om å danne National Unity Government, med Ghani
invigd som president og Abdullah forhøyet til den nyopprettede
stillingen som administrerende direktør. Dagen etter innvielsen
undertegnet Ghani-administrasjonen den amerikanske-
afghanske bilaterale sikkerhetsoverenskomsten og NATOs
styrkeforbundsoverenskomst, som gir det juridiske grunnlaget
for internasjonal militær tilstedeværelse i Afghanistan etter 2014.
Til tross for gevinster mot å bygge en stabil stat, er Taliban
fortsatt en seriøs utfordring for den afghanske regjeringen i
nesten alle provinser. Taliban anser seg fortsatt for den rettslige



regjeringen i Afghanistan, og det forblir en dyktig og trygg
opprørsk kraft til tross for at de to siste åndelige ledere blir
drept Det fortsetter å erklære at det vil forfølge en fredsavtale
med Kabul først etter at utenlandske militære styrker forlater.

Geografi av Afghanistan

Hvor på kloden er Afghanistan?
Plasseringen av dette landet er Sør-Asia, nord og vest for
Pakistan, øst for Iran. Totalt areal på Afghanistan er 652,230
km2, hvorav 652,230 km2 er land. Så dette er ganske stort
land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne
måten: mest robuste fjell; letter i nord og sør. Det laveste
punktet på Afghanistan er Amu Darya 258 m, det høyeste
punktet Noshak 7492 m. Og klimaet er til semiarid; kaldt vintre
og varme somre.

Innbyggere av Afghanistan
La oss se hvor mange mennesker bor i Afghanistan.

Nummeret er: 34,124,811 (7/2017 anslag). Så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Pashtun, Tadsjikisk,
Hazara, Usbekisk, andre (inkluderer mindre antall Baloch,
Turkmen, Nuristani, Pamiri, Arab, Gujar, Brahui, Qizilbash,
Aimaq, Pashai og Kyrghyz). Hva er språkene i Afghanistan?
Afghansk persisk eller Dari (offisiell) 80% den arabiske 1%,



Balochi, Shughni, Pamiri, Hindi, Russisk, Russland, Tyrkia,
Ungarn, Ungarn, Ungarn, Ungarn, Ungarn, Ungarn, Tyske,
franske. Og religioner: muslimer 99,7% (Sunni 84,7 - 89,7%,
Shia 10-15%), andre 0,3% (2009 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 18.8 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 51.7 år.
Hvor bor folk i Afghanistan? Her: Befolkningene har en tendens
til å klynge i foten og periferien av den robuste hinduen Kush-
serien; mindre grupper finnes i mange av landets indre daler;
Generelt er østligere tett bosatt mens sør er tett befolket. De
store byområdene av Afghanistan er: Kabul (kapital) 4,635
millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Afghanistan
Hovedstaden Afghanistan er Kabul og regjeringen type

presidens islamske republikk. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 34 provinser (welayat, singular -
welayat); Badakhshan, Badghis, Baghlan, Balkh, Bamyan,
Daykundi, Farah, Faryab, Ghazni, Ghor, Helmand, Herat,
Jowzjan, Kabul, Kandahar, Kapisa, Khost, Kunar, Kunduz,
Laghman, Logar, Nangarhar, Nimroz, Nuristan, Paktika,
Paktiya, Panjshir, Parwan, Samangan, Sar-e Pul, Takhar,
Uruzgan, Wardak, Zabul. Når det gjelder økonomien til
Afghanistan, er viktige industriprodukter liten produksjon av
murstein, tekstiler, såpe, møbler, sko, gjødsel, klær, matvarer,
alkoholfrie drikkevarer, mineralvann, sement; håndvevde
tepper; naturgass, kull, kjede. Viktige landbruksprodukter er
opium, hvete, frukt, nøtter; ull, fårekjøtt, saueskinn, lamskinn,



valmuer. De viktigste eksportvarene er opium, frukt og nøtter,
håndvevde tepper, ull, bomull, huder og skinn, dyrebare og
halvverdige perler og de viktigste eksportpartnerne er Pakistan
46,3%, India 37,6% (2016). De viktigste importvarene er
maskiner og annen kapital varer, mat, tekstiler,
petroleumsprodukter og de viktigste importpartnerne er Iran
19,3%, Pakistan 18,3%, Kina 16,7%, Kasakhstan 9,5%,
Usbekistan 6,1%, Turkmenistan 5,4%, Malaysia 4% (2016).
Hvor rik er Afghanistan og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $1,900 (2017
anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
35.8% (2011 anslag).

Kart over Afghanistan
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Albania

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Albania.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Albania. Men la oss starte med landflagget Albania her:
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Albania - Oversikt:
Hva bør du vite om Albania? La oss starte med dette:

Albania erklærte sin uavhengighet fra det osmanske imperiet i
1912, men ble erobret av Italia i 1939 og okkupert av Tyskland
i 1943. Kommunistiske partisanere overtok landet i 1944.
Albania forno seg først med Sovjetunionen (frem til 1960) og
deretter med Kina (til 1978). I begynnelsen av 1990-tallet
endte Albania 46 år med fremmedfryktkommunistiske styre og
etablerte et flertallsdemokrati. Overgangen har vist seg å være
utfordrende etter hvert som suksessive regjeringer har forsøkt å
håndtere høy arbeidsledighet, utbredt korrupsjon, forfalsket
infrastruktur, kraftige organiserte kriminelle nettverk og
bekjempende politiske motstandere. Albania har gjort fremskritt
i sin demokratiske utvikling siden det første hadde flerepartsvalg
i 1991, men mangler forblir. De fleste av Albanias
postkommunistiske valg ble ødelagt av krav om valgsvindel;
derimot, internasjonale observatører dømte valg for å være stort
sett fritt og rettferdig siden restaureringen av politisk stabilitet
etter sammenbruddet av pyramidene i 1997. Albania ble med i
NATO i april 2009 og ble i juni 2014 en kandidat for EU-
tiltredelse. Albania i november 2016 mottok en anbefaling fra
Europa-kommisjonen om å åpne EU-tiltredelsesforhandlinger
betinget av gjennomføring av en rettsreformpakke vedtatt
tidligere samme år. Selv om Albanias økonomi fortsetter å
vokse, har den bremset, og landet er fortsatt en av de fattigste i



Europa. En stor uformell økonomi og en svak energi- og
transportinfrastruktur forblir hindringer. Albania ble med i
NATO i april 2009 og ble i juni 2014 en kandidat for EU-
tiltredelse. Albania i november 2016 mottok en anbefaling fra
Europa-kommisjonen om å åpne EU-tiltredelsesforhandlinger
betinget av gjennomføring av en rettsreformpakke vedtatt
tidligere samme år. Selv om Albanias økonomi fortsetter å
vokse, har den bremset, og landet er fortsatt en av de fattigste i
Europa. En stor uformell økonomi og en svak energi- og
transportinfrastruktur forblir hindringer. Albania ble med i
NATO i april 2009 og ble i juni 2014 en kandidat for EU-
tiltredelse. Albania i november 2016 mottok en anbefaling fra
Europa-kommisjonen om å åpne EU-tiltredelsesforhandlinger
betinget av gjennomføring av en rettsreformpakke vedtatt
tidligere samme år. Selv om Albanias økonomi fortsetter å
vokse, har den bremset, og landet er fortsatt en av de fattigste i
Europa. En stor uformell økonomi og en svak energi- og
transportinfrastruktur forblir hindringer.

Geografi av Albania

Hvor på kloden er Albania?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Europa, som grenser til
Adriaterhavet og joniske hav, mellom Hellas i sør og



Montenegro og Kosovo i nord. Totalt areal på Albania er
28,748 km2, hvorav 27,398 km2 er land. Så dette er ikke et
stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På
denne måten: hovedsakelig fjell og åser; små slett langs kysten.
Det laveste punktet på Albania er Adriatiske hav 0 m, det
høyeste punktet Maja e Korabit (Golem Korab) 2.764 m. Og
klimaet er mild temperert; Kule, overskyet, vått vintre; varme,
klare, tørre somre; Interiøret er kjøligere og våt,.

Innbyggere av Albania
La oss se hvor mange mennesker bor i Albania. Nummeret

er: 3,047,987 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Albansk 82,6%, gresk 0,9%, annen
1% (inkludert Vlach, romani, makedonsk, montenegrinsk og
egyptisk), uspesifisert 15,5% (2011 est.). Hva er språkene i
Albania? Albansk 98,8% (offisiell - avledet fra Tosk dialekt),
gresk 0,5%. Og religioner: Muslimske 56,7%, romersk-
katolske 10%, ortodokse 6,8%, ateist 2,5%, Bektashi (en Sufi-
ordre ), 0,6% (inkludert makedonsk, romansk, Vlach, tyrkisk,
italiensk og serbo-kroatisk) ) 2,1%, andre 5,7%, uspesifisert
16,2%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 32.9 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 78.5 år. Hvor bor folk i Albania?
Her: En forholdsvis jevn fordeling, med noe høyere
konsentrasjoner av mennesker i de vestlige og sentrale delene
av landet. De store byområdene av Albania er: Tirana
(hovedstaden) 454 000 (2015).



Regjeringen og økonomien av Albania
Hovedstaden Albania er Tirana (Tirane) og regjeringen type

parlamentariske republikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 12 fylker (qarqe, singular - qark);
Berat, Diber, Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Korce, Kukes,
Lezhe, Shkoder, Tirane, Vlore. Når det gjelder økonomien til
Albania, er viktige industriprodukter mat; fottøy, klær og klær;
tømmer, olje, sement, kjemikalier, gruvedrift, grunnmetaller,
hydropowe. Viktige landbruksprodukter er Hvete, mais,
poteter, grønnsaker, frukt, oliven og olivenolje, druer; kjøtt,
meieriprodukter; sau og geiter. De viktigste eksportvarene er
klær og klær, fottøy; asfalt, metaller og metallmalmer, råolje;
sement og byggematerialer, grønnsaker, frukt, tobakk og de
viktigste eksportpartnerne er Italia 50,5%, Serbia 8,1%,
Kosovo 7,5%, Hellas 4,2% (2016). De viktigste importvarene
er maskiner og utstyr, matvarer, tekstiler, kjemikalier og de
viktigste importpartnerne er Italia 29%, Tyskland 9,4%, Kina
8,7%, Hellas 7,8%, Tyrkia 7,8%, Serbia 4,1% (2016). Hvor
rik er Albania og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $12,500 (2017 anslag).
Dette er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 14.3%
(2012 anslag).

Kart over Albania
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Algerie

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Algerie.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Algerie. Men la oss starte med landflagget Algerie her:
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Algerie - Oversikt:
Hva bør du vite om Algerie? La oss starte med dette: Etter

mer enn et århundre av fransk regjering kjempet Algerier
gjennom mye av 1950-tallet for å oppnå uavhengighet i 1962.
Algerias primære politiske parti, Nasjonalt Frigivelsesfront
(FLN), ble etablert i 1954 som en del av kampen for
uavhengighet og har siden stort sett dominert politikk. Algerias
regjering i 1988 innførte et flerpartisystem som svar på offentlig
uro, men den overraskende første runde suksessen til den
islamske fredsfronten (FIS) i desember 1991-ballotasjonen
førte til at den algeriske hæren grep inn og utsettes for den
andre rundkjøringsrunde for å hindre hva den sekulære eliten
fryktet ville være en ekstremistisk ledet regjering fra å ta på seg
makt. Hæren begynte en nedbrytning på FIS som spurte FIS-
støttespillere om å begynne å angripe regjeringens mål. Å
kjempe eskalert inn i et opprør, som så sterk vold fra 1992-98,
og resulterte i over 100.000 dødsfall - mange tilskrives
uavhengige massakrer av landsbyboere av ekstremister.
Regjeringen fikk øye på slutten av 1990-tallet, og FISs
væpnede vinge, den islamske fredsarmeen, ble oppløst i januar
2000. Abdelaziz Bouteflika, med militærbakgrunn, vant
presidentskapet i 1999 i et valg som i stor grad ble sett på som
falsk og vunnet etterfølgende valg i 2004, 2009 og 2014.
Regjeringen i 2011 introduserte noen politiske reformer som
svar på den arabiske våren, blant annet å løfte den 19 år gamle



nødstilfelle restriksjoner og øke kvinnenes kvoter for valgte
forsamlinger, samtidig som de økte subsidiene til befolkningen.
Siden 2014,

Geografi av Algerie

Hvor på kloden er Algerie?
Plasseringen av dette landet er Nord-Afrika, grenser til
Middelhavet, mellom Marokko og Tunisia. Totalt areal på
Algerie er 2,381,741 km2, hvorav 2,381,741 km2 er land. Så
dette er veldig stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i
landet? På denne måten: meste høyt platå og ørken; noen fjell;
smal, diskontinuerlig kystnære. Det laveste punktet på Algerie
er Chott Melrhir -40 m, det høyeste punktet Tahat 2.908 m. Og
klimaet er tørt til halvtid; milde, våte vintre med varme, tørre
somre langs kysten; tørketrommel med kalde vintre og varme
somre på høyt platå; sirocco er en varm, støv / sandbelastet
vind, spesielt vanlig i summe, for det.

Innbyggere av Algerie
La oss se hvor mange mennesker bor i Algerie. Nummeret

er: 40,969,443 (7/2017 anslag). Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? Arab-Berber 99%, europeisk mindre enn 1%.
Hva er språkene i Algerie? Arabisk (offisiell), fransk (lingua



franca), berber eller tamazight (offisiell); dialekter omfatter
Kabyle Berber (Taqbaylit), Shawiya Berber (Tacawit), Mzab
Berber, Tuareg Berber (Tamahaq). Og religioner: Muslim
(offisiell; overveiende Sunni) 99%, andre (inkluderer Christian
og Jewish). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 28.1 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 77 år. Hvor bor folk i Algerie?
Her: det store Flertallet av befolkningen er funnet i den
ekstreme nordlige delen av landet langs Middelhavskysten. De
store byområdene av Algerie er: Algiers (hovedstaden) 2.594
millioner; Oran 858 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Algerie
Hovedstaden Algerie er Algiers og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 48 provinser (wilayas, singular - wilaya); Adrar,
Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna, Bechar,
Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes,
Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf,
Ghardaia, Guelma, Illizi , Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara,
Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran, Ouargla,
Oum El Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes,
Skikda, Souk Ahras, Tamanrasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf,
Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen. Når det gjelder
økonomien til Algerie, er viktige industriprodukter petroleum,
naturgass, lett industri, gruvedrift, elektrisk, petrokjemisk,
matvareindustrien. Viktige landbruksprodukter er Hvete, bygg,
havre, druer, oliven, sitrus, frukt ; sau, storfe. De viktigste



eksportvarene er Petroleum, naturgass og petroleumsprodukter
97% (2009 est) og de viktigste eksportpartnerne er Italia
17,4% Spania 12,9% USA 12,9% Frankrike 11,4% Brasil
5,4% Nederland 4,9% Tyrkia 4,5% Canada 4,3% (2016). De
viktigste importvarene er kapitalvarer, mat, forbruksvarer og de
viktigste importpartnerne er Kina 17,8%, Frankrike 10,1%,
Italia 9,8%, Spania 7,6%, Tyskland 6,4%, USA 4,9%, Tyrkia
4,1% (2016). Hvor rik er Algerie og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$15,100 (2017 anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
23% (2006 anslag).

Kart over Algerie
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Amerikansk Samoa

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Amerikansk
Samoa. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert
kart over Amerikansk Samoa. Men la oss starte med
landflagget Amerikansk Samoa her:
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http://mapsguides.com/


Amerikansk Samoa - Oversikt:
Hva bør du vite om Amerikansk Samoa? La oss starte med

dette: Avgjort så tidlig som 1000 f.Kr., Samoa ble ikke nådd av
europeiske oppdagelsesreisende til det 18. århundre.
Internasjonal rivalisering i siste halvdel av 1800-tallet ble avgjort
ved en 1899-traktat der Tyskland og USA delte den
samoanske skjærgården. USA okkupert formelt sin del - en
mindre gruppe østre øyer med den utmerkede havnen i Pago
Pago - året etter.

Geografi av Amerikansk Samoa

Hvor på kloden er Amerikansk
Samoa? Plasseringen av dette landet er Oseania, gruppe av
øyer i Sør-Stillehavet, omtrent halvveis mellom Hawaii og New
Zealand. Totalt areal på Amerikansk Samoa er 199 km2,
hvorav 199 km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: fem
vulkaniske øyer med tøffe topper og begrensede kystnære, to
korallatoller (Rose Island, Swains Island). Det laveste punktet
på Amerikansk Samoa er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet
Lata Mountain 964 m. Og klimaet er tropisk marine, moderert
av sørøst trade winds; årlig nedbør gjennomsnittlig ca 3 m;
regntiden (november til april), tørr sesong (mai til oktober); liten



sesongmessig temperatur variasjon.

Innbyggere av Amerikansk Samoa
La oss se hvor mange mennesker bor i Amerikansk Samoa.

Nummeret er: 51,504 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Pacific Islander 92,6%
(inkluderer samoan 88,9%, Tongan 2,9%, andre .8%), asiatisk
3,6% (inkluderer filippinsk 2,2%, andre 1,4%), blandet 2,7%,
andre 1,2% (2010 est.). Hva er språkene i Amerikansk
Samoa? Samoan 88,6% (nært knyttet til hawaiianske og andre
polynesiske språk), engelsk 3,9%, tanan 2,7%, andre
stillehavsøyere 3%, andre 1,8%. Og religioner: kristne 98,3%,
andre 1%, unaffiliated 0,7% (2010 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 25.5 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 73.4 år.
Hvor bor folk i Amerikansk Samoa? Her: dette er ukjent. De
store byområdene av Amerikansk Samoa er: PAGO PAGO
(kapital) 48 000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Amerikansk Samoa
Hovedstaden Amerikansk Samoa er Pago Pago og

regjeringen type Presidentdemokrati; et selvstyrende territorium
til USA. La oss ta en titt på de administrative divisjonene -
ingen (territorium i USA); Det er ingen førstegangs
administrative divisjoner som definert av den amerikanske
regjeringen, men det er 3 distrikter og 2 øyer i andre
rekkefølge; Øst, Manu'a, Rose Island, Swains Island, Western.
Når det gjelder økonomien til Amerikansk Samoa, er viktige



industriprodukter tunfisk kannerier (stort sett levert av
utenlandske fiskefartøyer), håndverk. Viktige
landbruksprodukter er Bananer, kokosnøtter, grønnsaker, taro,
breadfruit, yams, copra, ananas, papaya; meieriprodukter,
storfe. De viktigste eksportvarene er hermetisert tunfisk 93% og
de viktigste eksportpartnerne er Australia 21,6%, Ghana
16,1%, Nederland 11,5%, Burma 8,1%, Sør-Korea 7,9%,
Colombia 4,7%, Indonesia 4,3% (2016). De viktigste
importvarene er råvarer til canneries, mat, petroleumsprodukter,
maskiner og deler og de viktigste importpartnerne er Singapore
22,6%, NZ 19,1%, Samoa 8,7%, Malaysia 8,2%, Fiji 7,6%,
Sør-Korea 7,4%, Australia 4,6%. Hvor rik er Amerikansk
Samoa og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her
er BNP per innbygger (PPP): $13,000 (2013 anslag). Dette er
ganske bra. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Amerikansk Samoa
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Andorra

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Andorra.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Andorra. Men la oss starte med landflagget Andorra her:
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Andorra - Oversikt:
Hva bør du vite om Andorra? La oss starte med dette: Det

åndede Fyrstedømmet Andorra er et av de minste landene i
Europa, som ligger høyt i Pyreneene mellom franske og spanske
grenser. I 715 år, fra 1278 til 1993, levde Andorrans under en
unik copprincipality, styrt av franske og spanske ledere (fra
1607, den franske statsoverhodet og biskopen av Urgell). I
1993 ble dette feodale systemet modifisert med innføring av en
moderne konstitusjon; medprinsene forblir som statshoder, men
regjeringen forvandlet seg til et parlamentarisk demokrati.
Andorra har blitt et populært turistmål besøkt av om lag 8
millioner mennesker hvert år trukket av vintersport, sommer
klima og duty-free shopping. Andorra har også blitt et
velstående internasjonalt kommersielt senter på grunn av sin
modne banksektor og lave skatter. Som en del av sin innsats for
å modernisere sin økonomi har Andorra åpnet for utenlandske
investeringer, og engasjert seg i andre reformer, som for
eksempel å fremme skatteinitiativer som er rettet mot å støtte en
bredere infrastruktur. Selv om det ikke er medlem av EU, har
Andorra et spesielt forhold til blokken som styres av ulike toll-
og samarbeidsavtaler, og bruker euroen som sin nasjonale
valuta.

Geografi av Andorra



Hvor på kloden er Andorra?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Europa, Pyreneene, på
grensen mellom Frankrike og Spania. Totalt areal på Andorra
er 468 km2, hvorav 468 km2 er land. Så dette er ganske lite
land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne
måten: robuste fjell dissekert av trange daler. Det laveste
punktet på Andorra er Riu Runer 840 m, det høyeste punktet
Pic de Coma Pedrosa 2.946 m. Og klimaet er temperert;
snødekte, kalde vintre og varme tørre somre.

Innbyggere av Andorra
La oss se hvor mange mennesker bor i Andorra. Nummeret

er: 76,965 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Andorra 46,2%, spansk 26,4%,
portugisisk 12,8%, fransk 5%, andre 9,6% (2016 est.). Hva er
språkene i Andorra? Catalan (leder), fransk, kastiljansk ,
Portugisisk. Og religioner: romersk-katolsk (overveiende).
Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 44.3 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 82.9 år. Hvor bor folk i Andorra? Her:
Befolkningen er ujevnt fordelt og er konsentrert i de 7



urbaniserte dalene som utgjør landets sogne (politiske
administrative divisjoner). De store byområdene av Andorra er:
Andorra LA Vella (kapital) 23.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Andorra
Hovedstaden Andorra er Andorra la Vella og regjeringen

type parlamentarisk demokrati (siden mars 1993) som beholder
sine statsoverhoveder i form av en medmenneskelighet; De to
prinsene er Frankrikes president og biskop av Seu d'Urgell,
Spania, som delegerer ansvaret til andre tjenestemenn. La oss
ta en titt på de administrative divisjonene - 7 parisher
(parroquies, singular - parroquia); Andorra la Vella, Canillo,
Encamp, Escaldes-Engordany, La Massana, Ordino, Sant Julia
de Loria. Når det gjelder økonomien til Andorra, er viktige
industriprodukter turisme (spesielt ski), bank, tømmer, møbler.
Viktige landbruksprodukter er Små mengder rug, hvete, bygg,
havre , grønnsaker, tobakk; sau, storfe. De viktigste
eksportvarene er tobakkvarer, møbler og de viktigste
eksportpartnerne er dette er ukjent. De viktigste importvarene
er forbruksvarer, mat, drivstoff, elektrisitet og de viktigste
importpartnerne er dette er ukjent. Hvor rik er Andorra og hvor
rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $49,900 (2015 anslag). Dette betyr at folk er
rike i gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Andorra
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Angola

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Angola.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Angola. Men la oss starte med landflagget Angola her:
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Angola - Oversikt:
Hva bør du vite om Angola? La oss starte med dette:

Angola viser lavt på menneskelige utviklingsindekser til tross for
at de har brukt store oljereserver til å gjenoppbygge siden
slutten av en 27-årig borgerkrig i 2002. Kampen mellom den
populære bevegelsen for befrielse i Angola (MPLA), ledet av
Jose Eduardo DOS Santos, og Nasjonalunionen for Total
Uavhengighet i Angola (Unita), ledet av Jonas Savimbi, fulgte
uavhengighet fra Portugal i 1975. Fred virket forestående i
1992 da Angola holdt nasjonale valg, men kampene hentet igjen
i 1993. Opptil 1,5 millioner liv kan har gått tapt - og 4 millioner
mennesker fordrevet - i løpet av mer enn et kvart århundre av
kampene. Savimbis død i 2002 avsluttet Unitas opprør og
sementerte MPLAs holdkraft. President DOS Santos presset
gjennom en ny grunnlov i 2010 og ble valgt til en femårsperiode
som president i 2012.

Geografi av Angola

Hvor på kloden er Angola?
Plasseringen av dette landet er Sør-Afrika, grenser til Sør-



Atlanterhavet, mellom Namibia og Den demokratiske
republikken Kongo. Totalt areal på Angola er 1,246,700 km2,
hvorav 1,246,700 km2 er land. Så dette er veldig stort land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
smal kystnorm stiger brått til stor indre plateau. Det laveste
punktet på Angola er Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet
Moca 2,620 m. Og klimaet er i sør og langs kysten til Luanda;
Norden har en kald, tørr sesong (mai til oktober) og varm,
regnfull sesong (november til april),.

Innbyggere av Angola
La oss se hvor mange mennesker bor i Angola. Nummeret

er: 29,310,273 (7/2017 anslag). Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? Ovimbundu 37%, Kimbundu 25%, Bakongo
13%, mestico (blandet europeisk og innfødt afrikansk) 2%,
europeisk 1%, andre 22%. Hva er språkene i Angola?
portugisisk 71,2% (offisiell), Umbundu 23%, Kikongo 8,2%,
Kimbundu 7,8%, Chokwe 6,5%, Nhaneca 3,4%, Nganguela
3,1%, Fiote 2,4%, Kwanhama 2,3%, Muhumbi 2,1%, Luvale
1%, andre 3,6%. Og religioner: romersk-katolske 41,1%,
protestantiske 38,1%, andre 8,6%, ingen 12,3% ). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 15.9 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 60.2 år. Hvor bor folk i Angola? Her: fleste
bor i den vestlige delen av landet; urbane områder står for de
høyeste konsentrasjoner av mennesker, særlig Luanda. De store
byområdene av Angola er: Luanda (kapital) 5.506 millioner;



Huambo 1 269 millioner (2015).
Regjeringen og økonomien av Angola
Hovedstaden Angola er Luanda og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 18 provinser (provinser, singular - provinsia);
Bengo, Benguela, Bie, Cabinda, Cunene, Huambo, Huila,
Kwando Kubango, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Luanda,
Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uige,
Zaire. Når det gjelder økonomien til Angola, er viktige
industriprodukter ; diamanter, jernmalm, fosfater, feldspar,
bauxitt, uran og gull; sement; metallprodukter; fisk
behandlingen; matvareindustrien, brygging, tobakksprodukter,
sukker; tekstiler; skip repai. Viktige landbruksprodukter er
Bananer, sukkerrør, kaffe, sisal, mais, bomull, kassava (maniok,
tapioka), tobak, grønnsaker, plantains; husdyr; skogsprodukter;
fiskeolje. De viktigste eksportvarene er råolje, diamanter,
raffinerte petroleumsprodukter, kaffe, sisal, fisk og
fiskeprodukter, tømmer, bomull og de viktigste
eksportpartnerne er Kina 53,7%, India 7,6%, USA 5,6%, Sør-
Afrika 5,3%, Frankrike 4,4% (2016). De viktigste
importvarene er maskiner og elektrisk utstyr, biler og
reservedeler; medisin, mat, tekstiler, militære varer og de
viktigste importpartnerne er Portugal 15,9%, USA 12,5%, Kina
12,2%, Sør-Afrika 6,8%, Belgia 6,3%, Brasil 5,5%,
Storbritannia 4,3%. Hvor rik er Angola og hvor rik er folk i
dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $6,800 (2017 anslag). Dette er ganske lavt antall. La
oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,



som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer
og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 40.5% (2006 anslag).

Kart over Angola
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Anguilla

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Anguilla.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Anguilla. Men la oss starte med landflagget Anguilla her:
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Anguilla - Oversikt:
Hva bør du vite om Anguilla? La oss starte med dette:

Kolonisert av engelske bosettere fra Saint Kitts i 1650 ble
Anguilla administrert av Storbritannia til tidlig på 1800-tallet, da
øya - mot innbyggernes ønsker - ble innlemmet i en enkelt
britisk avhengighet sammen med Saint Kitts og Nevis. Flere
forsøk på separasjon mislyktes. I 1971, to år etter en opprør,
fikk Anguilla endelig lov til å skille seg ut; Dette arrangementet
ble formelt anerkjent i 1980, med Anguilla som en egen britisk
avhengighet. Den 7. september 2017 ble øya utsatt for stor
skade fra orkanen Irma, særlig til kommunikasjon og bolig- og
forretningsinfrastruktur.

Geografi av Anguilla

Hvor på kloden er Anguilla?
Plasseringen av dette landet er Karibien, øyene mellom
Karibiskehavet og Nord-Atlanterhavet, øst for Puerto Rico.
Totalt areal på Anguilla er 91 km2, hvorav 91 km2 er land. Så
dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i
landet? På denne måten: flat og lavtliggende øy korall og
kalkstein. Det laveste punktet på Anguilla er karibisk hav 0 m,
det høyeste punktet krokus hill 73 m. Og klimaet er tropisk;
moderert av nordøst trade winds.



Innbyggere av Anguilla
La oss se hvor mange mennesker bor i Anguilla. Nummeret

er: 17,087 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Afrikansk / svart 85,3%, Hispanic 4,9%,
Blandet 3,8%, Hvit 3,2%, Østindisk / Indisk 1%, Andre 1,6%
uspesifisert 0,3% (2011 est.). Hva er språkene i Anguilla?
Engelsk (offisiell). Og religioner: Protestantiske 73,2%, Jehovas
vitner 1.1, Romersk-katolske 6,8%, Syvende dagers adventist
8,3%, Baptist 7.1%, Guds kirke 4,9%, Presbytarian 0,2%,
Brødre 0,1%), romersk-katolske 6,8% %, andre kristne
10,9%, andre 3,2%, uspesifiserte 0,3%, ingen 4,5% (2011 est).
Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 34.8 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 81.5 år. Hvor bor folk i Anguilla? Her:
mesteparten av befolkningen er konsentrert i dalen i sentrum av
øya; Settlmement er ganske ensartet i sørvest, men heller sparce
i nordøst. De store byområdene av Anguilla er: Valley
(hovedstad) 1000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Anguilla
Hovedstaden Anguilla er The Valley og regjeringen type

parlamentarisk demokrati (Assembly Assembly); selvstyrende
oversjøisk territorium i Storbritannia. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - ingen (oversjøisk territorium i
Storbritannia). Når det gjelder økonomien til Anguilla, er viktige
industriprodukter , båtbygging, offshore finansielle tjenester.
Viktige landbruksprodukter er små mengder tobakk,



grønnsaker; oppdrettsturisme. De viktigste eksportvarene er
hummer, fisk, husdyr, salt, betongblokker, rombrensler og de
viktigste eksportpartnerne er dette er ukjent. De viktigste
importvarene er , matvarer, produsenter, kjemikalier, lastebiler,
tekstiler og de viktigste importpartnerne er dette er ukjent. Hvor
rik er Anguilla og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $12,200 (2008 anslag).
Dette er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 23%
(2002 anslag).

Kart over Anguilla
 



Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Antigua og Barbuda

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Antigua og
Barbuda. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert
kart over Antigua og Barbuda. Men la oss starte med
landflagget Antigua og Barbuda her:
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http://mapsguides.com/


Antigua og Barbuda - Oversikt:
Hva bør du vite om Antigua og Barbuda? La oss starte med

dette: Siboney var de første som bodde i øyene Antigua og
Barbuda i 2400 f.Kr., men Arawak indianere befolket øyene da
Columbus landet på sin andre reise i 1493. Tidlige spanske og
franske bosetninger ble etterfulgt av en engelsk koloni i 1667.
Slaveri, etablert for å drive sukkerplantasjene på Antigua, ble
avskaffet i 1834. Øyene ble en uavhengig stat i British
Commonwealth of Nations i 1981. Den 6. september 2017
passerte orkanen Irma over øya Barbuda som ødelegger øya
og tvinger evakueringen av befolkningen til Antigua. Nesten alle
strukturer på Barbuda ble ødelagt og vegetasjonen slettet, men
Antigua ble spart det verste.

Geografi av Antigua og Barbuda

Hvor på kloden er Antigua og
Barbuda? Plasseringen av dette landet er Karibien, øyene
mellom Karibiskehavet og Nord-Atlanterhavet, øst-sørøst for
Puerto Rico. Totalt areal på Antigua og Barbuda er 442.6 km2

(Antigua 280 km2; Barbuda 161 km2), hvorav 442.6 km2 er
land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: meste lavtliggende kalkstein



og koralløy, med noen høyere vulkanske områder. Det laveste
punktet på Antigua og Barbuda er Karibiske hav 0 m, det
høyeste punktet Mount Obama 402 m. Og klimaet er tropisk
maritimt; liten sesongmessig temperaturvariasjon for det.

Innbyggere av Antigua og Barbuda
La oss se hvor mange mennesker bor i Antigua og

Barbuda. Nummeret er: 94,731 (7/2017 anslag). Så ikke så
mange mennesker bor her. Hvem bor her? svart 87,3%, blandet
4,7%, Hispanic 2,7%, hvit 1,6%, andre 2,7%, uspesifisert
0,9% (2011 est.). Hva er språkene i Antigua og Barbuda?
engelsk (offisiell), antiguan creole. Og religioner: Protestantiske
68,3%, romersk-katolske 8,2%, andre 12,2%, syvende dag
adventist 12,4%, pinsel 12,2%, moravisk 8,3%, metodist 5,6%
, uspesifisert 5,5%, ingen 5,9% (2011 est.). Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 31.9 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 76.7 år. Hvor bor folk i Antigua og Barbuda? Her: øya
Antigua er hjem til ca 97% av befolkningen; nesten hele
befolkningen i Barbuda bor i Codrington. De store byområdene
av Antigua og Barbuda er: Saint John's (kapital) 22.000
(2014).

Regjeringen og økonomien av Antigua og Barbuda
Hovedstaden Antigua og Barbuda er Saint John's og

regjeringen type parlamentarisk demokrati (parlament) under et
konstitusjonelt monarki; en Commonwealth-rike. La oss ta en
titt på de administrative divisjonene - 6 menigheter og 2



avhengigheter; Barbuda, Redonda, Saint George, Saint John,
Saint Mary, Saint Paul, Saint Peter, Saint Philip. Når det gjelder
økonomien til Antigua og Barbuda, er viktige industriprodukter ,
konstruksjon, lysindustri (klær, alkohol, husholdningsapparater).
Viktige landbruksprodukter er Bomull , frukt, grønnsaker,
bananer, kokosnøtter, agurker, mango, sukkerrør;
boskapsturisme. De viktigste eksportvarene er
petroleumsprodukter, sengetøy, håndverk, elektroniske
komponenter, transportutstyr, mat og levende dyr og de
viktigste eksportpartnerne er Polen 53,2%, Storbritannia
12,7%, Kamerun 7,2%, Tyskland 5,5% US 4,5% (2016). De
viktigste importvarene er mat og levende dyr, maskiner og
transportutstyr, produsenter, kjemikalier, olje og de viktigste
importpartnerne er USA 44,3%, Japan 4,7%, Kina 4,1%
(2016). Hvor rik er Antigua og Barbuda og hvor rik er folk i
dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $26,300 (2017 anslag). Dette betyr at levestandarden er
god her. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Antigua og Barbuda
 



Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Argentina

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Argentina.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Argentina. Men la oss starte med landflagget Argentina her:
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Argentina - Oversikt:
Hva bør du vite om Argentina? La oss starte med dette: I

1816 erklærte De forente provinsene i Rio Plata sin
uavhengighet fra Spania. Etter at Bolivia, Paraguay og Uruguay
gikk sine egne veier, ble området som ble igjen Argentina.
Landets befolkning og kultur var tungt formet av innvandrere fra
hele Europa, med Italia og Spania som gir den største andelen
nykommere fra 1860 til 1930. Frem til om midten av det 20.
århundre var mye av Argentinas historie dominert av perioder
med intern politisk konflikt mellom føderalister og unitarians og
mellom sivile og militære fraksjoner. Etter andre verdenskrig ble
en epoke med peronistisk populisme og direkte og indirekte
militær forstyrrelse i etterfølgende regjeringer fulgt av en
militærjunta som tok makten i 1976. Demokratiet kom tilbake i
1983 etter et mislykket bud på å gripe Falklandsøyene (Islas
Malvinas) med makt , og har vedvaret til tross for utallige
utfordringer, den mest formidable som var en alvorlig
økonomisk krise i 2001-02 som førte til voldelige offentlige
protester og flere presidenters suksessive oppsigelser. I årene
2003-15 ble Peronist regjert av Nestor og Cristina Fernandez
de Kirchner, hvis politikk isolerte Argentina og forårsaket
økonomisk stagnasjon. Ved valget av Mauricio Macri i
november 2015 begynte Argentina en periode med reform og
internasjonal reintegrasjon.

Geografi av Argentina



Hvor på kloden er Argentina?
Plasseringen av dette landet er Sør-Sør-Amerika, grenser til
Sør-Atlanterhavet, mellom Chile og Uruguay. Totalt areal på
Argentina er 2,780,400 km2, hvorav 2,736,690 km2 er land.
Så dette er veldig stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: rike sletter av Pampas i
nordlige halvdel, flatt til rullende plateau av Patagonia i sør,
robuste Andes langs vestlige borde. Det laveste punktet på
Argentina er Laguna del Carbon -105 m (ligger mellom Puerto
San Julian og Comandante Luis Piedra Buena i provinsen Santa
Cruz), det høyeste punktet Cerro Aconcagua 6,962 m (ligger i
det nordvestlige hjørnet av provinsen Mendoza, høyeste punkt i
Sør-Amerika). Og klimaet er mest tempererte; tørre i sørøst;
subantarktiske i sørvestlige.

Innbyggere av Argentina
La oss se hvor mange mennesker bor i Argentina.

Nummeret er: 44,293,293 (7/2017 anslag). Så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Europeisk (hovedsakelig
spansk og italiensk nedstigning) og mestizo (blandet europeisk
og amerikansk forfedre) 97,2%, Amerindian 2,4%, Afrika



0,4% (2010 est.). Hva er språkene i Argentina? Spansk
(offisiell) , italiensk, engelsk, tysk, fransk, urfolk (Mapudungun,
quechua). Og religioner: nominelt katolske 92% (mindre enn
20% praktiserende), protestant 2%, jødisk 2%, andre 4%.
Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 31.7 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 77.3 år. Hvor bor folk i Argentina? Her: en-
Tredje av befolkningen bor i Buenos Aires; lommer av
agglomerasjon oppstår gjennom hele den nordlige og sentrale
delen av landet; Patagonia i sør forblir tynt befolket. De store
byområdene av Argentina er: Buenos Aires (hovedstaden)
15,18 millioner; Cordoba 1,511 millioner; Rosario 1,381
millioner; Mendoza 1,009 millioner; San Miguel de Tucuman
910 000; La Plata 846,000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Argentina
Hovedstaden Argentina er Buenos Aires og regjeringen

type presidens republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 23 provinser (provinser, singular - provinsia) og 1
autonome by; Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut,
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Cordoba, Corrientes,
Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego -
Antartida og Islas del Atlantico Sur (Tierra del Fuego),
Tucuman. Når det gjelder økonomien til Argentina, er viktige
industriprodukter matfag, motorkjøretøy, varige forbruksvarer,
tekstiler, kjemikalier og petrokjemi, utskrift, metallurgi, stål.



Viktige landbruksprodukter er Solsikkefrø, sitroner,
soyabønner, druer, mais, tobakk, peanøtter, te, hvete; husdyr.
De viktigste eksportvarene er soyabønner og derivater,
petroleum og gass, kjøretøy, mais, hvete og de viktigste
eksportpartnerne er Brasil 15,5%, USA 7,7%, Kina 7,6%,
Vietnam 4,4 % (2016). De viktigste importvarene er maskiner,
motorkjøretøyer, petroleum og naturgass, organiske kjemikalier,
plast og de viktigste importpartnerne er Brasil 24,3%, Kina
18,7%, USA 12,5%, Tyskland 5,5% (2016). Hvor rik er
Argentina og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $20,700 (2017 anslag). Dette
betyr at levestandarden er god her. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
32.2%.

Kart over Argentina
 





Vi anbefaler

Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Armenia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Armenia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
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Armenia. Men la oss starte med landflagget Armenia her:
 

Armenia - Oversikt:
Hva bør du vite om Armenia? La oss starte med dette:

Armenia er stolt av å være den første nasjonen for å formalisere
kristendommen (tidlig 4. århundre). Til tross for perioder med
selvstendighet, kom Armenia over århundrene under ulike
imperier, inkludert den romerske, bysantinske, arabiske,
persiske og osmanske. I løpet av første verdenskrig i den
vestlige delen av Armenia innførte det osmanske riket en
tvungen omplasseringspolitikk i kombinasjon med andre
vanskelige rutiner som resulterte i minst 1 million armenske
dødsfall. Det østlige området av Armenia ble cedert av
osmannerne til Russland i 1828; Denne delen erklærte sin
uavhengighet i 1918, men ble erobret av den sovjetiske røde
hæren i 1920. Armenske ledere forblir opptatt av den lange
konflikten med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh, en
hovedsakelig armensk befolkning, tildelt Sovjet-Aserbajdsjan
på 1920-tallet av Moskva . Armenia og Aserbajdsjan begynte
å kjempe over området i 1988; kampen økte etter at begge
land oppnådde uavhengighet fra Sovjetunionen i 1991. I mai
1994, da et trilateralt våpenhvile mellom Armenia, Aserbajdsjan
og Nagorno-Karabakh tok seg, holdt etniske armenske styrker
ikke bare Nagorno-Karabakh, men også syv rundtliggende
regioner - ca 14 prosent av aserbajdsjan territorium.
Økonomien til begge sider har blitt skadet av deres manglende



evne til å gjøre betydelige fremskritt mot en fredelig løsning.
Tyrkia lukkede den felles grensen til Armenia i 1993 til støtte for
Aserbajdsjan i sin konflikt med Armenia over kontrollen over
Nagorno-Karabakh og omkringliggende områder, og ytterligere
hindret armensk økonomisk vekst. I 2009 begynte eldre
armenske ledere å forfølge tilnærming til Tyrkia, med sikte på å
sikre en åpning av grensen, men Tyrkia har ennå ikke ratifisert
protokollene som normaliserer forholdet mellom de to landene.
I januar 2015 kom Armenia til Russland, Hviterussland og
Kasakhstan som medlem av Eurasian Economic Union.

Geografi av Armenia

Hvor på kloden er Armenia?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Asia, mellom Tyrkia (i
vest) og Aserbajdsjan; notat - Armenia ser seg selv som en del
av Europa; geopolitisk, kan den klassifiseres som fallende i
Europa, Midtøsten eller begge. Totalt areal på Armenia er
29,743 km2, hvorav 28,203 km2 er land. Så dette er ikke et
stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På
denne måten: Armenske Highland med fjell; lite skogsjord;
fortløpende elver; god jord i Aras elvedal. Det laveste punktet
på Armenia er Debed River 400 m, det høyeste punktet
Aragats Lerrnagagat '4,090 m. Og klimaet er høyland



kontinentale, varme somre, kalde vintre.

Innbyggere av Armenia
La oss se hvor mange mennesker bor i Armenia. Nummeret

er: 3,045,191 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Armensk 98,1%, Yezidi (Kurd)
1,1%, annen 0,7% (2011 est.). Hva er språkene i Armenia?
Armensk (offisiell) 97,9%, kurdisk (talt av Yezidi minoritet) 1%,
andre 1% ). Og religioner: Armenske apostolske 92,6%,
evangeliske 1%, andre 2,4%, ingen 1,1%, uspesifiserte 2,9%
(2011 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 35.1 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 74.9 år. Hvor bor folk i Armenia?
Her: meste av befolkningen ligger i den nordlige delen av landet;
Hovedstaden i Jerevan er hjem for mer enn fem ganger så
mange som Gyumri, nest største by i landet. De store
byområdene av Armenia er: Yerevan (hovedstad) 1.044
(2015).

Regjeringen og økonomien av Armenia
Hovedstaden Armenia er Yerevan og regjeringen type

parlamentarisk demokrati. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 11 provinser (marzer, singular - marz); Aragatsotn,
Ararat, Armavir, Geghark'unik, Kotayk ', Lorri, Shirak,
Syunik', Tavush, Vayots 'Dzor, Jerevan. Når det gjelder
økonomien til Armenia, er viktige industriprodukter konjakk,
gruvedrift, diamant; metall-skjærende verktøymaskiner, smiing
og pressing maskiner, elektriske motorer, strømper, strømper,



sko, silkestoffer, kjemikalier, lastebiler, instrumenter,
mikroelektronikk, smykker, programvare, matvareindustrien.
Viktige landbruksprodukter er Frukt (spesielt druer og
aprikoser), grønnsaker; husdyr. De viktigste eksportvarene er
ubearbeidet kobber, jernjern, ikke-jernholdige metaller, gull,
diamanter, mineralprodukter, matvarer, brandy, sigaretter, energi
og de viktigste eksportpartnerne er Russland 21%, Bulgaria
8,7%, Georgia 8,1%, Canada 7,9%, Tyskland 7,9%, Irak
7,8%, Kina 5,7%, Iran 4,2%, Sveits 4,2% (2016). De viktigste
importvarene er Naturgass, Petroleum, Tobakksprodukter,
Matvarer, Diamanter, legemidler, biler og de viktigste
importpartnerne er Russland 30,7%, Kina 11%, Iran 5,1%,
Tyrkia 5%, Tyskland 5% (2016). Hvor rik er Armenia og hvor
rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $9,100 (2017 anslag). Dette er ganske lavt
antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 32% (2013 anslag).

Kart over Armenia
 



Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser
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Aruba

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Aruba.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Aruba. Men la oss starte med landflagget Aruba her:
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Aruba - Oversikt:
Hva bør du vite om Aruba? La oss starte med dette:

Oppdaget og hevdet for Spania i 1499, ble Aruba kjøpt av
nederlandsk i 1636. Øyens økonomi har vært dominert av tre
hovedindustrier. En rush i det 19. århundre ble fulgt av velstand
brakt inn ved åpningen i 1924 av et oljeraffinaderi. De siste
tiårene av det 20. århundre så en boom i reiselivsnæringen.
Aruba avledet fra De nederlandske Antillene i 1986 og ble et
eget, autonomt medlem av Kongeriket Nederland. Bevegelsen
mot full uavhengighet ble stanset på Arubas anmodning i 1990.

Geografi av Aruba

Hvor på kloden er Aruba?
Plasseringen av dette landet er Karibien, øy i Karibiske hav,
nord for Venezuela. Totalt areal på Aruba er 180 km2, hvorav
180 km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: flatt med noen
åser; lite vegetasjon. Det laveste punktet på Aruba er Karibiske
hav 0 m, det høyeste punktet Ceru Jamanota 188 m. Og
klimaet er tropisk marine; liten sesongmessig temperatur
variasjon.



Innbyggere av Aruba
La oss se hvor mange mennesker bor i Aruba. Nummeret

er: 115,120 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? nederlandsk 82,1%, Colombiansk 6,6%,
Venezuelas 2,2%, Den dominikanske 2,2%, haitisk 1,2%,
andre 5,5%, uspesifisert 0,1% ( 2010 est.). Hva er språkene i
Aruba? Papiamento (offisielt) (et kreolsk språk som er en
blanding av portugisisk, spansk, nederlandsk, engelsk og i
mindre grad fransk, samt elementer av afrikanske språk og
Arawaks språk) 69,4%, spansk 13,7% , Engelsk (utbredt)
7,1%, nederlandsk (offisiell) 6,1%, kinesisk 1,5%, annen 1,7%
uspesifisert 0,4% (2010 est.). Og religioner: Romersk-katolsk
75,3%, protestantisk 4,9% Anglican 0,4%, andre
protestantiske 2,7%), Jehovas vitne 1,7%, andre 12%, ingen
5,5%, uspesifiserte 0,5% (2010 est). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 39.3 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 76.9 år.
Hvor bor folk i Aruba? Her: fleste beboere bor i eller rundt
Oranjestad og San Nicolaas ; De fleste sedimenter har en
tendens til å ligge på den mindre fjelllige vestsiden av øya. De
store byområdene av Aruba er: Oranjestad (hovedstad) 29.000
(2014).

Regjeringen og økonomien av Aruba
Hovedstaden Aruba er Oranjestad og regjeringen type

parlamentarisk demokrati (lovgiver); del av Kongeriket
Nederlandene. La oss ta en titt på de administrative divisjonene
- ingen (del av Kongeriket Nederland). Når det gjelder



økonomien til Aruba, er viktige industriprodukter turisme,
petroleum omlastings anlegg, banking. Viktige
landbruksprodukter er Aloes; husdyr; fisk. De viktigste
eksportvarene er levende dyr og dyreprodukter, kunst og
samleobjekter, maskineri og elektrisk utstyr, transportmidler og
de viktigste eksportpartnerne er Colombia 23,4%, 19,8% US,
Nederland 16,9%, Venezuela 13,9% (2016). De viktigste
importvarene er maskineri og elektrisk utstyr, raffinerte oljer for
bunkering og reexport, kjemikalier; matvarer og de viktigste
importpartnerne er USA 55,4%, Nederland 12,6% (2016).
Hvor rik er Aruba og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $25,300 (2011
anslag). Dette betyr at levestandarden er god her. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Aruba
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Australia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Australia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Australia. Men la oss starte med landflagget Australia her:
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Australia - Oversikt:
Hva bør du vite om Australia? La oss starte med dette:

Forhistoriske bosettere ankom på kontinentet fra Sørøst-Asia
minst 40 000 år før de første europeerne begynte lete på 1700-
tallet. Ingen formelle territoriale påstander ble gjort til 1770 da
kaptein James COOK tok østkysten i navnet Storbritannias
navn (hele Australia ble hevdet som britisk territorium i 1829
med dannelsen av kolonien i Vest-Australia). Seks kolonier ble
opprettet i slutten av det 18. og 19. århundre; de forente seg og
ble Commonwealth of Australia i 1901. Det nye landet utnyttet
sine naturressurser for raskt å utvikle landbruks- og
produksjonsindustrien og å gi et stort bidrag til den allierte
innsatsen i verdens krigene I og II. I de siste tiårene har
Australia blitt et internasjonalt konkurransedyktig, avansert
markedsøkonomi skyldes i stor grad økonomiske reformer
vedtatt på 1980-tallet og beliggenheten i et av verdens raskest
voksende regioner i verdensøkonomien. Langsiktige
bekymringer inkluderer en aldrende befolkning, press på
infrastruktur og miljøspørsmål som flom, tørke og bushfires.
Australia er det tørreste bebodde kontinentet på jorden, noe
som gjør det spesielt utsatt for utfordringene i klimaendringene.
Australia er hjemme for 10 prosent av verdens biologiske
mangfold, og et stort antall av dens flora og fauna eksisterer
ingen andre steder i verden. Australia er det tørreste bebodde
kontinentet på jorden, noe som gjør det spesielt utsatt for
utfordringene i klimaendringene. Australia er hjemme for 10



prosent av verdens biologiske mangfold, og et stort antall av
dens flora og fauna eksisterer ingen andre steder i verden.
Australia er det tørreste bebodde kontinentet på jorden, noe
som gjør det spesielt utsatt for utfordringene i klimaendringene.
Australia er hjemme for 10 prosent av verdens biologiske
mangfold, og et stort antall av dens flora og fauna eksisterer
ingen andre steder i verden.

Geografi av Australia

Hvor på kloden er Australia?
Plasseringen av dette landet er Oseania, kontinent mellom Det
indiske hav og det sørlige Stillehavet. Totalt areal på Australia er
7,741,220 km2, hvorav 7,682,300 km2 er land. Dette er et av
de største landene i verden. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: meste lavt platå med
ørkener; fruktbar slett i sørøst. Det laveste punktet på Australia
er Lake Eyre -15 m, det høyeste punktet Mount Kosciuszko
2.228 m. Og klimaet er generelt tørket til semiarid; temperert i
sør og øst; tropisk i nord for det.

Innbyggere av Australia
La oss se hvor mange mennesker bor i Australia.

Nummeret er: 23,232,413 (7/2017 anslag). Så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Engelsk 25,9%, australsk
25,4%, irsk 7,5%, skotsk 6,4%, italiensk 3,3%, tysk 3,2%,
kinesisk 3,1%, indisk 1,4 %, Gresk 1,4%, nederlandsk 1,2%,



annen 15,8% (inkluderer australske aboriginal .5%), uspesifisert
5,4%. Hva er språkene i Australia? engelsk 76,8%, mandarin
1,6%, italiensk 1,4%, arabisk 1,3%, gresk 1,2%, kantonesisk
1,2%, vietnamesisk 1,1%, andre 10,4%, uspesifisert 5% (2011
est.). Og religioner: Protestantiske 23,1%, andre kristne 4,2%,
muslimske katolske 22,6%, andre kristne 4,2%, kristne 4,3%,
presbyterianere og reformerte 2,3%, baptist 1,5%, pinsel 1,1%,
lutherske 7,7%, andre protestantiske 2,6%, buddhistisk 2,4%,
ortodokse 2,3% (øst-ortodokse 2,1%, orientalsk ortodokse
.2%), hinduistisk 1,9%, annen 1,3%, ingen 30,1%, uspesifisert
9,6% (2016 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 38.7 år.
Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 82.3 år. Hvor bor folk
i Australia? Her: Befolkningen ligger hovedsakelig i periferien,
med den høyeste konsentrasjonen av mennesker bosatt i sørøst;
et sekundært befolkningssenter ligger i og rundt Perth i vest; av
stater og territorier har New South Wales langt den største
befolkningen; Interiøret, eller "outback", har en veldig sparsom
befolkning. De store byområdene av Australia er: Sydney 4.505
millioner; Melbourne 4,203 millioner; Brisbane 2.202 millioner;
Perth 1,861 millioner; Adelaide 1,256 millioner; Canberra
(hovedstaden) 423 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Australia
Hovedstaden Australia er Canberra og regjeringen type

Parlamentarisk demokrati (føderal parlament) under et
konstitusjonelt monarki; en Commonwealth-rike. La oss ta en
titt på de administrative divisjonene - 6 stater og 2 territorier;



Australias hovedstadsområde, New South Wales, Northern
Territory, Queensland, Sør-Australia, Tasmania, Victoria, Vest-
Australia. Når det gjelder økonomien til Australia, er viktige
industriprodukter gruvedrift, industri og transport utstyr,
matvareindustrien, kjemisk industri, stål. Viktige
landbruksprodukter er hvete, bygg, sukkerrør, frukt; storfe, sau,
fjærfe. De viktigste eksportvarene er kull, jernmalm, gull, kjøtt,
ull, alumina, hvete, maskiner og transportmidler og de viktigste
eksportpartnerne er Kina 30,5%, Japan 12,4%, USA 6,5%,
Sør-Korea 6,1% (2016). De viktigste importvarene er
maskiner og transportutstyr, datamaskiner og kontormaskiner,
telekommunikasjonsutstyr og deler; råolje og
petroleumsprodukter og de viktigste importpartnerne er Kina
23,4%, USA 11,5%, Japan 7,8%, Thailand 5,6%, Tyskland
5,3%, Sør-Korea 4,3% (2016). Hvor rik er Australia og hvor
rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $49,900 (2017 anslag). Dette betyr at folk er
rike i gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Australia
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Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Østerrike

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Østerrike.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Østerrike. Men la oss starte med landflagget Østerrike her:
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Østerrike - Oversikt:
Hva bør du vite om Østerrike? La oss starte med dette:

Når kraftmakt for det store østro-ungarske imperiet ble
Østerrike, redusert til en liten republikk etter nederlaget i Første
verdenskrig. Etter anneksjon av nazistiske tyskland i 1938 og
etterfølgende okkupasjon av de seirende allierte i 1945 var
Østerrikes status uklart for et tiår. En statstraktat inngått i 1955
avsluttet okkupasjonen, anerkjent Østerrikes uavhengighet og
forbød forening med Tyskland. En konstitusjonell lov som
samme år erklærte landets "evig nøytralitet" som en betingelse
for sovjetisk militær tilbaketrekking. Sovjetunionens
sammenbrudd i 1991 og Østerrikes inntreden i EU i 1995 har
endret betydningen av denne nøytraliteten. Et velstående,
demokratisk land, Østerrike kom inn i EUs økonomiske og
monetære union i 1999.

Geografi av Østerrike

Hvor på kloden er Østerrike?
Plasseringen av dette landet er Sentral-Europa,. Totalt areal på



Østerrike er 83,871 km2, hvorav 82,445 km2 er land. Så dette
er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i
landet? På denne måten: meste fjell (Alpene) i vest og sør;
hovedsakelig flatt eller forsiktig skrånende langs de østlige og
nordlige kantene. Det laveste punktet på Østerrike er
Neusiedler See 115 m, det høyeste punktet Grossglockner 3
798 m. Og klimaet er temperert; kontinentale, overskyet; kaldt
vintre med hyppig regn og litt snø i lavlandet og snø i fjellene;
moderate somre med sporadisk dusj for det.

Innbyggere av Østerrike
La oss se hvor mange mennesker bor i Østerrike.

Nummeret er: 8,754,413 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? Østerrikere 91,1%,
tidligere Yugoslavs 4% (inkluderer kroatere, slovere, serbere og
bosniakker), tyrkere 1,6%, tyskere 0,9%, andre eller
uspesifiserte 2,4% (2001 folketelling). Hva er språkene i
Østerrike? tysk (offisiell landsomfattende) 88,6%, tyrkisk
2,3%, serbisk 2,2% (2001 est.). Og religioner: Katolsk 73,8%
(inkluderer romersk-katolske 73,6%, andre katolske 0,2% ),
Protestantiske 4,9%, muslimske 4,2%, ortodokse 2,2%, andre
0,8% (inkluderer andre kristne), ingen 12%, uspesifiserte 2%
(2001 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 44 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 81.6 år. Hvor bor folk i
Østerrike? Her: Nord og østlige deler av landet er mer tett
befolket; nesten to tredjedeler av befolkningen bor i urbane



områder. De store byområdene av Østerrike er: Wien
(hovedstaden) 1.753 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Østerrike
Hovedstaden Østerrike er Wien og regjeringen type

Føderale parlamentariske republikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 9 stater (Bundeslaender, singular -
Bundesland); Burgenland, Kaernten (Kärnten),
Niederoesterreich (Niederösterreich), Oberoesterreich (Øvre
Østerrike), Salzburg, Steiermark, Tyrol (Tyrol), Vorarlberg,
Wien (Wien). Når det gjelder økonomien til Østerrike, er
viktige industriprodukter konstruksjon, maskiner, kjøretøy og
deler, mat, metaller, kjemikalier, tømmer, papir og papp,
kommunikasjonsutstyr, turisme. Viktige landbruksprodukter er
Korn, poteter, vin, frukt; meieriprodukter, storfe, griser, fjærfe;
tømmer og andre skogbruksprodukter. De viktigste
eksportvarene er maskiner og utstyr, motorvogner og deler,
papir og papp, metallvarer, kjemikalier, jern og stål, tekstiler,
matvarer og de viktigste eksportpartnerne er Tyskland 29,9%,
USA 6,3%, Italia 6,2%, Sveits 5,7%, Slovakia 4,4% (2016).
De viktigste importvarene er Maskiner og utstyr, motorvogner,
kjemikalier, metallvarer, olje og oljeprodukter, naturgass;
matvarer og de viktigste importpartnerne er Tyskland 42,5%,
Italia 6%, Sveits 5,6%, Tsjekkia 4,4%, Nederland 4% (2016).
Hvor rik er Østerrike og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $49,200 (2017
anslag). Dette betyr at folk er rike i gjennomsnitt her. La oss
legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og



tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 4% (2014 anslag).

Kart over Østerrike
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Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser
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Aserbajdsjan

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til
Aserbajdsjan. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Aserbajdsjan. Men la oss starte med
landflagget Aserbajdsjan her:
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Aserbajdsjan - Oversikt:
Hva bør du vite om Aserbajdsjan? La oss starte med dette:

Aserbajdsjan - en nasjon med en majoritet - tyrkisk og
majoritets-shia muslimsk befolkning - var kort uavhengig (fra
1918 til 1920) etter det russiske imperiums sammenbrudd; Det
ble senere innlemmet i Sovjetunionen i syv tiår. Aserbajdsjan
har ennå ikke løst sin konflikt med Armenia over Nagorno-
Karabakh, en hovedsakelig etnisk armensk befolkning som
Moskva anerkjente i 1923 som en autonom republikk i Sovjet-
Aserbajdsjan etter at Armenia og Aserbajdsjan bestred
territoriumets status. Armenia og Aserbajdsjan reignited sin tvist
over området i 1988; kampen økte militært etter at begge land
oppnådde uavhengighet fra Sovjetunionen i 1991. I mai 1994,
da en våpenhvile tok tak i, etniske armenske styrker holdt ikke
bare Nagorno-Karabakh, men også syv omkringliggende
provinser i Aserbajdsjan. OSSE Minsk-gruppen, medformann i
USA, Frankrike og Russland, er rammen som er etablert for å
formidle en fredelig konfliktløsning. Korrupsjon i landet er
utbredt, og regjeringen, som eliminerte presidentklausulene i en
folkeavstemning i 2009 og godkjente å forlenge presidentvalget
fra 5 til 7 år i 2016, er blitt anklaget for autoritarisme. Selv om
fattigdomsraten er redusert og infrastrukturinvesteringene har
økt vesentlig de siste årene på grunn av inntekter fra olje- og
gassproduksjon, har reformene ikke tilstrekkelig tatt opp
svakheter i de fleste offentlige institusjoner, særlig i utdannings-
og helsesektoren, samt domstolssystemet . ledet av USA,



Frankrike og Russland, er rammen for å formidle en fredelig
løsning på konflikten. Korrupsjon i landet er utbredt, og
regjeringen, som eliminerte presidentklausulene i en
folkeavstemning i 2009 og godkjente å forlenge presidentvalget
fra 5 til 7 år i 2016, er blitt anklaget for autoritarisme. Selv om
fattigdomsraten er redusert og infrastrukturinvesteringene har
økt vesentlig de siste årene på grunn av inntekter fra olje- og
gassproduksjon, har reformene ikke tilstrekkelig tatt opp
svakheter i de fleste offentlige institusjoner, særlig i utdannings-
og helsesektoren, samt domstolssystemet . ledet av USA,
Frankrike og Russland, er rammen for å formidle en fredelig
løsning på konflikten. Korrupsjon i landet er utbredt, og
regjeringen, som eliminerte presidentklausulene i en
folkeavstemning i 2009 og godkjente å forlenge presidentvalget
fra 5 til 7 år i 2016, er blitt anklaget for autoritarisme. Selv om
fattigdomsraten er redusert og infrastrukturinvesteringene har
økt vesentlig de siste årene på grunn av inntekter fra olje- og
gassproduksjon, har reformene ikke tilstrekkelig tatt opp
svakheter i de fleste offentlige institusjoner, særlig i utdannings-
og helsesektoren, samt domstolssystemet . som eliminert
presidentklausulene i en folkeavstemning i 2009 og godkjente å
forlenge presidentvalget fra 5 til 7 år i 2016, er blitt anklaget for
autoritarisme. Selv om fattigdomsraten er redusert og
infrastrukturinvesteringene har økt vesentlig de siste årene på
grunn av inntekter fra olje- og gassproduksjon, har reformene
ikke tilstrekkelig tatt opp svakheter i de fleste offentlige
institusjoner, særlig i utdannings- og helsesektoren, samt
domstolssystemet . som eliminert presidentklausulene i en



folkeavstemning i 2009 og godkjente å forlenge presidentvalget
fra 5 til 7 år i 2016, er blitt anklaget for autoritarisme. Selv om
fattigdomsraten er redusert og infrastrukturinvesteringene har
økt vesentlig de siste årene på grunn av inntekter fra olje- og
gassproduksjon, har reformene ikke tilstrekkelig tatt opp
svakheter i de fleste offentlige institusjoner, særlig i utdannings-
og helsesektoren, samt domstolssystemet .

Geografi av Aserbajdsjan

Hvor på kloden er Aserbajdsjan?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Asia, grenser til
Kaspiasjøen, mellom Iran og Russland, med en liten europeisk
del nord for Kaukasus-området. Totalt areal på Aserbajdsjan
er 86,600 km2, hvorav 82,629 km2 er land. Så dette er ikke et
stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På
denne måten: stor flat Kur-Araz Ovaligi (Kura- Araks
Lowland, mye av det under havnivå) med Great Kaukasus-
fjellene i nord, Qarabag Yaylasi (Karabakh Upland) i vest;
Baku ligger på Abseron Yasaqligi (Apsheronhalvøya) som
strekker seg til Kaspiskehavet. Det laveste punktet på
Aserbajdsjan er Kaspiskehavet -28 m, det høyeste punktet
Bazarduzu Dagi 4 466 m. Og klimaet er tørr, semiarid steppe.



Innbyggere av Aserbajdsjan
La oss se hvor mange mennesker bor i Aserbajdsjan.

Nummeret er: 9,961,396 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? Aserbajdsjan 91,6%,
Lezghin 2%, Russisk 1,3%, Armensk 1,3%, Talysh 1,3%,
Andre 2,4%. Hva er språkene i Aserbajdsjan? Aserbajdsjan.
Og religioner: Muslimsk 96,9% (hovedsakelig Shia), Christian
3%, andre. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 31.3 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 72.8 år. Hvor bor folk i
Aserbajdsjan? Her: Høyeste befolkningsdensitet (Azeri)
(offisiell) 92,5%, Russisk 1,4%, Armensk 1,4% finnes i den
østlige delen av fylket, i og rundt Baku; bortsett fra mindre
urbaniserte områder, har resten av landet en ganske lett og jevnt
fordelt befolkning. De store byområdene av Aserbajdsjan er:
BAKU (kapital) 2.374 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Aserbajdsjan
Hovedstaden Aserbajdsjan er Baku (Baki, Baky) og

regjeringen type president republikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 66 rayoner (rayonlar; rayon -
singular), 11 byer. Når det gjelder økonomien til Aserbajdsjan,
er viktige industriprodukter petroleum og petroleumsprodukter,
naturgass, oljefelt utstyr; stål, jernmalm; sement; kjemikalier og
petrokjemikalier; tekstiler. Viktige landbruksprodukter er Frukt,
grønnsaker, korn, ris, druer, te, bomull, tobakk; storfe, griser,
sauer, geiter. De viktigste eksportvarene er olje og gass omtrent
90%, maskiner, matvarer, bomull og de viktigste



eksportpartnerne er Italia 19,9%, Tyskland 10,5%, Frankrike
8%, Indonesia 5,8%, Tsjekkia 5,2% (2016). De viktigste
importvarene er maskiner og utstyr, matvarer, metaller,
kjemikalier og de viktigste importpartnerne er Russland 15,7%,
Tyrkia 12,5%, USA 9,6%, Tyskland 7,5%, Italia 6,7 %, Japan
6,2%, Kina 5,4%, Storbritannia 5,4% (2016). Hvor rik er
Aserbajdsjan og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $17,400 (2017 anslag).
Dette er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 4.9%
(2015 anslag).

Kart over Aserbajdsjan
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Bahamas

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Bahamas.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Bahamas. Men la oss starte med landflagget Bahamas her:
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Bahamas - Oversikt:
Hva bør du vite om Bahamas? La oss starte med dette:

Lucayan indianere bebodde øyene da Christopher Columbus
først satte foten i den nye verden på San Salvador i 1492.
Britisk bosetting av øyene begynte i 1647; øyene ble en koloni i
1783. Piratkopiering blomstret i det 17. og 18. århundre på
grunn av Bahamas nærhet til ruter. Siden oppnåelsen av
uavhengighet fra Storbritannia i 1973, har Bahamas blomstret
gjennom turisme, internasjonal bank og investeringsstyring. På
grunn av beliggenheten er landet et viktig omlastingspunkt for
ulovlige rusmidler, særlig forsendelser til USA og Europa, og
territoriet brukes til å smugle ulovlige innvandrere inn i USA.

Geografi av Bahamas

Hvor på kloden er Bahamas?
Plasseringen av dette landet er kjede av øyer i Nord-
Atlanterhavet, sørøst for Florida, nordøst for Cuba. Totalt areal
på Bahamas er 13,880 km2, hvorav 10,010 km2 er land. Så
dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i
landet? På denne måten: lange, flate korallformasjoner med
noen lavt avrundede åser. Det laveste punktet på Bahamas er
Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet Mount Alvernia på Cat
Island 64 m. Og klimaet er tropisk marine; moderat av varmt



vann i Gulf Stream.

Innbyggere av Bahamas
La oss se hvor mange mennesker bor i Bahamas.

Nummeret er: 329,988. Så ikke så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? svart 90,6%, hvit 4,7%, svart og hvit 2,1%,
andre 1,9%, uspesifisert 0,7% (2010 est.). Hva er språkene i
Bahamas? Engelsk (offisiell), kreolsk (blant haitiske
innvandrere). Og religioner: Protestantiske 69,9% (inkludert
baptist 34,9%, anglikanske 13,7%, pinsedag 8,9% syvende
dag adventist 4,4%, metodist 3,6%, gud kirke 1,9%, brødre
1,6%), romersk-katolske 12%, andre kristne 13% 1,1
prosent), andre 0,6%, ingen 1,9%, uspesifisert 2,6% (2010
est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 32 år. Vi må legge til
at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 72.6 år. Hvor bor folk i Bahamas? Her: fleste
av befolkningen bor i byområder, med to tredjedeler som bor
på New Providence Island hvor Nassau er ligger. De store
byområdene av Bahamas er: Nassau (hovedstaden) 267 000
(2014).

Regjeringen og økonomien av Bahamas
Hovedstaden Bahamas er Nassau og regjeringen type

parlamentarisk demokrati (parlament) under et konstitusjonelt
monarki; en Commonwealth-riket. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 31 distrikter; Acklins Islands, Berry
Islands, Bimini, Black Point, Cat Island, Central Abaco, Central
Andros, Central Eleuthera, Freeport, Crooked Island og Long



Cay, Øst Grand Bahama, Exuma, Grand Cay, Harbour Island,
Hope Town, Inagua, Long Island, Mangrove Cay, Mayaguana,
Moore Island, North Abaco, North Andros, North Eleuthera,
Ragged Island, Rum Cay, San Salvador, Sør-Abaco, Sør-
Andros, South Eleuthera, Spanish Wells, West Grand Bahama.
Når det gjelder økonomien til Bahamas, er viktige
industriprodukter turisme, bank, olje bunkering, maritime
næringer, omlastning og logistikk, salt, aragonitt, legemidler.
Viktige landbruksprodukter er Sitrus, grønnsaker; fjærfe. De
viktigste eksportvarene er Rock hummer, aragonitt, rå salt,
polystyren produkter og de viktigste eksportpartnerne er USA
53,4%, Namibia 31,4% (2016). De viktigste importvarene er
maskiner og transportutstyr, produsenter, kjemikalier,
mineralbrensel; mat og levende dyr og de viktigste
importpartnerne er USA 81,8% (2016). Hvor rik er Bahamas
og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $25,100 (2017 anslag). Dette betyr at
levestandarden er god her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 9.3%
(2010 anslag).

Kart over Bahamas
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Bahrain

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Bahrain.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Bahrain. Men la oss starte med landflagget Bahrain her:
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Bahrain - Oversikt:
Hva bør du vite om Bahrain? La oss starte med dette: I

1783 tok familien Sunni Al-Khalifa makt i Bahrain. For å sikre
disse beholdningene inngikk det en rekke traktater med
Storbritannia i 1800-tallet som gjorde Bahrain til et britisk
protektorat. Skjærgården oppnådde sin uavhengighet i 1971.
En jevn nedgang i oljeproduksjonen og reserver siden 1970
førte til at Bahrain tok til rette for å diversifisere sin økonomi, i
ferd med å utvikle petroleumsforedling og raffinering,
aluminiumsproduksjon, og gjestfrihet og detaljhandel. Det har
også forsøkt å bli et ledende regionalt banksenter, særlig med
hensyn til islamsk finans. Bahrain er liten størrelse, sentral
beliggenhet blant Gulf-landene, økonomisk avhengighet av
Saudi-Arabia, og nærhet til Iran krever at det skal spille en
delikat balansehandling i utenrikspolitikken blant sine større
naboer. Dens utenrikspolitiske aktiviteter faller vanligvis i tråd
med Saudi-Arabia og UAE. Den sunnimske kongelige familien
har lenge slitt med å håndtere relasjoner med sin store Shia-
majoritetsbefolkning. I begynnelsen av 2011, blant arabiske
opprør andre steder i regionen, konfronterte Bahraini-
regjeringen lignende prodemokrati og reformerte protester
hjemme med politiet og militære handlinger, blant annet ved å
deploye sikkerhetsstyrker fra Gulf Cooperation Council til
Bahrain. Politiske samtaler i løpet av 2014 mellom regjeringen
og opposisjonen og lojalistiske politiske grupper klarte ikke å



nå en avtale, og oppfordret opposisjonspolitiske samfunn til å
boikotte lovgivnings- og kommunalvalg i slutten av 2014.
Fortsatt misnøye med politisk status quo fortsetter å føre til
sporadiske sammenstøt mellom demonstranter og
sikkerhetsstyrker. Den sunnimske kongelige familien har lenge
slitt med å håndtere relasjoner med sin store Shia-
majoritetsbefolkning. I begynnelsen av 2011, blant arabiske
opprør andre steder i regionen, konfronterte Bahraini-
regjeringen lignende prodemokrati og reformerte protester
hjemme med politiet og militære handlinger, blant annet ved å
deploye sikkerhetsstyrker fra Gulf Cooperation Council til
Bahrain. Politiske samtaler i løpet av 2014 mellom regjeringen
og opposisjonen og lojalistiske politiske grupper klarte ikke å
nå en avtale, og oppfordret opposisjonspolitiske samfunn til å
boikotte lovgivnings- og kommunalvalg i slutten av 2014.
Fortsatt misnøye med politisk status quo fortsetter å føre til
sporadiske sammenstøt mellom demonstranter og
sikkerhetsstyrker. Den sunnimske kongelige familien har lenge
slitt med å håndtere relasjoner med sin store Shia-
majoritetsbefolkning. I begynnelsen av 2011, blant arabiske
opprør andre steder i regionen, konfronterte Bahraini-
regjeringen lignende prodemokrati og reformerte protester
hjemme med politiet og militære handlinger, blant annet ved å
deploye sikkerhetsstyrker fra Gulf Cooperation Council til
Bahrain. Politiske samtaler i løpet av 2014 mellom regjeringen
og opposisjonen og lojalistiske politiske grupper klarte ikke å
nå en avtale, og oppfordret opposisjonspolitiske samfunn til å
boikotte lovgivnings- og kommunalvalg i slutten av 2014.



Fortsatt misnøye med politisk status quo fortsetter å føre til
sporadiske sammenstøt mellom demonstranter og
sikkerhetsstyrker. Midt i arabiske opprør andre steder i
regionen konfronterte Bahraini-regjeringen lignende
prodemokrati og reformerte protester hjemme med politiet og
militære tiltak, blant annet ved å deploye sikkerhetsstyrker fra
Gulf Cooperation Council til Bahrain. Politiske samtaler i løpet
av 2014 mellom regjeringen og opposisjonen og lojalistiske
politiske grupper klarte ikke å nå en avtale, og oppfordret
opposisjonspolitiske samfunn til å boikotte lovgivnings- og
kommunestyrevalg i slutten av 2014. Fortsatt misnøye med
politisk status quo fortsetter å føre til sporadiske sammenstøt
mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker. Midt i arabiske
opprør andre steder i regionen konfronterte Bahraini-
regjeringen lignende prodemokrati og reformerte protester
hjemme med politiet og militære tiltak, blant annet ved å
deploye sikkerhetsstyrker fra Gulf Cooperation Council til
Bahrain. Politiske samtaler i løpet av 2014 mellom regjeringen
og opposisjonen og lojalistiske politiske grupper klarte ikke å
nå en avtale, og oppfordret opposisjonspolitiske samfunn til å
boikotte lovgivnings- og kommunalvalg i slutten av 2014.
Fortsatt misnøye med politisk status quo fortsetter å føre til
sporadiske sammenstøt mellom demonstranter og
sikkerhetsstyrker.

Geografi av Bahrain



Hvor på kloden er Bahrain?
Plasseringen av dette landet er Midtøsten, skjærgård i Persia,
øst for Saudi-Arabia. Totalt areal på Bahrain er 760 km2,
hvorav 760 km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: mest lavt
ørken, vanlig, stigende forsiktig til lavt sentral eskarp. Det
laveste punktet på Bahrain er Persisk Gulf 0 m, det høyeste
punktet Jabal ad Dukhan 135 m. Og klimaet er tørr; milde,
hyggelige vintre; veldig varme, fuktige somre,.

Innbyggere av Bahrain
La oss se hvor mange mennesker bor i Bahrain. Nummeret

er: 1,410,942 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker
bor her. Hvem bor her? Bahraini 46%, asiatisk 45,5%, andre
arabiske 4,7%, afrikanske 1,6%, europeiske 1%, andre 1,2%
(inkluderer landstater i Gulf-landene, nord- og sør-amerikanere
og sjømenn) (2010 est.). Hva er språkene i Bahrain? Arabisk ,
Engelsk, farsi, urdu. Og religioner: muslimsk 70,3%, kristen
14,5%, hinduistisk 9,8%, buddhistisk 2,5%, jødisk 0,6%,
folkelig religion. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 32.3 år. Vi
må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket
er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede



levetid (ved fødselen)? Dette: 79 år. Hvor bor folk i Bahrain?
Her: Minste befolkning i golfstater, men urbaniseringsfrekvensen
overstiger 90% ; Største bosetningskonsentrasjon finnes på den
nordligste delen av øya i og rundt Manamah og Al Muharraq.
De store byområdene av Bahrain er: Manama (hovedstad) 411
000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Bahrain
Hovedstaden Bahrain er Manama og regjeringen type

konstitusjonell monarki. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 4 governorates (muhafazat, singular - muhafazah);
Asimah (Capital), Janubiyah (Sør), Muharraq, Shamaliyah
(Nord). Når det gjelder økonomien til Bahrain, er viktige
industriprodukter og raffinering, aluminiumsmelting,
jernpelletisering, gjødsel, islamsk og offshore banking,
forsikring, skipreparasjon, turisme. Viktige landbruksprodukter
er Frukt, grønnsaker; fjærfe, meieriprodukter; reker, fiskeolje.
De viktigste eksportvarene er petroleum og
petroleumsprodukter, aluminium, tekstiler og de viktigste
eksportpartnerne er Saudi-Arabia 18,3%, UAE 17,5%, USA
11,1% Japan 8,7%, Qatar 4,8%, Kina 4,2% (2016). De
viktigste importvarene er Råolje, maskiner, kjemikalier og de
viktigste importpartnerne er Kina 9,7%, USA 8,6%, UAE
7,4%, Japan 6,1%, Saudi Arabia 5,5%. Hvor rik er Bahrain og
hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $51,800 (2017 anslag). Dette betyr at
folk er rike i gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et



viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.
Kart over Bahrain
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Bangladesh

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Bangladesh.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Bangladesh. Men la oss starte med landflagget Bangladesh her:
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Bangladesh - Oversikt:
Hva bør du vite om Bangladesh? La oss starte med dette:

Den enorme deltaregionen dannet ved sammenløpet av Ganges-
og Brahmaputra-elva-systemene - nå referert til som
Bangladesh - var en løst innpost av ulike imperier sentrert på
Gangetisk slette for mye av det første årtusen-e.Kr. Muslimske
konverteringer og bosetning i regionen begynte i det 10.
århundre, hovedsakelig fra arabiske og persiske handelsmenn
og predikanter. Europeere etablerte handelsposter i området i
det 16. århundre. Til slutt ble området kjent som bengal,
hovedsakelig hinduistisk i den vestlige delen og mest muslim i
den østlige delen, en del av britisk India. Partisjonen i 1947
resulterte i en østfløy av Pakistan i det muslimske
flertallsområdet, som ble Øst-Pakistan. Kall for større autonomi
og fiendskap mellom de østlige og vestlige vingene i Pakistan
førte til en bengalsk uavhengighetsbevegelse. Den bevegelsen,
Den regjeringen returnerte landet til full demokratisk styre i
desember 2008 med valg av AL og statsminister Sheikh Hasina.
I januar 2014 vant AL den nasjonale valget med overveldende
flertall etter at BNP boikoterte, og utvidet Hasinas periode som
statsminister. Med hjelp av internasjonal bistand har Bangladesh
redusert fattigdomsgraden fra over halvparten til mindre enn en
tredjedel, oppnådd tusenårsmål for mødre og barns helse, og
gjort store framskritt innen mattrygghet siden uavhengighet.
Økonomien har vokst med et årlig gjennomsnitt på ca 6% de



siste to tiårene, og landet nådde Verdensbankens laveste
mellompoengstatus i 2015. den etablerte AL vant nasjonalvalget
med overveldende flertall etter at BNP boikoterte, og utvidet
Hasinas periode som statsminister. Med hjelp av internasjonal
bistand har Bangladesh redusert fattigdomsgraden fra over
halvparten til mindre enn en tredjedel, oppnådd tusenårsmål for
mødre og barns helse, og gjort store framskritt innen
mattrygghet siden uavhengighet. Økonomien har vokst med et
årlig gjennomsnitt på ca 6% de siste to tiårene, og landet nådde
Verdensbankens laveste mellompoengstatus i 2015. den
etablerte AL vant nasjonalvalget med overveldende flertall etter
at BNP boikoterte, og utvidet Hasinas periode som
statsminister. Med hjelp av internasjonal bistand har Bangladesh
redusert fattigdomsgraden fra over halvparten til mindre enn en
tredjedel, oppnådd tusenårsmål for mødre og barns helse, og
gjort store framskritt innen mattrygghet siden uavhengighet.
Økonomien har vokst med et årlig gjennomsnitt på ca 6% de
siste to tiårene, og landet nådde Verdensbankens laveste
mellompoengstatus i 2015. og har gjort store fremskritt innen
mattrygghet siden uavhengighet. Økonomien har vokst med et
årlig gjennomsnitt på ca 6% de siste to tiårene, og landet nådde
Verdensbankens laveste mellompoengstatus i 2015. og har gjort
store fremskritt innen mattrygghet siden uavhengighet.
Økonomien har vokst med et årlig gjennomsnitt på ca 6% de
siste to tiårene, og landet nådde Verdensbankens laveste
mellompoengstatus i 2015.

Geografi av Bangladesh



Hvor på kloden er Bangladesh?
Plasseringen av dette landet er Sør-Asia, grenser til
Bengalbukta, mellom Burma og India. Totalt areal på
Bangladesh er 148,460 km2, hvorav 130,170 km2 er land. Så
dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: hovedsakelig flat alluvial slett; kupert i
sørøst. Det laveste punktet på Bangladesh er Indisk hav 0 m,
det høyeste punktet Keokradong 1,230 m. Og klimaet er
tropisk; mild vinter (oktober til mars); varm, fuktig sommer
(mars til juni); fuktig, varm regnfull monsun (juni til oktober),.

Innbyggere av Bangladesh
La oss se hvor mange mennesker bor i Bangladesh.

Nummeret er: 157,826,578 (7/2017 anslag). Så dette landet er
blant de mest folkerike i verden. Hvem bor her? Bengalske
minst 98%, etniske grupper 1,1%. Hva er språkene i
Bangladesh? Bangla 98,8% (offisiell, også kjent som bengali),
andre 1,2% (2011 est.). Og religioner: muslimske 89,1%,
hinduistiske 10%, andre 0,9% (inkluderer buddhistiske, kristne)
(2013 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 26.7 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er



eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 73.4 år. Hvor bor folk i
Bangladesh? Her: dette er ukjent. De store byområdene av
Bangladesh er: Dhaka (kapital) 17.598 millioner; Chittagong
4.539 millioner; Khulna 1.022 millioner; Rajshahi 844,000
(2015).

Regjeringen og økonomien av Bangladesh
Hovedstaden Bangladesh er Dhaka og regjeringen type

parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 8 divisjoner; Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna,
Mymensingh, Rajshahi, Rangpur, Sylhet. Når det gjelder
økonomien til Bangladesh, er viktige industriprodukter jute,
bomull, klær, papir, lær, gjødsel, jern og stål, sement,
petroleumsprodukter, tobakk, legemidler, keramikk, te, salt,
sukker, spiselige oljer, såpe og vaskemiddel, metallprodukter,
elektrisitet, naturgass. Viktige landbruksprodukter er Ris, jute,
te, hvete , sukkerrør, poteter, tobakk, pulser, oljefrø, krydder,
frukt; biff, melk, fjærfe. De viktigste eksportvarene er plagg,
strikkevarer, landbruksprodukter, frossen mat (fisk og sjømat),
jute og jute varer, lÃ og de viktigste eksportpartnerne er
amerikanske 13,1%, Tyskland 12,7%, UK 8,6%, Frankrike
5,1%, Spania 5% (2016). De viktigste importvarene er bomull,
maskiner og utstyr, kjemikalier, jern og stål, næringsmidler og
de viktigste importpartnerne er Kina 24,3%, India 13,4%,
Singapore 5,1%, Japan 4,5% (2016). Hvor rik er Bangladesh
og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $4,200 (2017 anslag). Dette er et svært
lavt antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt



per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 31.5% (2010 anslag).

Kart over Bangladesh
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Barbados

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Barbados.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Barbados. Men la oss starte med landflagget Barbados her:
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Barbados - Oversikt:
Hva bør du vite om Barbados? La oss starte med dette:

Øya var ubebodd da den først ble bosatt av britene i 1627.
Afrikanske slaver arbeidet sukkerplantasjene etablert på øya til
1834 da slaveriet ble avskaffet. Økonomien var sterkt avhengig
av produksjon av sukker, rom og melasse gjennom det meste
av det 20. århundre. Den gradvise innføringen av sosiale og
politiske reformer i 1940- og 1950-tallet førte til fullstendig
uavhengighet fra Storbritannia i 1966. På 1990-tallet overgikk
turisme og produksjon sukkerindustrien i økonomisk betydning.

Geografi av Barbados

Hvor på kloden er Barbados?
Plasseringen av dette landet er Karibien, øy i Nord-
Atlanterhavet, nordøst for Venezuela. Totalt areal på Barbados
er 430 km2, hvorav 430 km2 er land. Så dette er ganske lite
land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne
måten: relativt flatt; stiger forsiktig til det sentrale høylandet. Det
laveste punktet på Barbados er Atlanten 0 m, det høyeste
punktet Mount Hillaby 336 m. Og klimaet er tropisk; regntiden
(juni til oktober).



Innbyggere av Barbados
La oss se hvor mange mennesker bor i Barbados.

Nummeret er: 292,336 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? svart 92,4%, hvit 2,7%,
blandet 3,1%, østindisk 1,3%, andre 0,2% uspesifisert 0,2%
(2010 est.). Hva er språkene i Barbados? engelsk
(Engelskbasert kreolsk språk, allment snakkes i uformelle
innstillinger). Og religioner: Protestantiske 66,4% (inkluderer
anglikanske 23,9%, andre pinseminner 19,5%, adventistiske
5,9%, metodist 4,2%, Wesleyan 3,4%, nazarene 3,2%, Guds
kirke 2,4%, baptist 1,8%, Moravian 1,2%, andre
protestantiske 0,9%), romersk-katolske 3,8%, andre kristne
5,4% (inkluderer Jehovas vitne 2,0%, andre 3,4%), Rastafarian
1%, andre 1,5%, ingen 20,6%, uspesifiserte 1,2% 2010 est.).
Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 38.6 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 75.5 år. Hvor bor folk i Barbados? Her: Mest
tett befolkede land i østlige karibiske øyer; Omtrent en tredjedel
bor i byområder. De store byområdene av Barbados er:
Bridgetown (hovedstad) 90.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Barbados
Hovedstaden Barbados er Bridgetown og regjeringen type

parlamentarisk demokrati (parlament) under et konstitusjonelt
monarki; en Commonwealth-rike. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 11 parishes og 1 by; Bridgetown,
Barbados, Saint Andrew, Saint George, Saint James, Saint
John, Saint Joseph, Saint Lucy, Saint Michael, Saint Peter, Saint



Philip, Saint Thomas. Når det gjelder økonomien til Barbados,
er viktige industriprodukter turisme, sukker, lett produksjon,
montering av komponenter for eksport. Viktige
landbruksprodukter er sukkerrør, grønnsaker, bomull. De
viktigste eksportvarene er produserer, sukker, melasse, rum,
andre næringsmidler og drikkevarer, kjemikalier, elektriske
komponenter og de viktigste eksportpartnerne er US 39,6%,
Trinidad og Tobago 8,9%, Guyana 5,2%, Kina 4,9%, Jamaica
4.8 St. Lucia 4,3% (2016). De viktigste importvarene er
forbruksvarer, maskiner, matvarer, byggematerialer, kjemikalier,
drivstoff, elektriske komponenter og de viktigste
importpartnerne er USA 39%, Trinidad og Tobago 13,4%,
Kina 7,3%, Storbritannia 4,8%. Hvor rik er Barbados og hvor
rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $17,500 (2017 anslag). Dette er ganske bra.
La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,
som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer
og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Barbados
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Hviterussland

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til
Hviterussland. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Hviterussland. Men la oss starte med
landflagget Hviterussland her:
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Hviterussland - Oversikt:
Hva bør du vite om Hviterussland? La oss starte med dette:

Etter syv årtier som en bestanddel av Sovjetunionen, oppnådde
Hviterussland sin uavhengighet i 1991. Den har beholdt
nærmere politiske og økonomiske bånd til Russland enn noen
av de andre tidligere sovjetrepublikkene. Hviterussland og
Russland undertegnet en traktat om en tostatlig union den 8.
desember 1999 med en større politisk og økonomisk
integrasjon. Selv om Hviterussland ble enige om et rammeverk
for å gjennomføre avtalen, har seriøs gjennomføring ennå ikke
skjedd. Siden valget i juli 1994 som landets første og eneste
direkte valgte president, har Aleksandr Lukashenko stadig
konsolidert sin makt gjennom autoritære midler og et sentralisert
økonomisk system. Regjeringsbegrensninger på politiske og
sivile friheter, ytringsfrihet og press, fredelig forsamling og
religion har vært på plass.

Geografi av Hviterussland

Hvor på kloden er Hviterussland?
Plasseringen av dette landet er Østeuropa, øst for Polen. Totalt



areal på Hviterussland er 207,600 km2, hvorav 202,900 km2 er
land. Så dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: generelt flatt med mye
marshland. Det laveste punktet på Hviterussland er Nyoman
River 90 m, det høyeste punktet Dzyarzhynskaya Hara 346 m.
Og klimaet er kalde vintre, kjølige og fuktige somre; overgang
mellom kontinentalt og maritimt.

Innbyggere av Hviterussland
La oss se hvor mange mennesker bor i Hviterussland.

Nummeret er: 9,549,747 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? Hviterussisk 83,7%,
Russisk 8,3%, Polsk 3,1%, Ukrainsk 1,7%, Andre 2,4%,
Uspesifisert 0,9% (2009 est.). Hva er språkene i
Hviterussland? Russisk (offisiell) 70,2%, hviterussisk (offisiell)
23,4%, andre 3,1% (inkluderer små polsk- og ukrainsktalende
minoriteter), uspesifisert 3,3% (2009 est.). Og religioner:
Ortodoks 48,3%, katolsk 7,1%, andre 3,5% -believers 41,1%
(2011 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 40 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 73 år. Hvor bor folk i
Hviterussland? Her: en ganske jevn fordeling gjennom det meste
av landet, med urbane områder tiltrekker større og tettere
befolkning. De store byområdene av Hviterussland er: Minsk
(kapital) 1,915 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Hviterussland
Hovedstaden Hviterussland er Minsk og regjeringen type



presidens republikk i navn, men faktisk en diktatur. La oss ta en
titt på de administrative divisjonene - 6 provinser (voblastsi,
singular - voblasts ') og 1 kommune (horad); Brest, Homyel
(Gomel), Horad Minsk (Minsk City), Hrodna (Grodno),
Mahilyow (Mogilev), Minsk, Vitsyebsk (Vitebsk). Når det
gjelder økonomien til Hviterussland, er viktige industriprodukter
metall maskinverktøy, traktorer, lastebiler, earthmovers,
motorsykler, syntetiske fibre, gjødsel, tekstiler, kjøleskap,
vaskemaskiner og andre husholdningsapparater. Viktige
landbruksprodukter er Korn, poteter, grønnsaker, sukkerroer,
lin; biff, melk. De viktigste eksportvarene er maskiner og utstyr,
mineralske produkter, kjemikalier, metaller, tekstiler, matvarer
og de viktigste eksportpartnerne er Russland 46,3%, Ukraina
12,2%, Storbritannia 4,6%, Tyskland 4% (2016). De viktigste
importvarene er mineralvarer, maskiner og utstyr, kjemikalier,
matvarer, metaller og de viktigste importpartnerne er Russland
55,5%, Kina 7,8%, Tyskland 4,9%, Polen 4,4% (2016). Hvor
rik er Hviterussland og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $18,600 (2017
anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 5.7%
(2016 anslag).

Kart over Hviterussland
 



Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Belgia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Belgia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Belgia. Men la oss starte med landflagget Belgia her:
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Belgia - Oversikt:
Hva bør du vite om Belgia? La oss starte med dette: Belgia

ble uavhengig av Nederland i 1830; Det var okkupert av
Tyskland under verdens krigene I og II. Landet har blomstret i
det siste halvt århundre som en moderne, teknologisk avansert
europeisk stat og medlem av NATO og EU. I de senere år har
politiske splittelser mellom den nederlandsktalende flammen i
nord og de fransktalende vallene i sør ført til konstitusjonelle
endringer som gir disse regionene formell anerkjennelse og
autonomi. Hovedstaden i Brussel er hjemsted for mange
internasjonale organisasjoner, inkludert EU og NATO.

Geografi av Belgia

Hvor på kloden er Belgia?
Plasseringen av dette landet er Vest-Europa, grenser til
Nordsjøen, mellom Frankrike og Nederland. Totalt areal på
Belgia er 30,528 km2, hvorav 30,278 km2 er land. Så dette er
ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet?
På denne måten: flate, kystnære sletter i nordvest, sentrale



bølgende åser, robuste fjell i Ardennes skog i sørøst. Det
laveste punktet på Belgia er Nordsjøen 0 m, det høyeste
punktet Botrange 694 m. Og klimaet er temperert; milde vintre,
kule somre; regnfulle, fuktige,.

Innbyggere av Belgia
La oss se hvor mange mennesker bor i Belgia. Nummeret

er: 11,491,346 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Belgisk 75%, Italiensk 4,1%,
Marokkansk 3,7%, Fransk 2,4%, Tyrkisk 2%, Nederlandsk
2%, Andre 12,8% (2011 est.). Hva er språkene i Belgia?
Nederlandsk (offisiell) 40%, tysk (offisiell) mindre enn 1%. Og
religioner: romersk katolsk 50%, protestantisk og annen kristen
2,5%, muslimsk 5%, jødisk 0,4%, buddhistisk 0,3%, ateist
9,2% ingen 32,6% (2009 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 41.4 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 81.1 år.
Hvor bor folk i Belgia? Her: mesteparten av befolkningen
konsentrert i de nordlige to tredjedelene av landet; sørøst er
tynnere befolket; anses å ha en av de høyeste
befolkningstettheter i verden; ca 97% bor i byområder. De
store byområdene av Belgia er: Brussel (hovedstaden) 2,045
millioner; Antwerpen 994 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Belgia
Hovedstaden Belgia er Brussel og regjeringen type Føderalt

parlamentarisk demokrati under et konstitusjonelt monarki. La
oss ta en titt på de administrative divisjonene - 3 regioner



(fransk: regioner, singular - region; nederlandsk: gewesten,
singular - region); Brussels-Capital Region, også kjent som
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nederlandsk), Region de
Bruxelles-Capitale (fransk lang form), Bruxelles-Capitale
(fransk kort form); Flamsk region (Flandern), også kjent som
Vlaams Gewest, Vlaanderen (nederlandsk kortform),
Flamande-regionen (fransk lang form), Flandre (fransk kort
form); Walloon Region (Wallonia), også kjent som Region
Wallone (fransk lang form), Wallonie (fransk kortform),
Walloonie (nederlandsk langform), Wallonie (nederlandsk
kortform). Når det gjelder økonomien til Belgia, er viktige
industriprodukter og metallprodukter, bilmontering,
transportutstyr, vitenskapelige instrumenter, bearbeidet mat og
drikkevarer, kjemikalier, legemidler, grunnmetaller, tekstiler,
glass, petroleum. Viktige landbruksprodukter er Sukkerroer,
friske grønnsaker, frukt, korn, tobakk; oksekjøtt, kalvekjøtt,
svinekjøtt, melkekonstruksjon. De viktigste eksportvarene er
kjemikalier, maskiner og utstyr, ferdige diamanter, metaller og
metallprodukter, matvarer og de viktigste eksportpartnerne er
Tyskland 16,7%, Frankrike 15,4%, Nederland 11,2%,
Storbritannia 8,9%, USA 5,8%, Italia 5,2% (2016). De
viktigste importvarene er Råvarer, Maskiner og utstyr,
Kjemikalier, Rådiamanter, Legemidler , matvarer,
transportutstyr, oljeprodukter og de viktigste importpartnerne er
Nederland 16,1%, Tyskland 13,6%, Frankrike 9,5%, USA
8,1%, Storbritannia 4,8%, Irland 4,5%, Kina 4,3% (2016).
Hvor rik er Belgia og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $46,300 (2017



anslag). Dette betyr at folk er rike i gjennomsnitt her. La oss
legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 15.1% (2013 anslag).

Kart over Belgia
 

Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser
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Belize

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Belize.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Belize. Men la oss starte med landflagget Belize her:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Belize - Oversikt:
Hva bør du vite om Belize? La oss starte med dette: Belize

var stedet for flere mayanske bystater til deres tilbakegang i
slutten av det første tusenårskrig. Britene og spanskene bestred
regionen i det 17. og 18. århundre; Det ble formelt koloniet av
britiske Honduras i 1862. Territoriske konflikter mellom
Storbritannia og Guatemala forsinket Belyses uavhengighet til
1981. Guatemala nektet å anerkjenne den nye nasjonen fram til
1992, og de to landene er involvert i en pågående grensetvist.
Turisme har blitt hovedstøtten til økonomien. Nåværende
bekymringer inkluderer landets store utenlandske gjeldsbyrde,
høy arbeidsledighet, økende engasjement i den meksikanske og
sør-amerikanske narkotikahandel, høye kriminalitetsrater og en
av de høyeste hiv / aids-forekomsten i Sentral-Amerika.

Geografi av Belize

Hvor på kloden er Belize?
Plasseringen av dette landet er Mellom-Amerika, grenser til Det
karibiske hav, mellom Guatemala og Mexico. Totalt areal på
Belize er 22,966 km2, hvorav 22,806 km2 er land. Så dette er
ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet?
På denne måten: flat, sump kystnære; lav fjell i sør. Det laveste



punktet på Belize er Karibiske hav 0 m, det høyeste punktet
Doyle's Delight 1 124 m. Og klimaet er tropisk; veldig varmt og
fuktig; regntiden (mai til november); tørr sesong (februar til mai).

Innbyggere av Belize
La oss se hvor mange mennesker bor i Belize. Nummeret

er: 360,346 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? mestizo 52,9%, kreolsk 25,9%, Maya
11,3%, Garifuna 6,1%, Østindisk 3,9%, Mennonite 3,6%, Hvit
1,2%, Asiatisk 1% andre 1,2%, ukjent 0,3%. Hva er språkene
i Belize? Engelsk 62,9%, spansk 56,6%, kreolsk 44,6%, Maya
10,5%, tysk 3,2%, Garifuna 2,9%, annen 1,8%, ukjent 0,3%,
ingen 0,2% (kan ikke snakke). Og religioner: Romersk-katolsk
40,1%, protestantisk 31,5% Jehovas vitner 1,7%, andre 10,5%
(inkluderer bahá'i, buddhistiske, hinduistiske) , Mormon,
Muslim, Rastafarian, Frelsesarme), uspesifisert 0,6%, ingen
15,5% (2010 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 22.7
år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 68.9 år. Hvor bor folk
i Belize? Her: Omtrent 25% til 30% av befolkningen bor i den
tidligere hovedstaden, Belize City; Over halvparten av
befolkningen er landlig; befolkningstettheten er noe høyere i
Nord-og Øst-. De store byområdene av Belize er: Belmopan
(hovedstaden) 17.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Belize
Hovedstaden Belize er Belmopan og regjeringen type

Parlamentarisk demokrati (nasjonalforsamling) under et



konstitusjonelt monarki; en Commonwealth-rike. La oss ta en
titt på de administrative divisjonene - 6 distrikter; Belize, Cayo,
Corozal, Orange Walk, Stann Creek, Toledo. Når det gjelder
økonomien til Belize, er viktige industriprodukter plagget
produksjon, matvareindustrien, turisme, konstruksjon, olje.
Viktige landbruksprodukter er Bananer, kakao, sitrus, sukker;
fisk, kultiverte reker; lumbe. De viktigste eksportvarene er
sukker, bananer, sitrus, klær, fiskeprodukter, melasse, tre, råolje
og de viktigste eksportpartnerne er Burma 30,7%, US 22,6%,
UK 19,3% (2016). De viktigste importvarene er maskiner og
transportutstyr, produserte varer; drivstoff, kjemikalier,
legemidler; mat, drikkevarer, tobakk og de viktigste
importpartnerne er USA 37,2%, Kina 11,6%, Mexico 10,8%,
Guatemala 7% (2016). Hvor rik er Belize og hvor rik er folk i
dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $8,300 (2017 anslag). Dette er ganske lavt antall. La
oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,
som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer
og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 41% (2013 anslag).

Kart over Belize
 



Vi anbefaler
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Benin

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Benin.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Benin. Men la oss starte med landflagget Benin her:
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Benin - Oversikt:
Hva bør du vite om Benin? La oss starte med dette:

Nåværende dag Benin var stedet for Dahomey, et vestafrikansk
kongerik som ble fremtredende i rundt 1600 og i løpet av de
neste to og et halvt århundre ble en regional makt, hovedsakelig
basert på slavehandel. Kystområdene i Dahomey begynte å bli
kontrollert av franskmenn i andre halvdel av 1800-tallet; hele
riket ble erobret i 1894. franske dahomey oppnådde
uavhengighet i 1960; Den endret navnet til republikken Benin i
1975. En rekke militære regjeringer endte i 1972 med Mathieu
Kerekous oppgang og etableringen av en regjering basert på
marxist-leninistiske prinsipper. Et trekk til representativ regjering
begynte i 1989. To år senere innførte frie valg i den tidligere
statsministeren Nicephore Soglo som president, som markerte
den første vellykkede maktoverføringen i Afrika fra et diktatur
til et demokrati. Kerekou ble returnert til makten ved valg holdt
i 1996 og 2001, selv om noen uregelmessigheter ble påstått.
Kerekou gikk ned på slutten av sitt andre semester i 2006, og
ble etterfulgt av Thomas YAYI Boni, en politisk outsider og
uavhengig, som vant en andre femårsperiode i mars 2011.
Patrice Talon, en velstående forretningsmann, tok stilling i 2016
etter at kampanje for å gjenopprette offentlig tillit til regjeringen.

Geografi av Benin



Hvor på kloden er Benin?
Plasseringen av dette landet er Vest-Afrika, som grenser mot
Benin, mellom Nigeria og Togo. Totalt areal på Benin er
112,622 km2, hvorav 110,622 km2 er land. Så dette er ikke et
stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På
denne måten: meste flat til bølgende slette; noen bakker og lave
fjell. Det laveste punktet på Benin er Atlanterhavet 0 m, det
høyeste punktet Mont Sokbaro 658 m. Og klimaet er tropisk;
varmt, fuktig i sør; semiarid i nord for det.

Innbyggere av Benin
La oss se hvor mange mennesker bor i Benin. Nummeret

er: 11,038,805. Så dette er ikke veldig stor befolkning. Hvem
bor her? Fon og relaterte 38,4%, Adja og relaterte 15,1%,
Yoruba og relaterte 12%, Bariba og relaterte 9,6%, Fulani og
relaterte 8,6%, Ottamari og relaterte 6,1%, Yoa-Lokpa og
relaterte 4,3%, Dendi og relaterte 2,9% andre 0,9%,
utlendinger 1,9% (2013 est.). Hva er språkene i Benin? Fransk
(offisiell), Fon og Yoruba (mest vanlige vernaculars i sør),
stamme språk (minst seks store i nord). Og religioner: Muslim
27,7%, romersk-katolske 25,5%, protestantiske 13,5 %
(Celestial 6.7%, Methodist 3,4%, andre protestantiske 3,4%),



Vodoun 11,6%, andre kristne 9,5%, andre tradisjonelle
religioner 2,6%, andre 2,6%, ingen 5,8% (2013 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 18.2 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 62.3 år. Hvor bor folk i Benin? Her:
Befolkningen er hovedsakelig lokalisert i sør, med den høyeste
konsentrasjonen av mennesker bosatt i og rundt byene på
Atlanterhavskysten; det meste av nord forblir tynt befolket med
høyere konsentrasjoner av beboere i vest. De store
byområdene av Benin er: Porto-novo (hovedstaden) 268 000
(2014); Cotonou (regjeringssted) 682 000; Abomey-Calavi
757,000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Benin
Hovedstaden Benin er Porto-Novo (konstitusjonell kapital);

Cotonou (regjeringssted) og regjeringen type
presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 12 avdelinger; Alibori, Atacora, Atlantique,
Borgou, Collines, Couffo, Donga, Littoral, Mono, Oueme,
Plateau, Zou. Når det gjelder økonomien til Benin, er viktige
industriprodukter tekstiler, matvareindustrien, byggevarer,
sement. Viktige landbruksprodukter er Bomull, mais, kassava
(maniok, tapioka), yams, bønner, palmeolje, peanøtter,
cashewnøtter; husdyr. De viktigste eksportvarene er bomull,
cashewnøtter, shea smør, tekstiler, palmeprodukter, sjømat og
de viktigste eksportpartnerne er India 14,3%, Malaysia 12,2%,
Bangladesh 9,5%, Hviterussland 7,4%, Kina 6,2%, Nigeria
6,1%, Niger 5,6% (2016). De viktigste importvarene er



matvarer, kapitalvarer, petroleumsprodukter og de viktigste
importpartnerne er India 14,9%, Thailand 12,4%, Frankrike
10,1%, Kina 8,4%, Togo 7,3%, Nederland 4,8%, Belgia
4,7%. Hvor rik er Benin og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $2,200 (2017
anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
36.2% (2011 anslag).

Kart over Benin
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Bermuda

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Bermuda.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
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Bermuda. Men la oss starte med landflagget Bermuda her:
 

Bermuda - Oversikt:
Hva bør du vite om Bermuda? La oss starte med dette:

Bermuda ble først avgjort i 1609 av skipskrevne engelsk
kolonister som dro til Virginia. Selvstyrende siden 1620, er
Bermuda den eldste og mest befolkede av de britiske
oversjøiske territoriene. Ferier til øya for å unnslippe
nordamerikanske vintre først utviklet i viktorianske tider.
Turismen fortsetter å være viktig for øya økonomi, selv om
internasjonal virksomhet har overhalet det de siste årene.
Bermuda har også utviklet seg til et svært vellykket offshore
finanssenter. En folkeavstemning om uavhengighet fra
Storbritannia ble forsvarlig beseiret i 1995.

Geografi av Bermuda

Hvor på kloden er Bermuda?
Plasseringen av dette landet er Nord-Amerika, gruppe øyer i
Nord-Atlanterhavet, øst for South Carolina (USA). Totalt areal
på Bermuda er 54 km2, hvorav 54 km2 er land. Så dette er



ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet?
På denne måten: lave bakker adskilt av fruktbare nedbrytninger.
Det laveste punktet på Bermuda er Atlanterhavet 0 m Byhøye,
det høyeste punktet 79 m. Og klimaet er subtropisk; mild,
fuktig; gales, sterke vindar vanlige i winte.

Innbyggere av Bermuda
La oss se hvor mange mennesker bor i Bermuda.

Nummeret er: 70,864 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? svart 53,8%, hvit 31%,
blandet 7,5%, andre 7,1% uspesifisert 0,6 % (2010 est.). Hva
er språkene i Bermuda? Engelsk (offisiell), portugisisk. Og
religioner: protestantisk 46,2% (inkludert anglikansk 15,8%,
afrikansk metodist episkopal 8,6%, syvende dag adventist 6,7,
pinsekort 3,5%, metodist 2,7%, presbyterian 2,0%, gud kirke
1,6% Baptist 1,2%, Frelsesarme 1,1%, Brødre 1,0%, Andre
protestantiske 2,0%), Romersk-katolske 14,5%, Jehovas vitne
1,3%, andre kristne 9,1%, muslimske 1%, andre 3,9%, ingen
17,8%, uspesifiserte 6,2% 2010 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 43.4 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 81.4 år.
Hvor bor folk i Bermuda? Her: relativt jevn befolkningsfordeling
gjennom hele. De store byområdene av Bermuda er: Hamilton
(hovedstaden) 10.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Bermuda
Hovedstaden Bermuda er Hamilton og regjeringen type

parlamentarisk demokrati (parlamentet); selvstyrende



oversjøisk territorium av Storbritannias. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 9 sogne og 2 kommuner;
Devonshire, Hamilton, Hamilton, Paget, Pembroke, Saint
George, Saint George's, Sandys, Smiths, Southampton,
Warwick. Når det gjelder økonomien til Bermuda, er viktige
industriprodukter internasjonal virksomhet, turisme, lysindustri.
Viktige landbruksprodukter er bananer, grønnsaker, sitrus,
blomster; meieriprodukter, honning. De viktigste eksportvarene
er reexports av legemidler og de viktigste eksportpartnerne er
Latvia 33,4%, Jamaica 16,6%, USA 13,7%, Nigeria 11,7%,
Israel 4,7% (2016). De viktigste importvarene er klær, brensel,
maskiner og transportutstyr, byggematerialer, kjemikalier, mat
og levende dyr og de viktigste importpartnerne er USA 54,2%,
Japan 17,9%, Sør-Korea 13,7%, Canada 4,9% (2016). Hvor
rik er Bermuda og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $85,700 (2013 anslag).
Dette betyr at folk er rike i gjennomsnitt her. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
11% (2008 anslag).

Kart over Bermuda
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Bhutan

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Bhutan.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Bhutan. Men la oss starte med landflagget Bhutan her:
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Bhutan - Oversikt:
Hva bør du vite om Bhutan? La oss starte med dette: Etter

Storbritannias seier i 1865 Duar War, signerte Storbritannia og
Bhutan Sinchulu-traktaten, der Bhutan ville motta et årlig tilskud
i bytte for å kaste landet til British India. Ugyen Wangchuck -
som hadde tjent som de facto hersker av en stadig forenet
Bhutan og hadde forbedret forholdet til britene mot slutten av
1800-tallet - ble kalt 1907. Tre år senere ble det inngått en
traktat hvor briterne ikke var enige om å blande seg i Bhutanese
interne saker, og Bhutan tillot Storbritannia å lede sine
utenriksforhold. Bhutan forhandlet en lignende ordning med
uavhengig India etter 1947. To år senere returnerte en formell
Indo-Bhutanisk overenskomst til Bhutan et lite stykke
territorium vedlagt av britene, formaliserte årlige subsidier landet
mottok, og definerte India ' s ansvar i forsvaret og utenlandske
relasjoner. Under en rekke modernisering av monarker som
begynte på 1950-tallet, kom Bhutan til FN i 1971 og fortsatte
sakte sitt engasjement utenfor sine grenser. I mars 2005 avslørte
kong Jigme Singye Wangchuck regjeringens utkast til
konstitusjon - som introduserte store demokratiske reformer -
og holdt en nasjonal folkeavstemning for godkjenning. I
desember 2006 abdikerte kongen tronen til fordel for sin sønn,
Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. I begynnelsen av 2007
forandret India og Bhutan sin traktat, og eliminerte klausulen
som uttalt at Bhutan ville bli "ledet av" India i å utføre sin



utenrikspolitikk, selv om Thimphu fortsetter å samordne tett
med New Delhi. Valg til sitteplasser landets første parlament ble
fullført i mars 2008; kongen ratifiserte landet ' s første grunnlov i
juli 2008. Bhutan opplevde en fredelig omsetning av makt etter
parlamentsvalget i 2013, noe som resulterte i nederlaget for den
etablerte parten. Avsetningen til noen 8.500 flyktninger på over
100.000 som flyktet eller ble tvunget ut av Bhutan på 1990-
tallet - og som er plassert i to FN-flyktningleirer i Nepal - er
fortsatt uløst.

Geografi av Bhutan

Hvor på kloden er Bhutan?
Plasseringen av dette landet er Sør-Asia, mellom Kina og India.
Totalt areal på Bhutan er 38,394 km2, hvorav 38,394 km2 er
land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: mest fjellrike med noen
friske daler og savanne. Det laveste punktet på Bhutan er
Drangeme Chhu 97 m, det høyeste punktet Gangkar Puensum
7,570 m. Og klimaet er varierer; tropisk i sørlige sletter; kule
vintre og varme somre i sentrale daler; alvorlige vintre og kule
somre i Himalaya.

Innbyggere av Bhutan
La oss se hvor mange mennesker bor i Bhutan. Nummeret



er: 758,288 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Ngalop (også kjent som Bhote) 50%
etniske nepalesiske 35% (inkluderer Lhotsampas - en av flere
nepalesiske etniske grupper), innfødte eller migrerende stammer
15%. Hva er språkene i Bhutan? Sharchhopka 28%, Dzongkha
(offisiell) 24%, Lhotshamkha 22%, andre 26% (inkluderer
fremmedspråk) (2005 est.). Og religioner: Lamaistisk
buddhistisk 75,3%, indisk- og nepalesisk-påvirket hinduisme
22,1%, andre 2,6% (2005 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 27.6 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 70.6 år.
Hvor bor folk i Bhutan? Her: dette er ukjent. De store
byområdene av Bhutan er: Thimphu (hovedstaden) 152,000
(2014).

Regjeringen og økonomien av Bhutan
Hovedstaden Bhutan er Thimphu og regjeringen type

konstitusjonell monarki. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 20 distrikter (dzongkhag, singular og flertall);
Bumthang, Chhukha, Chirang, Daga, Gasa, Geylegphug, Ha,
Lhuntshi, Mongar, Paro, Pemagatsel, Punakha, Samchi,
Samdrup Jongkhar, Shemgang, Tashigang, Tashi Yangtse,
Thimphu, Tongsa, Wangdi Phodrang. Når det gjelder
økonomien til Bhutan, er viktige industriprodukter sement,
treprodukter, bearbeidet frukt, alkoholholdige drikker,
kalsiumkarbid, turisme. Viktige landbruksprodukter er ris, mais,
rotkulturer, sitrus; meieriprodukter, egg. De viktigste
eksportvarene er elektrisitet (til India), ferrosilisium, sement,



kardemomme, kalsiumkarbid, stålstenger / barer, dolomitt, gips
og de viktigste eksportpartnerne er India 95,7% (2016). De
viktigste importvarene er drivstoff og smøremidler, fly, maskiner
og deler, ris, motorvogner og de viktigste importpartnerne er
India 91,1% (2016). Hvor rik er Bhutan og hvor rik er folk i
dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $8,700 (2017 anslag). Dette er ganske lavt antall. La
oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,
som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer
og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 13.3% (2012 anslag).

Kart over Bhutan
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Bolivia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Bolivia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Bolivia. Men la oss starte med landflagget Bolivia her:
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Bolivia - Oversikt:
Hva bør du vite om Bolivia? La oss starte med dette:

Bolivia, oppkalt etter uavhengighetsfighter Simon Bolivar, brøt
seg bort fra spansk styre i 1825; Mye av sin etterfølgende
historie har bestått av en serie kupp og motkuponger, med det
siste kuppet i 1978. Demokratisk sivil regjering ble etablert i
1982, men ledere har møtt vanskelige problemer med
dyptgående fattigdom, sosial uro og ulovlig
narkotikaproduksjon . I desember 2005 valgte bolivierne Evo
Morales-presidenten Movement Towards Sosialism - med
bredest mulig leder av noen leder siden gjenopprettelsen av sivil
regjering i 1982 - etter at han løftet et løfte om å endre landets
tradisjonelle politiske klasse og styrke nasjonens fattige, urfolk
flertall. I desember 2009 og oktober 2014 vant president
Morales enkelt gjenvalg. Hans parti holdt kontroll over den
lovgivende gren av regjeringen, som har gitt ham mulighet til å
fortsette sin forandringsprosess. I februar 2016 mistet Morales
en folkeavstemning for å godkjenne en konstitusjonell endring
som ville ha tillatt ham å konkurrere i 2019 presidentvalget. Til
tross for tapet har Morales allerede blitt valgt av sitt parti for å
løpe igjen i 2019, via en fortsatt ubestemt metode for at han
skal vises på stemmeseddelen.

Geografi av Bolivia



Hvor på kloden er Bolivia? Plasseringen
av dette landet er Sentral Sør-Amerika, sørvest for Brasil.
Totalt areal på Bolivia er 1,098,581 km2, hvorav 1,083,301
km2 er land. Så dette er veldig stort land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: robust Andesfjell
med høylandet platå (Altiplano), åser, lavlandet slettene i
Amazonas Basin. Det laveste punktet på Bolivia er Rio
Paraguay 90 m, det høyeste punktet Nevado Sajama 6.542 m.
Og klimaet er varierer med høyden; fuktig og tropisk til kald og
semiarid.

Innbyggere av Bolivia
La oss se hvor mange mennesker bor i Bolivia. Nummeret

er: 11,138,234 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? mestizo (blandet hvitt og amerikansk
forfedre) 68%, urfolk 20%, hvit 5%, cholo / chola 2%, svart
1%, annen 1% uspesifisert 3%; 44% av respondentene
indikerte å føle seg del av en innfødt gruppe, hovedsakelig
Quechua eller Aymara. Hva er språkene i Bolivia? spansk
(offisiell) 60,7%, Quechua (offisiell) 21,2%, Aymara (offisiell)
14,6%, fremmedsprog 2,4%, Guarani (offisiell) 0,6%, andre



morsmål 0,4%, ingen 0,1%. Og religioner: romersk-katolske
76,8%, evangeliske og pinsedag 8,1%, protestantiske 7,9%,
andre 1,7%, ingen 5,5% (2012 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 24.3 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 69.5 år.
Hvor bor folk i Bolivia? Her: en høy høyde i vest mellom to
cordillera av Andes, kjent som Altiplano, er fokusområdet for
det meste av befolkningen; et tett oppgjørsmønster finnes også i
og rundt byen Santa Cruz, som ligger på den østlige siden av
Andes. De store byområdene av Bolivia er: Santa Cruz 2.107
millioner; LA PAZ (kapital) 1.816 millioner; Cochabamba 1,24
millioner; Sucre (konstitusjonell kapital) 372 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Bolivia
Hovedstaden Bolivia er La Paz (administrativ kapital);

Sucre (konstitusjonell [lovlig og juridisk] kapital) og regjeringen
type presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 9 avdelinger (departamentos, entall -
departamento); Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz,
Oruro, Pando, Potosi, Santa Cruz, Tarija. Når det gjelder
økonomien til Bolivia, er viktige industriprodukter mining,
smelting, petroleum, mat og drikkevarer, tobakk, håndverk,
klær, smykker. Viktige landbruksprodukter er Soyabønner,
quinoa, brasiløtter, sukkerrør, kaffe, mais, ris, poteter, chia,
coca. De viktigste eksportvarene er naturgass, sølv, sink, bly,
tinn, gull, quinoa, soyabønner og soyaprodukter og de viktigste
eksportpartnerne er Brasil 19,3%, USA 13,6%, Argentina
11,4%, Colombia 8,8%, Kina 6,8%, Japan 5,9 %, Sør-Korea



5,4%, Peru 4,8%, Belgia 4,6% (2016). De viktigste
importvarene er maskiner, petroleumsprodukter, kjøretøyer,
jern og stål, plast og de viktigste importpartnerne er Kina
19,9%, Brasil 17,5%, Argentina 10,5%, USA 9,8%, Peru
6,9%, Japan 4,9%, Chile 4,1% (2016). Hvor rik er Bolivia og
hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $7,500 (2017 anslag). Dette er ganske
lavt antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 38.6%.

Kart over Bolivia
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Bosnia-Hercegovina

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Bosnia-
Hercegovina. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Bosnia-Hercegovina. Men la oss starte med
landflagget Bosnia-Hercegovina her:
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Bosnia-Hercegovina - Oversikt:
Hva bør du vite om Bosnia-Hercegovina? La oss starte

med dette: Bosnia og Hercegovina erklærte suverenitet i
oktober 1991 og uavhengighet fra det tidligere Jugoslavia 3.
mars 1992 etter en folkeavstemning boikotert av etniske
serbere. De bosniske serbere - støttet av nærliggende Serbia og
Montenegro - reagerte med væpnet motstand for å skille
republikk langs etniske linjer og bli med i serbiske områder for
å danne et "større Serbia". I mars 1994 reduserte bosniakene
og kroatene antallet stridende fraksjoner fra tre til to ved å inngå
en avtale om å skape en felles bosniak-kroatisk føderasjon i
Bosnia-Hercegovina. Den 21. november 1995, i Dayton, Ohio,
parafiserte de krigende partiene en fredsavtale som avsluttet tre
års interetnisk sivile strid (den endelige avtalen ble undertegnet i
Paris 14. desember 1995). Dayton-fredsavtalen beholdt
Bosnia-Hercegovina ' s internasjonale grenser og opprettet en
multietnisk og demokratisk regjering belastet med å utføre
utenlandsk, diplomatisk og finanspolitikk. Også anerkjent var en
annen regjeringsgruppe bestående av to enheter som var
omtrent like store: den overveiende Bosniak-Bosniske
kroatiske føderasjonen i Bosnia-Hercegovina og den
overveiende bosniske serbisk ledede Republika Srpska (RS).
Føderasjonen og RS-regjeringene er ansvarlige for å overvåke
de fleste statlige funksjoner. I tillegg etablerte Dayton-avtalene
kontoret for den høye representanten for å overvåke
gjennomføringen av sivile aspekter av avtalen.



Fredsimplementeringsrådet ved sin konferanse i Bonn i 1997 ga
også den høye representanten myndighet til å pålegge lovgivning
og fjerne tjenestemenn, de såkalte "Bonn-myndighetene". En ny
NATO-ledd internasjonal fredsbevarende styrke (IFOR) på
60.000 soldater samlet i 1995 ble lyktes over tid av en mindre
NATO-ledd stabiliseringsstyrke (SFOR). I 2004 erstattet EUs
fredsbevarende tropper (Eufor) SFOR. For tiden utnytter Eufor
rundt 600 soldater i teater med sikkerhetsassistanse og
treningskapasitet.

Geografi av Bosnia-Hercegovina

Hvor på kloden er Bosnia-
Hercegovina? Plasseringen av dette landet er Sørøst-Europa,
grenser til Adriaterhavet og Kroatia. Totalt areal på Bosnia-
Hercegovina er 51,197 km2, hvorav 51,187 km2 er land. Så
dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: fjell og daler. Det laveste punktet på
Bosnia-Hercegovina er Adriaterhavet 0 m, det høyeste punktet
Maglic 2,386 m. Og klimaet er varme somre og kalde vintre;
områder med høy høyde har korte, kule somre og lange,
alvorlige vintre; milde, regnfulle vintre langs kysten.



Innbyggere av Bosnia-Hercegovina
La oss se hvor mange mennesker bor i Bosnia-

Hercegovina. Nummeret er: 3,856,181 (7/2017 anslag). Så
dette er ikke veldig stor befolkning. Hvem bor her? Bosniak
50,1%, Serbisk 30,8%, Kroatisk 15,4%, Andre 2,7%, Ikke
erklært / Ingen svar 1%. Hva er språkene i Bosnia-
Hercegovina? Bosnisk (offisiell) 52,9%, serbisk (offisiell)
30,8%, kroatisk (offisiell) 14,6%, andre 1,6%, ingen svar 0,2%
(2013 est.). Og religioner: Muslim 50,7%, ortodoks 30,7%,
romersk-katolsk 15,2% , agnostisk 0,3%, andre 1,2%, svart /
nei svar 1,1% (2013 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt?
42.1 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel
av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 76.9 år. Hvor bor folk
i Bosnia-Hercegovina? Her: De nordlige og sentrale områdene i
landet er den tettest befolkede. De store byområdene av
Bosnia-Hercegovina er: Sarajevo (kapital) 318.000 ).

Regjeringen og økonomien av Bosnia-Hercegovina
Hovedstaden Bosnia-Hercegovina er Sarajevo og

regjeringen type parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på
de administrative divisjonene - 3 førsteordens administrative
divisjoner - Brcko District (Brcko District) (etnisk blandet),
Federation of Bosnia and Herzegovina (hovedsakelig Bosniak-
kroatiske), Republikken Srpska (Republika Srpska)
(hovedsakelig serbisk). Når det gjelder økonomien til Bosnia-
Hercegovina, er viktige industriprodukter , kull, jernmalm, bly,
sink, mangan, bauxitt, aluminium, bilmontering, tekstiler,
tobakkvarer, tremøbler, ammunisjon, husholdningsapparater,



oljeraffinering. Viktige landbruksprodukter er hvete, mais, frukt,
grønnsaker; husdyrhold. De viktigste eksportvarene er metaller,
klær, treprodukter og de viktigste eksportpartnerne er Tyskland
16,6%, Italia 12,7%, Kroatia 11%, Serbia 9,2%, Slovenia
9,1%, Østerrike 8,2%, Tyrkia 4,5% (2016). De viktigste
importvarene er Maskiner og utstyr, Kjemikalier, Drivstoff,
Matvarer og de viktigste importpartnerne er Tyskland 12,3%,
Italia 11,7%, Serbia 11,2% , Kroatia 9,9%, Kina 6,8%,
Slovenia 5%, Russland 4,4%, Tyrkia 4,3% (2016). Hvor rik er
Bosnia-Hercegovina og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $11,400 (2017
anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 17.2%
(2011 anslag).

Kart over Bosnia-Hercegovina
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Botswana

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Botswana.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Botswana. Men la oss starte med landflagget Botswana her:
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Botswana - Oversikt:
Hva bør du vite om Botswana? La oss starte med dette:

Tidligere det britiske protektoratet i Bechuanaland, tok
Botswana sitt nye navn på uavhengighet i 1966. Mer enn fire
tiår med uavbrutt sivilt lederskap, progressiv sosial politikk og
betydelig kapitalinvestering har skapt en av de mest stabile
økonomiene i Afrika. Det styrende Botswana demokratiske
partiet har vunnet hvert valg siden uavhengighet; President Ian
Khama ble gjenvalgt for en ny periode i 2014. Mineralutvinning,
hovedsakelig diamantgruveindustrien, dominerer økonomisk
aktivitet, selv om turisme er en voksende sektor på grunn av
landets bevaringspraksis og omfattende naturbeskyttelse.
Botswana har en av verdens høyest kjente mengder HIV /
AIDS-infeksjon, men også en av Afrikas mest progressive og
omfattende programmer for å håndtere sykdommen.

Geografi av Botswana

Hvor på kloden er Botswana?
Plasseringen av dette landet er Sør Afrika,. Totalt areal på
Botswana er 581,730 km2, hvorav 566,730 km2 er land. Så



dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: overveiende flate til forsiktig rullende
tableland; Kalahari-ørkenen i sørvest. Det laveste punktet på
Botswana er krysset av Limpopo og Shashe-elvene 513 m, det
høyeste punktet Tsodilo Hills 1.489 m. Og klimaet er semiarid;
varme vintre og varme somre.

Innbyggere av Botswana
La oss se hvor mange mennesker bor i Botswana.

Nummeret er: 2,214,858. Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Tswana (eller Setswana) 79%,
Kalanga 11%, Basarwa 3%, andre, inkludert Kgalagadi og
hvite 7%. Hva er språkene i Botswana? Setswana 77,3%,
Sekalanga 7,4%, Shekgalagadi 3,4%, Engelsk (offisielt) 2,8%,
Zezuru / Shona 2%, Sesarwa 1,7%, Sembukushu 1,6%,
Ndebele 1%, andre 2,8% (2011 est.). Og religioner: Christian
79,1%, Badimo 4,1%, andre 1,4% (inkluderer Baha'i, Hindu,
Muslim, Rastafarian), ingen 15,2%, uspesifisert 0,3% (2011
est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 24.5 år. Vi må legge
til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre
enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid
(ved fødselen)? Dette: 63.3 år. Hvor bor folk i Botswana? Her:
Befolkningen er primært konsentrert i øst med en fokusere på
og rundt Gaborone, og den fjerntliggende østlige byen
Francistown; befolkningstettheten er fortsatt lav i andre områder
i landet, spesielt i Kalahari i vest. De store byområdene av
Botswana er: Gaborone (hovedstaden) 247 000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Botswana



Hovedstaden Botswana er Gaborone og regjeringen type
parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 10 distrikter og 6 byråd; Sentral, Chobe,
Francistown, Gaborone, Ghanzi, Jwaneng, Kgalagadi,
Kgatleng, Kweneng, Lobatse, Nordøst, Nordvest, Selebi-
Phikwe, Sørøst, Sør, Sowa Town. Når det gjelder økonomien
til Botswana, er viktige industriprodukter diamanter, kobber,
nikkel, salt, soda, potash, kull, jernmalm, sølv; biff
behandlingen; tekstiler. Viktige landbruksprodukter er Husdyr,
sorghum, mais, hirse, bønner, solsikker, jordnøtter. De viktigste
eksportvarene er diamanter, kobber, nikkel, soda, biff, tekstiler
og de viktigste eksportpartnerne er Belgia 18,9%, India 15,1%,
Sør-Afrika 13,6%, Namibia 11,6%, UAE 9,7%, Israel 6,1%,
Singapore 5,6%, Canada 5% (2016). De viktigste
importvarene er matvarer, maskiner, elektriske varer,
transportutstyr, tekstiler, brensel og petroleumsprodukter, tre-
og papirprodukter, metall og metallprodukter og de viktigste
importpartnerne er Sør-Afrika 64,5%, Namibia 10,5%,
Canada 5,6% (2016). Hvor rik er Botswana og hvor rik er folk
i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $18,100 (2017 anslag). Dette er ganske bra. La oss
legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 30.3% (2003 anslag).

Kart over Botswana
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Brasil

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Brasil.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Brasil. Men la oss starte med landflagget Brasil her:
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Brasil - Oversikt:
Hva bør du vite om Brasil? La oss starte med dette: Etter

mer enn tre århundrer under portugisisk regjering, oppnådde
Brasil sin uavhengighet i 1822, opprettholde et monarkisk
regjeringssystem fram til avskaffelsen av slaveriet i 1888 og den
etterfølgende proklamasjonen av en republikk av militæret i
1889. Brasilianske kaffeprodusenter dominert politisk landet
frem til populistiske leder Getulio Vargas kom til makten i 1930.
Langt det største og mest folkerike landet i Sør-Amerika
gjennomgikk Brasil mer enn et halvt århundre populistisk og
militær regjering til 1985, da militærregimet fredelig befalte
makten til sivile herskerne. Brasil fortsetter å forfølge industri og
landbruksvekst og utvikling av interiøret. Etter å ha hatt
vellykket en periode med globale økonomiske vanskeligheter i
slutten av det 20. århundre, Brasil ble sett på som et av verdens
sterkeste vekstmarkeder og en bidragsyter til global vekst.
Tildelingen av 2014 FIFA World Cup og 2016 Summer
Olympic Games, den første som ble holdt i Sør-Amerika, ble
sett på som symbolisk for landets økning. Men siden rundt
2013 har Brasil blitt plaget av en svindende økonomi, økende
ledighet og økende inflasjon. Politisk skandal resulterte i
impeachment av president Dilma Rousseff i mai 2016, en
overbevisning som ble opprettholdt av senatet i august 2016;
hennes vice president, Michel Temer, vil tjene som president i
2018 og fullføre sitt andre semester. Brasil har blitt plaget av en



krympende økonomi, økende ledighet og økende inflasjon.
Politisk skandal resulterte i impeachment av president Dilma
Rousseff i mai 2016, en overbevisning som ble opprettholdt av
senatet i august 2016; hennes vice president, Michel Temer, vil
tjene som president i 2018 og fullføre sitt andre semester. Brasil
har blitt plaget av en krympende økonomi, økende ledighet og
økende inflasjon. Politisk skandal resulterte i impeachment av
president Dilma Rousseff i mai 2016, en overbevisning som ble
opprettholdt av senatet i august 2016; hennes vice president,
Michel Temer, vil tjene som president i 2018 og fullføre sitt
andre semester.

Geografi av Brasil

Hvor på kloden er Brasil? Plasseringen
av dette landet er Øst-Sør-Amerika, grenser til Atlanterhavet.
Totalt areal på Brasil er 8,515,770 km2, hvorav 8,358,140 km2

er land. Dette er et av de største landene i verden. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
hovedsakelig flatt til rullende lavlandet i nord; noen sletter,
bakker, fjell og trange kystbelt. Det laveste punktet på Brasil er
Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet Pico da Neblina 2,994
m. Og klimaet er hovedsakelig tropisk, men temperert i sør,.



Innbyggere av Brasil
La oss se hvor mange mennesker bor i Brasil. Nummeret

er: 207,353,391 (7/2017 anslag). Så dette landet er blant de
mest folkerike i verden. Hvem bor her? hvitt 47,7%, mulatto
(blandet hvitt og svart) 43,1%, svart 7,6%, asiatisk 1,1%,
urbefolkning 0,4% (2010 est.). Hva er språkene i Brasil?
Portugisisk (offisielt og mest uttalt språk). Og religioner:
Romersk-katolsk 64,6%, andre katolske 0,4%, protestant
22,2% (inkluderer adventist 6,5%, gudforsamling 2,0%, kristen
kongregasjon i Brasil 1,2%, universell gud 1,0%, andre
protestantiske 11,5%), andre kristne 0,7%, spiritist 2,2%,
andre 1,4%, ingen 8% , uspesifisert 0,4% (2010 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 32 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 74 år. Hvor bor folk i Brasil? Her: De aller
fleste mennesker bor sammen, eller relativt nær,
Atlanterhavskysten i øst; befolkningskjernen er i sørøst,
forankret av byene Sao Paolo, Brasilia og Rio de Janeiro. De
store byområdene av Brasil er: Sao Paulo 21.066 millioner; Rio
de Janeiro 12 902 millioner; Belo Horizonte 5 716 millioner;
Brasilia (hovedstaden) 4,155 millioner; Fortaleza 3,88 millioner;
Recife 3.739 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Brasil
Hovedstaden Brasil er Brasilia og regjeringen type føderal

presidentrepublikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 26 stater (estados, singular - estado) og 1 føderalt



distrikt (distrito federal); Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas,
Bahia, Ceara, Distrito Federal, Espirito Santo, Goias,
Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Parasoller, Parana, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima, Santa
Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins. Når det gjelder
økonomien til Brasil, er viktige industriprodukter tekstiler, sko,
kjemikalier, sement, tømmer, jernmalm, tinn, stål, fly, biler og
deler, annet maskiner og utstyr. Viktige landbruksprodukter er
Kaffe, soyabønner, hvete, ris, mais, sukkerrør, kakao, sitrus;
biff. De viktigste eksportvarene er transportutstyr, jernmalm,
soyabønner, fottøy, kaffe, biler og de viktigste eksportpartnerne
er Kina 19%, USA 12,6 %, Argentina 7,3%, Nederland 5,6%
(2016). De viktigste importvarene er maskiner, elektrisk og
transportutstyr, kjemiske produkter, olje, kjøretøy deler,
elektronikk og de viktigste importpartnerne er USA 17,6%,
Kina 16,9%, Argentina 6,7%, Tyskland 6,6%, Sør-Korea
4,4% ). Hvor rik er Brasil og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $15,500 (2017
anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 3.7%.

Kart over Brasil
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De britiske jomfruøyene

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til De britiske
jomfruøyene. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over De britiske jomfruøyene. Men la oss starte
med landflagget De britiske jomfruøyene her:
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De britiske jomfruøyene - Oversikt:
Hva bør du vite om De britiske jomfruøyene? La oss starte

med dette: Først bebodd av Arawak og senere av karibiske
indianere ble Jomfruøyene avgjort av nederlandsk i 1648 og
deretter annektert av engelsk i 1672. Øyene var en del av den
britiske kolonien av Leeward-øyene fra 1872-1960; De ble gitt
autonomi i 1967. Økonomien er nært knyttet til de større og
mer folkerike amerikanske jomfruøyene i vest; Den
amerikanske dollar er den lovlige valutaen. Den 6. september
2017 ødela orkanen Irma øya Tortola. Anslagsvis 80% av
bolig- og forretningsstrukturer ble ødelagt eller skadet,
kommunikasjon forstyrret, og lokale veier ble umuliggjort.

Geografi av De britiske jomfruøyene

Hvor på kloden er De britiske
jomfruøyene? Plasseringen av dette landet er Karibien, mellom
Karibiskehavet og Nord-Atlanterhavet, øst for Puerto Rico.
Totalt areal på De britiske jomfruøyene er 151 km2, hvorav
151 km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: koral øyer relativt
flat; vulkaniske øyer bratte, kuperte. Det laveste punktet på De
britiske jomfruøyene er Karibiske hav 0 m, det høyeste punktet
Mount Sage 521 m. Og klimaet er subtropisk; fuktig;



temperaturer moderert av handel vinder.

Innbyggere av De britiske jomfruøyene
La oss se hvor mange mennesker bor i De britiske

jomfruøyene. Nummeret er: 35,015 (7/2017 anslag). Så ikke så
mange mennesker bor her. Hvem bor her? Afrikansk / svart
76,3%, Latino 5.5 %, hvit 5,4%, blandet 5,3%, indian 2,1%,
østindisk 1,6%, annen 3% uspesifisert 0,8% (2010 est.). Hva
er språkene i De britiske jomfruøyene? engelsk (offisiell). Og
religioner: Protestantisk 70,2%, Guds kirke 10,4%,
Anglikanske 9,5%, Seventh Day Adventist 9,0%, Pentecostal
8,2%, Baptist 7,4%, Guds Nyttestamentsk kirke 6,9%, andre
protestantiske 1,2%), romersk-katolske 8,9% , Jehovas vitne
2,5%, hinduistiske 1,9%, andre 6,2%, ingen 7,9%, uspesifiserte
2,4% (2010 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 36.5 år.
Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 78.8 år. Hvor bor folk
i De britiske jomfruøyene? Her: En ganske jevn fordeling
gjennom hele bebodd øy, med de største øyene Tortola ,
Anegada, Virgin Gorda og Jost Van Dyke som har de største
befolkningene. De store byområdene av De britiske
jomfruøyene er: ROAD TOWN (kapital) 13.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av De britiske
jomfruøyene

Hovedstaden De britiske jomfruøyene er Road Town og
regjeringen type Parlamentarisk demokrati (Assembly
Assembly); selvstyrende oversjøisk territorium av UK. La oss



ta en titt på de administrative divisjonene - ingen (oversjøisk
territorium i Storbritannia). Når det gjelder økonomien til De
britiske jomfruøyene, er viktige industriprodukter , lett industri,
konstruksjon, rom, betongblokk, offshore banking cente.
Viktige landbruksprodukter er frukt, grønnsaker; husdyr, fjærfe;
fisketurisme. De viktigste eksportvarene er rum, fersk fisk,
frukt, dyr; grus, sand og de viktigste eksportpartnerne er dette
er ukjent. De viktigste importvarene er byggematerialer, biler,
matvarer, maskiner og de viktigste importpartnerne er dette er
ukjent. Hvor rik er De britiske jomfruøyene og hvor rik er folk i
dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $42,300 (2010 anslag). Dette betyr at folk er rike i
gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over De britiske jomfruøyene
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Brunei

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Brunei.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Brunei. Men la oss starte med landflagget Brunei her:
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Brunei - Oversikt:
Hva bør du vite om Brunei? La oss starte med dette:

Sultanatet av Bruneis innflytelse toppet mellom det 15. og 17.
århundre da kontrollen ble utvidet over kystområdene i
nordvest Borneo og sørlige Filippinene. Brunei kom senere inn i
en tilbakegangsperiode på grunn av interne stridigheter over
kongelig suksess, kolonial utvidelse av europeiske krefter og
piratkopiering. I 1888 ble Brunei et britisk protektorat;
Uavhengighet ble oppnådd i 1984. Den samme familien har
styrt Brunei i over seks århundrer. Brunei drar nytte av
omfattende petroleums- og naturgassfelt, kilden til en av BNPs
høyeste BNP per capita i verden. I 2017 feiret Brunei 50 års
jubileum for Sultan Hassanal Bolkiahs tiltredelse av tronen.

Geografi av Brunei

Hvor på kloden er Brunei?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Asia, langs nordkysten
av øya Borneo, grenser til Sør-Kinahavet og Malaysia. Totalt
areal på Brunei er 5,765 km2, hvorav 5,265 km2 er land. Så
dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i
landet? På denne måten: flat kystnære stiger opp til fjell i øst;



kupert lavlandet i vest. Det laveste punktet på Brunei er 0 m,
det høyeste punktet Bukit Pagon 1,850 m. Og klimaet er
tropisk; Varm, fuktig, regnfull.

Innbyggere av Brunei
La oss se hvor mange mennesker bor i Brunei. Nummeret

er: 443,593 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Malay 65,7%, kinesisk 10,3%, annen 24%
(2016 est.). Hva er språkene i Brunei? Malay (Bahasa Melayu)
offisiell), engelsk, kinesisk dialekter. Og religioner: Muslim
(offisiell) 78,8%, kristen 8,7%, buddhistisk 7.8%, andre
(inkluderer urbefolkning) 4,7% (2011 est.). Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 30.2 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 77.3 år. Hvor bor folk i Brunei? Her: dette er ukjent. De
store byområdene av Brunei er: Bandar SERI Begawan 241
000.

Regjeringen og økonomien av Brunei
Hovedstaden Brunei er Bandar Seri Begawan og

regjeringen type absolutt monarki eller sultanat. La oss ta en titt
på de administrative divisjonene - 4 distrikter (daerah-daerah,
singular-daerah); Belait, Brunei-Muara, Temburong, Tutong.
Når det gjelder økonomien til Brunei, er viktige
industriprodukter eggolje, petroleumraffinering, flytende
naturgass, konstruksjon, landbruk, transport. Viktige
landbruksprodukter er Ris, grønnsaker, frukt; kyllinger,
vannbøffel, storfe, geiter,. De viktigste eksportvarene er



mineralbrensel, organiske kjemikalier og de viktigste
eksportpartnerne er Japan 36,5%, Sør-Korea 16,8%, Thailand
10,6%, India 9,8%, Malaysia 6,6 %, Kina 4,6% (2016). De
viktigste importvarene er maskiner og mekaniske apparat deler,
mineralbrensel, motorvogner, elektrisk maskineri og de viktigste
importpartnerne er USA 28,4%, Malaysia 24%, Singapore
7,1%, Indonesia 5,7%, Japan 5,3%, Kina 4,9%, Australia
4,3% (2016). Hvor rik er Brunei og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$76,700 (2017 anslag). Dette betyr at folk er rike i
gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Brunei
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Bulgaria

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Bulgaria.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Bulgaria. Men la oss starte med landflagget Bulgaria her:
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Bulgaria - Oversikt:
Hva bør du vite om Bulgaria? La oss starte med dette:

Bulgars, en sentral asiatisk turkisk stamme, fusjonerte med de
lokale slaviske innbyggerne på slutten av det 7. århundre for å
danne den første bulgarske staten. I de etterfølgende århundrer
sliter Bulgaria med det byzantinske imperiet for å påta seg sin
plass på Balkan, men ved slutten av 1400-tallet ble landet
overskrommet av de osmanniske tyrkerne. Nord-Bulgaria
oppnådde autonomi i 1878, og hele Bulgaria ble uavhengig av
det osmanske riket i 1908. Etter å ha kjempet på den tapende
siden i begge verdenskrigene, falt Bulgaria i den sovjetiske
sfæren og ble en folkerepublikk i 1946. Kommunistisk
dominans endte i 1990, da Bulgaria holdt sitt første
flerpartisvalg siden andre verdenskrig og begynte den omstridte
prosessen med å bevege seg mot det politiske demokratiet og
en markedsøkonomi, samtidig som det bekjempet inflasjon,
arbeidsledighet, korrupsjon og kriminalitet.

Geografi av Bulgaria



Hvor på kloden er Bulgaria?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Europa, grenser til
Svartehavet, mellom Romania og Tyrkia. Totalt areal på
Bulgaria er 110,879 km2, hvorav 108,489 km2 er land. Så
dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: meste fjell med lavlandet i nord og
sørøst. Det laveste punktet på Bulgaria er Svartehavet 0 m, det
høyeste punktet Musala 2,925 m. Og klimaet er temperert;
kaldt, fuktig vintre; varme, tørre somre for det.

Innbyggere av Bulgaria
La oss se hvor mange mennesker bor i Bulgaria. Nummeret

er: 7,101,510 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? bulgarsk 76,9%, tyrkisk 8%, romani
4,4%, andre 0,7% (inkludert russisk, armensk og Vlach), annen
ukjent 10% (2011 est.). Hva er språkene i Bulgaria? bulgarsk
76.8% , Tyrkisk 8,2%, romani 3,8%, andre 0,7%, uspesifisert
10,5% (2011 est.). Og religioner: Øst-ortodokse 59,4%,
muslimske 7,8%, andre (inkludert katolske, protestantiske,
armenske apostoliske ortodokse og jødiske) 1,7%, ingen
3,7%, uspesifisert 27,4% (2011 est.). Hvor gammel er folk i



gjennomsnitt? 42.7 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 74.7 år.
Hvor bor folk i Bulgaria? Her: En rettferdig jevn fordeling over
hele landet, med byområder som tiltrekker seg større
befolkninger. De store byområdene av Bulgaria er: Sofia
(hovedstaden) 1.226 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Bulgaria
Hovedstaden Bulgaria er Sofia og regjeringen type

parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 28 provinser (oblasti, singular - oblast);
Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Haskovo, Kardzhali,
Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven,
Plovdiv, Razgrad, Ruse, Shumen, Silistra, Sliven, Smolyan,
Sofia, Sofia-Grad (Sofia City), Stara Zagora , Targovishte,
Varna, Veliko Tarnovo, Vidin, Vratsa, Yambol. Når det gjelder
økonomien til Bulgaria, er viktige industriprodukter elektrisitet,
gass, vann; mat, drikkevarer, tobakk; maskiner og utstyr,
bildeler, grunnmetaller, kjemiske produkter, koks, raffinert
petroleum, atombrensel; outsourcing sentre. Viktige
landbruksprodukter er Grønnsaker, frukt, tobakk, vin, hvete,
byg, solsikker, sukkerroer; husdyr. De viktigste eksportvarene
er klær, skotøy, jern og stål, maskiner og utstyr, brensel,
landbruk, tobakk, IT-komponenter og de viktigste
eksportpartnerne er Tyskland 13,7%, Italia 9,3%, Romania
8,8%, Tyrkia 7,9%, Hellas 7%, Frankrike 4,5% (2016). De
viktigste importvarene er maskiner og utstyr; metaller og
malmer; kjemikalier og plast; drivstoff, mineraler og råvarer og



de viktigste importpartnerne er Tyskland 13,1%, Russland
8,9%, Italia 7,9%, Romania 7%, Tyrkia 6,2%, Hellas 4,8%,
Polen 4,1% (2016). Hvor rik er Bulgaria og hvor rik er folk i
dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $21,600 (2017 anslag). Dette betyr at levestandarden er
god her. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 22% (2015 anslag).

Kart over Bulgaria
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Burkina Faso

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Burkina
Faso. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart
over Burkina Faso. Men la oss starte med landflagget Burkina
Faso her:
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Burkina Faso - Oversikt:
Hva bør du vite om Burkina Faso? La oss starte med dette:

Burkina Faso (tidligere Upper Volta) oppnådde uavhengighet
fra Frankrike i 1960. Gjentatte militære kupp i løpet av 1970-
tallet og 1980-årene ble fulgt av flerpartsvalg i begynnelsen av
1990-tallet. Tidligere president Blaise Compaore (1987-2014)
ble sittende i slutten av oktober 2014 etter folkevalgte protester
mot hans forsøk på å endre forfatningens tosiktige
presidentgrense. Ved midten av november ble det vedtatt et
rammeverk for en midlertidig regjering i henhold til vilkårene i
det nasjonale overgangspartiet. En midlertidig administrasjon,
ledet av president Michel Kafando og statsminister Yacouba
Isaac ZIDA, begynte å organisere president- og parlamentsvalg
som ble planlagt i oktober 2015, men disse ble utsatt under et
ukjent kupp i september. De nyopprettede valgene ble avholdt
29. november, og Roch Marc Christian Kabore ble valgt til
president i første runde. Burkina Fasos høye befolkningsvekst
og begrensede naturressurser resulterer i dårlige økonomiske
utsikter for flertallet av sine borgere.

Geografi av Burkina Faso



Hvor på kloden er Burkina Faso?
Plasseringen av dette landet er Vest-Afrika, nord for Ghana.
Totalt areal på Burkina Faso er 274,200 km2, hvorav 273,800
km2 er land. Så dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: meste flat til
dissekerte, bølgende slettene; åser i vest og sørøst. Det laveste
punktet på Burkina Faso er Mouhoun (Black Volta) River 200
m, det høyeste punktet Tena Kourou 749 m. Og klimaet er
tropisk; varme, tørre vintre; varme, våte somre for det.

Innbyggere av Burkina Faso
La oss se hvor mange mennesker bor i Burkina Faso.

Nummeret er: 20,107,509. Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? Mossi 52%, Fulani 8,4%, Gurma 7%, Bobo
4,9%, Gurunsi 4,6%, Senufo 4,5%, Bissa 3,7%, Lobi 2,4%,
Dagara 2,4%, Tuareg / Bella 1,9%, Dioula 0,8%, uspesifisert /
ingen svar 0,3%, andre 7,2% (2010 est.). Hva er språkene i
Burkina Faso? Fransk (offisiell), innfødte afrikanske språk som
tilhører en sudanesisk familie som er talt av 90% av
befolkningen. Og religioner: Muslim 61,5%, romersk-katolsk
23,3%, tradisjonell / animistisk 7,8%, protestant 6,5%, annet /
nei svar 0,2%, ingen 0,7% est.). Hvor gammel er folk i



gjennomsnitt? 17.3 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 55.9 år.
Hvor bor folk i Burkina Faso? Her: befolkningen er konsentrert
i de sentrale og sørlige delene av landet; øst, nord og sørvest er
mindre befolkede. De store byområdene av Burkina Faso er:
Ouagadougou (hovedstad) 2.741 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Burkina Faso
Hovedstaden Burkina Faso er Ouagadougou og regjeringen

type presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 13 regioner; Boucle du Mouhoun, Cascades,
Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest, Centre-Sud,
Est, Hauts-Bassins, Nord, Plateau-Central, Sahel, Sud-Ouest.
Når det gjelder økonomien til Burkina Faso, er viktige
industriprodukter bomull lo, drikkevarer, landbruks behandling,
såpe, sigaretter, tekstiler, gull. Viktige landbruksprodukter er
Bomull, peanøtter, shea nøtter, sesam, sorghum, hirse, mais, ris;
husdyr. De viktigste eksportvarene er gull, bomull, husdyr og de
viktigste eksportpartnerne er Sveits 65,7%, India 6,3%, Sør-
Afrika 5,2%, Singapore 4,6% (2016). De viktigste
importvarene er kapitalvarer, matvarer, petroleum og de
viktigste importpartnerne er Kina 12,2%, Cote dIvoire 8,2%,
Japan 7,8%, Frankrike 7,1%, Nederland 4,5%, Spania 4,2%,
India 4,1%, Russland 4% (2016). Hvor rik er Burkina Faso og
hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $1,900 (2017 anslag). Dette er et svært
lavt antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på



lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 40.1% (2009 anslag).

Kart over Burkina Faso
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Myanmar - Oversikt:
Hva bør du vite om Myanmar? La oss starte med dette:

Ulike etniske, burmesiske og etniske minoritetsbyer eller
kongeriker okkuperte nåværende grenser gjennom 1800-tallet.
Over en periode på 62 år (1824-1886), overveldet
Storbritannia Burma og innlemmet landet i sitt indiske imperium.
Burma ble administrert som en provins i India til 1937 da den
ble en egen, selvstyrende koloni; i 1948 oppnådde Burma
uavhengighet fra det britiske samveldet. Gen. NE WIN
dominert regjeringen fra 1962 til 1988, først som militær
hersker, deretter som selvutnevnt president, og senere som
politisk kingpin. Som følge av utbredt sivil uro, nådde NE WIN
i 1988, men innen måneder ødela militæret studentledede
protester og tok makten. Flertallige parlamentsvalg i 1990
resulterte i hovedoppositionspartiet - Nasjonalforbundet for
demokrati (NLD) - å vinne en jordskredssjanse. I stedet for å
overlevere kraften, plasserte juntaen NLD-lederen (og 1991-
mottakeren Nobels fredspris) UNUNG SAN SUU KYI under
husarrest fra 1989 til 1995, 2000 til 2002, og fra mai 2003 til
november 2010. I slutten av september 2007 ble avgjørelsen
Junta brutalt undertrykte protester over økte drivstoffpriser
ledet av prodemokratiske aktivister og buddhistiske munker,
drepte et ukjent antall mennesker og arresterte tusenvis for å
delta i demonstrasjonene. I begynnelsen av mai 2008 ble Burma
rammet av Cyclone Nargis, som overlot 138.000 døde og
titusener skadd og hjemløse. Til tross for denne tragedien



fortsatte jakten med sin konstitusjonelle folkeavstemning i mai,
den første stemme i Burma siden 1990. Lovgivningsvalg holdt i
november 2010, som NLD boikotiserte og ble ansett feilaktig
av mange i det internasjonale samfunnet, så den styrende
Unionens solidaritets- og utviklingsparti skaffer over 75% av de
omtvistede seterne. Den nasjonale lovgiveren innkalte i januar
2011 og valgte tidligere statsminister Thein SEIN som
president. Selv om det store flertallet av nasjonalt ansatte som
ble kalt Thein SEIN, var tidligere eller nåværende militære
offiserer, begynte regjeringen en rekke politiske og økonomiske
reformer som førte til en betydelig åpning av det isolerte landet.
Disse reformene inkluderte å frigjøre hundrevis av politiske
fanger, signere en landsdekkende våpenhvile med flere av
landets etniske væpnede grupper, forfølge juridisk reform, og
gradvis redusere restriksjoner på pressefrihet, forening og det
sivile samfunn. I hvert fall på grunn av disse reformene, AUNG
SAN SUU KYI ble valgt til nasjonallovgiver i april 2012 og ble
leder av komiteen for lovsret og ro. Burma tjente som leder for
Forbundet for Sørøst-Asiatiske Nasjoner (ASEAN) for 2014.
I et feilt, men stort sett troverdig nasjonalt lovvalg i november
2015 med mer enn 90 politiske partier, vant NLD igjen en
jordskredssjanse. Ved å bruke sitt overveldende flertall i begge
parlamentshusene valgte NLD HTIN KYAW, AUNG SAN
SUU KYIs fortrolige og langtidse NLD-supporter, som
president. Burmas første troverdig valgte sivile regjering etter
mer enn fem tiår med militærdiktatur ble sverget til kontoret den
30. mars 2016. I et feilt, men stort sett troverdig nasjonalt
lovvalg i november 2015 med mer enn 90 politiske partier, vant



NLD igjen en skredtsjanse. Ved å bruke sitt overveldende
flertall i begge parlamentshusene valgte NLD HTIN KYAW,
AUNG SAN SUU KYIs fortrolige og langtidse NLD-
supporter, som president. Burmas første troverdig valgte sivile
regjering etter mer enn fem tiår med militærdiktatur ble sverget
til kontoret den 30. mars 2016. I et feilt, men stort sett troverdig
nasjonalt lovvalg i november 2015 med mer enn 90 politiske
partier, vant NLD igjen en skredtsjanse. Ved å bruke sitt
overveldende flertall i begge parlamentshusene valgte NLD
HTIN KYAW, AUNG SAN SUU KYIs fortrolige og langtidse
NLD-supporter, som president. Burmas første troverdig valgte
sivile regjering etter mer enn fem tiår med militærdiktatur ble
sverget til kontoret den 30. mars 2016.

Geografi av Myanmar

Hvor på kloden er Myanmar?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Asia, grenser til
Andamanhavet og Bengalbukten, mellom Bangladesh og
Thailand. Totalt areal på Myanmar er 676,578 km2, hvorav
653,508 km2 er land. Så dette er ganske stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: sentrale
lavlandet ringet av bratte, tøffe høylandet. Det laveste punktet
på Myanmar er Andamanhavet /, det høyeste punktet



Bengalbåten 0 m Gamlang Razi 5,870 m. Og klimaet er tropisk
monsun; skyet, regnfullt, varmt, fuktig somre (sørvestmonson,
juni til september); mindre skyet, svak nedbør, milde
temperaturer, lavere fuktighet om vinteren (nordøstmonson,
desember til april).

Innbyggere av Myanmar
La oss se hvor mange mennesker bor i Myanmar.

Nummeret er: 55,123,814. Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? Burman (Bamar) 68%, Shan 9%, Karen 7%,
Rakhine 4%, Kinesisk 3%, Indisk 2%, Måned 2%, Andre 5%.
Hva er språkene i Myanmar? Burmesisk (offisiell). Og
religioner: Buddhistisk 87,9%, Christian 6,2%, muslimske
4,3%, animist 0,8%, hinduiske 0,5%, andre 0,2%, ingen 0,1%.
Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 28.2 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 68.2 år. Hvor bor folk i Myanmar? Her:
Befolkning konsentrert langs kystområder og generelt nær
kysten av Irrawaddy-elven; Ekstreme nord er relativt
underbefolket. De store byområdene av Myanmar er: Rangoon
(Yangon) (kapital) 4.802 millioner; Mandalay 1,167 millioner;
Nei Pyi Taw 1,03 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Myanmar
Hovedstaden Myanmar er Rangoon (Yangon); notat - nei

pyi taw er den administrative hovedstaden og regjeringen type
parlamentariske republikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 7 regioner (taing-myar, singular-



taing), 7 stater (pyi ne-myar, singular-pyi ne), 1 unions
territorium. Når det gjelder økonomien til Myanmar, er viktige
industriprodukter landbruksprodukter behandlingen; tre og
treprodukter; kobber, tinn, wolfram, jern; sement,
byggematerialer; legemidler; gjødsel; olje og naturgass; plagg;
jade og edelstener. Viktige landbruksprodukter er ris, pulser,
bønner, sesam, jordnøtter; sukkerrør; fisk og fiskeprodukter;
hardwood. De viktigste eksportvarene er naturgass;
treprodukter; pulser og bønner; fisk; ris; klær; mineraler,
inkludert jade og edelstener og de viktigste eksportpartnerne er
Kina 40,6%, Thailand 19,1%, India 8,8%, Singapore 7,6%,
Japan 5,7% (2016). De viktigste importvarene er stoff;
petroleumsprodukter; gjødsel; plast; maskineri; transport utstyr;
sement, byggematerialer; matvarer? spiselig olje og de viktigste
importpartnerne er Kina 33,9%, Singapore 14,3%, Thailand
12,5%, Japan 7,9%, India 6,9%, Malaysia 4,3% (2016). Hvor
rik er Myanmar og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $6,300 (2017 anslag).
Dette er ganske lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 25.6%
(2016 anslag).

Kart over Myanmar
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Burundi. Men la oss starte med landflagget Burundi her:
 

Burundi - Oversikt:
Hva bør du vite om Burundi? La oss starte med dette:

Burundi er et lite land i Øst-Afrika grenser til Tanzania, Rwanda
og Tanganyika-sjøen. Burundi fikk sin uavhengighet fra Belgia i
1962. Mye av sin historie har vært turbulent, og Burundis første
demokratisk valgte president ble drepet i oktober 1993 etter
bare 100 dager på kontoret. Den internasjonalmeglede Arusha-
avtalen avsluttet borgerkriget 1993-2005, og banet vei for en
ny grunnlov og 2005-valg. Pierre Nkurunziza ble valgt til
president i 2005 og 2010 og igjen i et kontroversielt valg i
2015. Burundi fortsetter å møte mange politiske og økonomiske
utfordringer.

Geografi av Burundi

Hvor på kloden er Burundi?
Plasseringen av dette landet er Sentral-Afrika, øst for Den
demokratiske republikken Kongo, vest for Tanzania. Totalt
areal på Burundi er 27,830 km2, hvorav 25,680 km2 er land.
Så dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive



terrenget i landet? På denne måten: kupert og fjellaktig, droppe
til et plateau i øst, noen sletter. Det laveste punktet på Burundi
er Tanganyika-sjøen 772 m, det høyeste punktet Heha 2,670
m. Og klimaet er ekvatoriale; høyt platå med betydelig
høydevariasjon (772 m til 2.670 m over havet); Gjennomsnittlig
årlig temperatur varierer med høyde fra 23 til 17 grader Celsius,
men er generelt moderat da gjennomsnittlig høyde er ca 1700
m; gjennomsnittlig årlig nedbør er ca 150 cm; to våt sesonger
(februar til mai og september til november) og to tørre sesonger
(juni til august og desember til januar).

Innbyggere av Burundi
La oss se hvor mange mennesker bor i Burundi. Nummeret

er: 11,466,756. Så dette er ikke veldig stor befolkning. Hvem
bor her? Hutu (Bantu) 85%, Tutsi (Hamitic) 14%, Twa (Pygmy)
1%, Europeere 3.000, Sør-Asiater 2.000. Hva er språkene i
Burundi? Kirundi 29,7% (offisielt), Kirundi og annet språk
9,1%, fransk og offisiell språk 0,3%, swahili og swahili og
andre språk 0,2% (langs Tanganyika og Bujumbura-området),
engelsk (offisielt) og engelsk og annet språk 0,06%, mer enn 2
språk 3,7% uspesifisert 56,9%. Og religioner: romersk-katolsk
62,1%, protestantisk 23,9% (inkluderer adventist 2,3% og
andre protestantiske 21,6%), muslimske 2,5%, andre 3,6%,
uspesifiserte 7,9% (2008 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 17 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen -
så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 60.9 år.
Hvor bor folk i Burundi? Her: Et av Afrikas tettest befolkede



land; konsentrasjoner har en tendens til å være i nord og langs
den nordlige kysten av Tanganyika-sjøen i vest; De fleste bor
på gårder nær områder av fruktbar vulkansk jord. De store
byområdene av Burundi er: Bujumbura (hovedstad) 751 000
(2015).

Regjeringen og økonomien av Burundi
Hovedstaden Burundi er Bujumbura og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 18 provinser; Bubanza, Bujumbura Mairie,
Bujumbura Rural, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi,
Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro,
Ngozi, Rumonge, Rutana, Ruyigi. Når det gjelder økonomien til
Burundi, er viktige industriprodukter lette forbruksvarer
(sukker, sko, såpe, øl); sement, montering av importerte
komponenter; offentlige byggverk; matvareindustri (frukt).
Viktige landbruksprodukter er kaffe, bomull, te, mais, bønner,
sorghum, søte poteter, bananer, kassava (maniok, tapioka); biff,
melk, skjuler. De viktigste eksportvarene er kaffe, te, sukker,
bomull, skjul og de viktigste eksportpartnerne er Demokratiske
Republikken Kongo 30,6%, UAE 15,7%, Kenya 14,5%,
Rwanda 7,2% (2016). De viktigste importvarene er
kapitalvarer, petroleumsprodukter, næringsmidler og de
viktigste importpartnerne er Kina 13,3%, India 13%, Tanzania
8,6%, Saudi Arabia 7,9%, Kenya 7,5%, UAE 5,2%, Uganda
5% (2016). Hvor rik er Burundi og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$800 (2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som



omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 64.6% (2014 anslag).

Kart over Burundi
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Kambodsja - Oversikt:
Hva bør du vite om Kambodsja? La oss starte med dette:

De fleste kambodjere anser seg for å være Khmers,
etterkommere av Angkor-riket som forlenget seg over mye av
Sørøst-Asia og nådde sin tunge mellom det 10. og 13.
århundre. Angrep fra thailand og kam (fra dagens Vietnam)
svekket imperiet, og innledet en lang periode med tilbakegang.
Kongen satte landet under fransk beskyttelse i 1863, og det ble
en del av fransk indokina i 1887. Etter japansk okkupasjon i 2.
verdenskrig, oppnådde Kambodsja full uavhengighet fra
Frankrike i 1953. I april 1975, etter en syvårig kamp, 
kommunistiske Khmer Rouge-styrker fanget Phnom Penh og
evakuerte alle byer og byer. Minst 1,5 millioner kambodsere
døde av henrettelse, tvunget trengsler, eller sult under Khmer
Rouge-regimet under POL POT. En desember 1978
vietnamesisk invasjon kjørte Khmer Rouge inn i landet, begynte
en 10-årig vietnamesisk okkupasjon, og berørt nesten 13 års
borgerkrig. 1991-fredsavtalen i Paris ga demokratiske valg og
en våpenhvile, som ikke ble fullt respektert av Khmer Rouge.
FN-sponsede valg i 1993 bidro til å gjenopprette en viss følelse
av normalitet under en koalitionsregering. Fraksjonskampene i
1997 avsluttet den første koalitionsregeringen, men en andre
runde av nasjonale valg i 1998 førte til dannelsen av en annen
koalitionsregering og fornyet politisk stabilitet. De resterende
elementene i Khmer Rouge ga opp tidlig i 1999. Noen av de



overlevende Khmer Rouge-lederne har blitt prøvd eller
avventer forsøk på forbrytelser mot menneskeheten av en
hybrid FN-kambodjansk tribunal støttet av internasjonal
bistand. Valg i juli 2003 var relativt fredelig, men det tok ett år
med forhandlinger mellom konkurrerende politiske partier før en
koalitionsregering ble dannet. I oktober 2004 abdikerte King
Norodom Sihanouk tronen, og hans sønn, prins Norodom
Sihamoni, ble valgt for å lykkes ham. De siste lokale valgene
(kommunalråd) ble holdt i Kambodsja i 2012, med lite av
preeleksjonsvolden som gikk foran forrige valg. Nasjonalvalget
i juli 2013 ble bestridt, med opposisjonen - det kambodsjanske
nasjonale redningspartiet (CNRP) - boikotert
nasjonalforsamlingen. Den politiske dødsfallet ble avsluttet
nesten et år senere, med CNRP enige om å gå inn i parlamentet
i bytte for regjeringspartiets forpliktelser til valg- og
lovgivningsreformer. CNRP gjorde ytterligere gevinster i lokale
kommunevalg i juni 2017, akselerere sittende statsminister Hun
SENs innsats for å marginalisere CNRP før nasjonale valg i
2018. Hun Sen arresterte CNRPs president Kem Sokha i
september 2017 og senere oppløst CNRP i november 2017 og
forbød sine ledere fra å delta i politikken i minst fem år. CNRPs
seter i Nasjonalforsamlingen ble omfordelt til mindre, mer
plettfrie oppositionspartier.

Geografi av Kambodsja



Hvor på kloden er Kambodsja?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Asia, grenser til Thailand,
mellom Thailand, Vietnam og Laos. Totalt areal på Kambodsja
er 181,035 km2, hvorav 176,515 km2 er land. Så dette er ikke
et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På
denne måten: meste lave, flate sletter; fjell i sørvest og nord. Det
laveste punktet på Kambodsja er Thailandske fjell 0 m, det
høyeste punktet Phnum Aoral 1 810 m. Og klimaet er tropisk;
regnfull, monsun sesong (mai til november); tørr sesong
(desember til april); liten sesongmessig temperaturvariasjon for
det.

Innbyggere av Kambodsja
La oss se hvor mange mennesker bor i Kambodsja.

Nummeret er: 16,204,486. Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Khmer 97,3%, Cham 1,2%,
Kinesisk 0,1%, Vietnamesisk 0,1%, Andre 0,9% (2013 est.).
Hva er språkene i Kambodsja? Khmer 96,3%, Andre 3,7%
(2008 est.). Og religioner: Buddhistiske (offisielle) 96,9%
Christian 0,4%, andre 0,8% (2008 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 25.3 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 64.9 år.



Hvor bor folk i Kambodsja? Her: Befolkning konsentrert i
sørøst, spesielt i og rundt hovedstaden i Phnom Penh;
videreutdeling er nært knyttet til Tonle Sap og Mekong Rivers.
De store byområdene av Kambodsja er: Phnom PENH
(kapital) 1,731 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Kambodsja
Hovedstaden Kambodsja er Phnom Penh og regjeringen

type parlamentarisk konstitusjonell monarki. La oss ta en titt på
de administrative divisjonene - 24 provinser (khett, singular og
flertall) og 1 kommune (krong, singular og flertall). Når det
gjelder økonomien til Kambodsja, er viktige industriprodukter
turisme, klær, konstruksjon , ris fresing, fiske, tre og
treprodukter, gummi, sement, perle gruvedrift, tekstiler. Viktige
landbruksprodukter er Ris, gummi, mais, grønnsaker,
cashewnøtter, kassava (maniok, tapioka), silke. De viktigste
eksportvarene er klær, tømmer, gummi, ris, fisk, tobakk,
Footwea og de viktigste eksportpartnerne er amerikanske
21,3%, UK 9,4%, Tyskland 9% , Japan 8,2%, Canada 6,5%,
Kina 6%, Thailand 4,2%, Spania 4% (2016). De viktigste
importvarene er petroleumsprodukter, sigaretter, gull,
byggematerialer, maskiner, motorvogner, farmasøytiske
produkter og de viktigste importpartnerne er Kina 35,3%,
Thailand 14,8%, Vietnam 11 %, Singapore 4,4%, Japan 4,1%,
Hong Kong 4% (2016). Hvor rik er Kambodsja og hvor rik er
folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $4,000 (2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La
oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,
som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer



og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 17.7% (2012 anslag).

Kart over Kambodsja
 

Vi anbefaler
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Kamerun

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Kamerun.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Kamerun. Men la oss starte med landflagget Kamerun her:
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Kamerun - Oversikt:
Hva bør du vite om Kamerun? La oss starte med dette:

Fransk Kamerun ble uavhengig i 1960 som Republikken
Kamerun. Året etter stemte den sørlige delen av
nabokommunen Kamerun for å fusjonere med det nye landet
for å danne Forbundsrepublikken Kamerun. I 1972 erstattet en
ny grunnlov føderasjonen med en enhetlig stat, De forente
republikker Kamerun. Landet har generelt hatt stabilitet, noe
som har gjort det mulig å utvikle jordbruk, veier og jernbaner,
samt en petroleumsindustri. Til tross for langsom bevegelse mot
demokratisk reform, forblir politisk makt fast i hendene på
president Paul BIYA.

Geografi av Kamerun

Hvor på kloden er Kamerun?
Plasseringen av dette landet er Sentral-Afrika, grenser til Biafra-
bakken, mellom Ekvatorialguinea og Nigeria. Totalt areal på
Kamerun er 475,440 km2, hvorav 472,710 km2 er land. Så
dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: , med kystnære i sørvest, dissekert



platå i sentrum, fjell i vest, slett i nord. Det laveste punktet på
Kamerun er Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet Fako på
Mont Cameroun 4,045 m. Og klimaet er varierer med terreng,
fra tropisk langs kysten til halvparten.

Innbyggere av Kamerun
La oss se hvor mange mennesker bor i Kamerun.

Nummeret er: 24,994,885. Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? Kamerun Highlanders 31%, ekvatorialbantu
19%, Kirdi 11%, Fulani 10%, nordvestlige Bantu 8%, østlig
nigritisk 7% , andre afrikanske 13%, ikke-afrikanske mindre
enn 1%. Hva er språkene i Kamerun? 24 store afrikanske
språkgrupper, engelsk (offisiell), fransk (offisiell). Og religioner:
Romersk-katolske 38,4%, protestantiske 26,3%, andre kristne
4,5%, muslimske 20,9%, animistiske 5,6%, andre 1%, ikke-
troende 3,2% (2005 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt?
18.5 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel
av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 59 år. Hvor bor folk i
Kamerun? Her: Befolkning konsentrert i vest og nord, med det
indre av landet tynt befolket. De store byområdene av Kamerun
er: Yaounde (kapital) 3.066 millioner; Douala 2.943 millioner
(2015).

Regjeringen og økonomien av Kamerun
Hovedstaden Kamerun er Yaounde og regjeringen type

presidens republikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 10 regioner (regioner, singular - region);
Adamaoua, Centre, East (Est), Nord-Øst, Littoral, Nord



(Nord), Nordvest (Nord-Ouest), Vest (Ouest), Sør (Sud),
Sørvest ). Når det gjelder økonomien til Kamerun, er viktige
industriprodukter petroleumsproduksjon og raffinering,
aluminiumproduksjon, næringsmiddelindustri, lette
forbruksvarer, tekstiler, tømmer, skiprepai. Viktige
landbruksprodukter er Kaffe, kakao, bomull, gummi, bananer,
oljefrø, korn, kassava (maniok, tapioka); husdyr; timber. De
viktigste eksportvarene er råolje og petroleumsprodukter,
tømmer, kakao bønner, aluminium, kaffe, bomull og de viktigste
eksportpartnerne er Nederland 21%, India 11,3%, Italia 11%,
Kina 8%, Spania 6,7%, Frankrike 5,9% (2016). De viktigste
importvarene er Maskiner, elektrisk utstyr, transportutstyr,
drivstoff, mat og de viktigste importpartnerne er Kina 17,8%,
Nigeria 12%, Frankrike 11%, Thailand 4,6%, Togo 4,5 %
(2016). Hvor rik er Kamerun og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $3,400
(2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
30% (2001 anslag).

Kart over Kamerun
 



Vi anbefaler
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Canada

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Canada.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Canada. Men la oss starte med landflagget Canada her:
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Canada - Oversikt:
Hva bør du vite om Canada? La oss starte med dette: Et

land med store avstander og rike naturressurser ble Canada et
selvstyrende herskap i 1867, mens båndene ble beholdt til den
britiske kronen. Canada repatrierte sin grunnlov fra
Storbritannia i 1982, og avbrøt en endelig kolonial slips.
Økonomisk og teknologisk har nasjonen utviklet seg parallelt
med USA, sin nabo i sør over verdens lengste internasjonale
grense. Canada står overfor de politiske utfordringene for å
møte offentlige krav til kvalitetsforbedringer innen helsevesen,
utdanning, sosialtjenester og økonomisk konkurranseevne, samt
å svare på de spesielle bekymringene til overveiende frankofon
Quebec. Canada har også som mål å utvikle sine mangfoldige
energiressurser samtidig som miljøet sitt opprettholdes.

Geografi av Canada

Hvor på kloden er Canada?
Plasseringen av dette landet er Nord-Nord-Amerika, som
grenser til Nord-Atlanterhavet i øst, Nord-Stillehavet i vest og
Nordsjøen, nord for den kongelige USA. Totalt areal på



Canada er 9,984,670 km2, hvorav 9,093,507 km2 er land.
Dette er et av de største landene i verden. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: meste slett med
fjell i vest, lavlandet i sørøst. Det laveste punktet på Canada er
Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet Mount Logan 5 959 m.
Og klimaet er varierer fra temperert i sør til subarctic og arktisk
i nord for det.

Innbyggere av Canada
La oss se hvor mange mennesker bor i Canada. Nummeret

er: 35,623,680 (7/2017 anslag). Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? kanadisk 32,2%, engelsk 19,8%, fransk
15,5%, skotsk 14,4%, irsk 13,8%, tysk 9,8%, italiensk 4,5%,
kinesisk 4.5 %, Nordamerikanske indiske 4,2%, andre 50,9%.
Hva er språkene i Canada? engelsk (offisiell) 58,7%, fransk
(offisiell) 22%, punjabi 1,4%, italiensk 1,3%, spansk 1,3%,
tysk 1,3%, kantonesisk 1,2%, tagalog 1,2%, arabisk 1,1%,
andre 10,5% (2011 est.). Og religioner: Katolsk 39%
(inkluderer romersk-katolske 38,8%, andre katolske .2%),
protestantiske 20,3% (inkluderer United Church 6,1%,
anglikanske 5%, baptist 1,9%, lutherske 1,5%, pinsecentral
1,5%, presbyterian 1,4%, andre protestantiske 2,9 %),
Ortodokse 1,6%, andre kristne 6,3%, muslimske 3,2%,
hinduistiske 1,5%, sikh 1,4%, buddhistiske 1,1%, jødiske 1%,
andre 0,6%, ingen 23,9% (2011 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 42.2 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 81.9 år.



Hvor bor folk i Canada? Her: stort flertall av kanadiere er
plassert i et diskontinuerlig band innen ca 300 km av den sørlige
grensen med USA; Den mest befolket provinsen er Ontario,
etterfulgt av Quebec og British Columbia. De store byområdene
av Canada er: Toronto 5.993 millioner; Montreal 3,981
millioner; Vancouver 2.485 millioner; Calgary 1,337 millioner;
Ottawa (hovedstaden) 1,326 millioner; Edmonton 1,272
millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Canada
Hovedstaden Canada er Ottawa og regjeringen type

Føderalt parlamentarisk demokrati (parlamentet i Canada)
under et konstitusjonelt monarki; en Commonwealth Rike. La
oss ta en titt på de administrative divisjonene - 10 provinser og
3 territorier; Alberta, Britisk Columbia, Manitoba, New
Brunswick, Newfoundland og Labrador, Nordvestområdene,
Nova Scotia, Nunavut, Ontario, Prince Edward Island,
Quebec, Saskatchewan, Yukon. Når det gjelder økonomien til
Canada, er viktige industriprodukter transportutstyr, kjemikalier,
foredlede og uforbehandlede mineraler, matvarer, tre- og
papirvarer, fiskeprodukter, petroleum, naturgass. Viktige
landbruksprodukter er Hvete, bygg, oljefrø, tobakk, frukt,
grønnsaker; meieriprodukter; fisk; skogsprodukter. De viktigste
eksportvarene er motorkjøretøyer og deler, industrimaskiner,
fly, telekommunikasjonsutstyr; kjemikalier, plast, gjødsel;
tømmer, råolje, naturgass, elektrisitet, aluminium og de viktigste
eksportpartnerne er US 76,4%, Kina 4,1% (2016). De
viktigste importvarene er maskiner og utstyr, motorvogner og
deler, råolje, kjemikalier, elektrisitet, varige forbruksvarer og de



viktigste importpartnerne er US 52,2%, Kina 12,1% , Mexico
6,2% (2016). Hvor rik er Canada og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$48,100 (2017 anslag). Dette betyr at folk er rike i
gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 9.4%.

Kart over Canada
 

Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Kapp Verde

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Kapp Verde.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Kapp Verde. Men la oss starte med landflagget Kapp Verde
her:
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Kapp Verde - Oversikt:
Hva bør du vite om Kapp Verde? La oss starte med dette:

De ubebodde øyene ble oppdaget og kolonisert av
portugisiskene i det 15. århundre; Cabo Verde ble senere et
handelssenter for afrikanske slaver og senere en viktig coaling
og resupply stopp for hvalfangst og transatlantisk frakt.
Sammenslåingen av europeiske og ulike afrikanske
kulturtradisjoner gjenspeiles i Cabo Verdes Crioulo-språk,
musikk og pano tekstiler. Etter uavhengighet i 1975, og en
foreløpig interesse for forening med Guinea-Bissau, ble et
enpartssystem opprettet og opprettholdt til flerepartsvalg ble
avholdt i 1990. Cabo Verde fortsetter å opprettholde en av
Afrikas mest stabile demokratiske regjeringer. Gjentatt tørke i
andre halvdel av 1900-tallet forårsaket betydelig motgang og
forårsaket tung utvandring. Som et resultat, Cabo Verde ' s
utvandret befolkning er større enn den innenlandske. De fleste
Cabo Verdeans har både afrikanske og portugisiske
antecedents. Cabo Verde befolkning stammer fra sine første
faste innbyggere i slutten av det 15. århundre - en overvekt av
vestafrikanske slaver, en liten andel av portugisiske kolonister,
og enda færre italienere, spanjoler og portugisiske jøder. Blant
de ni bebodde øyene er befolkningsfordelingen variabel. Øyer i
øst er veldig tørre og er bare sparsomt avgjort for å utnytte
deres omfattende saltinnsatser. De mer sørlige øyene får mer
nedbør og støtter større befolkninger, men landbruks- og



husdyrgrazing har skadet jordens fruktbarhet og vegetasjon. I
århundrer har landets samlede befolkningsstørrelse svingt
betydelig,

Geografi av Kapp Verde

Hvor på kloden er Kapp Verde?
Plasseringen av dette landet er Vest-Afrika, gruppe av øyer i
Nord-Atlanterhavet, vest for Senegal. Totalt areal på Kapp
Verde er 4,033 km2, hvorav 4,033 km2 er land. Så dette er
ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet?
På denne måten: bratt, robust, steinete, vulkansk. Det laveste
punktet på Kapp Verde er Atlanterhavet 0 m, det høyeste
punktet Mt. Fogo 2.829 m (en vulkan på Fogo Island). Og
klimaet er temperert; varm, tørr sommer; Nedbør Mager og
uberegnelig.

Innbyggere av Kapp Verde
La oss se hvor mange mennesker bor i Kapp Verde.

Nummeret er: 560,899 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Kreolsk (mulatto) 71%,
afrikansk 28%, europeisk 1%. Hva er språkene i Kapp Verde?
portugisisk (offisiell), Crioulo (en blanding av portugisisk og
vestlig Afrikanske ord). Og religioner: Romersk-katolske



77,3%, protestantiske 4,6% (inkluderer nazarernes kirke 1,7%,
adventist 1,5%, gudforsamling 0,9%, universell gud 0,4% og
gud og kjærlighet 0,1%), andre kristne 3,4% 1,9%, Jehovas
vitne 1% og New Apostolic 0.5%), muslimske 1,8%, andre
1,3%, ingen 10,8%, uspesifiserte 0,7% (2010 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 25.4 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 72.4 år. Hvor bor folk i Kapp Verde? Her:
blant de ni bebodde øyene, er befolkningsfordelingen variabel;
Øyer i øst er veldig tørre og er bare tynt avgjort for å utnytte
deres store saltinnsatser; de mer sørlige øyene får mer nedbør
og støtter større befolkninger, men landbruks- og
husdyrgressing har skadet jordens fruktbarhet og vegetasjon;
Omtrent halvparten av befolkningen bor på Sao Tiago Island,
som er plasseringen av Praia hovedstad. Mindelo, på den
nordlige øya São Vicente, har også en stor bybefolkning. De
store byområdene av Kapp Verde er: Praia (hovedstad)
145.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Kapp Verde
Hovedstaden Kapp Verde er Praia og regjeringen type

parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 22 kommuner (concelhos, singular - concelho);
Boa Vista, Brava, Maio, Mosteiros, Paul, Porto Novo, Praia,
Ribeira Brava, Ribeira Grande, Ribeira Grande de Santiago,
Sal, Santa Catarina, Santa Catarina do Fogo, Santa Cruz, Sao
Domingos, São Filipe, Sao Lourenco dos Orgaos São Miguel,
Sao Salvador do Mundo, São Vicente, Tarrafal, Tarrafal de



Sao Nicolau. Når det gjelder økonomien til Kapp Verde, er
viktige industriprodukter og drikkevarer, fiskeforedling, sko og
plagg, saltgruvedrift, skiprepai. Viktige landbruksprodukter er
Bananer, mais, bønner , søte poteter, sukkerrør, kaffe,
peanøtter; fisk. De viktigste eksportvarene er drivstoff
(gjeneksport), sko, klær, fisk, huder og de viktigste
eksportpartnerne er Australia 48,6%, Spania 20,2%, Portugal
18,9% 2016). De viktigste importvarene er matvarer,
industriprodukter, transportutstyr, drivstoff og de viktigste
importpartnerne er Portugal 43%, Spania 12,8%, Frankrike
5,9%, Kina 5%, Russland 4,4% (2016). Hvor rik er Kapp
Verde og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her
er BNP per innbygger (PPP): $6,900 (2017 anslag). Dette er
ganske lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 30%
(2000 anslag).

Kart over Kapp Verde
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Caymanøyene

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til
Caymanøyene. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Caymanøyene. Men la oss starte med
landflagget Caymanøyene her:
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Caymanøyene - Oversikt:
Hva bør du vite om Caymanøyene? La oss starte med

dette: Caymanøyene ble kolonisert fra Jamaica av britene i det
18. og 19. århundre og ble administrert ved Jamaica etter 1863.
I 1959 ble øyene et territorium i Vest-Indias føderasjon. Når
føderasjonen ble oppløst i 1962 valgte Caymanøyene å forbli
en britisk avhengighet. Området har forvandlet seg til et
betydelig offshore finanssenter.

Geografi av Caymanøyene

Hvor på kloden er Caymanøyene?
Plasseringen av dette landet er Karibien, tre øya-gruppen
(Grand Cayman, Cayman Brac, Little Cayman) i
Karibiskehavet, 240 km sør for Cuba og 268 km nordvest for
Jamaica. Totalt areal på Caymanøyene er 264 km2, hvorav 264
km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: lavtliggende
kalksteinbase omgitt av korallrev.. Det laveste punktet på
Caymanøyene er Karibiske hav 0 m, det høyeste punktet 1 km
SV for The Bluff på Cayman Brac 50 m. Og klimaet er tropisk
marine; varme, regnfulle somre (mai til oktober) og kule, relativt
tørre vintre (november til april).



Innbyggere av Caymanøyene
La oss se hvor mange mennesker bor i Caymanøyene.

Nummeret er: 58,441. Så ikke så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? blandet 40%, hvit 20%, svart 20%, utvandrere
av ulike etniske grupper 20%. Hva er språkene i
Caymanøyene? engelsk (offisielt) 90,9%, spansk 4%, filippinsk
3,3%, annen 1,7% uspesifisert 0,1% (2010 est.). Og religioner:
Protestantiske 67,8% (Guds kirke 22,6%, Seventh Day
Adventist 9,4%, Presbyterian / United Church 8,6%, Baptist
8,3%, Pentecostal 7,1%, ikke-denominational 5,3%,
Anglikanske 4,1%, Wesleyan Hellighet 2,4%), romersk-
katolske 14,1%, Jehovas vitne 1,1%, andre 7%, ingen 9,3%,
uspesifisert 0,7% (2010 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 40 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen -
så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 81.3 år.
Hvor bor folk i Caymanøyene? Her: Flertallet av befolkningen
bor på Grand Cayman. De store byområdene av Caymanøyene
er: George TOWN.

Regjeringen og økonomien av Caymanøyene
Hovedstaden Caymanøyene er George Town (på Grand

Cayman) og regjeringen type parlamentarisk demokrati
(lovgivende forsamling); selvstyrende oversjøisk territorium av
den britiske. La oss ta en titt på de administrative divisjonene -
6 distrikter; Bodden Town, Cayman Brac og Little Cayman,
East End, George Town, North Side, West Bay. Når det
gjelder økonomien til Caymanøyene, er viktige
industriprodukter turisme, bank, forsikring og finans, bygging,



byggematerialer, møbler. Viktige landbruksprodukter er
grønnsaker, frukt; husdyr; turtle landbruk. De viktigste
eksportvarene er turtle produkter, produsert forbruksvarer og
de viktigste eksportpartnerne er dette er ukjent. De viktigste
importvarene er matvarer, produserte varer, drivstoff og de
viktigste importpartnerne er dette er ukjent. Hvor rik er
Caymanøyene og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $43,800 (2004 anslag).
Dette betyr at folk er rike i gjennomsnitt her. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
ukjent%.

Kart over Caymanøyene
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Den sentralafrikanske republikk

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Den
sentralafrikanske republikk. Inkludert er valgt statistikk,
oversiktskart og detaljert kart over Den sentralafrikanske
republikk. Men la oss starte med landflagget Den
sentralafrikanske republikk her:
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Den sentralafrikanske republikk - Oversikt:
Hva bør du vite om Den sentralafrikanske republikk? La

oss starte med dette: Den tidligere franske kolonien Ubangi-
Shari ble Den sentralafrikanske republikk ved uavhengighet i
1960. Etter tre uklar årtier av uro - for det meste av militære
regjeringer - ble sivilregjering etablert i 1993, men varte bare et
tiår. I mars 2003 ble president Ange-Felix Patasse deponert i et
militærkupp ledet av general Francois Bozize, som etablerte en
overgangsregering. Valg i 2005 bekreftet general Bozize som
president; han ble reelected i 2011 ved å stemme stort sett
betraktet som feil. Regjeringen mangler fortsatt full kontroll over
landsbygda, der lovløshet vedvarer. Flere rebelgrupper sluttet
seg sammen tidlig i desember 2012 for å starte en rekke angrep
som førte dem til kontroll over en rekke byer i de nordlige og
sentrale delene av landet. Opprørerne - ulykkelig med Bozize '
s regjering - deltok i fredssamtaler tidlig i januar 2013, noe som
resulterte i en koalitionsregering, inkludert opprørets lederskap.
I mars 2013 løste koalitionsregeringen opp, opprørere tok
hovedstaden og president Bozize flyktet fra landet.
Opprørsleder Michel Djotodia antok presidentskapet og neste
måned etablerte et nasjonalt overgangsråd (CNT). I januar
2014 valgte CNT Catherine Samba-Panza som midlertidig
president. Valg avsluttet i mars 2016 installert uavhengig
kandidat Faustin-Archange Touadera som president; Han
fortsetter å arbeide for fred mellom regjeringen og de væpnede



gruppene, og utvikler et program for nedrustning,
demobilisering, reintegrasjon og repatriering (DDRR) for å
reintegrere de væpnede gruppene i samfunnet.

Geografi av Den sentralafrikanske republikk

Hvor på kloden er Den
sentralafrikanske republikk? Plasseringen av dette landet er
Sentral-Afrika, nord for Den demokratiske republikken Kongo.
Totalt areal på Den sentralafrikanske republikk er 622,984
km2, hvorav 622,984 km2 er land. Så dette er ganske stort
land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne
måten: stor, flat til rullende platå; spredte åser i nordøst og
sørvest. Det laveste punktet på Den sentralafrikanske republikk
er Oubangui-elven 335 m, det høyeste punktet Mont Ngaoui
1,410 m. Og klimaet er tropisk; varme, tørre vintre; mild til
varm, våt somre.

Innbyggere av Den sentralafrikanske republikk
La oss se hvor mange mennesker bor i Den

sentralafrikanske republikk. Nummeret er: 5,625,118. Så dette
er ikke veldig stor befolkning. Hvem bor her? Baya 33%,
Banda 27%, Mandjia 13%, Sara 10%, Mboum 7%, M'Baka
4%, Yakoma 4%, Andre 2%. Hva er språkene i Den



sentralafrikanske republikk? Fransk (offisiell), Sangho (lingua
franca og nasjonalt språk). Og religioner: innfødte trosretninger
35%, protestantiske 25%, romersk-katolske 25%, muslimske
15%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 19.7 år. Vi må legge
til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre
enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid
(ved fødselen)? Dette: 52.8 år. Hvor bor folk i Den
sentralafrikanske republikk? Her: flertallet av beboerne bor i de
vestlige og sentrale områdene av landet, spesielt i og rundt
hovedstaden i Bangui-. De store byområdene av Den
sentralafrikanske republikk er: Bangui hovedstad) 794 000
(2015).

Regjeringen og økonomien av Den sentralafrikanske
republikk

Hovedstaden Den sentralafrikanske republikk er Bangui og
regjeringen type presidens republikk. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 14 prefectures (prefectures, singular
prefektur), 2 økonomiske prefekter (prefectures economiques,
singular - prefecture økonomi), og 1 kommune; Bamingui-
Bangoran, Bangui, Basse-Kotto, Haute-Kotto, Haut-Mbomou,
Kemo, Lobaye, Mambere-Kadei, Mbomou, Nana-Grebizi,
Nana-Mambere, Ombella-Mpoko, Ouaka, Ouham, Ouham-
Pende, Sangha- Mbaere, Vakaga. Når det gjelder økonomien
til Den sentralafrikanske republikk, er viktige industriprodukter
gull og diamant gruvedrift, logging, brygging, sukker raffinering.
Viktige landbruksprodukter er Bomull, kaffe, tobak, kassava
(maniok, tapioka), yams, hirse, mais, bananer; tÃ. De viktigste
eksportvarene er diamanter, tømmer, bomull, kaffe og de



viktigste eksportpartnerne er Hviterussland 33,5%, Tyskland
15,3%, Frankrike 14,2%, Chad 12,6%, Kamerun 9,7%, Kina
8,1% (2016). De viktigste importvarene er mat, tekstiler ,
petroleumsprodukter, maskiner, elektrisk utstyr, motorvogner,
kjemikalier, legemidler og de viktigste importpartnerne er Egypt
29,8%, Frankrike 18,6%, Kina 6,8%, Belgia 5,7%, Kamerun
5,4% (2016). Hvor rik er Den sentralafrikanske republikk og
hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $700 (2017 anslag). Dette er et svært lavt
antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Den sentralafrikanske republikk
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Tsjad - Oversikt:
Hva bør du vite om Tsjad? La oss starte med dette: Tchad,

en del av Frankrikes afrikanske bedrifter frem til 1960, utholdt
tre tiår med borgerkrig, samt invasjoner av Libya, før fred ble
gjenopprettet i 1990. Regjeringen til slutt utarbeidet en
demokratisk grunnlov og holdt feil presidentvalg i 1996 og
2001. I 1998 , et opprør brøt ut i Nord-Tchad, som sporadisk
har spilt opp til tross for flere fredsavtaler mellom regjeringen og
opprørerne. I juni 2005 holdt president Idriss DEBY en
folkeavstemning med vellykket fjerning av konstitusjonelle
tidsgrenser og vunnet et annet kontroversielt valg i 2006.
Sporadiske opprørskampanjer fortsatte i løpet av 2006 og
2007. Hovedstaden opplevde et betydelig opprør tidlig i 2008,
men har ikke hatt noen reelle trussler siden da, delvis på grunn
av Tchads 2010-tilnærming til Sudan, som tidligere brukte
tchadiske opprørere som proxyer. I slutten av 2015 innførte
regjeringen en nødstilfelle i Tsjad-regionen etter flere angrep fra
terroristgruppen Boko Haram gjennom hele året. Boko Haram
lanserte også flere bombinger i N'Djamena i midten av 2015.
DEBY i 2016 ble gjenvalgt til sin femte periode i et valg som
var fredelig, men feil. I desember 2015 fullførte Tsjad en toårig
rotasjon i FNs sikkerhetsråd. I januar 2017 fullførte DEBY en
ettårig periode som president for den afrikanske union. DEBY i
2016 ble gjenvalgt til sin femte periode i et valg som var
fredelig, men feil. I desember 2015 fullførte Tsjad en toårig



rotasjon i FNs sikkerhetsråd. I januar 2017 fullførte DEBY en
ettårig periode som president for den afrikanske union. DEBY i
2016 ble gjenvalgt til sin femte periode i et valg som var
fredelig, men feil. I desember 2015 fullførte Tsjad en toårig
rotasjon i FNs sikkerhetsråd. I januar 2017 fullførte DEBY en
ettårig periode som president for den afrikanske union.

Geografi av Tsjad

Hvor på kloden er Tsjad?
Plasseringen av dette landet er Sentral-Afrika, sør for Libya.
Totalt areal på Tsjad er 1.284 million km2, hvorav 1,259,200
km2 er land. Så dette er veldig stort land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: , tørre slett i
sentrum, ørken i nord, fjell i nordvest, lavlandet i sør. Det
laveste punktet på Tsjad er Djourab 160 m, det høyeste
punktet Emi Koussi 3.445 m. Og klimaet er tropisk i sør, ørken
i nordbred.

Innbyggere av Tsjad
La oss se hvor mange mennesker bor i Tsjad. Nummeret er:

12,075,985 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Sara (Ngambaye / Sara /
Madjingaye / Mbaye) 30,5%, Kanembu / Bornu / Buduma



9,8%, Arabisk 9,7%, Wadai / Maba / Masalit / Mimi 7%,
Gorane 5,8%, Masa / Musseye / Musgum 4,9%, Bulala /
Medogo / Kuka 3,7%, Marba / Lele / Mesme 3,5%, Mundang
2,7%, Bidiyo / Migaama / Kenga / Dangleat 2,5%, Dadjo /
Kibet / Muro 2,4%, Tupuri / Kera 2%, Gabri / Kabalaye /
Nanchere / Somrai 2% , Fulham / Fulbe / Bodore 1,8%, Karo /
Zime / Peve 1,3%, Baguirmi / Barma 1,2%, Zaghawa / Bideyat
/ Kobe 1,1%, Tama / Assongori / Mararit 1,1%, Mesmedje /
Massalat / Kadjakse 0,8%, andre tchadiske etniske 3,4%,
Chadians av utenlandske etnisiteter 0,9%, utenlandske
statsborgere 0,3%, uspesifisert 1,7% (2014-15 est.). Hva er
språkene i Tsjad? Fransk (offisiell), arabisk (offisiell), Sara (i
sør), mer enn 120 forskjellige språk og dialekter. Og religioner:
Muslimsk 52,1%, protestantisk 23,9%, romersk-katolsk 20%,
animistisk 0,3%, annen kristen 0,2%, ingen 2,8%, uspesifisert
0,7% (2014-15 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 17.8
år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 50.6 år. Hvor bor folk
i Tsjad? Her: Befolkningen er ujevnt fordelt på grunn av
kontraster i klima og fysisk geografi; Den høyeste tettheten er
funnet i sørvest, spesielt rundt Chad-søen og peker mot sør;
Den tørre Sahara-sone i nord er minst tett befolket. De store
byområdene av Tsjad er: N'Djamena (hovedstad) 1,26 millioner
(2015).

Regjeringen og økonomien av Tsjad
Hovedstaden Tsjad er N'Djamena og regjeringen type

presidens republikk. La oss ta en titt på de administrative



divisjonene - 23 regioner (regioner, singular - region); Barh el
Gazel, Batha, Borkou, Chari-Baguirmi, Ennedi-Est, Ennedi-
Ouest, Guera, Hadjer-Lamis, Kanem, Lac, Logone Occidental,
Logone Oriental, Mandoul, Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi
Ouest, Moyen- Chari, Ouaddai, Salamat, Sila, Tandjile, Tibesti,
Ville de N'Djamena, Wadi Fira. Når det gjelder økonomien til
Tsjad, er viktige industriprodukter olje, bomullstekstiler,
brygging, natron (natriumkarbonat), såpe, sigaretter,
byggematerialer. Viktige landbruksprodukter er Bomull,
sorghum , hirse, geiter, kameler. De viktigste eksportvarene er
Olje, husdyr, bomull, sesam, gummi arabicum, shea butte og de
viktigste eksportpartnerne er USA 57%, India 8,9%, Kina
6,7%, Frankrike 6,4%, UAE 4,3%, Japan 4,1% (2016). De
viktigste importvarene er maskiner og transportutstyr,
industrielle varer, matvarer, tekstiler og de viktigste
importpartnerne er Frankrike 19,8%, Kina 15,7%, Kamerun
15,1%, India 6,1%, USA 5,4%, Belgia 4,4% (2016). Hvor rik
er Tsjad og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her
er BNP per innbygger (PPP): $2,400 (2017 anslag). Dette er et
svært lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 46.7%
(2011 anslag).

Kart over Tsjad
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Chile. Men la oss starte med landflagget Chile her:
 

Chile - Oversikt:
Hva bør du vite om Chile? La oss starte med dette: Før

ankomsten av spansken i 1500-tallet styrte Inca Nord-Chile
mens et urfolket, Mapuche, bebodd Sentral-og Sør-Chile. Selv
om Chile erklærte sin uavhengighet i 1810, oppnådde det ikke
en avgjørende seier over spanskene til 1818. I Stillehavs-krigen
(1879-83) slo Chile ut Peru og Bolivia for å vinne sine
nåværende nordlige regioner. På 1880-tallet fikk den chilenske
sentralstyringen kontroll over de sentrale og sørlige områdene
bebodd av Mapuche. Etter en rekke valgte regjeringer ble den
treårige marxistiske regjeringen i Salvador Allende omvervet i
1973 av et militærkupp ledet av general Augusto Pinochet, som
regjerte til en demokratisk valgt president ble innviet i 1990.
God økonomisk politikk, opprettholdt konsekvent siden 1980-
tallet bidro til jevn vekst, redusert fattigdomsgraden med over
halvparten, og bidro til å sikre landets forpliktelse til
demokratisk og representativ regjering. Chile har i økende grad
tatt imot regionale og internasjonale lederroller som befinner seg
som en stabil, demokratisk nasjon.

Geografi av Chile



Hvor på kloden er Chile? Plasseringen
av dette landet er Sør-Sør-Amerika, grenser til Sør-Stillehavet,
mellom Argentina og Peru. Totalt areal på Chile er 756,102
km2, hvorav 743,812 km2 er land. Så dette er ganske stort
land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne
måten: lav kysten, fruktbar, sentral dal, robust Andes i øst. Det
laveste punktet på Chile er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet
Nevado Ojos del Salado 6 880 m. Og klimaet er temperert;
ørken i nord; Middelhavet i sentrale regionen; kjølig og fuktig i
sørkysten av.

Innbyggere av Chile
La oss se hvor mange mennesker bor i Chile. Nummeret er:

17,789,267 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? hvit og ikke-innfødt 88,9%,
Mapuche 9,1%, Aymara 0,7%, andre urfolk 1% (inkluderer
Rapa Nui, Likan Antai, Quechua, Colla, Diaguita, Kawesqar,
Yagan eller Yamana), uspesifisert 0,3%. Hva er språkene i
Chile? Spansk 99,5%, engelsk 10,2%, innfødt 1% (inkludert
Mapudungun, Aymara, Quechua, Rapa Nui), andre 2,3%
uspesifisert 0,2%. Og religioner: romersk-katolsk 66,7%,



evangelisk eller protestantisk 16,4%, Jehovas vitne 1%, andre
3,4%, ingen 11,5%, uspesifisert 1,1% (2012 est). Hvor gammel
er folk i gjennomsnitt? 34.4 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 78.9 år. Hvor bor folk i Chile? Her: 90% av befolkningen
ligger i midten av landet rundt hovedstaden i Santiago; Den
fjerne norden (forankret av Atacama-ørkenen) og den ytre sør
er relativt underbefolket. De store byområdene av Chile er:
Santiago (hovedstaden) 6.507 millioner; Valparaiso 907,000;
Concepcion 816,000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Chile
Hovedstaden Chile er Santiago; Merknad - Valparaiso er

seter for den nasjonale lovgiveren og regjeringen type
presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 15 regioner (regiones, singular - region); Aysen,
Antofagasta, Araucania, Arica og Parinacota, Atacama, Biobio,
Coquimbo, Libertador General Bernardo O'Higgins, Los
Lagos, Los Rios, Magallanes og Antartica Chilena, Maule,
Region Metropolitana (Santiago), Tarapaca, Valparaiso. Når
det gjelder økonomien til Chile, er viktige industriprodukter
kobber, litium, andre mineraler, matvarer, fiskeforedling, jern og
stål, tre og treprodukter, transportutstyr, sement, tekstiler.
Viktige landbruksprodukter er druer, epler, pærer, løk, hvete,
mais, havre, fersken, hvitløk, asparges, bønner; biff, fjærfe, ull;
fisk; tÃ. De viktigste eksportvarene er kobber, frukt, fiskevarer,
papir og papirmasse, kjemikalier, vin og de viktigste
eksportpartnerne er Kina 28,6% USA 14,1%, Japan 8,6%,



Sør-Korea 6,9%, Brasil 5% (2016). De viktigste importvarene
er petroleum og petroleumsprodukter, kjemikalier, elektrisk og
telekommunikasjonsutstyr, industrimaskiner, kjøretøyer,
naturgass og de viktigste importpartnerne er Kina 24,3%, USA
14,7%, Brasil 9,3% Argentina 4,4%, Frankrike 4,2% (2016).
Hvor rik er Chile og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $24,600 (2017 anslag).
Dette betyr at levestandarden er god her. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
14.4% (2013).

Kart over Chile
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oversiktskart og detaljert kart over Folkerepublikken Kina.
Men la oss starte med landflagget Folkerepublikken Kina her:
 

Folkerepublikken Kina - Oversikt:
Hva bør du vite om Folkerepublikken Kina? La oss starte

med dette: Kina har i århundrer stått som en ledende
sivilisasjon, som overgikk resten av verden i kunst og vitenskap,
men i det 19. og begynnelsen av det 20. århundre var landet
besatt av sivil uro, store slekter, militære nederlag og utenlandsk
okkupasjon. Etter andre verdenskrig opprettet Kinas
kommunistiske parti under MAO Zedong et autokratisk
sosialistisk system som, samtidig som det sikret Kinas
suverenitet, pålagde streng kontroll over hverdagen og kostet
livet til titalls millioner mennesker. Etter 1978 fokuserte MAOs
etterfølger DENG Xiaoping og andre ledere på markedsrettet
økonomisk utvikling og i 2000 hadde produksjonen firedoblet.
For mye av befolkningen har levestandarden blitt dramatisk,
men politiske kontroller forblir stramme. Siden begynnelsen av
1990-tallet,

Geografi av Folkerepublikken Kina



Hvor på kloden er Folkerepublikken
Kina? Plasseringen av dette landet er Øst-Asia, grenser til det
østkinesiske hav, Korea Bay, Yellow Sea og South China Sea,
mellom Nord-Korea og Vietnam. Totalt areal på
Folkerepublikken Kina er 9,596,960 km2, hvorav 9,326,410
km2 er land. Dette er et av de største landene i verden.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
meste fjell, høye platåer, ørkener i vest; slettene, delene og
åsene i øst. Det laveste punktet på Folkerepublikken Kina er
Turpan Pendi -154 m, det høyeste punktet Mount Everest 8
848 m (høyeste topp i Asia og høyeste punkt på jorden over
havet). Og klimaet er ekstremt variert; tropisk i sør til subarctic i
nord for det.

Innbyggere av Folkerepublikken Kina
La oss se hvor mange mennesker bor i Folkerepublikken

Kina. Nummeret er: 1,379,302,771 (7/2017 anslag). Så dette
er virkelig en stor befolkning. Hvem bor her? Han-kinesisk
91,6% Zhuang 1,3%, andre (inkluderer Hui, Manchu, Uighur,
Miao, Yi, Tujia, tibetansk, Mongol, Dong, Buyei, Yao, Bai,
Koreansk, Hani, Li, Kasakh, Dai og andre nasjonaliteter)
7,1%. Hva er språkene i Folkerepublikken Kina? Standard



kinesisk eller Mandarin (offisielt; Putonghua, basert på Beijing
dialekten), Yue (Kantonesisk), Wu (Shanghainese), Minbei
(Fuzhou), Minnan (Hokkien-taiwansk), Xiang, Gan, Hakka
dialekter, minoritetsspråk gruppeinngang). Og religioner:
buddhistisk 18,2%, kristen 5,1%, muslim 1,8%, folkelig religion
21,9%, hinduistisk <0,1%, jødisk <0,1%, andre 0,7%
(inkluderer taoistiske), ikke tilknyttet 52,2%. Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 37.4 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 75.7 år. Hvor bor folk i Folkerepublikken Kina? Her:
overveldende flertall av befolkningen er funnet i den østlige
delen av landet; Vesten, med sine store fjellrike og
ørkenområder, forblir tynt befolket; Selv om den er rangert først
i verden i total befolkning, er den generelle tettheten mindre enn
mange andre land i Asia og Europa; Høy befolkningstetthet er
funnet langs Yangtse og Yellow River daler, Xi Jiang River
Delta, Sichuan Basin (rundt Chengdu), i og rundt Beijing, og
industriområdet rundt Shenyang. De store byområdene av
Folkerepublikken Kina er: Shanghai 23.741 millioner; Beijing
(hovedstaden) 20.384 millioner; Chongqing 13.332 millioner;
Guangdong 12.458 millioner; Tianjin 11,21 millioner; Shenzhen
10.749 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Folkerepublikken Kina
Hovedstaden Folkerepublikken Kina er Beijing og

regjeringen type kommunistpartiet ledet. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 23 provinser (sheng, entall og
flertall), 5 autonome regioner (zizhiqu, entall og flertall) og 4



kommuner (shi, entall og flertall). Når det gjelder økonomien til
Folkerepublikken Kina, er viktige industriprodukter
verdensleder i bruttoværdi av industriell produksjon; gruvedrift
og malm bearbeiding, jern, stål, aluminium og andre metaller,
kull; maskinbygging; våpen; tekstiler og klær; petroleum;
sement; kjemikalier; gjødsel; forbrukerprodukter (inkludert
fottøy, leker og elektronikk); mat behandlingen; Transportutstyr,
inkludert biler, jernbanevogner og lokomotiver, skip, fly;
telekommunikasjonsutstyr, kommersielle romfartsselskaper,
satellitter. Viktige landbruksprodukter er Verdensleder i brutto
verdi av landbruksproduksjon; ris, hvete, poteter, mais, tobakk,
peanøtter, te, epler, bomull, svinekjøtt, fårekjøtt, egg; fisk,
reker. De viktigste eksportvarene er elektrisk og annen
maskinvare, inkludert datamaskiner og
telekommunikasjonsutstyr, klær, møbler, tekstiler og de viktigste
eksportpartnerne er US 18,2%, Hong Kong 13,8%, Japan
6,1%, Sør-Korea 4,5% (2016). De viktigste importvarene er
elektrisk og annet maskineri, inkludert integrerte kretser og
andre datakomponenter, olje og mineralbrensel; optisk og
medisinsk utstyr, metallmalmer, motorvogner; soyabønner og de
viktigste importpartnerne er Sør-Korea 10%, Japan 9,2%,
USA 8,5%, Tyskland 5,4%, Australia 4,4% (2016). Hvor rik
er Folkerepublikken Kina og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $16,600 (2017
anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 3.3%.



Kart over Folkerepublikken Kina
 

Vi anbefaler

Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Colombia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Colombia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Colombia. Men la oss starte med landflagget Colombia her:
 

Colombia - Oversikt:
Hva bør du vite om Colombia? La oss starte med dette:

Colombia var et av de tre landene som oppsto etter
oppløsningen av Gran Colombia i 1830 (de andre er Ecuador
og Venezuela). En tiår lang konflikt mellom regjeringsstyrker og
opposisjonelle grupper av opprørere, hovedsakelig Colombias
revolusjonære væpnede styrker (FARC) sterkt finansiert av
narkotikahandel, økte i løpet av 1990-tallet. Mer enn 31.000
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tidligere paramilitarer demobilisert innen utgangen av 2006 og
De Forenede Self Defense Forces of Colombia som en formell
organisasjon sluttet å operere. I kølvandet på den paramilitære
demobiliseringen oppsto organiserte kriminelle grupper, hvis
medlemmer inkluderer noen tidligere paramilitære. Etter fire års
formelle fredsforhandlinger undertegnet den colombianske
regjeringen en revidert endelig fredsavtale med FARC i
november 2016, som senere ble ratifisert av den colombianske
kongressen. Avtalen krever at FARC-medlemmer
demobiliserer, avvæpner og reinkorporerer seg i samfunn og
politikk, og det skaper et alternativt system for
overgangsrettighet som inkluderer en "Spesiell jurisdiksjon for
fred" for å takle ansvar for konfliktrelaterte forbrytelser og
etablerte sannheter - fortellende mekanismer. Den
colombianske regjeringen har styrket innsatsen for å
gjenopprette regjeringskontroll over hele landet, og har nå en
tilstedeværelse i hver enkelt av sine administrative avdelinger. Til
tross for tiår med intern konflikt og narkotikarelaterte
sikkerhetsutfordringer holder Colombia relativt sterke
demokratiske institusjoner preget av fredelige, gjennomsiktige
valg og beskyttelse av sivile friheter. og det skaper et alternativt
system for overgangsrettighet som inkluderer en "Spesiell
jurisdiksjon for fred" for å takle ansvar for konfliktrelaterte
forbrytelser og etablerte sannhetsmekanismer. Den
colombianske regjeringen har styrket innsatsen for å
gjenopprette regjeringskontroll over hele landet, og har nå en
tilstedeværelse i hver enkelt av sine administrative avdelinger. Til
tross for tiår med intern konflikt og narkotikarelaterte



sikkerhetsutfordringer holder Colombia relativt sterke
demokratiske institusjoner preget av fredelige, gjennomsiktige
valg og beskyttelse av sivile friheter. og det skaper et alternativt
system for overgangsrettighet som inkluderer en "Spesiell
jurisdiksjon for fred" for å takle ansvar for konfliktrelaterte
forbrytelser og etablerte sannhetsmekanismer. Den
colombianske regjeringen har styrket innsatsen for å
gjenopprette regjeringskontroll over hele landet, og har nå en
tilstedeværelse i hver enkelt av sine administrative avdelinger. Til
tross for tiår med intern konflikt og narkotikarelaterte
sikkerhetsutfordringer holder Colombia relativt sterke
demokratiske institusjoner preget av fredelige, gjennomsiktige
valg og beskyttelse av sivile friheter. og har nå en tilstedeværelse
i hver enkelt av sine administrative avdelinger. Til tross for tiår
med intern konflikt og narkotikarelaterte sikkerhetsutfordringer
holder Colombia relativt sterke demokratiske institusjoner
preget av fredelige, gjennomsiktige valg og beskyttelse av sivile
friheter. og har nå en tilstedeværelse i hver enkelt av sine
administrative avdelinger. Til tross for tiår med intern konflikt og
narkotikarelaterte sikkerhetsutfordringer holder Colombia
relativt sterke demokratiske institusjoner preget av fredelige,
gjennomsiktige valg og beskyttelse av sivile friheter.

Geografi av Colombia



Hvor på kloden er Colombia?
Plasseringen av dette landet er Nord-Sør-Amerika, grenser det
karibiske hav, mellom Panama og Venezuela, og grenser til
Nord Stillehavet, mellom Ecuador og Panama. Totalt areal på
Colombia er 1,138,910 km2, hvorav 1,038,700 km2 er land.
Så dette er veldig stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: flate kystnære lavlandet,
sentrale høylandet, høye Andesfjellene, østlige lavlandet sletter
(Llanos). Det laveste punktet på Colombia er Stillehavet 0 m,
det høyeste punktet Pico Cristobal Colon 5 730 m. Og klimaet
er tropisk langs kysten og østlige slettene; kjøligere i høylandet.

Innbyggere av Colombia
La oss se hvor mange mennesker bor i Colombia.

Nummeret er: 47,698,524 (7/2017 anslag). Så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? mestizo og hvite 84,2%,
afro-colombianske (inkluderer mulatto, Raizal og Palenquero)
10,4%, indianske 3,4%, Romani. Hva er språkene i Colombia?
spansk (offisiell). Og religioner: romersk-katolske 79%,
protestant 14% (inkluderer pinse 6%, mainline protestantiske
2%, andre 6%), andre 2%, uspesifisert 5% (2014 est.). Hvor



gammel er folk i gjennomsnitt? 30 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 75.9 år. Hvor bor folk i Colombia? Her: De
fleste mennesker bor i nord og vest der landbruksmuligheter og
naturressurser er funnet; De store grøntområdene til llanosene i
sør og øst, som utgjør ca. 60% av landet, er tynt befolket. De
store byområdene av Colombia er: Bogota (hovedstaden)
9.765 millioner; Medellin 3,911 millioner; Cali 2.646 millioner;
Barranquilla 1,991 millioner; Bucaramanga 1.215 millioner;
Cartagena 1.092 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Colombia
Hovedstaden Colombia er Bogota og regjeringen type

presidens republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 32 avdelinger (departamentos, singular -
departamento) og 1 hovedstad distrikt (distrito hovedstaden);
Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantico, Bogota, Bolivar,
Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco,
Cordoba, Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira,
Magdalena, Meta, Narino, Norte de Santander, Putumayo ,
Quindio, Risaralda, Archipielago de San Andres, Providencia
og Santa Catalina, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca,
Vaupes, Vichada. Når det gjelder økonomien til Colombia, er
viktige industriprodukter tekstiler, matvareindustrien, olje, klær
og fottøy, drikkevarer, kjemikalier, sement; gull, kull, smaragder.
Viktige landbruksprodukter er kaffe, kutte blomster, bananer,
ris, tobakk, mais, sukkerrør, kakao bønner, oljefrø, grønnsaker;
reke; skogsprodukter. De viktigste eksportvarene er petroleum,



kull, smaragder, kaffe, nikkel, kutt blomster, bananer, klær og
de viktigste eksportpartnerne er US 33,5%, Panama 6,3%
(2016). De viktigste importvarene er industrielt utstyr,
transportutstyr, forbruksvarer, kjemikalier, papir produkter,
drivstoff, elektrisitet og de viktigste importpartnerne er USA
26,4%, Kina 19,1%, Mexico 7,5%, Brasil 4,7% (2016). Hvor
rik er Colombia og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $14,500 (2017 anslag).
Dette er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 27.8%
(2015 anslag).

Kart over Colombia
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Komorene

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Komorene.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Komorene. Men la oss starte med landflagget Komorene her:
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Komorene - Oversikt:
Hva bør du vite om Komorene? La oss starte med dette:

Øyene Mayotte, Anjouan, Moheli og Grand Comore, som
erklærte uavhengighet fra Frankrike den 6. juli 1975, anerkjente
øyas øygruppe i Det indiske hav. Frankrike anerkjente ikke
Mayotte-uavhengigheten, som fortsatt er under fransk
administrasjon. Siden uavhengigheten har Comoros opplevd
politisk ustabilitet gjennom realiserte og forsøkte kupper. I 1997
erklærte øyene Anjouan og Moheli uavhengighet fra Komorene.
I 1999 tok militær sjef, kollega Azali Assoumani, makten til hele
regjeringen i et blodløst kupp; Han initierte 2000 Fomboni-
avtalene, en maktdelingsavtale hvor det føderale
presidentskapet roterer blant de tre øyene, og hver øy
opprettholder sin lokale regjering. Azali vant det føderale
presidentvalget i 2002 som president for unionen av Comorene
fra Grand Comore Island, som holdt den første femårsperioden.
Azali gikk ned i 2006 og president Ahmed Abdallah Mohamed
Sambi ble valgt til å være president som president fra Anjouan.
I 2007 utførte Mohamed Bacar Anjouans de facto-avstand fra
Comorosunionen, og nektet å gå ned da Comoros andre øyer
holdt lovlige valg i juli. Den Afrikanske Union (AU) forsøkte i
første omgang å løse den politiske krisen ved å anvende
sanksjoner og en navalblokkade til Anjouan, men i mars 2008
grep AU og Comoran-soldatene øya. Øyens innbyggere ønsket
seg generelt velkommen. I mai 2011 vant Ikililou Dhoinine



presidentskapet i fredelige valg som allment antatt å være fri og
rettferdig. I tett anstrengte valg i 2016 vant tidligere president
Azali Assoumani en andre periode da det roterende
presidentskapet kom tilbake til Grande Comore.

Geografi av Komorene

Hvor på kloden er Komorene?
Plasseringen av dette landet er Sør-Afrika, gruppe av øyer i den
nordlige munnen av Mosambikskanalen, omtrent to tredjedeler
av veien mellom Nord-Madagaskar og Nord-Mosambik. Totalt
areal på Komorene er 2,235 km2, hvorav 2,235 km2 er land.
Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: vulkaniske øyer, interiør
varierer fra bratte fjell til lave åser. Det laveste punktet på
Komorene er Indiskhavet 0 m, det høyeste punktet Karthala
2.360 m. Og klimaet er tropisk marine; regntiden (november til
mai).

Innbyggere av Komorene
La oss se hvor mange mennesker bor i Komorene.

Nummeret er: 808,080 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Antalote, Cafre, Makoa,
Oimatsaha, Sakalava. Hva er språkene i Komorene? Arabisk



(offisiell), fransk (offisiell), shikomoro (tjenestemann, en
blanding av swahili og arabisk) (comorian). Og religioner: sunni
muslim 98%, andre (inkludert shia muslim, romersk katolsk,
Jehovas vitne, protestant) 2%. Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 19.9 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 64.6 år.
Hvor bor folk i Komorene? Her: Hovedstaden Maroni, som
ligger på vestsiden av øya Grande Comore, er landets største
by; Men av de tre øyene som består av Comoros, er det
Anjouan som er den tettest befolkede. De store byområdene av
Komorene er: Moroni (hovedstad) 56.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Komorene
Hovedstaden Komorene er Moroni og regjeringen type

føderal presidentrepublikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 3 øyer og 4 kommuner; Anjouan
(Ndzuwani), Domoni, Fomboni, Grande Comore (N'gazidja),
Moheli (Mwali), Moroni, Moutsamoudou. Når det gjelder
økonomien til Komorene, er viktige industriprodukter fiske,
turisme, parfyme destillasjon. Viktige landbruksprodukter er
Vanilj, krydder, ylang-ylang (parfyme essens), kokosnøtter,
bananer, cassava (maniok). De viktigste eksportvarene er
Vanilje, Ylang-Ylang (parfyme essens), Nelleder og de viktigste
eksportpartnerne er Frankrike 25,6% Sør-Korea 15%,
Tyskland 11,8%, India 10,4%, Singapore 4,4%, Russland
4,2%, Mauritius 4,1% (2016). De viktigste importvarene er Ris
og andre næringsmidler, forbruksvarer, petroleumsprodukter,
sement og byggematerialer, transportutstyr og de viktigste



importpartnerne er UAE 29,5%, Frankrike 21,2%, Kina
11,3%, Pakistan 7,3%, Madagaskar 6,2%, India 4,7% (2016).
Hvor rik er Komorene og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $1,600 (2017
anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
44.8% (2004 anslag).

Kart over Komorene
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Den demokratiske republikken Kongo

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Den
demokratiske republikken Kongo. Inkludert er valgt statistikk,
oversiktskart og detaljert kart over Den demokratiske
republikken Kongo. Men la oss starte med landflagget Den
demokratiske republikken Kongo her:
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Den demokratiske republikken Kongo - Oversikt:
Hva bør du vite om Den demokratiske republikken Kongo?

La oss starte med dette: Den etablerte belgiske kolonien ble
etablert i 1908, og den tiden Republikken Kongo oppnådde sin
uavhengighet i 1960, men dens tidlige år ble ødelagt av politisk
og sosial ustabilitet. Joseph Mobutu tok makten og erklærte seg
president i november 1965-kupp. Han endret deretter navnet
hans - til Mobutu Sese Seko - så vel som landets - til Zaire.
Mobutu beholdt sin stilling i 32 år gjennom flere sham valg, samt
gjennom brutal force. Etnisk strid og borgerkrig, berørt av en
massiv tilstrømning av flyktninger i 1994 fra kampene i Rwanda
og Burundi, ledet i mai 1997 til omslaget til Mobutu-regimet ved
et opprør støttet av Rwanda og Uganda og fronted av Laurent
Kabila. Kabila omdøpt landet Den demokratiske republikken
Kongo (DRC), men i august 1998 ble regimet selv utfordret av
et andre opprør igjen støttet av Rwanda og Uganda. Tropper
fra Angola, Tsjad, Namibia, Sudan og Zimbabwe intervenerte
for å støtte Kabilas regime. I januar 2001 ble Kabila myrdet og
sønnen Joseph Kabila ble utnevnt til statshode. I oktober 2002
var den nye presidenten vellykket i å forhandle om
tilbaketrekking av rwandiske styrker som okkuperer den østlige
DRC; to måneder senere ble Pretoria-avtalen signert av alle
gjenværende krigsmaktige partier for å avslutte kampene og
etablere en nasjonal enhetlig myndighet. En overgangsregering
ble opprettet i juli 2003; den holdt en vellykket folkerettslig



folkeavstemning i desember 2005 og valg til presidentskapet,
nasjonalforsamlingen og provinslovgivere fant sted i 2006. I
2009, etter en gjenoppblomstring av konflikt i Øst-DRC,
Regjeringen undertegnet en fredsavtale med National Congress
for People's Defense (CNDP), en primært Tutsi-rebellgruppe.
Et forsøk på å integrere CNDP-medlemmer i det kongolesiske
militæret mislyktes, noe som førte til at de ble defekt i 2012, og
dannelsen av den militære gruppen M23 - oppkalt etter
fredsavtalen fra 23. mars 2009. Fornyet konflikt førte til store
befolkningsforskyvninger og betydelige
menneskerettighetsbrudd før M23 ble presset ut av DRC til
Uganda og Rwanda i slutten av 2013 av en felles DRC og FN-
offensiv. I tillegg fortsetter DRC å oppleve vold begått av andre
væpnede grupper, inkludert de demokratiske styrkene for
Rwanda, de allierte demokratiske styrker og forskjellige Mai
Mai-militser. I det siste nasjonale valget, holdt i november 2011,
omstridte resultater tillot at Joseph Kabila ble gjenvalgt til
presidentskapet. DRC-grunnloven hindrer president Kabila for
å løpe for en tredje periode, men DRC-regjeringen har
forsinket nasjonale valg, opprinnelig slettet for november 2016,
til desember 2018. Manglende avholdelse av valg som planlagt
har drevet sporadiske street protester av Kabila motstandere.

Geografi av Den demokratiske republikken Kongo



Hvor på kloden er Den demokratiske
republikken Kongo? Plasseringen av dette landet er Sentral-
Afrika, nordøst for Angola. Totalt areal på Den demokratiske
republikken Kongo er 2,344,858 km2, hvorav 2,267,048 km2

er land. Så dette er veldig stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: stort sentralt basseng er et
lavtliggende platå; fjell i øst. Det laveste punktet på Den
demokratiske republikken Kongo er Atlanterhavet 0 m, det
høyeste punktet Pic Marguerite på Mont Ngaliema (Mount
Stanley) 5.110 m. Og klimaet er tropisk; varmt og fuktig i
ekvatorial elv; kjøligere og tørrere i sørlige høylandet; kjøligere
og våtere i østlige høylandet; nord for ekvator - våt sesong
(april til oktober), tørr sesong (desember til februar); sør for
ekvator - våt sesong (november til mars), tørr sesong (april til
oktober).

Innbyggere av Den demokratiske republikken Kongo
La oss se hvor mange mennesker bor i Den demokratiske

republikken Kongo. Nummeret er: 83,301,151. Så dette landet
er blant de mest folkerike i verden. Hvem bor her? over 200
afrikanske etniske grupper hvorav flertallet er Bantu; de fire
største stammene - Mongo, Luba, Kongo (hele Bantu) og



Mangbetu-Azande (Hamitisk) utgjør om lag 45% av
befolkningen. Hva er språkene i Den demokratiske republikken
Kongo? Fransk (offisiell), Lingala (et språk for lingua franca),
Kingwana (en dialekt av Kiswahili eller Swahili), Kikongo,
Tshiluba. Og religioner: Romersk-katolsk 50%, Protestantisk
20%, Kimbanguist 10%, Muslim 10%, Annet (inkluderer
synkretiske sekter og urbefolkninger) 10%. Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 18.6 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 57.7 år. Hvor bor folk i Den demokratiske republikken
Kongo? Her: urbane klynger er spredt over hele landet, spesielt
i nordøst langs grensen med Uganda, Rwanda og Burundi; Den
største byen er hovedstaden, Kinshasha, som ligger i vest langs
Congo-elven; Sør er minst tett befolket. De store byområdene
av Den demokratiske republikken Kongo er: Kinshasa
(hovedstaden) 11.587 millioner; Lubumbashi 2.015 millioner;
Mbuji-Mayi 2.007 millioner; Kananga 1,169 millioner;
Kisangani 1,04 millioner; Bukavu 832,000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Den demokratiske
republikken Kongo

Hovedstaden Den demokratiske republikken Kongo er
Kinshasa og regjeringen type semi-presidens republikk. La oss
ta en titt på de administrative divisjonene - 26 provinser
(provinser, singular - provins); Bas-Uele (Lower Uele),
Equateur, Haut-Katanga (Upper Katanga), Haut-Lomami
(Upper Lomami), Haut-Uele (Upper Uele), Ituri, Kasai, Kasai-
Central, Kasai-Oriental (Øst Kasai), Kinshasa, Kongo Central,



Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Mai-Ndombe, Maniema,
Mongala, Nord-Kivu (Nord-Kivu), Nord-Ubangi (Nord-
Ubangi), Sankuru, Sud-Kivu (Sør Kivu), Sud-Ubangi (South
Ubangi), Tanganyika, Tshopo, Tshuapa. Når det gjelder
økonomien til Den demokratiske republikken Kongo, er viktige
industriprodukter gruvedrift (kobber, kobolt, gull, diamanter,
coltan, sink, tinn, wolfram), mineralforedling,
forbrukerprodukter (tekstiler, plast, skotøy, sigaretter),
metallprodukter, foredlede matvarer og drikkevarer, tømmer,
sement, kommersiell skiprepai. Viktige landbruksprodukter er
Kaffe, sukker, palmeolje, gummi, te, bomull, kakao, kinin,
kassava (maniok, tapioka), bananer, plantainer, peanøtter,
rotkulturer, mais, frukt; treprodukter. De viktigste
eksportvarene er Diamanter, kobber, gull, kobolt, treprodukter,
råolje, kaffe og de viktigste eksportpartnerne er Kina 35,3%,
Zambia 15,8%, Sør-Korea 8,7%, Saudi-Arabia 8%, Belgia
5,2% (2016). De viktigste importvarene er matvarer, gruvedrift
og annet maskiner, transportutstyr, drivstoff og de viktigste
importpartnerne er Kina 20,2%, Sør-Afrika 15,7%, Zambia
8,6%, Belgia 7,6%, Tanzania 5,8%, Frankrike 5,2%, India
4,6%, Kenya 4,2%. Hvor rik er Den demokratiske republikken
Kongo og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her
er BNP per innbygger (PPP): $800 (2017 anslag). Dette er et
svært lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 63%
(2012 anslag).



Kart over Den demokratiske republikken Kongo
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Republikken Kongo

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Republikken
Kongo. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert
kart over Republikken Kongo. Men la oss starte med
landflagget Republikken Kongo her:
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Republikken Kongo - Oversikt:
Hva bør du vite om Republikken Kongo? La oss starte

med dette: Ved uavhengighet i 1960 ble den tidligere franske
regionen Midt-Kongo Republikken Kongo. Et kvart århundre
eksperimentert med marxismen ble forlatt i 1990 og en
demokratisk valgt regjering tok i bruk i 1992. En kort
borgerkrig i 1997 restaurerte tidligere marxistiske president
Denis Sassou-Nguesso, og innledet en periode med etnisk og
politisk uro. Sør-baserte rebellgrupper ble enige om en endelig
fredsavtale i mars 2003. Republikken Kongo er en av Afrikas
største petroleumsproducenter, men med nedgang i
produksjonen vil det trenge nye oljefunn i oljeområdet for å
opprettholde oljeinntektene på lang sikt.

Geografi av Republikken Kongo

Hvor på kloden er Republikken
Kongo? Plasseringen av dette landet er Sentral-Afrika, grenser
til Sør-Atlanterhavet, mellom Angola og Gabon. Totalt areal på
Republikken Kongo er 342,000 km2, hvorav 341,500 km2 er
land. Så dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive



terrenget i landet? På denne måten: kystnære, sørlige bassenget,
sentrale platået, nordområdene. Det laveste punktet på
Republikken Kongo er Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet
Berongou-fjellet 903 m. Og klimaet er tropisk; regntiden (mars
til juni); tørr sesong (juni til oktober); vedvarende høye
temperaturer og fuktighet; Spesielt enervating klima strider mot
Equato.

Innbyggere av Republikken Kongo
La oss se hvor mange mennesker bor i Republikken

Kongo. Nummeret er: 4,954,674. Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Kongo 48%, Sangha 20%,
M'Bochi 12%, Teke 17%, Europeere og andre 3%. Hva er
språkene i Republikken Kongo? Fransk (offisiell), Lingala og
Monokutuba lingua franca trade languages), mange lokale språk
og dialekter (hvorav Kikongo er den mest utbredte). Og
religioner: Romersk-katolske 33,1%, Awakening Churches /
Christian Revival 22,3%, Protestant 19,9%, Salutiste 2,2%,
Muslim 1,6%, Kimbanguiste 1,5%, andre 8,1%, ingen 11,3%
(2010 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 19.7 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 59.8 år. Hvor bor folk i
Republikken Kongo? Her: Befolkningen er hovedsakelig
lokalisert i sør, i og rundt hovedstaden i Brazzaville. De store
byområdene av Republikken Kongo er: Brazzaville
(hovedstaden) 1 888 millioner; Pointe-Noire 969 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Republikken Kongo



Hovedstaden Republikken Kongo er Brazzaville og
regjeringen type presidentrepublikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 12 avdelinger (avdelinger, entall -
avdeling); Bouenza, Brazzaville, Kuvette, Kuvette-Ouest,
Kouilou, Lekoumou, Likouala, Niari, Plateaux, Pointe-Noire,
Pool, Sangha. Når det gjelder økonomien til Republikken
Kongo, er viktige industriprodukter petroleumsutvinning,
sement, tømmer, brygging, sukker, palmeolje, såpe, mel,
sigaretter. Viktige landbruksprodukter er Kassava (maniok,
tapioka), sukker, ris, mais, peanøtter, grønnsaker, kaffe, kakao;
skogsprodukter. De viktigste eksportvarene er petroleum,
tømmer, kryssfinér, sukker, kakao, kaffe, diamanter og de
viktigste eksportpartnerne er Kina 39,8%, Italia 10,2%,
Australia 7%, Gabon 6,6%, Angola 6%, Singapore 4,2%
(2016). De viktigste importvarene er Kapitalutstyr,
byggematerialer, næringsmidler og de viktigste importpartnerne
er Sør-Korea 18,2% Frankrike 12,8% Kina 12,2% Norge
11,2% Belgia 6,9%. Hvor rik er Republikken Kongo og hvor
rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $6,700 (2017 anslag). Dette er ganske lavt
antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 46.5% (2011 anslag).

Kart over Republikken Kongo
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Cookøyene

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Cookøyene.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Cookøyene. Men la oss starte med landflagget Cookøyene her:
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Cookøyene - Oversikt:
Hva bør du vite om Cookøyene? La oss starte med dette:

Oppkalt etter kaptein COOK, som så dem i 1770, ble øyene et
britisk protektorat i 1888. Innen 1900 ble administrativ kontroll
overført til New Zealand; i 1965 valgte innbyggerne selvstyre i
fri forening med New Zealand. Utvandringen av faglærte
arbeidere til New Zealand, offentlige underskudd og
begrensede naturressurser har fortsatt betydning.

Geografi av Cookøyene

Hvor på kloden er Cookøyene?
Plasseringen av dette landet er Oseania, gruppe av øyer i Sør-
Stillehavet, omtrent halvveis mellom Hawaii og New Zealand.
Totalt areal på Cookøyene er 236 km2, hvorav 236 km2 er
land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: lavkoralatoler i nord;
vulkanske, kuperte øyer i det sørlige. Det laveste punktet på
Cookøyene er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet Te Manga
652 m. Og klimaet er tropisk oceanisk; moderert av
handelsvind; en tørr sesong fra april til november og en mer
fuktig sesong fra desember til mars.

Innbyggere av Cookøyene



La oss se hvor mange mennesker bor i Cookøyene.
Nummeret er: 9,290 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Cook Island Maori
(polynesisk) 81,3%, del Cook Island Maori 6,7%, annen
11,9% (2011 est.). Hva er språkene i Cookøyene? Engelsk
(offisiell) 86,4%, Cookøyene Maori (Rarotongan) 76,2%,
andre 8,3%. Og religioner: Protestantiske 62,8% (Cook Islands
kristne kirke 49,1%, syvende dag adventist 7.9%, Guds
samlinger 3,7%, apostolske kirke 2,1%), romersk-katolske 17
%, Mormon 4,4%, andre 8%, ingen 5,6%, ingen respons 2,2%
(2011 est). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 36.6 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 76 år. Hvor bor folk i
Cookøyene? Her: meste av befolkningen er funnet på øya
Rarotonga. De store byområdene av Cookøyene er: dette er
ukjent.

Regjeringen og økonomien av Cookøyene
Hovedstaden Cookøyene er Avarua og regjeringen type

selvstyrende parlamentarisk demokrati (Cook Islands-
parlamentet) i fri forening med New Zealand. La oss ta en titt
på de administrative divisjonene - ingen. Når det gjelder
økonomien til Cookøyene, er viktige industriprodukter frukt
behandling, turisme, fiske, klær, håndverk. Viktige
landbruksprodukter er copra, sitrus, ananas, tomater, bønner,
pawpaws, bananer, yams, taro, kaffe; griser, fjærfe. De viktigste
eksportvarene er copra, papaya, fersk og hermetisert
sitrusfrukter, kaffe; fisk; perler og perlekjaller; klær og de



viktigste eksportpartnerne er dette er ukjent. De viktigste
importvarene er matvarer, tekstiler, brensel, tømmer,
kapitalvarer og de viktigste importpartnerne er dette er ukjent.
Hvor rik er Cookøyene og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $12,300 (2010
anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Cookøyene
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Costa Rica

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Costa Rica.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Costa Rica. Men la oss starte med landflagget Costa Rica her:
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Costa Rica - Oversikt:
Hva bør du vite om Costa Rica? La oss starte med dette:

Selv om det ble utforsket av spansk tidlig på 1500-tallet, var
det første forsøk på å kolonisere Costa Rica som mislykket på
grunn av en kombinasjon av faktorer, inkludert sykdommer fra
mygg-infiserte sumper, brutal varme, motstand av innfødte og
piratrapporter. Det var ikke før 1563 at et permanent oppgjør
av Cartago ble etablert i det kjøligere, fruktbare sentrale
høylandet. Området forblir en koloni i to og et halvt århundre. I
1821 ble Costa Rica en av flere sentralamerikanske provinser
som i fellesskap erklærte sin uavhengighet fra Spania. To år
senere kom det til de forente provinsene i Sentral-Amerika,
men denne føderasjonen slettet i 1838, da Costa Rica
proklamerte sin suverænitet og uavhengighet. Siden slutten av
1800-tallet har bare to korte voldsomtider ødelagt landets
demokratiske utvikling. I 1949 løste Costa Rica sine væpnede
styrker. Selv om det fortsatt opprettholder en stor
landbrukssektor, har Costa Rica utvidet sin økonomi til å
omfatte sterk teknologi og turisme. Levestandarden er relativt
høy. Land eierskap er utbredt.

Geografi av Costa Rica

Hvor på kloden er Costa Rica?



Plasseringen av dette landet er Mellom-Amerika, som grenser
til både Karibiskehavet og Nord-Stillehavet, mellom Nicaragua
og Panama. Totalt areal på Costa Rica er 51,100 km2, hvorav
51,060 km2 er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: kystnære
slett adskilt av robuste fjell, inkludert over 100 vulkaniske
kjegler, hvorav flere er store aktive vulkaner. Det laveste
punktet på Costa Rica er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet
Cerro Chirripo 3.819 m. Og klimaet er tropisk og subtropisk;
tørr sesong (desember til april); regntiden (mai til november);
kjøligere i høylandet.

Innbyggere av Costa Rica
La oss se hvor mange mennesker bor i Costa Rica.

Nummeret er: 4,930,258 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? hvite eller mestizo
83,6%, mulato 6,7%, urfolk 2,4%, svart avrikansk nedstigning
1,1%, andre 1,1%, ingen 2,9%, uspesifisert 2,2% (2011 est.).
Hva er språkene i Costa Rica? Spansk (offisiell), Engelsk. Og
religioner: romersk katolsk 76,3%, evangelisk 13,7 %, Jehovas
vitne 1,3%, andre protestantiske 0,7%, andre 4,8%, ingen
3,2%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 31.3 år. Vi må legge
til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre
enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid
(ved fødselen)? Dette: 78.7 år. Hvor bor folk i Costa Rica?
Her: Omtrent halvparten av befolkningen bor i byområder;
hovedstaden i San Jose er den største byen og hjemmet til
omtrent en femtedel av befolkningen. De store byområdene av



Costa Rica er: SAN JOSE (kapital) 1,17 millioner (2015).
Regjeringen og økonomien av Costa Rica
Hovedstaden Costa Rica er San Jose og regjeringen type

presidens republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 7 provinser (provinser, singular - provinsia);
Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limon, Puntarenas,
San Jose. Når det gjelder økonomien til Costa Rica, er viktige
industriprodukter medisinsk utstyr, matvareindustri, tekstiler og
klær, byggematerialer, gjødsel, plastprodukter. Viktige
landbruksprodukter er Bananer, ananas, kaffe, meloner,
ornamental planter, sukker, mais, ris, bønner, poteter; biff,
fjærfe, meieri; timber. De viktigste eksportvarene er bananer,
ananas, kaffe, meloner, prydplanter, sukker; storfekjøtt; sjømat;
elektroniske komponenter, medisinsk utstyr og de viktigste
eksportpartnerne er USA 41%, Nederland 5,8%, Panama
5,7%, Belgia 5,4%, Nicaragua 5,2%, Guatemala 5,2% (2016).
De viktigste importvarene er råvarer, forbruksvarer,
kapitalutstyr, petroleum, byggematerialer og de viktigste
importpartnerne er USA 37,1%, Kina 13,5%, Mexico 6,9%
(2016). Hvor rik er Costa Rica og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$17,200 (2017 anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
21.7% (2014 anslag).

Kart over Costa Rica
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Elfenbenskysten

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til
Elfenbenskysten. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Elfenbenskysten. Men la oss starte med
landflagget Elfenbenskysten her:
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Elfenbenskysten - Oversikt:
Hva bør du vite om Elfenbenskysten? La oss starte med

dette: Nære bånd til Frankrike etter uavhengighet i 1960,
utviklingen av kakaoproduksjon for eksport og utenlandske
investeringer gjorde alle Cote d'Ivoire til en av de mest
velstående i de vestafrikanske statene, men beskytter den ikke
mot politisk uro. I desember 1999 omstyrte et militærkupp -
den første i Cote d'Ivoires historie - regjeringen. Junta leder
Robert GUEI blatant rigged valg holdt i slutten av 2000 og
erklærte seg vinneren. Populær protest tvang ham til å gå til side
og et valg brakte Laurent Gbagbo til makten. Ivoiriske
dissidenter og disaffected medlemmer av militæret lanserte et
mislykket kuppforsøk i september 2002 som utviklet seg til et
opprør og deretter en borgerkrig. I 2003 resulterte en
våpenhvile i at landet ble delt med opprørerne som holder nord,
regjeringen sør, og fredsbevarende styrker krever en buffersone
mellom de to. I mars 2007 inngikk president Gbagbo og rektor
Guillaume SORO, den nye styrkeren, en avtale hvor SORO
kom til Gbagbos regjering som statsminister, og de to ble enige
om å gjenforene landet ved å demontere bufferzonen, integrere
rebellstyrker i de nasjonale væpnede styrkene, og holde valg.
Vanskeligheter ved å utarbeide valgregisteret forsinket ballot
frem til 2010. I november 2010 vant Alassane Dramane
Ouattara presidentvalget over Gbagbo, men Gbagbo nektet å
overlevere makt, noe som resulterte i en fem måneders



gjenopptakelse av voldelig konflikt. I april 2011, etter utbredt
kamp, ble Gbagbo formelt tvunget fra kontoret av væpnede
Ouattara-støttespillere ved hjelp av FN og franske styrker. FNs
fredsbevarende oppdrag avgik i juni 2017. Ouattara er fokusert
på å gjenoppbygge lands økonomi og infrastruktur mens
gjenoppbygging av sikkerhetsstyrken. Gbagbo er i Haag på
prøve for forbrytelser mot menneskeheten.

Geografi av Elfenbenskysten

Hvor på kloden er Elfenbenskysten?
Plasseringen av dette landet er Vest-Afrika, grenser til Nord-
Atlanterhavet, mellom Ghana og Liberia. Totalt areal på
Elfenbenskysten er 322,463 km2, hvorav 318,003 km2 er land.
Så dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: mest flate til bølgende
slettene; fjell i nordvest. Det laveste punktet på Elfenbenskysten
er Guinea Guinea 0 m, det høyeste punktet Monts Nimba 1
752 m. Og klimaet er tropisk langs kysten, semiarid i nordlig
retning ; tre årstider - varmt og tørt (november til mars), varmt
og tørt (mars til mai), varmt og vått (juni til oktober).

Innbyggere av Elfenbenskysten
La oss se hvor mange mennesker bor i Elfenbenskysten.



Nummeret er: 24,184,810. Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? Akan 28,8%, Voltaique eller Gur 16,1%,
Northern Mande 14,5%, Kru 8,5%, Southern Mande 6,9%,
uspesifiserte 0,9%, ikke-Ivoiriske 42,3% 2014 est.). Hva er
språkene i Elfenbenskysten? Fransk (offisiell), 60 innfødte
dialekter hvorav Dioula er den mest talte. Og religioner:
muslimen 42,9%, katolske 17,2%, evangeliske 11,8%, metodist
1,7%, andre kristne 3,2%, animist 3,6%, annen religion 0,5%
ingen 19,1%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 20.9 år. Vi
må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket
er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 59 år. Hvor bor folk i
Elfenbenskysten? Her: Befolkningen ligger hovedsakelig i
skogkledde sør, med den høyeste konsentrasjonen av
mennesker bosatt i og rundt byene på Atlanterhavskysten; De
fleste av de nordlige savanna forblir tynt befolket med høyere
konsentrasjoner langs transportkorridorer. De store
byområdene av Elfenbenskysten er: Yamoussoukro
(hovedstaden) 259 000 (2014); Abidjan (regjeringssted) 4,86 
millioner; Bouake 762,000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Elfenbenskysten
Hovedstaden Elfenbenskysten er Yamoussoukro (lovende

kapital), Abidjan (administrativ kapital); notat - selv om
Yamoussoukro har vært den offisielle hovedstaden siden 1983,
forblir Abidjan den administrative hovedstaden, så vel som den
offisielt utpekte kommersielle hovedstaden; USA, som andre
land, opprettholder sin ambassade i Abidjan og regjeringen type
presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative



divisjonene - 12 distrikter og 2 autonome distrikter; Abidjan,
Bas-Sassandra, Comoé, Denguélé, Goh-Djiboua, Lacs,
Lagunes, Agnes, Sassandra-Marahoue, Savanes, Vallee du
Bandama, Woroba, Yamoussoukro, Zanzan. Når det gjelder
økonomien til Elfenbenskysten, er viktige industriprodukter
matvarer; drikkevarer; treverk, oljeraffinering, gullgruvedrift,
lastebil og bussmontering, tekstiler, gjødsel, byggematerialer,
elektrisitet. Viktige landbruksprodukter er kaffe, kakao bønner,
bananer, palmekjerner, mais, ris, kassava (kassava, tapioka),
søtpoteter, sukker, bomull, gummi; timbe. De viktigste
eksportvarene er kakao, kaffe, tømmer, petroleum, bomull,
bananer, ananas, palmeolje, fisk og de viktigste
eksportpartnerne er Nederland 11,3%, USA 7,4%, Frankrike
6,8%, Belgia 6,1%, Tyskland 5,2%, India 5,1%, Burkina Faso
4,6%, Mali 4,5%, Sveits 4,1% (2016). De viktigste
importvarene er Brensel, Kapitalutstyr, Matvarer og de viktigste
importpartnerne er Frankrike 13,5%, Nigeria 13,3%, Kina
11,8%, USA 4,2% (2016). Hvor rik er Elfenbenskysten og
hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $3,900 (2017 anslag). Dette er et svært
lavt antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 46.3% (2015 anslag).

Kart over Elfenbenskysten
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Kroatia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Kroatia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Kroatia. Men la oss starte med landflagget Kroatia her:
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Kroatia - Oversikt:
Hva bør du vite om Kroatia? La oss starte med dette:

Landene som består i dag av Kroatia, var en del av det østro-
ungarske imperiet til slutten av første verdenskrig. I 1918
dannet kroatene, serberne og slovenerne et kongerike kjent
etter 1929 som Jugoslavia. Etter andre verdenskrig ble
Jugoslavia en føderal uavhengig kommuniststat under den sterke
hånden av marskalk Josip Broz, aka TITO. Selv om Kroatia
erklærte sin uavhengighet fra Jugoslavia i 1991, tok det fire år
med sporadisk, men det var ofte bittert å slåss før de okkuperte
serbiske hærene ble fjernet fra kroatiske land, sammen med et
flertall av Kroatiens etniske serbiske befolkning. Under FNs
tilsyn ble den siste serbiske enklaven i Øst-Slavonien returnert
til Kroatia i 1998. Landet begynte i NATO i april 2009 og EU i
juli 2013.

Geografi av Kroatia

Hvor på kloden er Kroatia?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Europa, grenser til
Adriaterhavet, mellom Bosnia-Hercegovina og Slovenia. Totalt



areal på Kroatia er 56,594 km2, hvorav 55,974 km2 er land.
Så dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: geografisk mangfoldig; flate
sletter langs den ungarske grensen, lave fjell og høylandet i
nærheten av Adriaterhavskysten og øyer. Det laveste punktet
på Kroatia er Adriaterhavet 0 m, det høyeste punktet Dinara
1,831 m. Og klimaet er Middelhavet og kontinentalt;
Kontinentalt klima som dominerer med varme somre og kalde
vintre; milde vintre, tørre somre langs kysten.

Innbyggere av Kroatia
La oss se hvor mange mennesker bor i Kroatia. Nummeret

er: 4,292,095 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? kroatiske 90,4%, serbiske 4,4%,
andre 4,4% (inkludert bosnier, ungarsk, slovensk, tsjekkisk, og
Romani), uspesifisert 0.8% (2011 est.). Hva er språkene i
Kroatia? Kroatisk (offisiell ) 95,6%, serbisk 1,2%, andre 3%
(ungarsk, tsjekkisk, slovakisk og albansk), uspesifisert 0,2%
(2011 est). Og religioner: Romersk-katolsk 86,3%, ortodokse
4,4%, muslimske 1,5%, andre 1,5%, uspesifiserte 2,5 %, ikke
religiøs eller ateist 3,8% (2011 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 43 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen -
så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 76.1 år.
Hvor bor folk i Kroatia? Her: Flere av befolkningen bor i den
nordlige delen av landet, med omtrent en fjerdedel av
befolkningen bosatt i og rundt Zagrebs hovedstad. mange av
øyene er tynt befolket. De store byområdene av Kroatia er:



Zagreb (hovedstad) 687 000 (2015).
Regjeringen og økonomien av Kroatia
Hovedstaden Kroatia er Zagre og regjeringen type

parlamentariske republikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 20 fylker (zupanije, zupanija -
entall) og 1 by (grad - singular) med spesiell fylke status;
Bjelovarsko-Bilogorska (Bjelovar-Bilogora), Brodsko-
Posavska (Brod-Posavina), Dubrovacko-Neretvanska
(Dubrovnik-Neretva), Istarska (Istrien), Karlovacka
(Karlovac), Koprivnicko-Krizevacka (Koprivnica-Krizevci),
Krapinsko-Zagorska Krapina-Zagorje), Licko-Senjska (Lika-
Senj), Medimurska (Medimurje), Osjecko-Baranjska (Osijek-
Baranja), Pozesko-Slavonska (Pozega-Slavonia), Primorsko-
Goranska (Primorje-Gorski Kotar), Sibensko-Kninska
(Sibenik-Knin), Sisacko-Moslavacka (Sisak-Moslavina),
Splitsko-Dalmatinska (Split-Dalmatia), Varazdinska (Varazdin),
Viroviticko-Podravska (Virovitica-Podravina), Vukovarsko-
Srijemska (Vukovar-Syrmia), Zadarska ), Zagreb, Zagrebacka
(Zagreb fylke). Når det gjelder økonomien til Kroatia, er viktige
industriprodukter kjemikalier og plast, maskinverktøy, metall,
elektronikk, jernjern og valsede stålprodukter, aluminium, papir,
trevarer, byggematerialer, tekstiler, skipsbygging, petroleum og
petroleum raffinering, mat og drikke, turisme. Viktige
landbruksprodukter er Markavlinger (hvete, mais, bygg,
sukkerroer, solsikke, rapsfrø, alfalfa, kløver); grønnsaker
(poteter, kål, løk, tomat, pepper); frukt (epler, plomme,
mandariner, oliven), druer til vin; husdyr (storfe, kyr, griser);
meieriprodukter. De viktigste eksportvarene er Transportutstyr,



maskiner, tekstiler, kjemikalier, matvarer, brensel og de viktigste
eksportpartnerne er Italia 13,5%, Slovenia 12,3%, Tyskland
11,6%, Bosnia-Hercegovina 9,2%, Østerrike 6,3%, Serbia
4,2%. De viktigste importvarene er maskiner, transport og
elektrisk utstyr; kjemikalier, drivstoff og smøremidler; matvarer
og de viktigste importpartnerne er Tyskland 16,1%, Italia
12,6%, Slovenia 10,9%, Østerrike 7,9%, Ungarn 7,1%
(2016). Hvor rik er Kroatia og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $24,100
(2017 anslag). Dette betyr at levestandarden er god her. La oss
legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 19.5% (2014 anslag).

Kart over Kroatia
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Cuba

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Cuba.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Cuba. Men la oss starte med landflagget Cuba her:
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Cuba - Oversikt:
Hva bør du vite om Cuba? La oss starte med dette: Den

innfødte amerindiske befolkningen i Cuba begynte å avta etter
den europeiske oppdagelsen av øya av Christopher Columbus i
1492 og følge utviklingen som en spansk koloni i løpet av de
neste århundrene. Et stort antall afrikanske slaver ble importert
for å jobbe med kaffe og sukkerplantasjer, og Havana ble
startpunktet for årlige skatteflåter som var bundet til Spania fra
Mexico og Peru. Spansk regjering provoserte til slutt en
uavhengighetsbevegelse og sporadiske opprør som ble hardt
undertrykt. USAs intervensjon under den spansk-amerikanske
krigen i 1898 bidro til at cubanene styrte spansk styre. Paris-
traktaten etablerte kubansk uavhengighet fra Spania i 1898, og
etter tre og et halvt år av den etterfølgende amerikanske
militærstyret, Cuba ble en uavhengig republikk i 1902, hvoretter
øya opplevde en rekke regjeringer mest dominert av militæret
og korrupte politikere. Fidel Castro ledet en rebel hær til seier i
1959; hans autoritære styre holdt det påfølgende regimet
sammen i nesten fem tiår. Han gikk ned som president i februar
2008 til fordel for sin yngre bror Raul Castro. Kubas
kommunistiske revolusjon, med sovjetisk støtte, ble eksportert
gjennom hele Latin-Amerika og Afrika i løpet av 1960-tallet,
1970-tallet og 1980-tallet. Den 8-9 september 2017 passerte
orkanen Irma langs kysten av Cuba og forårsaket omfattende
skade på strukturer, veier og strømforsyninger. Landet sto
overfor en alvorlig økonomisk nedgang i 1990 som følge av



tilbaketrekking av tidligere sovjetiske subsidier verdt $ 4-6
milliarder årlig. Kuba viser til tider den amerikanske embargoen,
på plass siden 1961, som kilden til dens vanskeligheter. I løpet
av det siste tiåret har det vært økende kommunikasjon med den
cubanske regjeringen for å takle nasjonale interesser. Som et
resultat av arbeidet som ble påbegynt i desember 2014 for å
gjenopprette diplomatiske forbindelser med den kubanske
regjeringen, som ble kuttet i januar 1961, åpnet USA og Cuba
ambassader i deres respektive land den 20. juli 2015. Imidlertid
forblir embargoen på plass. Ulovlig migrasjon av cubanske
statsborgere til USA via maritim og overlandruter har vært en
langvarig utfordring. I FY 2016 fordrev den amerikanske
kystvakten 5 228 kubanske statsborgere til sjøs. Også i FY
2016 presenterte 44 533 cubanske innvandrere seg ved ulike
landegrenser for inngang i hele USA. Den 12. januar 2017
undertegnet USA og Cuba en felleserklæring som avsluttet den
såkalte "våtfoten, tørrfot "-politikk - ved hvilken kubanske
statsborgere som nådde amerikansk jord fikk lov til å bo -
legge til rette for repatriering av cubanske innvandrere. Ulovlig
cubanske migrasjon har siden falt betydelig.

Geografi av Cuba

Hvor på kloden er Cuba?
Plasseringen av dette landet er Karibien, øy mellom
Karibiskehavet og Nord-Atlanterhavet, 150 km sør for Key
West, Florida. Totalt areal på Cuba er 110,860 km2, hvorav



109,820 km2 er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: meste flat
til rullende slettene, med tøffe åser og fjell i sørøst. Det laveste
punktet på Cuba er Karibiske hav 0 m, det høyeste punktet
Pico Turquino 1,974 m. Og klimaet er tropisk; moderert av
handelsvind; tørr sesong (november til april); regntiden (mai til
oktober) for det.

Innbyggere av Cuba
La oss se hvor mange mennesker bor i Cuba. Nummeret er:

11,147,407 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? hvite 64,1%, mulatto eller blandet
26,6%, svart 9,3%. Hva er språkene i Cuba? Spanske
(offisielle). Og religioner: nominelt romersk-katolske 85%,
protestantiske, Jehovas vitner, jødiske, santeria. Hvor gammel
er folk i gjennomsnitt? 41.5 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 78.8 år. Hvor bor folk i Cuba? Her: Store
befolkningsklynger funnet over hele landet, desto større er de
større byene, særlig de hovedstad i Havana. De store
byområdene av Cuba er: Havana (hovedstad) 2.137 millioner
(2015).

Regjeringen og økonomien av Cuba
Hovedstaden Cuba er Havana og regjeringen type

kommunistisk stat. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 15 provinser (provinser, singular - provinsia) og 1
spesiell kommune (municipio especial); Artemisa, Camaguey,



Ciego de Avila, Cienfuegos, Granma, Guantanamo, Holguin,
Isla de la Juventud, La Habana, Las Tunas, Matanzas,
Mayabeque, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba,
Villa Clara. Når det gjelder økonomien til Cuba, er viktige
industriprodukter petroleum, nikkel, kobolt, legemidler, tobakk,
konstruksjon, stål, sement, landbruksmaskiner, sukker,. Viktige
landbruksprodukter er sukker, tobakk, sitrus, kaffe, ris, poteter,
bønner; husdyr. De viktigste eksportvarene er petroleum,
nikkel, medisinske produkter, sukker, tobak, fisk, sitrus, kaffe
og de viktigste eksportpartnerne er Russland 22,9%, Venezuela
15,4%, Spania 10,3% (2016). De viktigste importvarene er
petroleum, mat, maskiner og utstyr, kjemikalier og de viktigste
importpartnerne er Kina 29,2%, Spania 14%, Italia 5,1% ,
Brasil 4,7%, Mexico 4,4%, Russland 4,3%, Canada 4,1%,
USA 4% (2016). Hvor rik er Cuba og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$11,900 (2016 anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
ukjent%.

Kart over Cuba
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Curaçao

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Curaçao.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Curaçao. Men la oss starte med landflagget Curaçao her:
 

Curaçao - Oversikt:
Hva bør du vite om Curaçao? La oss starte med dette:

Opprinnelig bosatt av Arawak indianer, ble Curaçao beslaglagt
av nederlandsk i 1634 sammen med naboøya Bonaire. Når
sentrum av den karibiske slavehandelen var, ble Curaçao hardt
rammet økonomisk ved avskaffelsen av slaveriet i 1863. Dens
velstand (og den nærliggende Aruba) ble restaurert tidlig i det
20. århundre med byggingen av Isla Refineria for å betjene den

http://mapsguides.com/


nyoppdagede Venezuelanske oljefelt. I 1954 ble Curacao og
flere andre hollandske karibiske eiendeler omorganisert som De
nederlandske Antillene, en del av Kongeriket Nederland. I
folkeavstemningene i 2005 og 2009 stemte borgerne i Curacao
for å bli et selvstyrende land i Kongeriket Nederland. Endringen
i status ble effektiv i oktober 2010 med oppløsning av De
nederlandske Antillene.

Geografi av Curaçao

Hvor på kloden er Curaçao?
Plasseringen av dette landet er Karibien, en øy i Det karibiske
hav, 55 km utenfor kysten av Venezuela. Totalt areal på
Curaçao er 444 km2, hvorav 444 km2 er land. Så dette er
ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet?
På denne måten: generelt lavt, kupert terreng. Det laveste
punktet på Curaçao er Karibiske hav 0 m, det høyeste punktet
Mt. Christoffel 372 m. Og klimaet er tropisk havklima,
forbedret av nordøstlige vindvind, resulterer i milde
temperaturer; semiarid med gjennomsnittlig nedbør på 60 cm /
ja.

Innbyggere av Curaçao
La oss se hvor mange mennesker bor i Curaçao. Nummeret

er: 149,648 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Afro-karibiske flertall; Nederlandsk,



fransk, latinamerikansk, østasiatisk, sydasiatisk, jødiske
minoriteter. Hva er språkene i Curaçao? Papiamento (offisielt)
(et kreolsk språk som er en blanding av portugisisk, spansk,
nederlandsk, engelsk og i mindre grad fransk, samt elementer
av afrikanske språk og Arawaks språk) 81,2%, nederlandsk )
8%, spansk 4%, engelsk (offisiell) 2,9%, andre 3,9% (2001-
folketelling). Og religioner: romersk-katolsk 72,8%, pinsedag
6,6%, protestant 3,2%, adventist 3%, Jehovas vitne 2%,
evangelisk 1,9%, andre 3,8 %, ingen 6%, uspesifisert 0,6%
(2011 est). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 36.1 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 78.5 år. Hvor bor folk i Curaçao?
Her: største konsentrasjon på øya er Willemstad; mindre
bosetninger nær kysten finner du over hele øya, spesielt i
nordvest. De store byområdene av Curaçao er: Willemstad
(hovedstad) 145 000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Curaçao
Hovedstaden Curaçao er Willemstad og regjeringen type

parlamentarisk demokrati. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - ingen (del av Kongeriket Nederland). Når det
gjelder økonomien til Curaçao, er viktige industriprodukter
fruktturisme, petroleumsraffinering, petroleumsforsendelse,
lysproduksjon, finans og forretningstjenester. Viktige
landbruksprodukter er Aloe, sorghum, peanøtter, grønnsaker,
tropisk. De viktigste eksportvarene er petroleumsprodukter og
de viktigste eksportpartnerne er dette er ukjent. De viktigste
importvarene er råolje, mat, produserer og de viktigste



importpartnerne er dette er ukjent. Hvor rik er Curaçao og hvor
rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $15,000 (2004 anslag). Dette er ganske bra.
La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,
som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer
og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: dette er ukjent.

Kart over Curaçao
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Republikken Kypros

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Republikken
Kypros. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert
kart over Republikken Kypros. Men la oss starte med
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landflagget Republikken Kypros her:
 

Republikken Kypros - Oversikt:
Hva bør du vite om Republikken Kypros? La oss starte

med dette: En tidligere britisk koloni, Kypros ble uavhengig i
1960 etter år med motstand mot britisk regjering. Spenninger
mellom det gresk-kypriotiske flertallet og den tyrkisk-
kypriotiske minoriteten kom til hodet i desember 1963, da
volden brøt ut i hovedstaden i Nicosia. Til tross for
utplasseringen av FNs fredsbevarere i 1964 fortsatte sporadisk
intercommunal vold, og tvang de fleste tyrkisk-cyprioter til
enklaver over hele øya. I 1974 ble et greske regjeringssponsert
forsøk på å styrte den valgte presidenten på Kypros møtt av
militær inngrep fra Tyrkia, som snart styrte mer enn en tredjedel
av øya. I 1983 erklærte det tyrkisk-kypriotiske
administrasjonsområdet seg "Den Tyrkiske Republikken Nord-
Kypros" ("TRNC"), men det er kun anerkjent av Tyrkia. En
FN-formidlet avtale, Annan-planen, klarte ikke å vinne
godkjennelse fra begge fellesskap i 2004. I februar 2014, etter
en nesten to år, ble lederne av de to samfunnene gjenopptatt
formelle diskusjoner under FNs auspices for å gjenforene den
delte øya. Samtaler ble suspendert i oktober 2014, men
gjenopptok alvorlig i mai 2015 etter valget av en ny tyrkisk-
kypriotisk "president". Hele øya trådte inn i EU 1. mai 2004,
selv om EUs regelverk - de felles rettigheter og forpliktelser -
bare gjelder for områdene under den internasjonalt anerkjente



regjeringen, og er suspendert i området administrert av tyrkisk-
cypriotene. Imidlertid kan individuelle tyrkisk-cyprioter
dokumentere deres rettighet til Republikken Kypros
statsborgerskap, lovlig nyte de samme rettighetene til andre
statsborgere i EU-landene. Etter en nesten to år gammel opphør
lederne av de to fellesskapene formelle diskusjoner under FNs
auspices for å gjenforene den delte øya. Samtaler ble
suspendert i oktober 2014, men gjenopptok alvorlig i mai 2015
etter valget av en ny tyrkisk-kypriotisk "president". Hele øya
trådte inn i EU 1. mai 2004, selv om EUs regelverk - de felles
rettigheter og forpliktelser - bare gjelder for områdene under
den internasjonalt anerkjente regjeringen, og er suspendert i
området administrert av tyrkisk-cypriotene. Imidlertid kan
individuelle tyrkisk-cyprioter dokumentere deres rettighet til
Republikken Kypros statsborgerskap, lovlig nyte de samme
rettighetene til andre statsborgere i EU-landene. Etter en nesten
to år gammel opphør lederne av de to fellesskapene formelle
diskusjoner under FNs auspices for å gjenforene den delte øya.
Samtaler ble suspendert i oktober 2014, men gjenopptok
alvorlig i mai 2015 etter valget av en ny tyrkisk-kypriotisk
"president". Hele øya trådte inn i EU 1. mai 2004, selv om EUs
regelverk - de felles rettigheter og forpliktelser - bare gjelder for
områdene under den internasjonalt anerkjente regjeringen, og er
suspendert i området administrert av tyrkisk-cypriotene.
Imidlertid kan individuelle tyrkisk-cyprioter dokumentere deres
rettighet til Republikken Kypros statsborgerskap, lovlig nyte de
samme rettighetene til andre statsborgere i EU-landene. lederne
av de to samfunnene gjenopptok formelle diskusjoner under



FNs auspices for å gjenforene den delte øya. Samtaler ble
suspendert i oktober 2014, men gjenopptok alvorlig i mai 2015
etter valget av en ny tyrkisk-kypriotisk "president". Hele øya
trådte inn i EU 1. mai 2004, selv om EUs regelverk - de felles
rettigheter og forpliktelser - bare gjelder for områdene under
den internasjonalt anerkjente regjeringen, og er suspendert i
området administrert av tyrkisk-cypriotene. Imidlertid kan
individuelle tyrkisk-cyprioter dokumentere deres rettighet til
Republikken Kypros statsborgerskap, lovlig nyte de samme
rettighetene til andre statsborgere i EU-landene. lederne av de
to samfunnene gjenopptok formelle diskusjoner under FNs
auspices for å gjenforene den delte øya. Samtaler ble
suspendert i oktober 2014, men gjenopptok alvorlig i mai 2015
etter valget av en ny tyrkisk-kypriotisk "president". Hele øya
trådte inn i EU 1. mai 2004, selv om EUs regelverk - de felles
rettigheter og forpliktelser - bare gjelder for områdene under
den internasjonalt anerkjente regjeringen, og er suspendert i
området administrert av tyrkisk-cypriotene. Imidlertid kan
individuelle tyrkisk-cyprioter dokumentere deres rettighet til
Republikken Kypros statsborgerskap, lovlig nyte de samme
rettighetene til andre statsborgere i EU-landene. Hele øya trådte
inn i EU 1. mai 2004, selv om EUs regelverk - de felles
rettigheter og forpliktelser - bare gjelder for områdene under
den internasjonalt anerkjente regjeringen, og er suspendert i
området administrert av tyrkisk-cypriotene. Imidlertid kan
individuelle tyrkisk-cyprioter dokumentere deres rettighet til
Republikken Kypros statsborgerskap, lovlig nyte de samme
rettighetene til andre statsborgere i EU-landene. Hele øya trådte



inn i EU 1. mai 2004, selv om EUs regelverk - de felles
rettigheter og forpliktelser - bare gjelder for områdene under
den internasjonalt anerkjente regjeringen, og er suspendert i
området administrert av tyrkisk-cypriotene. Imidlertid kan
individuelle tyrkisk-kyprioter dokumentere deres rettighet til
Republikken Kypros statsborgerskap, lovlig nyte de samme
rettighetene til andre statsborgere i EU-landene.

Geografi av Republikken Kypros

Hvor på kloden er Republikken
Kypros? Plasseringen av dette landet er Midtøsten, øy i
Middelhavet, sør for Tyrkia; Merknad - Kypros ser seg selv
som en del av Europa; geopolitisk, kan den klassifiseres som
fallende i Europa, Midtøsten eller begge. Totalt areal på
Republikken Kypros er 9,251 km2 (of which 3,355 km2 are in
north Cyprus), hvorav 9,241 km2 er land. Så dette er ganske
lite land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På
denne måten: sentrale slett med fjell til nord og sør; spredte men
betydelige slett langs sørkysten. Det laveste punktet på
Republikken Kypros er Middelhavet 0 m, det høyeste punktet
Mount Olympus 1,951 m. Og klimaet er temperert;
Middelhavet med varme, tørre somre og kule vintre.



Innbyggere av Republikken Kypros
La oss se hvor mange mennesker bor i Republikken

Kypros. Nummeret er: 1,221,549 (7/2017 anslag). Så ikke så
mange mennesker bor her. Hvem bor her? Gresk 98,8%, annen
1% (inkluderer maronitt, armensk, tyrkisk-kypriotisk),
uspesifisert 0,2%. Hva er språkene i Republikken Kypros?
gresk (offisiell) 80,9%, tyrkisk (offisiell) 0,2%, engelsk 4,1%,
rumensk 2,9%, russisk 2,5%, bulgarsk 2,2% , Arabisk 1,2%,
filippinsk 1,1%, andre 4,3% uspesifisert 0,6%. Og religioner:
ortodokse kristne 89,1%, romersk-katolske 2,9%,
protestantiske / anglikanske 2%, muslimske 1,8%, buddhistiske
1% 1,4%, ukjent 1,1%, ingen / ateist 0,6%. Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 36.8 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 78.8 år. Hvor bor folk i Republikken Kypros? Her:
Befolkning konsentrert i sentrale Nikosia og i de store byene i
sør: Paphos, Limassol og Larnaca. De store byområdene av
Republikken Kypros er: Nicosia (hovedstaden) 251 000
(2014).

Regjeringen og økonomien av Republikken Kypros
Hovedstaden Republikken Kypros er Nicosia (Lefkosia /

Lefkosa) og regjeringen type Republikken Kypros -
presidentdemokrati; Tyrkiets republikk Nord-Kypros
(selvopplyst) - Sempresidentdemokratiet. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 6 distrikter; Ammokostos
(Famagusta); (bare en liten del i det tyrkisk-kypriotiske



samfunnet), Keryneia (Kyrenia, det eneste distriktet som ligger
helt i det tyrkisk-kypriotiske samfunnet), Larnaka (Larnaca,
med en liten del i det tyrkisk-kypriotiske samfunnet), Lefkosia
(Nicosia; en liten del administrert av tyrkisk-cypriotene),
Lemesos (Limassol), Pafos (Paphos); note - de 5 "distriktene"
til "TRNC" er Gazimagusa (Famagusta), Girne (Kyrenia),
Guzelyurt (Morphou), Iskele (Trikomo), Lefkosa (Nicosia).
Når det gjelder økonomien til Republikken Kypros, er viktige
industriprodukter turisme, mat og drikkevarer, sement og gips,
reparasjon og reparasjon av skip, tekstiler, lette kjemikalier,
metallprodukter, tre, papir, stein og leireprodukter. Viktige
landbruksprodukter er sitrus, grønnsaker, bygg , druer, oliven,
grønnsaker; fjærfe, svinekjøtt, lam; meieri, ost. De viktigste
eksportvarene er sitrus, poteter, farmasøytiske produkter,
sement, klær og de viktigste eksportpartnerne er Storbritannia
12% Hellas 10,2%, Sverige 6,9%, Liberia 5,8%, Libya 4,9%
(2016). De viktigste importvarene er forbruksvarer, petroleum
og smøremidler, maskiner, transportutstyr og de viktigste
importpartnerne er Hellas 18%, Tyskland 16,9%, Kina 7,7%,
Italia 5,7%, Storbritannia 5,5%, Sør-Korea 4,4%, Frankrike
4% (2016). Hvor rik er Republikken Kypros og hvor rik er
folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $36,600 (2017 anslag). Dette betyr at levestandarden er
god her. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Republikken Kypros



 

Vi anbefaler

Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser
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Tsjekkia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Tsjekkia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Tsjekkia. Men la oss starte med landflagget Tsjekkia her:
 

Tsjekkia - Oversikt:
Hva bør du vite om Tsjekkia? La oss starte med dette: Ved

slutten av første verdenskrig fusjonerte tsjekkene og slovakene i
det tidligere østro-ungarske imperiet for å danne
tsjekkoslovakia. I mellomkrigsårene, etter å ha nektet et
føderalt system, var det nye lands overveiende tsjekkiske ledere
ofte opptatt av å møte de stadig økende kravene til andre
etniske minoriteter i republikken, særlig slovakene, sudeten-
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tyskerne og ruthenerne (ukrainere). På kvelden før andre
verdenskrig okkuperte Nazi-Tyskland territoriet som i dag
består av Tsjekkia, og Slovakia ble en uavhengig stat alliert med
Tyskland. Etter krigen falt en gjenforent, men avkortet
Tsjekkoslovakia (mindre Ruthenia) innenfor den sovjetiske
sfæren. I 1968 endte en invasjon av Warszawa-paktstyrker
innsatsene til landets ledere om å liberalisere kommunistiske
styre og skape " landet gjennomgikk en ikke-voldelig "fløyels
skilsmisse" i sine to nasjonale komponenter, Tsjekkia og
Slovakia. Tsjekkia kom til NATO i 1999 og EU i 2004. Landet
endret kortformet navn til Tsjekkia i 2016. landet gjennomgikk
en ikke-voldelig "fløyels skilsmisse" i sine to nasjonale
komponenter, Tsjekkia og Slovakia. Tsjekkia kom til NATO i
1999 og EU i 2004. Landet endret kortformet navn til Tsjekkia
i 2016.

Geografi av Tsjekkia

Hvor på kloden er Tsjekkia?
Plasseringen av dette landet er Midt-Europa, mellom Tyskland,
Polen, Slovakia og Østerrike. Totalt areal på Tsjekkia er
78,867 km2, hvorav 77,247 km2 er land. Så dette er ikke et
stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På



denne måten: Bøhmen i vest består av rullende sletter, åser og
platåer omgitt av lave fjell; Moravia i øst består av svært kupert
land. Det laveste punktet på Tsjekkia er Labe (Elbe) elv 115 m,
det høyeste punktet Snezka 1,602 m. Og klimaet er temperert;
kule somre; Koldt, overskyet, fuktig vintre.

Innbyggere av Tsjekkia
La oss se hvor mange mennesker bor i Tsjekkia. Nummeret

er: 10,674,723 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Tsjekkiske 64,3%, Moravian 5%,
Slovakiske 1,4%, Andre 1,8%, Uspesifiserte 27,5% (2011
est.). Hva er språkene i Tsjekkia? Tsjekkisk (offisiell) 95,4%,
slovakisk 1,6%, annen 3% (2011-folketelling). Og religioner:
Romersk-katolsk 10,4%, protestantisk (inkluderer tsjekkiske
brødre og hussitt) 1,1%, andre og uspesifiserte 54%, ingen
34,5% (2011 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 42.1
år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 78.8 år. Hvor bor folk
i Tsjekkia? Her: En forholdsvis jevn fordeling over hele landet,
men de nordlige og østlige områdene har en tendens til å ha
større urbane konsentrasjoner. De store byområdene av
Tsjekkia er: Praha (kapital) 1.314 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Tsjekkia
Hovedstaden Tsjekkia er Praha og regjeringen type

parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 13 regioner (Kraje, singular - Kraj) og 1
hovedstad (Hlavni Mesto); Jihocesky (Sør-Böhmen),



Jihomoravsky (Sør-Moravia), Karlovy Vary, Kralovehradecky
(Hradec Kralove), Liberecky (Liberec), Moravskoslezsky
(Moravia-Silesia), Olomoucky (Olomouc), Pardubicky
(Pardubice), Plzensky (Pilsen) , Praha (Praha), Stredocesky
(Central Bohemia), Ustecky (Usti), Vysocina (Highlands),
Zlinsky (Zlin). Når det gjelder økonomien til Tsjekkia, er viktige
industriprodukter motorkjøretøy, metallurgi, maskiner og utstyr,
glass, materiell. Viktige landbruksprodukter er hvete, poteter,
sukkerroer, humle, frukt; gris, fjørfe. De viktigste eksportvarene
er maskiner og transportmidler, råvarer, drivstoff, kjemikalier og
de viktigste eksportpartnerne er Tyskland 32,4%, Slovakia
8,4%, Polen 5,8%, UK 5,2%, Frankrike 5,2%, Italia 4,3%,
Østerrike 4,2% (2016). De viktigste importvarene er maskiner
og transportutstyr, råvarer og drivstoff, kjemikalier og de
viktigste importpartnerne er Tyskland 30,6%, Polen 9,6%, Kina
7,5%, Slovakia 6,3%, Nederland 5,3%, Italia 4,1%. Hvor rik
er Tsjekkia og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $35,200 (2017 anslag). Dette
betyr at levestandarden er god her. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
9.7% (2015 anslag).

Kart over Tsjekkia
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Danmark

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Danmark.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Danmark. Men la oss starte med landflagget Danmark her:
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Danmark - Oversikt:
Hva bør du vite om Danmark? La oss starte med dette: Når

Viking-Raiders sete og senere en stor nord-europæisk makt,
har Danmark utviklet seg til en moderne, velstående nation som
deltar i Europas generelle politiske og økonomiske integrasjon.
Den ble med i NATO i 1949 og EEC (nå EU) i 1973. Landet
har imidlertid tatt avkall på visse elementer i EUs Maastricht-
traktat, inkludert Den europeiske økonomiske og monetære
union, europeisk forsvarssamarbeid og spørsmål om visse
rettferdigheter og hjem saker.

Geografi av Danmark

Hvor på kloden er Danmark?
Plasseringen av dette landet er Nord-Europa, grenser til
Østersjøen og Nordsjøen, på en halvøy nord for Tyskland
(Jylland); inkluderer også flere større øyer (Sjaelland, Fyn og
Bornholm). Totalt areal på Danmark er 43,094 km2, hvorav
42,434 km2 er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: lav og flat



til forsiktig rullende slett. Det laveste punktet på Danmark er
Lammefjord -7 m, det høyeste punktet Mollehoj / Ejer
Bavnehoj 171 m. Og klimaet er temperert; fuktig og overskyet;
milde, vindfulle vintre og kule somre.

Innbyggere av Danmark
La oss se hvor mange mennesker bor i Danmark.

Nummeret er: 5,605,948 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? Dansk (inkluderer
grønlandsk (som hovedsakelig er inuit) og færøysk) 86,7%
Tyrkisk 1,1%, andre 12,2% (største grupper er polsk, syrisk,
tysk, irakisk og rumensk). Hva er språkene i Danmark? dansk,
færøysk, grønlandsk (en inuit dialekt), tysk (liten minoritet). Og
religioner: Evangelisk-lutherske (offisielle) 76%, muslimske 4%,
andre (kirkesamfunn på under 1% hver, inkluderer romersk-
katolske, Jehovas vitne, serbisk ortodoks kristen, jødisk,
baptist og buddhistisk) 20% (2017 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 42.2 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 79.5 år.
Hvor bor folk i Danmark? Her: Med utmerket tilgang til
Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og Østersjøen, har
befolkningsentrene en tendens til å ligge langs kystområdene,
særlig i København og østsiden av landets. De store
byområdene av Danmark er: hovedkontor København
(hovedstaden) 1.268 millioner 2015).

Regjeringen og økonomien av Danmark
Hovedstaden Danmark er København og regjeringen type



Parlamentarisk konstitusjonell monarki. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - storby Danmark - 5 regioner
(regioner, singular - region); Hovedstaden, Nordjylland,
Nordjylland, Sjaelland (Sjælland), Syddanmark (Sør-
Danmark). Når det gjelder økonomien til Danmark, er viktige
industriprodukter jern, stål, ikke-jernholdige metaller,
kjemikalier, matvareindustrien, maskiner og transport utstyr,
tekstiler og klær, elektronikk, konstruksjon, møbler og andre
treprodukter, skipsbygging og oppussing, vindmøller, legemidler,
medisinsk utstyr. Viktige landbruksprodukter er Bygg, hvete,
poteter, sukkerroer; svinekjøtt, meieriprodukter; fisk. De
viktigste eksportvarene er maskiner og instrumenter, kjøtt og
kjøttprodukter, meieriprodukter, fisk, legemidler, møbler og
design, vindmøller og de viktigste eksportpartnerne er Tyskland
16,3%, Sverige 11,9%, USA 8,2%, UK 6,5%, Norge 6,1%,
Nederland 5,1%, Kina 4,4% ). De viktigste importvarene er
maskiner og utstyr, råvarer og semimanufactures for industri,
kjemikalier, korn og næringsmidler, forbruksvarer og de
viktigste importpartnerne er Tyskland 21,4%, Sverige 12,2%,
Nederland 8%, Kina 7,3%, Norge 5,5%, UK 4,2% (2016).
Hvor rik er Danmark og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $49,600 (2017
anslag). Dette betyr at folk er rike i gjennomsnitt her. La oss
legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 13.4% (2011 anslag).

Kart over Danmark
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Djibouti

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Djibouti.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Djibouti. Men la oss starte med landflagget Djibouti her:
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Djibouti - Oversikt:
Hva bør du vite om Djibouti? La oss starte med dette: Det

franske territoriet av Afars og Issas ble Djibouti i 1977. Hassan
Gouled Aptidon installerte en autoritær enpartistat og fortsatte å
fungere som president frem til 1999. Uroligheter blant den lille
minoriteten i 1990-årene førte til en borgerkrig som endte i
2001 med en fredskonvensjon mellom Afar-opprørere og den
somaliske Issa-dominerte regjeringen. I 1999 resulterte
Djiboutis første flerpartis presidentvalg i valg av Ismail Omar
Guelleh som president; Han ble gjenvalgt til et andre sikt i 2005
og forlenget sin embetsperiode i form av en konstitusjonell
endring, som tillot ham å tjene et tredje sikt i 2011 og begynne
et fjerde sikt i 2016. Djibouti har en strategisk geografisk
beliggenhet ved krysset mellom Rødehavet og Adenbukta og
fungerer som en viktig forsendelsesportal for varer som kommer
inn og forlater østafrikanske høylandet og omlastinger mellom
Europa, Midtøsten og Asia. Regjeringen har langvarige bånd til
Frankrike, som opprettholder en betydelig militær
tilstedeværelse i landet, og har sterke bånd med USA. Djibouti
er vert for flere tusen medlemmer av amerikanske væpnede
tjenester på US-run Camp Lemonnier.

Geografi av Djibouti



Hvor på kloden er Djibouti?
Plasseringen av dette landet er Øst-Afrika, grenser Aden-
bukten og Rødehavet, mellom Eritrea og Somalia. Totalt areal
på Djibouti er 23,200 km2, hvorav 23,180 km2 er land. Så
dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: kystnære og platå skilt av sentrale
fjell. Det laveste punktet på Djibouti er Lac Assal -155 m, det
høyeste punktet Moussa Ali 2.021 m. Og klimaet er ørken;
torr, tørr.

Innbyggere av Djibouti
La oss se hvor mange mennesker bor i Djibouti. Nummeret

er: 865,267 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Somali 60%, Afar 35%, Andre 5%
(inkluderer fransk, arabisk, etiopisk og italiensk). Hva er
språkene i Djibouti? Fransk (offisiell), Arabisk , Somali, Afa.
Og religioner: Muslimsk 94%, kristen 6%. Hvor gammel er folk
i gjennomsnitt? 23.9 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 63.6 år. Hvor bor folk i Djibouti? Her: Mest tett
befolkede områder er i øst; Den største byen er Djibouti, med



en befolkning på over 600.000; ingen annen by i landet har en
total befolkning på over 50 000. De store byområdene av
Djibouti er: Djibouti (kapital) 529 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Djibouti
Hovedstaden Djibouti er Djibouti og regjeringen type semi-

president republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 6 distrikter (cercles, entall - cercle); Ali Sabieh,
Arta, Dikhil, Djibouti, Obock, Tadjourah. Når det gjelder
økonomien til Djibouti, er viktige industriprodukter bygging,
landbruksprodukter, frakt. Viktige landbruksprodukter er Frukt,
grønnsaker; geiter, sauer, kameler, dyreskinn. De viktigste
eksportvarene er reexports, huder og skinn, kaffe (i transitt),
skrap metall og de viktigste eksportpartnerne er Etiopia 39%,
Somalia 17,8%, Qatar 9,4%, Brasil 9,1%, Yemen 5,1%
(2016). De viktigste importvarene er matvarer, drikkevarer,
transportutstyr , kjemikalier, petroleumsprodukter, klær og de
viktigste importpartnerne er UAE 25,8%, Frankrike 16,4%,
Kina 10,4%, Saudi Arabia 8,4%, Etiopia 7%, Yemen 4,8%
(2016). Hvor rik er Djibouti og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $3,600
(2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
23%.

Kart over Djibouti
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Dominica

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Dominica.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Dominica. Men la oss starte med landflagget Dominica her:
 

Dominica - Oversikt:
Hva bør du vite om Dominica? La oss starte med dette:

Dominica var den siste av de karibiske øyene som ble
kolonisert av europeerne, hovedsakelig på grunn av den sterke
motstanden til de innfødte karibene. Frankrike ceded besittelse
til Storbritannia i 1763, som koloniserte øya i 1805. I 1980, to
år etter uavhengighet, forbedret Dominicas formuer når en
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korrupt og tyrannisk administrasjon ble erstattet av Mary
Eugenia Charles, den første kvinnelige statsministeren i Karibia ,
som ble på kontoret i 15 år. Den 18. september 2017 gikk
orkanen Maria over øya og forårsaket omfattende skader på
strukturer, veier, kommunikasjon og strømforsyning, og
ødelegger i stor grad kritiske landbruksområder.

Geografi av Dominica

Hvor på kloden er Dominica?
Plasseringen av dette landet er Karibia, øy mellom
Karibiskehavet og Nord-Atlanterhavet, omtrent halvveis
mellom Puerto Rico og Trinidad og Tobago. Totalt areal på
Dominica er 751 km2, hvorav 751 km2 er land. Så dette er
ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet?
På denne måten: fjell med vulkansk opprinnelse. Det laveste
punktet på Dominica er Karibisk hav 0 m, det høyeste punktet
Morne Diablotins 1.447 m. Og klimaet er tropisk; moderert av
nordøst trade winds; tunge regnbølgende.

Innbyggere av Dominica
La oss se hvor mange mennesker bor i Dominica.

Nummeret er: 73,897 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? svart 86,6%, blandet 9,1%,
urfolk 2,9%, andre 1,3% uspesifisert 0,2% (2001 est.). Hva er
språkene i Dominica? Engelsk (offisiell), fransk patois. Og
religioner: Romersk-katolske 61,4%, protestantiske 28,6%



(evangelisk 6,7%, syvende dag adventist 6,1%, 5,5%
pesetaske, baptist 4,1%, metodist 3,7%, gud kirke 1,2%,
andre 1,2%), rastafarian 1,3% %, andre 0,3%, ingen 6,1%,
uspesifisert 1,1% (2001 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 33.5 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 77.2 år.
Hvor bor folk i Dominica? Her: Befolkningen er mosly gruppert
langs kysten, med omtrent en tredjedel som bor i sogn St.
George, i eller rundt hovedstaden i Roseau; det vulkanske
interiøret er tynt befolket. De store byområdene av Dominica
er: Roseau (hovedstad) 15 000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Dominica
Hovedstaden Dominica er Roseau og regjeringen type

parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 10 sogne; Saint Andrew, Saint David, Saint
George, Saint John, Saint Joseph, Saint Luke, St. Mark, Saint
Patrick, Saint Paul, Saint Pete. Når det gjelder økonomien til
Dominica, er viktige industriprodukter , kokosnøttolje, turisme,
copra, møbler, sementblokker, sko. Viktige landbruksprodukter
er Bananer, sitrus, mango, rotkultur, kokosnøtter, kakosåpe. De
viktigste eksportvarene er Bananer, såpe, grapefrukt, appelsiner
og de viktigste eksportpartnerne er Trinidad og Tobago 15,4%,
Jamaica 13,3%, Saudi Arabia 13%, St. Kitts og Nevis 11,8%,
Guyana 9,3%, Barbados 5,1%, USA 5,1%, Antigua og
Barbuda 4,5%, Egypt 4,1%. De viktigste importvarene er
produserte varer, maskiner og utstyr, mat, kjemikalier og de
viktigste importpartnerne er USA 23,4%, Trinidad og Tobago



18,1%, Italia 8,7%, Storbritannia 5,4% (2016). Hvor rik er
Dominica og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $12,000 (2017 anslag). Dette
er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 29%
(2009 anslag).

Kart over Dominica
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Den dominikanske republikk

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Den
dominikanske republikk. Inkludert er valgt statistikk,
oversiktskart og detaljert kart over Den dominikanske
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republikk. Men la oss starte med landflagget Den dominikanske
republikk her:
 

Den dominikanske republikk - Oversikt:
Hva bør du vite om Den dominikanske republikk? La oss

starte med dette: Taino - innfødte innbyggere i Hispaniola før
Europas ankomst - delte øya inn i fem høvdinger og territorier.
Christopher Columbus utforsket og hevdet øya på sin første
reise i 1492; det ble et springbrett for spansk erobring av
Karibia og det amerikanske fastlandet. I 1697 anerkjente
Spania fransk dominion over den vestlige tredje delen av øya,
som i 1804 ble Haiti. Resten av øya, da da kjent som Santo
Domingo, forsøkte å oppnå sin egen uavhengighet i 1821, men
ble erobret og styrt av haitians i 22 år; Den oppnådde endelig
uavhengighet som Den dominikanske republikk i 1844. I 1861
kom dominikerne frivillig tilbake til det spanske imperiet, men to
år senere lanserte de en krig som gjenopprettet uavhengigheten i
1865. En arv av urokkelig, for det meste ikke-representative
regjering fulgt, avkortet av diktaturet til Rafael Leonidas Trujillo
fra 1930 til 1961. Juan Bosch ble valgt til president i 1962, men
ble deponert i et militærkupp i 1963. I 1965 ledet USA en
inngrip midt i en borgerkrig utløst av et opprør for å
gjenopprette Bosch. I 1966 beseiret Joaquin Balaguer Bosch i
presidentvalget. Balaguer opprettholdt et kraftig grep i de neste
30 årene da internasjonal reaksjon på feilvalg tvang ham til å
begrense sitt løpetid i 1996. Siden da har det blitt avholdt



ordinære konkurransevalg der opposisjonskandidater har
vunnet presidentskapet. Tidligere president Leonel Fernandez
Reyna (første semester 1996-2000) vant valg til et nytt begrep i
2004 etter en konstitusjonell endring slik at presidenter kan
tjene mer enn ett begrep, og ble senere reelected til en annen
påfølgende periode. I 2012 ble Danilo Medina Sanchez
president; Han ble gjenvalgt i 2016.

Geografi av Den dominikanske republikk

Hvor på kloden er Den
dominikanske republikk? Plasseringen av dette landet er
Karibien, østlige to tredjedeler av øya Hispaniola, mellom
Karibiskehavet og Nord-Atlanterhavet, øst for Haiti. Totalt
areal på Den dominikanske republikk er 48,670 km2, hvorav
48,320 km2 er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: høye fjell
og fjell med friske daler. Det laveste punktet på Den
dominikanske republikk er Lago Enriquillo -46 m, det høyeste
punktet Pico Duarte 3,098 m. Og klimaet er tropisk maritimt;
liten sesongmessig temperaturvariasjon; sesongmessig variasjon
i nedbørsmassasje med.

Innbyggere av Den dominikanske republikk
La oss se hvor mange mennesker bor i Den dominikanske

republikk. Nummeret er: 10,734,247 (7/2017 anslag). Så dette
er ikke veldig stor befolkning. Hvem bor her? blandet 70,4%



(mestizo / indio 58%, mulatt 12,4%), svart 15,8%, hvit 13,5%,
andre 0,3%. Hva er språkene i Den dominikanske republikk?
spansk (offisiell). Og religioner: romersk-katolske 95%, andre
5%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 28.1 år. Vi må legge
til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre
enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid
(ved fødselen)? Dette: 78.3 år. Hvor bor folk i Den
dominikanske republikk? Her: kyst utvikling er betydelig,
spesielt i de sørlige kystnære slettene og Cibao-dalen, hvor
befolkningstettheten er høyest; mindre befolkningsklynger finnes
i de indre fjellene (Cordillera Central). De store byområdene av
Den dominikanske republikk er: Santo Domingo (hovedstaden)
2.945 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Den dominikanske
republikk

Hovedstaden Den dominikanske republikk er Santo
Domingo og regjeringen type presidentrepublikken. La oss ta
en titt på de administrative divisjonene - 10 regioner regiones,
singular - region); Cibao Nordeste, Cibao Noroeste, Cibao
Norte, Cibao Sur, El Valle, Enriquillo, Higuamo, Ozama,
Valdesia, Yuma. Når det gjelder økonomien til Den
dominikanske republikk, er viktige industriprodukter turisme,
sukkerforedling, gullgruvedrift, tekstiler, sement, tobakk,
elektriske komponenter, medisinsk utstyr. Viktige
landbruksprodukter er Kakao, tobakk, sukkerrør, kaffe,
bomull, ris, bønner, poteter, mais, bananer; oksekjøtt, griser,
meieriprodukter, biff, egg. De viktigste eksportvarene er gull,
sølv, kakao, sukker, kaffe, tobakk, kjøtt, forbruksvarer og de



viktigste eksportpartnerne er US 47,3%, Haiti 12%, Canada
7,8%, India 6,2% (2016). De viktigste importvarene er
petroleum, matvarer, bomull og tekstiler, kjemikalier og
legemidler og de viktigste importpartnerne er USA 40,4%, Kina
12,5%, Mexico 5,2%. Hvor rik er Den dominikanske republikk
og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $17,000 (2017 anslag). Dette er ganske
bra. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 30.5% (2016 anslag).

Kart over Den dominikanske republikk
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Ecuador

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Ecuador.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Ecuador. Men la oss starte med landflagget Ecuador her:
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Ecuador - Oversikt:
Hva bør du vite om Ecuador? La oss starte med dette: Hva

er nå, Ecuador dannet en del av det nordlige Inca-riket til den
spanske erobringen i 1533. Quito ble et sete for spansk
kolonistyring i 1563 og en del av Viceroyalty of New Granada i
1717. Viceroyaltyområdene - New Granada (Colombia) ,
Venezuela og Quito - fikk sin uavhengighet mellom 1819 og
1822 og dannet en føderasjon kjent som Gran Colombia. Når
Quito trakk seg tilbake i 1830, ble det tradisjonelle navnet
endret til fordel for "Republikken av ekvator." Mellom 1904 og
1942 mistet Ecuador territorier i en rekke konflikter med sine
naboer. En grensekrig med Peru som flared i 1995 ble løst i
1999. Selv om Ecuador markerte 30 år sivil styring i 2004, ble
perioden ødelagt av politisk ustabilitet. Protester i Quito bidro til
midtveisstrømmen av tre av Ecuador ' s siste fire demokratisk
valgte presidenter. I slutten av 2008 godkjente velgerne en ny
grunnlov, Ecuadors 20th, siden de fikk uavhengighet. Valget ble
avholdt i april 2017, og velgere valgte president Lenin Moreno.

Geografi av Ecuador



Hvor på kloden er Ecuador?
Plasseringen av dette landet er Vest-Sør-Amerika, grenser til
Stillehavet ved ekvator, mellom Colombia og Peru. Totalt areal
på Ecuador er 283,561 km2, hvorav 276,841 km2 er land. Så
dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: kystnære (costa), mellom-Andes-
sentral høylandet (sierra) og flat til å rulle østlige jungelen
(oriente). Det laveste punktet på Ecuador er Stillehavet 0 m, det
høyeste punktet Chimborazo 6.267 m. Og klimaet er tropisk
langs kysten, blir kjøligere innlandet ved høyere høyder; tropisk
i Amazonian jungle lavlands.

Innbyggere av Ecuador
La oss se hvor mange mennesker bor i Ecuador. Nummeret

er: 16,290,913 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? mestizo (blandet amerikansk og
hvit) 71,9%, Montubio 7,4%, Amerindian 7%, Hvit 6,1%,
Afroecuadorian 4,3%, Mulatto 1,9%, Svart 1%, Andre 0,4%
(2010 est.). Hva er språkene i Ecuador? Spansk (Castilian)
93% ), Quechua 4,1%, andre innfødte 0,7%, utenlandsk 2,2%.
Og religioner: romersk-katolske 74%, evangelisk 10,4%,



Jehovas vitne 1,2%, andre 6,4% (inkluderer mormon
buddhistiske, jødiske, spiritualistiske, muslimske, hinduistiske,
urfolkelige religioner, afroamerikanske religioner , Pentecostal),
ateist 7.9%, agnostisk 0,1%. Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 27.7 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 77 år.
Hvor bor folk i Ecuador? Her: Nesten halvparten av
befolkningen er konsentrert i interiøret i de andeanske
intermontane bassenger og daler, med store konsentrasjoner
også funnet langs den vestlige kyststripen; regnskogene i øst
forblir tynt befolket. De store byområdene av Ecuador er:
Guayaquil 2.709 millioner; Quito (kapital) 1.726 millioner
(2015).

Regjeringen og økonomien av Ecuador
Hovedstaden Ecuador er Quito og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 24 provinser (provinser, singular - provinsia);
Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro,
Esmeraldas, Galapagos, Guaya, Imbabura, Loja, Los Rios,
Manabi, Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastas, Pichincha,
Santa Elena, Santo Domingo de los Tsachilas , Sucumbios,
Tungurahua, Zamora-Chinchipe. Når det gjelder økonomien til
Ecuador, er viktige industriprodukter petroleum,
matvareindustri, tekstiler, treprodukter, kjemikalier. Viktige
landbruksprodukter er bananer, kaffe, kakao, ris, poteter,
kassava (maniok, tapioka), plantainer, sukkerrør; storfe, sauer,
griser, biff, svinekjøtt, meieriprodukter; fisk, reker; balsa tre. De



viktigste eksportvarene er petroleum, bananer, kutte blomster,
reker, kakao, kaffe, tre, fisk og de viktigste eksportpartnerne er
USA 32,3%, Chile 6,8%, Vietnam 6,6%, Peru 5,6 Colombia,
4,8%, Russland 4,6% (2016). De viktigste importvarene er
Industrielle materialer, brensel og smøremidler, uskadelige
forbruksvarer og de viktigste importpartnerne er US 23%, Kina
19%, Colombia 8%, Brasil 4,2% (2016). Hvor rik er Ecuador
og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $11,200 (2017 anslag). Dette er ganske
bra. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 25.6% (12/2013 est).

Kart over Ecuador
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Egypt

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Egypt.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Egypt. Men la oss starte med landflagget Egypt her:
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Egypt - Oversikt:
Hva bør du vite om Egypt? La oss starte med dette:

Regelverket og rikheten til den årlige floden Nilen, kombinert
med halvisolering fra ørkener i øst og vest, tillot utviklingen av
en av verdens store sivilisasjoner. Et enhetlig rike oppstod ca
3200 f.Kr., og en serie dynastier styrte i Egypt i de neste tre
årtusener. Det siste innfødte dynastiet falt til perserne i 341
f.Kr., som i sin tur ble erstattet av grekerne, romerne og
bysantinene. Det var araberne som introduserte islam og
arabisk språk i det 7. århundre og som regjerte de neste seks
århundrene. En lokal militærkaste tok Mamluks kontrollen i
1250 og fortsatte å styre etter de ottomanske tyrkeres erobring
av Egypt i 1517. Gjennomføringen av Suezkanalen i 1869 økte
Egypt som et viktig transportnettverk. Forsiktig for å beskytte
sine investeringer, Storbritannia grep kontrollen over Egyptens
regjering i 1882, men den nominelle troskapet til det osmanske
imperiet fortsatte frem til 1914. Egypten kjøpte seg fullstendig
suverænitet fra Storbritannia i 1952, delvis uavhengig av
Storbritannia. Fullførelsen av Aswan High Dam i 1971 og den
resulterende innsjøen Nasser har endret Niles-elvenes
tidshorede plass i Egyptens landbruk og økologi. En raskt
voksende befolkning (den største i den arabiske verden),
begrenset areal, og avhengighet av Nilen, fortsetter å overtaxere
ressurser og stresssamfunn. Regjeringen har slitt for å møte
kravene til Egyptens befolkning gjennom økonomisk reform og



massiv investering i kommunikasjon og fysisk infrastruktur.
Inspirert av Tunisias revolusjon 2010, førte egyptiske
opposisjonsgrupper demonstrasjoner og arbeidskraft over hele
landet, som kulminerte i president Hosni Mubaraks ouster i
2011. Egyptens militære antok nasjonalt lederskap til et nytt
parlament var på plass tidlig i 2012; senere samme år vant
Mohammed Morsi presidentvalget. Etter å ha fulgt voldelige
protester gjennom våren 2013 mot Morsis regjering og det
muslimske brorskapet, intervenerte Egyptens væpnede styrker
og fjernet Morsi fra makten i juli 2013 og erstattet ham med
midlertidig president Adly Mansour. I januar 2014 valgte
velgerne en ny grunnlov ved folkeavstemning, og i mai 2014
valgte presidenten Abdelfattah Elsisi. Egypt valgte en ny
lovgiver i desember 2015, det første parlamentet siden 2012.
Mohammed Morsi vant presidentvalget. Etter å ha fulgt
voldelige protester gjennom våren 2013 mot Morsis regjering
og det muslimske brorskapet, intervenerte Egyptens væpnede
styrker og fjernet Morsi fra makten i juli 2013 og erstattet ham
med midlertidig president Adly Mansour. I januar 2014 valgte
velgerne en ny grunnlov ved folkeavstemning, og i mai 2014
valgte presidenten Abdelfattah Elsisi. Egypt valgte en ny
lovgiver i desember 2015, det første parlamentet siden 2012.
Mohammed Morsi vant presidentvalget. Etter å ha fulgt
voldelige protester gjennom våren 2013 mot Morsis regjering
og det muslimske brorskapet, intervenerte Egyptens væpnede
styrker og fjernet Morsi fra makten i juli 2013 og erstattet ham
med midlertidig president Adly Mansour. I januar 2014 valgte
velgerne en ny grunnlov ved folkeavstemning, og i mai 2014



valgte presidenten Abdelfattah Elsisi. Egypt valgte en ny
lovgiver i desember 2015, det første parlamentet siden 2012.
velgere godkjent en ny konstitusjon ved folkeavstemning, og i
mai 2014 valgte presidenten Abdelfattah Elsisi. Egypt valgte en
ny lovgiver i desember 2015, det første parlamentet siden
2012. velgere godkjent en ny konstitusjon ved folkeavstemning,
og i mai 2014 valgte presidenten Abdelfattah Elsisi. Egypt
valgte en ny lovgiver i desember 2015, det første parlamentet
siden 2012.

Geografi av Egypt

Hvor på kloden er Egypt?
Plasseringen av dette landet er Nord-Afrika, som grenser til
Middelhavet, mellom Libya og Gazastripen, og Rødehavet nord
for Sudan, og inkluderer den asiatiske Sinaihalvøya. Totalt areal
på Egypt er 1,001,450 km2, hvorav 995,450 km2 er land. Så
dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: stort ørkenplatå avbrutt av Nile-dalen
og delta. Det laveste punktet på Egypt er Qattara Depresjon
-133 m, det høyeste punktet Mount Catherine 2,629 m. Og
klimaet er ørken; varme, tørre somre med moderat vintre.

Innbyggere av Egypt



La oss se hvor mange mennesker bor i Egypt. Nummeret
er: 97,041,072 (7/2017 anslag). Så dette landet er blant de
mest folkerike i verden. Hvem bor her? Egyptisk 99,6%, annen
0,4% (2006-folketelling). Hva er språkene i Egypt? Arabisk
(offisiell), engelsk og fransk forstått av utdannede klasser. Og
religioner: Muslim (overveiende sunnimus) 90%, kristen
(flertalet koptisk ortodokse, andre kristne inkluderer armensk
apostolsk, katolsk, maronitt, ortodoks, og anglikanske) 10%
(2015 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 23.9 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 73 år. Hvor bor folk i Egypt?
Her: Omtrent 95% av befolkningen bor innenfor 20 km fra
Nilen og dens delta; store områder av landet forblir tynt
befolket eller ubebodd. De store byområdene av Egypt er:
Kairo (hovedstaden) 18.772 millioner; Alexandria 4 778
millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Egypt
Hovedstaden Egypt er Kairo og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 27 guvernører (muhafazat, singular - muhafazat);
Al Dajahliyah, Al Bahr Al Ahmar (Rødehavet), Al Buhayrah, Al
Fayyum, Al Gharbiyah, Al Iskandariyah (Alexandria), Al
Isma'iliyah (Ismailia), Al Jizah (Giza), Al Minufiyah, Al Minya,
Al Qahirah Kairo), Al Qalyubiyah, Al Uqsur (Luxor), Al Wadi
al Jadid (New Valley), As Suways (Suez), Ash Sharqiyah,
Aswan, Asyut, Bani Suwayf, Bur Said, Port Said, Dumyat
(Damietta) , Janub Sina '(Syd Sinai), Kafr ash Shaykh, Matruh,



Qina, Shamal Sina' (Nord-Sinai), Suhaj. Når det gjelder
økonomien til Egypt, er viktige industriprodukter tekstiler,
matvareindustrien, turisme, kjemikalier, legemidler,
hydrokarboner, konstruksjon, sement, metall, lys produserer.
Viktige landbruksprodukter er Bomull, ris, mais, hvete, bønner,
frukt, grønnsaker; storfe, vannbøfler, sauer, geiter. De viktigste
eksportvarene er råolje og oljeprodukter, frukt og grønnsaker,
bomull, tekstiler, metallprodukter, kjemikalier, bearbeidet mat
og de viktigste eksportpartnerne er UAE 12,5%, Saudi Arabia
7,7%, Italia 6,5%, Tyrkia 6,3%, Storbritannia 4,6%, USA
4,5% (2016). De viktigste importvarene er maskiner og utstyr,
matvarer, kjemikalier, treprodukter, brensel og de viktigste
importpartnerne er Kina 12,9% Tyskland 8,7%, USA 5,3%,
Italia 4,5%, Tyrkia 4,3%, Saudi Arabia 4,1% (2016). Hvor rik
er Egypt og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $13,000 (2017 anslag). Dette
er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 25.2%
(2011 anslag).

Kart over Egypt
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El Salvador

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til El Salvador.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
El Salvador. Men la oss starte med landflagget El Salvador her:
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El Salvador - Oversikt:
Hva bør du vite om El Salvador? La oss starte med dette:

El Salvador oppnådde uavhengighet fra Spania i 1821 og fra
den sentralamerikanske føderasjonen i 1839. En 12-årig
borgerkrig, som koster rundt 75.000 liv, ble avsluttet i 1992 da
regjeringen og venstreorienterte opprørere signerte en traktat
som ga militæret og politiske reformer. El Salvador er besatt av
en av verdens høyeste drapsmord og gjennomgripende
kriminelle gjenger.

Geografi av El Salvador

Hvor på kloden er El Salvador?
Plasseringen av dette landet er Mellom-Amerika, grenser til
Nord-Stillehavet, mellom Guatemala og Honduras. Totalt areal
på El Salvador er 21,041 km2, hvorav 20,721 km2 er land. Så
dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: meste fjell med smalt kystbelt og
sentralt plateau. Det laveste punktet på El Salvador er
Stillehavet 0 m, det høyeste punktet Cerro El Pital 2.730 m. Og
klimaet er tropisk; regntiden (mai til oktober); tørr sesong
(november til april); tropisk på kysten; temperert i høylandet for
det.



Innbyggere av El Salvador
La oss se hvor mange mennesker bor i El Salvador.

Nummeret er: 6,172,011 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? mestizo 86,3%, hvit
12,7%, Amerindian 0,2% (inkluderer Lenca, Kakawira,
Nahua-Pipil), svart 0,1%, andre 0,6% (2007 est.). Hva er
språkene i El Salvador? Spansk (offisiell), Nawat (blant noen
Amerindians). Og religioner: Romersk-katolske 50%,
protestantiske 36%, andre 2%, ingen 12% (2014 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 27.1 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 74.9 år. Hvor bor folk i El Salvador? Her:
Selv om det er det minste landet i landområdet I Mellom-
Amerika har El Salvador en befolkning som er 18 ganger større
enn Belize; minst 20% av befolkningen bor i utlandet; høy
befolkningstetthet landsomfattende, med spesiell konsentrasjon
rundt San Salvados hovedstad. De store byområdene av El
Salvador er: SAN Salvador (kapital) 1.098 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av El Salvador
Hovedstaden El Salvador er San Salvado og regjeringen

type presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 14 avdelinger (departamentos, singular -
departamento); Ahuachapan, Cabanas, Chalatenango,
Cuscatlan, La Libertad, La Paz, La Union, Morazan, San
Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa Ana, Sonsonate,
Usulutan. Når det gjelder økonomien til El Salvador, er viktige
industriprodukter matvareindustri, drikkevarer, petroleum,



kjemikalier, gjødsel, tekstiler, møbler, lette metaller. Viktige
landbruksprodukter er Kaffe, sukker, mais, ris, bønner, oljefrø,
bomull, sorghum; biff, meieriprodukter. De viktigste
eksportvarene er offshore forsamling eksport, kaffe, sukker,
tekstiler og klær, etanol, kjemikalier, elektrisitet, jern og stål
produsenter og de viktigste eksportpartnerne er USA 48,3%,
Honduras 14,2%, Guatemala 13,5%, Nicaragua 6,5%, Costa
Rica 4,7% (2016). De viktigste importvarene er råvarer,
forbruksvarer, kapitalvarer, drivstoff, matvarer, petroleum,
elektrisitet og de viktigste importpartnerne er US 37,9%,
Guatemala 10,2%, Kina 8,8% , Mexico 7,6%, Honduras 6,3%
(2016). Hvor rik er El Salvador og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$8,900 (2017 anslag). Dette er ganske lavt antall. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 34.9% (2015 anslag).

Kart over El Salvador
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Ekvatorial-Guinea

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Ekvatorial-
Guinea. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert
kart over Ekvatorial-Guinea. Men la oss starte med landflagget
Ekvatorial-Guinea her:
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Ekvatorial-Guinea - Oversikt:
Hva bør du vite om Ekvatorial-Guinea? La oss starte med

dette: Ekvatorialguinea fikk uavhengighet i 1968 etter 190 år
med spansk regjering; Det er et av de minste landene i Afrika
som består av et fastlandsområde og fem bebodde øyer.
Hovedstaden i Malabo ligger på øya Bioko, ca 25 km fra den
kamerunske kysten i Guinea-golfen. Mellom 1968 og 1979
ødelagde den autokratiske presidenten Francisco Macias
Nguema nesten alle landets politiske, økonomiske og sosiale
institusjoner før han ble avsatt av sin nevø Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo i et kupp. President Obiang har styrt siden
oktober 1979 og ble gjenvalgt i 2016. Selv om nominelt et
konstitusjonelt demokrati siden 1991 har presidentvalget og
valgvalget siden 1996 generelt blitt merket som feil. Presidenten
utøver nesten total kontroll over det politiske systemet og har
lagt juridiske og byråkratiske barrierer som hindrer politisk
opposisjon. Ekvatorialguinea har opplevd rask økonomisk
vekst på grunn av oppdagelsen av store oljereserver, og i det
siste tiåret har det blitt den tredje største oljeeksportøren fra sør
for Sahara. Til tross for landets økonomiske fallfall fra
oljeproduksjonen, noe som resulterte i en kraftig økning i
statens inntekter de siste årene, har nedgangen i de globale
oljeprisene lagt stor vekt på statsbudsjettet. Ekvatorialguinea
fortsetter å søke å diversifisere sin økonomi og øke utenlandske
investeringer til tross for begrensede forbedringer i



befolkningens levestandard.
Geografi av Ekvatorial-Guinea

Hvor på kloden er Ekvatorial-
Guinea? Plasseringen av dette landet er Sentral-Afrika, som
grenser mot Biafra, mellom Kamerun og Gabon. Totalt areal på
Ekvatorial-Guinea er 28,051 km2, hvorav 28,051 km2 er land.
Så dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: kystflettene stiger til
innvendige åser; øyer er vulkanske. Det laveste punktet på
Ekvatorial-Guinea er Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet
Pico Basile 3 008 m. Og klimaet er tropisk; alltid varme,
fuktige.

Innbyggere av Ekvatorial-Guinea
La oss se hvor mange mennesker bor i Ekvatorial-Guinea.

Nummeret er: 778,358 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Fang 85,7%, Bubi 6,5%,
Mdowe 3,6%, Annobon 1,6%, Bujeba 1,1%, andre 1,4%
(1994 folketelling). Hva er språkene i Ekvatorial-Guinea?
Spansk (offisiell) 67,6%, andre (inkluderer fransk (offisiell),
Fang, Bubi) 32,4% (1994 folketelling). Og religioner: nominelt
kristen og overveiende romersk-katolsk, hedensk praksis. Hvor



gammel er folk i gjennomsnitt? 19.8 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 64.6 år. Hvor bor folk i Ekvatorial-Guinea?
Her: Bare to store byer over 30.000 mennesker (Bata på
fastlandet, og hovedstaden Malabo på øya Bioko); Små
lokalsamfunn er spredt over hele fastlandet og de fem bebodde
øyene. De store byområdene av Ekvatorial-Guinea er: Malabo
(hovedstad) 145.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Ekvatorial-Guinea
Hovedstaden Ekvatorial-Guinea er Malabo; notat - en ny

hovedstad i Oyala blir bygget på fastlandet nær Djibloho;
Malabo ligger på øya Bioko og regjeringen type presidens
republikk. La oss ta en titt på de administrative divisjonene - 7
provinser (provinser, singular - provinsia); Annobon, Bioko
Norte, Bioko Sur, Centro Sur, Kie-Ntem, Litoral, Wele-Nzas.
Når det gjelder økonomien til Ekvatorial-Guinea, er viktige
industriprodukter olje, naturgass, Saging. Viktige
landbruksprodukter er Kaffe, kakao , ris, yams, kassava
(maniok, tapioka), bananer, palmeolje nøtter; husdyr; tÃ. De
viktigste eksportvarene er oljeprodukter, tÃ og de viktigste
eksportpartnerne er India 19,4%, Kina 13,5%, Sør-Korea
13,2%, Spania 12,3%, Italia 5,1%, Nederland 5,1%, USA
4,1% (2016). De viktigste importvarene er petroleum sektor
utstyr, annet utstyr, byggematerialer, kjøretøyer og de viktigste
importpartnerne er USA 23,3%, Spania 21,8%, Kina 12,8%
(2016). Hvor rik er Ekvatorial-Guinea og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):



$34,900 (2017 anslag). Dette betyr at levestandarden er god
her. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 44% (2011 anslag).

Kart over Ekvatorial-Guinea
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Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Eritrea.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Eritrea. Men la oss starte med landflagget Eritrea her:
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Eritrea - Oversikt:
Hva bør du vite om Eritrea? La oss starte med dette: Etter

uavhengighet fra italiensk kolonistyring i 1941 og 10 års britisk
administrasjonskontroll etablerte FN Eritrea som en autonom
region i etiopisk føderasjon i 1952. Etiopias fullannelse av
Eritrea som provins 10 år senere utløst en voldelig 30-årig
kamp for uavhengighet som avsluttet i 1991 med eritreanske
opprørere som beseiret regjeringskrefter. Eritreere godkjente
overveldende uavhengighet i en folkeavstemning i 1993. Isaias
Afworki har vært Eritrea eneste president siden uavhengighet;
hans regel, spesielt siden 2001, har vært svært autokratisk og
repressiv. Hans regjering har skapt et høyt militarisert samfunn
ved å forfølge et upopulært program av obligatorisk tjeneste i
nasjonal tjeneste, noen ganger ubestemt lengde. En grensekrig
på to og et halvt år med Etiopia som brøt ut i 1998, ble avsluttet
i FNs regi i desember 2000. En FN-fredsbevarende operasjon
ble opprettet som overvåket en 25 km lang midlertidig
sikkerhetssone. Eritrea-Etiopias grenseutvalg (EEBC),
opprettet i april 2003, ble oppført som "å avgrense og avgrense
kolonialkonvensjonsgrensen basert på relevante koloniale
traktater (1900, 1902 og 1908) og gjeldende folkerett." EEBC
den 30. november 2007 fjernet avgrensningen grensen, og
tildelte byen Badme til Eritrea, til tross for Etiopias
opprettholder styrker der fra 1998-2000-krigen. Eritrea
insisterte på at FN avslutte sitt fredsbevarende oppdrag 31. juli
2008. Eritrea har akseptert EEBCs "virtuelle avgrensning" -



avgjørelse og gjentatte ganger oppfordret Etiopia til å fjerne sine
tropper. Etiopia har ikke akseptert avgrensningsbeslutningen, og
ingen av partene har inngått en meningsfylt dialog for å løse
dødsfallet. Eritrea er gjenstand for flere FNs
Sikkerhetsrådsresolusjoner (først i 2009 og fornyet årlig) å
pålegge en våpenembargo og et reisebud og fryse for enkelte
personer på grunn av bevis for at den har støttet væpnede
oppositionsgrupper i regionen.

Geografi av Eritrea

Hvor på kloden er Eritrea?
Plasseringen av dette landet er Øst-Afrika, som grenser til
Rødehavet, mellom Djibouti og Sudan. Totalt areal på Eritrea er
117,600 km2, hvorav 101,000 km2 er land. Så dette er ikke et
stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På
denne måten: dominert av utvidelse av etiopiske nord-sør
trending høylandet, nedover i øst til en kyst ørken slett, på
nordvest til kupert terreng og i sørvest til flat-to-rolling plains.
Det laveste punktet på Eritrea er nær Kulul innenfor Danakil
Depresjon -75 m, det høyeste punktet Soira 3,018 m. Og
klimaet er varm, tørr ørkenstrimmel langs Rødehavet; kulere og
våtere i de sentrale høylandet (opptil 61 cm av nedbør årlig,
tungeste juni til september); semiarid i vestlige åser og lavlandet.



Innbyggere av Eritrea
La oss se hvor mange mennesker bor i Eritrea. Nummeret

er: 5,918,919 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? ni anerkjente etniske grupper:
Tigrinya 55%, Tigre 30%, Saho 4%, Kunama 2%, Rashaida
2%, Bilen 2%, Andre (Afar, Beni Amir , Nera) 5% (2010 est.).
Hva er språkene i Eritrea? Tigrinya (offisiell), arabisk (offisiell),
engelsk (offisiell), Tigre, Kunama, Afar, andre kusitiske språk.
Og religioner: Muslim, koptisk kristen, romersk katolsk,
protestantisk. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 19.7 år. Vi
må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket
er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 65.2 år. Hvor bor folk i Eritrea?
Her: tetthet er høyest i sentrum av landet i og rundt byene
Asmara (hovedstaden) og Keren; mindre bosetninger finnes i
nord og sør. De store byområdene av Eritrea er: Asmara
(hovedstaden) 804 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Eritrea
Hovedstaden Eritrea er Asmara (Asmera) og regjeringen

type presidens republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 6 regioner (zobatat, singular - zoba); Anseba,
Debub (Sør), Debubawi K'eyih Bahri (Sør-Rødehavet), Gash
Barka, Ma'akel (Sentral), Semenawi Keyih Bahri (Nord-
Rødehavet). Når det gjelder økonomien til Eritrea, er viktige
industriprodukter , drikkevarer, klær og tekstiler,
lysproduksjon, salt, sement. Viktige landbruksprodukter er
Sorghum, linser, grønnsaker, mais, bomull, tobakk, sisal; husdyr,



geiter; fiskeforedling. De viktigste eksportvarene er gull og
andre mineraler, husdyr, sorghum, tekstiler, mat, småindustri
produserer og de viktigste eksportpartnerne er Kina 57,7%,
India 21,9%, Sør-Korea 4,9%, Serbia 4,2% (2016). De
viktigste importvarene er maskiner, petroleumsprodukter,
matvarer, produserte varer og de viktigste importpartnerne er
Kina 18,1%, UAE 15,4%, Saudi Arabia 13,7%, Italia 6,5%,
Tyrkia 5,9%, Brasil 5,3%, Belgia 4,1% (2016). Hvor rik er
Eritrea og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her
er BNP per innbygger (PPP): $1,400 (2017 anslag). Dette er et
svært lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 50%
(2004 anslag).

Kart over Eritrea
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Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
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innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Estland.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Estland. Men la oss starte med landflagget Estland her:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Estland - Oversikt:
Hva bør du vite om Estland? La oss starte med dette: Etter

århundrer med dansk, svensk, tysk og russisk regjering,
oppnådde Estland uavhengighet i 1918. Kravet ble innlemmet i
Sovjetunionen i 1940 - en handling som aldri ble anerkjent av
USA og mange andre land - gjenvunnet dens frihet i 1991 med
Sovjetunionens sammenbrudd. Siden de siste russiske troppene
igjen i 1994, har Estland vært fri til å fremme økonomiske og
politiske bånd med Vesten. Den ble med i både NATO og EU
våren 2004, formelt sluttet seg til OECD i slutten av 2010 og
vedtok euroen som sin offisielle valuta 1. januar 2011.

Geografi av Estland

Hvor på kloden er Estland?
Plasseringen av dette landet er Øst-Europa, grenser til
Østersjøen og Finske viken, mellom Latvia og Russland. Totalt
areal på Estland er 45,228 km2, hvorav 42,388 km2 er land. Så
dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: marshy, lavlandet; flatt i nord, kupert i



sør. Det laveste punktet på Estland er Østersjøen 0 m, det
høyeste punktet Suur Munamagi 318 m. Og klimaet er
maritime; våte, moderate vintre, kule somre.

Innbyggere av Estland
La oss se hvor mange mennesker bor i Estland. Nummeret

er: 1,251,581 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker
bor her. Hvem bor her? . Hva er språkene i Estland? Estnisk
(offisiell) 68,5%, Russisk 29,6%, Ukrainsk 0,6%, Andre 1,2%,
Uspesifisert 0,1% (2011 est.). Og religioner: Lutherske 9,9%,
Ortodokse 16,2%, Andre kristne (inkludert Methodist,
Seventh-day Adventist, Romersk-Katolsk, Pentecostal ) 2,2%,
andre 0,9%, ingen 54,1%, uspesifisert 16,7% (2011 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 42.7 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 76.9 år. Hvor bor folk i Estland? Her: En
forholdsvis jevn fordeling over hele landet, med byområder som
tiltrekker seg større og tettere befolkninger. De store
byområdene av Estland er: Tallinn kapital) 391 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Estland
Hovedstaden Estland er Tallinn og regjeringen type

parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 15 fylker (maakonnad, singular - maakond);
Harjumaa (Tallinn), Hiiumaa (Kardla), Ida-Virumaa (Johvi),
Jarvamaa (Paide), Jogevamaa (Jogeva), Laanemaa (Haapsalu),
Laane-Virumaa (Rakvere), Parnumaa (Parnu), Polvamaa
(Polva), Raplamaa (Rapla), Saaremaa (Kuressaare), Tartumaa



(Tartu), Valgamaa (Valga), Viljandimaa (Viljandi), Vorumaa
(Voru). Når det gjelder økonomien til Estland, er viktige
industriprodukter , engineering, elektronikk, tre og treprodukter,
tekstiler; informasjonsteknologi, telekommunikasjon. Viktige
landbruksprodukter er Korn, poteter, grønnsaker; husdyr og
meieriprodukter; fiskemat. De viktigste eksportvarene er
maskiner og elektrisk utstyr 30%, matvarer og drikkevarer 9%,
mineralbrensel 6%, tre- og treprodukter 14%, artikler av
uorganiske metaller 7%, møbler og sengetøy 11%, kjøretøy og
deler 3%, kjemikalier 4% est.) og de viktigste eksportpartnerne
er Sverige 17,9%, Finland 16%, Latvia 9,2%, Russland 6,5%,
Litauen 6%, Tyskland 5,9%, Norge 4,1% (2016). De viktigste
importvarene er Maskiner og elektrisk utstyr 28%,
Mineralbrensel 11%, Mat og matvarer 10 % 9%, kjemiske
produkter 8%, metaller 8% (2015 est) og de viktigste
importpartnerne er Finland 13%, Tyskland 11%, Litauen 9%,
Sverige 8,3%, Latvia 8,2%, Polen 7,2%, Nederland 6,3%,
Russland 5,7% , Kina 4,8% (2016). Hvor rik er Estland og
hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $31,500 (2017 anslag). Dette betyr at
levestandarden er god her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 21.3%
(2015 anslag).

Kart over Estland
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Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Etiopia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Etiopia. Men la oss starte med landflagget Etiopia her:
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Etiopia - Oversikt:
Hva bør du vite om Etiopia? La oss starte med dette: Unikt

blant afrikanske land, opprettholdt det antikke etiopiske
monarkiet sin frihet fra koloniale styre med unntak av en
kortvarig italiensk okkupasjon fra 1936-41. I 1974 deponerte
en militærjunta, Derg, keiser Haile Selassie (som hadde regjert
siden 1930) og etablerte en sosialistisk stat. Revet av blodige
kupper, opprør, storskala tørke og massive flyktningproblemer,
ble regimet endelig toppet i 1991 av en koalisjon av
opprørskrefter, det etiopiske folks revolusjonære demokratiske
front. En forfatning ble vedtatt i 1994, og Etiopias første
flerpartsvalg ble avholdt i 1995. En grensekrig med Eritrea i
slutten av 1990-tallet endte med en fredsavtale i desember
2000. I november 2007, Eritrea-Etiopias grenseutvalg (EEBC)
utstedte spesifikke koordinater som nesten avgrensende
grensen og uttalt at arbeidet var ferdig. Å hevde at EEBC
handlet utover sitt mandat ved å utstede koordinatene, har
Etiopia ikke akseptert dem og har ikke trukket tropper fra
tidligere omstridte områder uttalt av EEBC som tilhørende
Eritrea. I august 2012 døde langtidslederminister Meles Zenawi
på kontoret og ble erstattet av hans vicepremierminister
Hailemariam Desalegn, som markerte den første fredelige
overgang av makt i flere tiår.

Geografi av Etiopia



Hvor på kloden er Etiopia?
Plasseringen av dette landet er Øst-Afrika, vest for Somalia.
Totalt areal på Etiopia er 1,104,300 km2, hvorav 1 million km2

er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: høyt platå med sentral
fjellkjede delt på Great Rift Valley. Det laveste punktet på
Etiopia er Danakil Depresjon -125 m, det høyeste punktet Ras
Dejen 4,550 m. Og klimaet er tropisk monsun med bredt
topografisk indusert variasjon.

Innbyggere av Etiopia
La oss se hvor mange mennesker bor i Etiopia. Nummeret

er: 105,350,020. Så dette landet er blant de mest folkerike i
verden. Hvem bor her? Oromo 34,4%, Amhara (Amara) 27%,
Somali (Somalie) 6,2%, Tigray (Tigrinya) 6,1%, Sidama 4%,
Gurage 2,5%, Welaita 2,3%, Hadiya 1,7%, Afar (Affar) 1,7%,
Gamo 1,5 %, Gedeo 1,3%, Silte 1,3%, Kefficho 1,2%, andre
8,8% (2007 est). Hva er språkene i Etiopia? Oromo (offisielt
arbeidsspråk i Oromiya-staten) 33,8%, amharisk (offisielt
nasjonalt språk) 29,3%, somalisk av statsstaten) 6,2%, Tigrigna
(Tigrinya) (Offisielt arbeidsspråk i staten Tigray) 5,9%, Sidamo
4%, Wolaytta 2,2%, Gurage 2%, Afar %, Hadiyya 1,7%,



Gamo 1,5%, Gedeo 1,3%, Opuuo 1,2%, Kafa 1,1%, annen
8,1%, engelsk (større fremmedspråk undervist i skolen),
arabisk (2007 est.). Og religioner: Etiopisk ortodokse 43,5%,
muslimsk 33,9%, protestantisk 18,5%, tradisjonell 2,7%,
katolsk 0,7%, annen 0,6% (2007 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 17.9 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 62.6 år.
Hvor bor folk i Etiopia? Her: Høyeste tetthet finnes i
nordområdene og nordområdene områder av landet, spesielt
rundt den sentrale hovedstaden Addis Abeba;. De store
byområdene av Etiopia er: Fjernøsten og sørøst er tynt befolket
Addis Abeba (hovedstad) 3,238 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Etiopia
Hovedstaden Etiopia er Addis Abeba og regjeringen type

føderal parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 9 etnisk baserte stater (kililok,
singular - kilil) og 2 selvstyrende myndigheter (astedaderoch,
singular - astedader); Adis Abeba (Addis Abeba), Afar, Amara
(Amhara), Binshangul Gumuz, Dire Dawa, Gambela Hizboch
(Gambela Peoples), Hareri Hizb (Harari Folk), Oromiya
(Oromia), Sumale (Somali), Tigray, Ye Debub Biheroch
Bihereseboch na Hizboch (sørlige nasjoner, nasjonaliteter og
folkeslag). Når det gjelder økonomien til Etiopia, er viktige
industriprodukter matvarer, drikkevarer, tekstiler, lær, klær,
kjemikalier, metallbehandling, sement. Viktige
landbruksprodukter er Frokostblandinger, kaffe, oljefrø,
bomull, sukkerrør, grønnsaker, khat, kutte blomster; huder,



storfe, sauer, geiter; fisk. De viktigste eksportvarene er kaffe
(27%, etter verdi), oljefrø (17%), spiselige grønnsaker inkludert
khat (17%), gull 3%), kjøttprodukter (3%), og de viktigste
eksportpartnerne er USA 9,7%, Saudi Arabia 9,6%, Tyskland
8,5%, Sveits 7,5%, Kina 5,1% %, UAE 4,9%, Pakistan 4,4%
(2016). De viktigste importvarene er maskiner og fly (14%,
etter verdi), metall og metallprodukter (14%), elektriske
materialer (13%), petroleumsprodukter (12%), motorvogner ,
10%, kjemikalier og gjødsel (4%) og de viktigste
importpartnerne er Kina 28,8%, USA 8%, India 6,7%, Kuwait
5% (2016). Hvor rik er Etiopia og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$2,100 (2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 29.6% (2014 anslag).

Kart over Etiopia
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Falklandsøyene

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til
Falklandsøyene. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Falklandsøyene. Men la oss starte med
landflagget Falklandsøyene her:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Falklandsøyene - Oversikt:
Hva bør du vite om Falklandsøyene? La oss starte med

dette: Selv om førstegangsbilledet av en engelsk navigator i
1592 først fant sted, ble den første landingen ikke forekommet
før nesten et århundre senere i 1690, og det første bosetningen
(fransk) ble ikke etablert før 1764. Kolonien ble vendt til
Spania to år senere og øyene har siden vært gjenstand for en
territorial tvist, først mellom Storbritannia og Spania, deretter
mellom Storbritannia og Argentina. Storbritannia hevdet sitt
krav på øyene ved å etablere et maritimgarnison der i 1833.
Argentina invaderte øyene 2. april 1982. Britene reagerte med
en ekspedisjonskraft som landet syv uker senere, og etter
voldsomme kamper tvang en argentinsk overgivelse 14. juni
1982 Med fiendtligheter avsluttet og argentinske styrker trukket
tilbake, gjenopptok britisk administrasjon. Som svar på
fornyede samtaler fra Argentina for Storbritannia å avstå
kontroll over øyene,

Geografi av Falklandsøyene

Hvor på kloden er Falklandsøyene?



Plasseringen av dette landet er Sør-Sør-Amerika, øyer i Sør-
Atlanterhavet, ca 500 km øst for Sør-Argentina. Totalt areal på
Falklandsøyene er 12,173 km2, hvorav 12,173 km2 er land. Så
dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i
landet? På denne måten: steinete, kupert, fjellaktig med noen
bukige, kuperte sletter. Det laveste punktet på Falklandsøyene
er Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet Mount Usborne 705
m. Og klimaet er kaldt marine; sterk vestlig vind, overskyet,
fuktig; regn oppstår på mer enn halvparten av dagene i året;
gjennomsnittlig årlig nedbør er 60 cm i Stanley; sporadisk snø
hele året, unntatt i januar og februar, men vanligvis ikke
akkumuleres.

Innbyggere av Falklandsøyene
La oss se hvor mange mennesker bor i Falklandsøyene.

Nummeret er: 3,198. Så ikke så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? Falkland Islander 48,3%, British 23,1%, St.
Helenian 7,5%, Chilenske 4,6%, Blandet 6%, Andre 8,5%,
Uspesifisert 2% (2016 est.). Hva er språkene i
Falklandsøyene? Engelsk 89%, Spansk 7,7%, Andre 3,3% ).
Og religioner: Christian 57,1%, andre 1,6%, ingen 35,4%,
uspesifisert 6% (2016 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? dette er ukjent. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 77.9. Hvor bor folk i Falklandsøyene? Her: en svært liten
befolkning, med de fleste innbyggerne bor i og rundt Stanley.
De store byområdene av Falklandsøyene er: Stanley (kapital)



2000 (2014).
Regjeringen og økonomien av Falklandsøyene
Hovedstaden Falklandsøyene er Stanley og regjeringen

type parlamentarisk demokrati (lovgivende forsamling);
selvstyrende oversjøisk territorium i Storbritannia. La oss ta en
titt på de administrative divisjonene - none (utenlands territorium
i Storbritannia, også hevdet av Argentina). Når det gjelder
økonomien til Falklandsøyene, er viktige industriprodukter fisk
og ull behandlingen; turisme. Viktige landbruksprodukter er Fôr
og grønnsak avlinger; venison, sau, meieriprodukter; fisk,
blekksprut. De viktigste eksportvarene er ull, huder, kjøtt, vilt,
fisk, blekksprut og de viktigste eksportpartnerne er Spania
67,8%, Storbritannia 10%, Namibia 8,9%, USA 7,2% (2016).
De viktigste importvarene er brensel, mat og drikke,
byggematerialer, klær og de viktigste importpartnerne er
Storbritannia 68,8%, Hellas 8,8% Cote dIvoire 6,7%, Spania
5,7%, Nederland 4,8% (2016). Hvor rik er Falklandsøyene og
hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $96,200 (2012 anslag). Dette betyr at
folk er rike i gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Falklandsøyene
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Færøyene

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Færøyene.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Færøyene. Men la oss starte med landflagget Færøyene her:
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Færøyene - Oversikt:
Hva bør du vite om Færøyene? La oss starte med dette:

Færøyens befolkning er i stor grad avledet fra vikingere som
kom til det 9. århundre. Øyene har vært koblet politisk til
Danmark siden det 14. århundre. En høy grad av selvstyre ble
tildelt den færøske i 1948, som har selvstyre over de fleste
interne forhold, mens Danmark er ansvarlig for retts-, forsvars-
og utenrikspolitikk. Færøyene er ikke en del av EU.

Geografi av Færøyene

Hvor på kloden er Færøyene?
Plasseringen av dette landet er Nord-Europa, øyegruppe
mellom Norskehavet og Nord-Atlanterhavet, omtrent halvveis
mellom Island og Norge. Totalt areal på Færøyene er 1,393
km2, hvorav 1,393 km2 er land. Så dette er ganske lite land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
robuste, steinete, noen lave topper; klipper langs det meste av
kysten. Det laveste punktet på Færøyene er Atlanterhavet 0 m,
det høyeste punktet Slaettaratindur 882 m. Og klimaet er milde



vintre, kjølige somre; vanligvis overskyet; tåkete, vindete,.

Innbyggere av Færøyene
La oss se hvor mange mennesker bor i Færøyene.

Nummeret er: 50,730 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? 88% (skandinavisk og
angelsaksisk nedstigning), dansk 7,6%, andre 4,4% (inkluderer
islandsk, norsk, grønn, filippinsk, thai og britisk). Hva er
språkene i Færøyene? Færøsk 93,8%, avledet fra gammel
norsk, dansk 3,2%, andre 3% (2011 est.). Og religioner:
Christian 89,3% (hovedsakelig evangelisk lutherske), andre
0,7%, mer enn en religion 0,2%, ingen 3,8%, uspesifisert 6%
2011 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 37.6 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 80.5 år. Hvor bor folk i
Færøyene? Her: øya Streymoy er langt den mest folkerike med
over 40% av befolkningen; Den har omtrent dobbelt så mange
innbyggere som Eysturoy, den nest mest befolkede øya; syv av
de bebodde øyene har færre enn 100 personer. De store
byområdene av Færøyene er: Torshavn (hovedstad) 21000
(2014).

Regjeringen og økonomien av Færøyene
Hovedstaden Færøyene er Torshavn og regjeringen type

parlamentarisk demokrati del av Kongeriket Danmark. La oss
ta en titt på de administrative divisjonene - ingen (en del av
Kongeriket Danmark, selvstyrende utenlandsk forvaltningsdel
av Danmark); Det er ingen førstegangs administrative divisjoner



som definert av den amerikanske regjeringen, men det er 30
kommuner. Når det gjelder økonomien til Færøyene, er viktige
industriprodukter fiskeri, fiskeforedling, turisme, reparasjon av
små skip og oppussing, håndverk. Viktige landbruksprodukter
er Melk, poteter, grønnsaker, sau, laks, sild, makrell og annet.
De viktigste eksportvarene er Fisk og fiskeprodukter (97%)
(2017 est.) og de viktigste eksportpartnerne er Storbritannia
17,8%, Russland 17,3%, Tyskland 9,8%, Kina 9,2%,
Danmark 6,5%, USA 6%, Spania 4,8%, Polen 4,3 % (2016).
De viktigste importvarene er varer til husholdningsbruk,
maskiner og transportutstyr, brensel, råvarer og halvfabrikater,
biler og de viktigste importpartnerne er Danmark 26,6%,
Tyskland 10,7%, Kina 10,6%, Norge 10,2%, Polen 6,2%,
Irland 5%, Chile 4,2 % (2016). Hvor rik er Færøyene og hvor
rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $40,000 (2014 anslag). Dette betyr at
levestandarden er god her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 4.2%
(2012 anslag).

Kart over Færøyene
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Fiji

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Fiji.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Fiji. Men la oss starte med landflagget Fiji her:
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Fiji - Oversikt:
Hva bør du vite om Fiji? La oss starte med dette: Fiji ble

uavhengig i 1970 etter nesten et århundre som en britisk koloni.
Demokratisk regel ble avbrutt av to militære kupp i 1987
forårsaket av bekymring over en regjering som ble oppfattet
som dominert av det indiske samfunnet (etterkommere av
kontraktsarbeidere brakt til øyene av britene i 1800-tallet).
Kuppene og en konstitusjon fra 1990 som sementert innfødt
melanesisk kontroll over Fiji førte til tung indisk emigrasjon;
befolkningstapet resulterte i økonomiske vanskeligheter, men
sørget for at melaneserne ble flertallet. En ny forfatning som ble
vedtatt i 1997 var mer rettferdig. Frie og fredelige valg i 1999
resulterte i en regjering ledet av en indo-fijian, men et sivil ledet
kupp i 2000 førte til en lengre periode med politisk uro.
Parlamentsvalg holdt i 2001 ga Fiji med en demokratisk valgt
regjering ledet av statsminister Laisenia Qarase. Reelected i mai
2006 ble Qarase kastet ut i et militærkupp i desember 2006
ledet av Commodore Voreqe Bainimarama, som opprinnelig
utnevnte sin fungerende president, men i januar 2007 ble den
midlertidige statsministeren. Følgende år med politisk uro ble
det holdt langt forsinket valg i september 2014 som ble vurdert
som "troverdige" av internasjonale observatører, og det
resulterte i at Bainimarama ble gjenvalgt.

Geografi av Fiji



Hvor på kloden er Fiji? Plasseringen
av dette landet er Oseania, øygruppen i Sør-Stillehavet, omtrent
to tredjedeler av veien fra Hawaii til New Zealand. Totalt areal
på Fiji er 18,274 km2, hvorav 18,274 km2 er land. Så dette er
ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet?
På denne måten: meste fjell med vulkansk opprinnelse. Det
laveste punktet på Fiji er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet
Tomanivi 1.324 m. Og klimaet er tropisk marine; bare liten
sesongmessig temperaturvariasjon for det.

Innbyggere av Fiji
La oss se hvor mange mennesker bor i Fiji. Nummeret er:

920,938 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? iTaukei 56,8% (hovedsakelig melanesisk
med polynesisk blanding), indisk 37,5%, rotuman 1,2%, andre
4,5% (europeisk, europeisk, ). Hva er språkene i Fiji?
Engelskspråklig (offisiell), fijiansk (offisiell), hindustanisk. Og
religioner: protestantisk 45% (metodist 34,6%, samling av gud
5,7%, syvende dag adventist 3,9% og anglikanske 0,8%),
hinduistiske 27,9%, andre kristne 10,4%, romersk-katolske
9,1% , Muslim 6,3%, Sikh 0,3%, andre 0,3%, ingen 0,8%
(2007 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 28.9 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 73 år. Hvor bor folk i Fiji? Her:



Omtrent 70% av befolkningen bor på øya Viti Levu; Omtrent
halvparten av befolkningen bor i byområder. De store
byområdene av Fiji er: SUVA (kapital) 176 000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Fiji
Hovedstaden Fiji er Suva (på Viti Levu) og regjeringen type

parlamentariske republikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 14 provinser og 1 avhengighet; Ba,
Bua, Cakaudrove, Kadavu, Lau, Lomaiviti, Macuata, Nadroga
og Navosa, Naitasiri, Namosi, Ra, Rewa, Rotuma, Serua,
Tailevu. Når det gjelder økonomien til Fiji, er viktige
industriprodukter turisme, sukker behandling, klær, kopra, gull,
sølv, trelast, små hytte næringer. Viktige landbruksprodukter er
Sukkerrør, kokosnøtter, kassava (maniok, tapioka), ris,
søtpoteter, bananer; storfe, griser, hester, geiter; fisk. De
viktigste eksportvarene er sukker, klær, gull, tømmer, fisk,
melasse, kokosolje, mineral wate og de viktigste
eksportpartnerne er amerikanske 21,8%, Australia 18,1% , NZ
8,5%, Kina 6,2%, Tonga 5,1%, Vanuatu 5,1%, UK 4,5%,
Kiribati 4,1% (2016). De viktigste importvarene er produserte
varer, maskiner og transportutstyr, petroleumsprodukter, mat,
kjemikalier og de viktigste importpartnerne er NZ 17,1%,
Australia 17%, Singapore 15,1%, Kina 15%, Japan 6,7%
(2016). Hvor rik er Fiji og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $9,900 (2017
anslag). Dette er ganske lavt antall. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:



31% (2009 anslag).
Kart over Fiji
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Finland

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Finland.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Finland. Men la oss starte med landflagget Finland her:
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Finland - Oversikt:
Hva bør du vite om Finland? La oss starte med dette:

Finland var en provins og deretter en storhertugdømmelse i
Sverige fra det 12. til det 19. århundre og en autonom
storhertugdom i Russland etter 1809. Den oppnådde fullstendig
uavhengighet i 1917. Under andre verdenskrig forsvaret Finland
med suksess sin uavhengighet gjennom samarbeid med
Tyskland og motstått påfølgende invasjoner av Sovjetunionen -
om enn med noe tap av territorium. I det neste halv århundre
forvandlet Finland fra en gård / skogsøkonomi til en diversifisert
moderne industriell økonomi; Inntekt per innbygger er blant de
høyeste i Vest-Europa. Et medlem av EU siden 1995 var
Finland den eneste nordiske staten som ble med i euroens felles
valuta ved oppstart i januar 1999. I det 21. århundre er
nøkkelfunksjonene i Finlands moderne velferdsstatistikk av høy
kvalitet, fremme av likestilling,

Geografi av Finland

Hvor på kloden er Finland?



Plasseringen av dette landet er Nordeuropa, grenser til
Østersjøen, Botnafjellet og Finske viken, mellom Sverige og
Russland. Totalt areal på Finland er 338,145 km2, hvorav
303,815 km2 er land. Så dette er ganske stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
hovedsakelig lavt, flatt til rullende sletter spredt med innsjøer og
lave åser. Det laveste punktet på Finland er Østersjøen 0 m, det
høyeste punktet Halti (alternativt Haltia, Haltitunturi,
Haltiatunturi ) 1.328 m. Og klimaet er kaldt temperert;
Potensielt subarktisk, men forholdsvis mild på grunn av moderat
påvirkning av Nord-Atlanterhavsstrømmen, Østersjøen og mer
enn 60.000 innsjøer,.

Innbyggere av Finland
La oss se hvor mange mennesker bor i Finland. Nummeret

er: 5,518,371 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Finn 93,4%, Svensk 5,6%, Russisk
0,5%, Estisk 0,3%, Romani 0,1%, Sami 0,1% (2006). Hva er
språkene i Finland? Finsk (offisiell) 88,3%, Svensk (offisiell)
5,3%, Russisk 1,4%, Øvrig 5% .). Og religioner: Lutherske
72%, ortodokse 1,1%, andre 1,6%, uspesifiserte 25,3% (2016
est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 42.5 år. Vi må legge
til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre
enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid
(ved fødselen)? Dette: 81 år. Hvor bor folk i Finland? Her: De
aller fleste mennesker er funnet i sør; De nordlige innvendige
områdene forblir sparsomt populært. De store byområdene av
Finland er: Helsingfors (hovedstad) 1,18 millioner (2015).



Regjeringen og økonomien av Finland
Hovedstaden Finland er Helsinki og regjeringen type

parlamentariske republikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 19 regioner (maakunnat, singular -
maakunta (finsk); landskapen, singular - landskapet (svensk));
Aland (svensk), Ahvenanmaa (finsk); Etela-Karjala (finsk),
Sodra Karelen (svensk) [Sør-Karelen]; Etela-Pohjanmaa
(finsk), Sodra Osterbotten (svensk) [Sør-Österbotten]; Etela-
Savo (finsk), Sodra Savolax (svensk) [Sør-Savo]; Kanta-
Hame (finsk), Egentliga Tavastland (svensk); Kainuu (finsk),
Kajanaland (svensk); Keski-Pohjanmaa (finsk), Mellersta
Osterbotten (Svensk) [Sentral-Österbotten]; Keski-Suomi
(finsk), Mellersta Finland (svensk) [Sentral-Finland];
Kymenlaakso (finsk), Kymmenedalen (svensk); Lappi (finsk),
Lappland (svensk); Paijat-Hame (finsk), Paijanne-Tavastland
(svensk); Pirkanmaa (finsk), Birkaland (svensk) [Tammerfors];
Pohjanmaa (finsk), Osterbotten (svensk) [Österbotten];
Pohjois-Karjala (finsk), Norra Karelen (svensk) [Nord-
Karelen]; Pohjois-Pohjanmaa (finsk), Norra Osterbotten
(svensk) [Nord-Österbotten]; Pohjois-Savo (finsk), Norra
Savolax (svensk) [Nord-Savo]; Satakunta (finsk og svensk);
Uusimaa (finsk), Nyland (svensk) [Newland]; Varsinais-Suomi
(finsk), Egentliga Finland (svensk) [Sørvest-Finland]. Når det
gjelder økonomien til Finland, er viktige industriprodukter
metaller og metallprodukter, elektronikk, maskiner og
vitenskapelige instrumenter, skipsbygging, cellulose og papir,
matvarer, kjemikalier, tekstiler, klær. Viktige
landbruksprodukter er Bygg, hvete, sukkerroer, poteter;



melkekyr; fisk. De viktigste eksportvarene er elektrisk og
optisk utstyr, maskiner, transportutstyr, papir og papirmasse,
kjemikalier, metaller; tømmer og de viktigste eksportpartnerne
er Tyskland 13,1%, Sverige 10,6%, USA 7,6%, Nederland
6,7%, Russland 5,7%, Kina 5,2%, Storbritannia 4,8% (2016).
De viktigste importvarene er Matvarer, petroleum og
petroleumsprodukter, kjemikalier, transportutstyr, jern og stål,
maskiner, datamaskiner , elektroniske industriprodukter,
tekstilgarn og tekstiler, korn og de viktigste importpartnerne er
Tyskland 16,9%, Sverige 16,1%, Russland 11,1%, Nederland
8,6% (2016). Hvor rik er Finland og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$44,000 (2017 anslag). Dette betyr at folk er rike i
gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Finland
 





Vi anbefaler
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Frankrike

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Frankrike.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
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Frankrike. Men la oss starte med landflagget Frankrike her:
 

Frankrike - Oversikt:
Hva bør du vite om Frankrike? La oss starte med dette:

Frankrike i dag er et av de mest moderne landene i verden, og
er en leder blant europeiske nasjoner. Den spiller en
innflytelsesrik global rolle som permanent medlem av FNs
sikkerhetsråd, NATO, G-7, G-20, EU og andre multilaterale
organisasjoner. Frankrike rejoined NATOs integrerte militære
kommandostruktur i 2009, og reverserte DE Gaulles beslutning
fra 1966 om å trekke franske styrker fra NATO tilbake. Siden
1958 har den bygget et hybrid presidens-parlamentarisk
styresystem som er motstandsdyktig over ustabilitetene i
tidligere, mer rent parlamentariske forvaltninger. I de siste
tiårene har forsoning og samarbeid med Tyskland vist seg
sentralt i Europas økonomiske integrasjon, inkludert innføring av
en felles valuta, euroen, i januar 1999. I begynnelsen av det 21.
århundre,

Geografi av Frankrike



Hvor på kloden er Frankrike?
Plasseringen av dette landet er Vest-Europa, som grenser til
Biscayabukten og Kanalen, mellom Belgia og Spania, sørøst for
Storbritannia; grenser til Middelhavet, mellom Italia og Spania.
Totalt areal på Frankrike er 643,801 km2; 551,500 km2

(metropolitan France), hvorav 640,427 km2; 549,970 km2

(metropolitan France) er land. Så dette er ganske stort land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
mest flate sletter eller forsiktig rullende åser i nord og vest;
resten er fjellaktig, spesielt Pyreneene i sør, Alpene i øst. Det
laveste punktet på Frankrike er Rhone River delta -2 m, det
høyeste punktet Mont Blanc 4.810 m. Og klimaet er generelt
kule vintre og milde somre, men milde vintre og varme somre
langs Middelhavet; sporadisk sterk, kald, tørr, nord-til-
nordvestlig vind kjent som mistral.

Innbyggere av Frankrike
La oss se hvor mange mennesker bor i Frankrike.

Nummeret er: 67,106,161. Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? keltisk og latin med teutonisk, slavisk,
nordafrikansk, indokinesisk, baskisk minoriteter. Hva er



språkene i Frankrike? fransk (offisiell) 100%, avtagende
regionale dialekter og språk (provençalsk, Breton, Alsace,
korsikanske, katalansk, baskisk, flamsk, oksitansk, Picard). Og
religioner: Christian (overveldende romersk-katolsk) 63-66%,
muslim 7-9%, Buddhist 0,5-0,75%, jødisk 0,5-0,75% andre
0,5-1,0%, ingen 23-28%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt?
41.4 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel
av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 81.9 år. Hvor bor folk
i Frankrike? Her: mye av befolkningen er konsentrert i nord og
sørøst; Selv om det er mange urbane byområder i hele landet,
er Paris langt den største byen, med Lyon rangert en fjern
andre. De store byområdene av Frankrike er: Paris
(hovedstaden) 10.843 millioner; Lyon 1,609 millioner;
Marseille-Aix-en-Provence 1,605 millioner; Lille 1.027
millioner; Nice-Cannes 967 000; Toulouse 938 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Frankrike
Hovedstaden Frankrike er Paris og regjeringen type

presidens republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 18 regioner (regioner, singular - region);
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte
(Bretagne), Centre-Val de Loire (Centre-Loire-dalen), Corse
(Korsika), Grand Est (Grand East), Guadeloupe, Guyane
(Frankrike), Hauts-de-France (Øvre Frankrike), Ile-de-
France, Martinique, Mayotte, Normandie, Normandie,
Nouvelle-Aquitaine (New Aquitaine), Occitanie (Occitania),
Pays de la Loire Loire), Provence-Alpes-Cote d'Azur,
Reunion. Når det gjelder økonomien til Frankrike, er viktige



industriprodukter maskineri, kjemikalier, biler, metallurgi, fly,
elektronikk; tekstiler, matvareindustrien; turisme. Viktige
landbruksprodukter er Hvete, frokostblandinger, sukkerroer,
poteter, vindruer; biff, meieriprodukter; fisk. De viktigste
eksportvarene er maskiner og transportutstyr, fly, plast,
kjemikalier, farmasøytiske produkter, jern og stål, drikkevarer
og de viktigste eksportpartnerne er Tyskland 16%, Spania
7,6%, USA 7,3%, Italia 7,2%, Storbritannia 7%, Belgia 6,8%
(2016). De viktigste importvarene er maskiner og utstyr,
kjøretøyer, råolje, fly, plast, kjemikalier og de viktigste
importpartnerne er Tyskland 19,3%, Belgia 10,6%, Nederland
7,9%, Italia 7,8%, Spania 7%, USA 5,8%, Kina 5,1%,
Storbritannia 4,2% ). Hvor rik er Frankrike og hvor rik er folk i
dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $43,600 (2017 anslag). Dette betyr at folk er rike i
gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 14%
(2013 anslag).

Kart over Frankrike
 



Vi anbefaler
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MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Fransk Polynesia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Fransk
Polynesia. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert
kart over Fransk Polynesia. Men la oss starte med landflagget
Fransk Polynesia her:
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Fransk Polynesia - Oversikt:
Hva bør du vite om Fransk Polynesia? La oss starte med

dette: Franskene annekterte ulike polynesiske øygrupper i løpet
av 1800-tallet. I september 1995 opprørte Frankrike utbrede
protester ved å gjenoppta atomprøving på Mururoa-atollen
etter et treårig moratorium. Testen ble stanset i januar 1996. De
siste årene har Fransk Polynesiens selvstyre blitt betydelig
utvidet.

Geografi av Fransk Polynesia

Hvor på kloden er Fransk Polynesia?
Plasseringen av dette landet er Oseania, fem skjærgårder
(Archipel des Tuamotu, Iles Gambier, Iles Marquises, Iles
Tubuai, Society Islands) i Sør-Stillehavet omtrent halvveis
mellom Sør-Amerika og Australia. Totalt areal på Fransk
Polynesia er 4,167 km2 (118 islands and atolls; 67 are
inhabited), hvorav 3,827 km2 er land. Så dette er ganske lite
land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne
måten: blanding av robuste høyøyer og lave øyer med rev. Det
laveste punktet på Fransk Polynesia er Stillehavet 0 m, det
høyeste punktet Mont Orohena 2.241 m. Og klimaet er tropisk,
men moderat.



Innbyggere av Fransk Polynesia
La oss se hvor mange mennesker bor i Fransk Polynesia.

Nummeret er: 287,881 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Polynesian 78% Kinesisk
12%, lokal fransk 6%, storby fransk 4%. Hva er språkene i
Fransk Polynesia? fransk (offisiell) 70%, polynesisk (offisiell)
28,2%, annen 1,8% (2012 est.). Og religioner: Protestantisk
54%, romersk-katolsk 30%, annen 10%, ingen religion 6%.
Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 31.9 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 77.4 år. Hvor bor folk i Fransk Polynesia?
Her: Størstedelen av befolkningen bor i Samfunnsøyene, en av
fem skjærgårder som inkluderer den mest folkerike øya - Tahiti
- med ca 70% av landets befolkning. De store byområdene av
Fransk Polynesia er: Papeete (kapital) 133.000 (2014) ).

Regjeringen og økonomien av Fransk Polynesia
Hovedstaden Fransk Polynesia er papeete (lokalisert på

tahiti) og regjeringen type Parlamentarisk demokrati (Assembly
of French Polynesia); en oversjøisk samling av frankrike. La oss
ta en titt på de administrative divisjonene - 5 administrative
underavdelinger (underavdelingsadministratorer, singular -
underavdelingsadministrasjon): Iles Australes (Austral Islands),
Iles du Vent (Windward Islands), Iles Marquises Øyer), Iles
Sous-le-Vent (Leeward-øyene), Iles Tuamotu-Gambier; Merk:
Leeward-øyene og vindøyene sammen utgjør Samfunnsøyene
(Iles de la Societe). Når det gjelder økonomien til Fransk
Polynesia, er viktige industriprodukter turisme, perler,



landbruksprodukter, kunsthåndverk, fosfater. Viktige
landbruksprodukter er kokosnøtter, vanilje, grønnsaker, frukt,
kaffe; fjærfe, biff, meieriprodukter; fisk. De viktigste
eksportvarene er dyrkede perler, kokosprodukter, perlemor,
vanilje, haikjøtt og de viktigste eksportpartnerne er Japan
22,2%, Hong Kong 21,7%, Kirgisistan 16,8%, Frankrike
13,3% USA 12,6% (2016). De viktigste importvarene er
brensel, matvarer, maskiner og utstyr og de viktigste
importpartnerne er Frankrike 28,5%, Sør-Korea 10,7%, USA
9%, NZ 7,8%, Kina 7,2%, Singapore 5,9% (2016). Hvor rik
er Fransk Polynesia og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $17,000 (2015
anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 19.7%
(2009 anslag).

Kart over Fransk Polynesia
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Gabon

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Gabon.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Gabon. Men la oss starte med landflagget Gabon her:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Gabon - Oversikt:
Hva bør du vite om Gabon? La oss starte med dette: Etter

uavhengighet fra Frankrike i 1960 dominerte El Hadj Omar
Bongo Ondimba - en av de lengste regjeringens statsoverhoder
i verden - landets politiske scene i fire tiår (1967-2009).
President Bongo introduserte et nominelt flerpartisystem og en
ny forfatning i begynnelsen av 1990-tallet. Påstander om
valgsvindel under lokalvalg i desember 2002 og presidentvalget
i 2005 viste imidlertid svakhetene i formelle politiske strukturer i
Gabon. Etter president Bongos død i 2009 tok et nytt valg sin
sønn, Ali Bongo Ondimba, til makten. Til tross for begrensede
politiske forhold har Gabons lille befolkning, rikelig
naturressurser og betydelig utenlandsk støtte bidratt til å gjøre
den til et av de mer stabile afrikanske landene. President Ali
Bongo Ondimbas kontroversielle gjenvalg i august 2016 utløste
hidtil usete motstands protester som resulterte i brenning av
parlamentets bygning. Valget ble bestrøket av opposisjonen
etter at bedrageriske resultater ble flagget av internasjonale
valgobservatører. Gabons konstitusjonelle domstol gjennomgikk
valgresultatene, men regjerte seg til fordel for president Bongo,
opprettholde sin seier og forlenget sitt mandat til 2023.

Geografi av Gabon



Hvor på kloden er Gabon?
Plasseringen av dette landet er Sentral-Afrika, som grenser til
Atlanterhavet ved ekvator, mellom Republikken Kongo og
Ekvatorial-Guinea. Totalt areal på Gabon er 267,667 km2,
hvorav 257,667 km2 er land. Så dette er ganske stort land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
smal kystnorm; kupert interiør; savanna i øst og sør. Det laveste
punktet på Gabon er Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet
Mont Iboundji 1,575 m. Og klimaet er tropisk; alltid varm,
fuktig,.

Innbyggere av Gabon
La oss se hvor mange mennesker bor i Gabon. Nummeret

er: 1,772,255. Så ikke så mange mennesker bor her. Hvem bor
her? Bantu stammene, inkludert fire store stamme grupperinger
(Fang, Bapounou, Nzebi, Obamba); Andre afrikanere og
europeerne, 154 000, inkludert 10 700 franske og 11 000
personer med dobbelt nasjonalitet. Hva er språkene i Gabon?
fransk (Fang, Myene, Nzebi, Bapounou / Eschira, Bandjabi.
Og religioner: romersk-katolske 42,3%, protestantiske 12,3%,
andre kristne 27,4%, muslimske 9,8% animistisk 0,6%, andre
0,5%, ingen / ingen svar 7,1% (2012 est.). Hvor gammel er folk



i gjennomsnitt? 18.6 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 52.1 år. Hvor bor folk i Gabon? Her: Den relativt små
befolkningen er spredt i lommer over hele landet; Det største
bysentrum er hovedstaden i Libreville, langs Atlanterhavskysten
i nordvest. De store byområdene av Gabon er: Libreville
(hovedstaden) 707 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Gabon
Hovedstaden Gabon er Libreville og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 9 provinser; Estuaire, Haut-Ogooue, Moyen-
Ogooue, Ngounie, Nyanga, Ogooue-Ivindo, Ogooue-Lolo,
Ogooue-Maritime, Woleu-Ntem. Når det gjelder økonomien til
Gabon, er viktige industriprodukter utvinning og raffinering;
mangan, gull; kjemikalier, skip reparasjon, mat og drikkevarer,
tekstiler, lumbering og kryssfinér, sement. Viktige
landbruksprodukter er Kakao, kaffe, sukker, palmeolje, gummi;
kveg; okoume (et tropisk myke) fiskeolje. De viktigste
eksportvarene er råolje, tømmer, mangan, uran og de viktigste
eksportpartnerne er USA 45,7%, Kina 14,6%, Sør-Korea
6,6%, Irland 5,5%, Italia 5,1 % (2016). De viktigste
importvarene er maskiner og utstyr, matvarer, kjemikalier,
byggematerialer og de viktigste importpartnerne er Frankrike
24,7%, Belgia 14,7%, Kina 12,8%, Australia 6,7% (2016).
Hvor rik er Gabon og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $19,300 (2017
anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at dette betyr



bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 34.3%
(2015 anslag).

Kart over Gabon
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Gambia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Gambia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Gambia. Men la oss starte med landflagget Gambia her:
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Gambia - Oversikt:
Hva bør du vite om Gambia? La oss starte med dette:

Gambia oppnådde sin uavhengighet fra Storbritannia i 1965.
Geografisk omringet av Senegal dannet den en kortvarig
sammenslutning av Senegambia mellom 1982 og 1989. I 1991
undertegnet de to nasjonene en vennskaps- og
samarbeidstraktat, men spenningen har blusset opp intermittent
siden da . Yahya Jammeh ledet et militærkupp i 1994 som
omstyrtet presidenten og forbød politisk aktivitet. En ny
grunnlov og presidentvalg i 1996, etterfulgt av parlamentarisk
balloting i 1997, fullførte en nominell avkastning til sivil regjering.
Jammeh ble valgt til president i alle etterfølgende valg, inkludert
senest i slutten av 2011. Etter 22 år av stadig mer autoritær
regel ble president Jammeh beseiret i frie og rettferdige valg i
desember 2016. På grunn av Gambias fattige
menneskerettighetsrekord under Jammeh, internasjonale
utviklingspartnere hadde fjernet seg, og vesentlig redusert
hjelpen til landet. Disse kanalene kan åpnes under
administrasjon av president

Geografi av Gambia



Hvor på kloden er Gambia?
Plasseringen av dette landet er Vest-Afrika, grenser til Nord-
Atlanterhavet og Senegal. Totalt areal på Gambia er 11,300
km2, hvorav 10,120 km2 er land. Så dette er ganske lite land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
flomfelt av Gambia-floden flankert av noen lave åser. Det
laveste punktet på Gambia er Atlanterhavet 0 m, det høyeste
punktet unnamed elevation 53 m. Og klimaet er tropisk; varmt,
regntiden (juni til november); kjøligere, tørr sesong (november
til mai).

Innbyggere av Gambia
La oss se hvor mange mennesker bor i Gambia. Nummeret

er: 2,051,363 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Mandinka / Jahanka 34%, Fulani /
Tukulur / Lorobo 22,4%, Wolof 12,6%, Jola / Karoninka
10,7%, Serahuleh 6,6%, Serer 3,2%, Manjago 2,1%,
Bambara 1%, Kreolsk / Aku Marabout 0,7%, Andre 0,9% ,
ikke-gambisk 5,2%, ingen svar 0,6% (2013 est.). Hva er
språkene i Gambia? Engelsk (offisielt), Mandinka, Wolof, Fula,
andre urfolk vernaculars. Og religioner: Muslim 95,7%,
Christian 4,2%, ingen 0,1%, ingen respons 0,1% ). Hvor



gammel er folk i gjennomsnitt? 21 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 65.1 år. Hvor bor folk i Gambia? Her:
Bosetninger er funnet spredt langs Gambia elven; De største
samfunnene, inkludert hovedstaden Banjul, og landets største
by, Serekunda, finnes ved munnen av Gambia-elven langs
Atlanterhavskysten. De store byområdene av Gambia er: Banjul
(hovedstaden) 504 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Gambia
Hovedstaden Gambia er Banjul og regjeringen type

presidens republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 5 regioner, 1 by og 1 kommune; Banjul, Central
River, Kanifing, Nedre elv, North Bank, Upper River, West
Coast. Når det gjelder økonomien til Gambia, er viktige
industriprodukter peanøtter, fisk, skinn, reiseliv, drikkevarer,
landbruksmaskiner montering, trearbeid, metallbearbeiding,
klær. Viktige landbruksprodukter er Ris, hirse, sorghum,
jordnøtter, mais, sesam, kassava (maniok, tapioka),
palmekjerner; storfe, sau, geit. De viktigste eksportvarene er
peanut produkter, fisk, bomull lo, palm kjerner og de viktigste
eksportpartnerne er Mali 36,3%, Guinea 24,5%, Senegal
12,3%, Kina 11,7%, Guinea-Bissau 5,8% (2016). De viktigste
importvarene er matvarer, produsenter, drivstoff, maskiner og
transportutstyr og de viktigste importpartnerne er Cote dIvoire
13%, Brasil 12,3%, Kina 11%, Belgia 8,6%, India 5,7%,
Spania 4,7%, Senegal 4,6% (2016). Hvor rik er Gambia og
hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP



per innbygger (PPP): $1,700 (2017 anslag). Dette er et svært
lavt antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 48.4% (2010 anslag).

Kart over Gambia
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Georgia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Georgia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Georgia. Men la oss starte med landflagget Georgia her:
 

Georgia - Oversikt:
Hva bør du vite om Georgia? La oss starte med dette:

Området i dagens Georgia inneholdt de antikke kongedømmene
Colchis og Kartli-Iberia. Området kom under romersk
påvirkning i de første århundrene e.Kr., og kristendommen ble
statsgudinnen på 330-tallet. Dominasjon av persere, arabere og
tyrker ble etterfulgt av en georgisk gullalder (11.-13. Århundre)
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som ble kuttet av den mongolske invasjonen av 1236. Etterpå
konkurrerte de osmanniske og persiske imperier for innflytelse i
regionen. Georgia ble absorbert i det russiske imperiet på
1800-tallet. Uavhengig i tre år (1918-1921) etter den russiske
revolusjonen, ble den innlemmet i Sovjetunionen i 1921 og
gjenvunnet sin uavhengighet da Sovjetunionen ble oppløst i
1991. Montering av offentlig misnøye over voldsom korrupsjon
og ineffektive regjeringstjenester, etterfulgt av et forsøk av den
etablerte georgiske regjeringen om å manipulere
parlamentsvalget i november 2003, berørte utbredt protester
som førte til Eduard Shevardnadzs, presidentens avgang siden
1995. I etterkant av den populære bevegelsen, som ble kjent
som "Rose Revolution , "nye valg tidlig i 2004 feide Mikheil
Saakashvili til makten sammen med sin United National
Movement (UNM) fest. Fremskritt på markedsreformer og
demokratisering har blitt gjort i årene siden uavhengighet, men
denne fremgangen har blitt komplisert av russisk bistand og
støtte til de separatistiske regionene Abkhasia og Sør-Ossetia.
Periodiske oppblåsninger i spenning og vold kulminerte i en
fem-dagers konflikt i august 2008 mellom Russland og Georgia,
inkludert invasjonen av store deler av ubestridte georgiske
territorier. Russiske tropper lovet å trekke seg tilbake fra de
fleste okkuperte georgiske territorier, men i slutten av august
2008 anerkjente Russland unilateralt Abkhasiens og Sør-
Ossetas uavhengighet, og russiske militære styrker forblir i disse
regionene. Biljonærfilantropist Bidzina Ivanishvilis uventede
opptreden i politikken i oktober 2011 brakte den oppdelte
motstanden sammen under sin georgiske drømmesammalisjon,



som vant flertallet av seter i parlamentsvalget i oktober 2012 og
fjernet UNM fra makten. Saakashvili oppnevnte nederlaget,
ved navn Ivanishvili som statsminister, og tillot Georgian Dream
å skape en ny regjering. Giorgi Margvelashvili ble innviet som
president den 17. november 2013, og avsluttet et anspent år
med maktdeling mellom Saakashvili og Ivanishvili. Ivanishvili
frivillig resignert fra kontoret etter presidentvalget, og Georgias
lovgiver den 20. november 2013 bekreftet Irakli Garibashvili
som hans erstatning. Garibashvili ble erstattet av Giorgi
Kvirikashvili i desember 2015. Kvirikashvili var statsminister
etter Georgias drømmes suksess i parlamentsvalget i oktober
2016, hvor partiet vant et konstitusjonelt flertall. Disse
endringene i lederskapet representerer unike eksempler på en
tidligere sovjetstat som oppsto for å drive demokratiske og
fredelige regjeringens overganger av makt. Populær og statlig
støtte til integrasjon med Vesten er høy i Georgia. Å bli med i
EU og NATO er blant landets største utenrikspolitiske mål.
Kvirikashvili var statsminister etter Georgias drømmes suksess i
parlamentsvalget i oktober 2016, hvor partiet vant et
konstitusjonelt flertall. Disse endringene i lederskapet
representerer unike eksempler på en tidligere sovjetstat som
oppsto for å drive demokratiske og fredelige regjeringens
overganger av makt. Populær og statlig støtte til integrasjon
med Vesten er høy i Georgia. Å bli med i EU og NATO er blant
landets største utenrikspolitiske mål. Kvirikashvili var
statsminister etter Georgias drømmes suksess i parlamentsvalget
i oktober 2016, hvor partiet vant et konstitusjonelt flertall. Disse
endringene i lederskapet representerer unike eksempler på en



tidligere sovjetstat som oppsto for å drive demokratiske og
fredelige regjeringens overganger av makt. Populær og statlig
støtte til integrasjon med Vesten er høy i Georgia. Å bli med i
EU og NATO er blant landets største utenrikspolitiske mål.

Geografi av Georgia

Hvor på kloden er Georgia?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Asia, som grenser til
Svartehavet, mellom Tyrkia og Russland, med en flod av land
nord for Kaukasus som strekker seg til Europa;
oppmerksomhet - Georgia ser seg selv som en del av Europa;
geopolitisk, kan den klassifiseres som fallende i Europa,
Midtøsten eller begge. Totalt areal på Georgia er 69,700 km2,
hvorav 69,700 km2 er land. Så dette er ikke et stort land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
stort sett fjellrike med store Kaukasus-fjellene i nord og Lesser
Kaukasus-fjellene i sør; Kolkhet'is Dablobi (Kolkhida
lavlandet) åpner til Svartehavet i vest; Mtkvari River Basin i øst;
fruktbare jordarter i elvedalen flodbredder og foten av
Kolkhida lavlandet. Det laveste punktet på Georgia er
Svartehavet 0 m, det høyeste punktet Mt'a Shkhara 5.193 m.
Og klimaet er varm og hyggelig; Middelhavslignende på
Svartehavskysten,.



Innbyggere av Georgia
La oss se hvor mange mennesker bor i Georgia. Nummeret

er: 4,926,330 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Georgian 86,8%, Azeri 6,3%,
armensk 4,5%, andre 2,3% (inkluderer russisk, ossetisk, yazidi,
ukrainsk, kist, Gresk) (2014 est.). Hva er språkene i Georgia?
Georgisk (offisiell) 87,6%, azeri 6,2%, armensk 3,9%, russisk
1,2%, andre 1%. Og religioner: ortodoks (offisiell) 83,4%,
muslim 10,7%, armensk apostolisk 2,9%, andre 1,2% Katolsk,
Jehovas vitne, Yazidi, protestantisk, jødisk), ingen 0,5%,
uspesifisert / ingen svar 1,2% (2014 est.). Hvor gammel er folk
i gjennomsnitt? 38.1 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 76.4 år. Hvor bor folk i Georgia? Her: Oppgjør
sammenfaller nært til den sentrale dalen, med vekt på
hovedstaden Tbilisi i øst; mindre bysamfunn dot
Svartehavskysten, med Bat'umi være den største. De store
byområdene av Georgia er: Tbilisi 1.147 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Georgia
Hovedstaden Georgia er Tbilisi og regjeringen type

halvpresidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 9 regioner (mkharebi, singular - mkhare), 1 by
(kalaki) og 2 autonome republikker (avtomnoy respubliki,
singular - avtom respublika). Når det gjelder økonomien til
Georgia, er viktige industriprodukter , maskiner, elektriske
apparater, gruvedrift (mangan, kobber, gull), kjemikalier,



treprodukter, vin. Viktige landbruksprodukter er Sitrus, druer,
te, hasselnøtter, grønnsaker; husdyrhold. De viktigste
eksportvarene er kjøretøyer, ferrolegeringer, gjødsel, nøtter,
skrap, gull, kobbermalm og de viktigste eksportpartnerne er
Russland 9,8 Tyrkia 8,2%, Tyrkia 8,2%, Aserbajdsjan 7,3%,
Armenia 7,2%, Tyskland 4,1% (2016). De viktigste
importvarene er Brensel, kjøretøy, maskiner og deler, korn og
andre matvarer, farmasøytiske produkter og de viktigste
importpartnerne er Canada 18,6% Russland 7%, Irland 6,5%,
Kina 5,7%, Aserbajdsjan 5,1%, Tyskland 4,4%, Ukraina 4,3%
(2016). Hvor rik er Georgia og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $10,600
(2017 anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
9.2% (2010 anslag).

Kart over Georgia
 



Vi anbefaler

Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser
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Tyskland

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Tyskland.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Tyskland. Men la oss starte med landflagget Tyskland her:
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Tyskland - Oversikt:
Hva bør du vite om Tyskland? La oss starte med dette:

Som Europas største økonomi og nest mest befolkede nasjon
(etter Russland), er Tyskland et sentralt medlem av kontinentets
økonomiske, politiske og forsvarsorganisasjoner. Den
europeiske maktkampen fordypet Tyskland i to ødeleggende
verdenskrig i første halvdel av det 20. århundre og forlot landet
okkupert av de seirende allierte krefter i USA, Storbritannia,
Frankrike og Sovjetunionen i 1945. Med ankomsten av den
kalde krigen , ble to tyske stater dannet i 1949: den vestlige
forbundsrepublikken Tyskland (FRG) og den østlige tyske
demokratiske republikken (GDR). Den demokratiske FRG
inneholdt seg i viktige vestlige økonomiske og
sikkerhetsorganisasjoner, EF, som ble EU og NATO, mens den
kommunistiske DDR var på forsiden av den sovjet-ledede
Warszawapakten. Nedgangen i Sovjetunionen og slutten av den
kalde krigen gjorde det mulig for tysk gjenforening i 1990.
Siden da har Tyskland brukt betydelige midler til å bringe
østproduktivitet og lønner seg til vestlige standarder. I januar
1999 introduserte Tyskland og 10 andre EU-land en felles
europeisk valutakurs, euro.

Geografi av Tyskland



Hvor på kloden er Tyskland?
Plasseringen av dette landet er Sentral-Europa, grenser til
Østersjøen og Nordsjøen, mellom Nederland og Polen, sør for
Danmark. Totalt areal på Tyskland er 357,022 km2, hvorav
348,672 km2 er land. Så dette er ganske stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: lavlandet i
nord, høylandet i sentrum, bayerske alper i sør. Det laveste
punktet på Tyskland er Neuendorf bei Wilster -3,5 m, det
høyeste punktet Zugspitze 2,963 m. Og klimaet er temperert og
marine; Kule, overskyet, vått vintre og somre; sporadisk varmt
fjell (foehn) vind.

Innbyggere av Tyskland
La oss se hvor mange mennesker bor i Tyskland.

Nummeret er: 80,594,017 (7/2017 anslag). Så dette landet er
blant de mest folkerike i verden. Hvem bor her? tyske 91,5%,
tyrkiske 2,4%, andre 6,1% (består i stor grad av polsk,
italiensk, rumensk, syrisk og gresk). Hva er språkene i
Tyskland? tysk (offisiell). Og religioner: romersk-katolsk 29%,
protestantisk 27%, muslim 4,4%, ortodokse kristen 1,9%,
andre 1,7%, ingen eller medlemmer av uregistrerte religiøse



grupper 36% (2015 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt?
47.1 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel
av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 80.8 år. Hvor bor folk
i Tyskland? Her: mest folkerike landet i Europa; en forholdsvis
jevn fordeling over hele landet, med byområder som tiltrekker
seg større og tettere befolkninger, særlig i den vestlige delen av
industristaten Nordrhein-Westfalen. De store byområdene av
Tyskland er: Berlin (hovedstaden) 3.563 millioner; Hamburg
1,831 millioner; München 1.438 millioner; Köln 1,037 millioner
(2015).

Regjeringen og økonomien av Tyskland
Hovedstaden Tyskland er Berlin og regjeringen type

Føderal parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 16 stater (Laender, singular -
Land); Baden-Württemberg, Bayern (Bayern), Berlin,
Brandenburg, Bremen, Hessen, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland- Pfalz (Rheinland-Pfalz),
Saarland, Sachsen (Sachsen), Sachsen-Anhalt (Sachsen-
Anhalt), Schleswig-Holstein, Thueringen (Thüringen); note -
Bayern, Sachsen og Thueringen refererer til seg selv som frie
stater (Freistaaten, singular - Freistaat), mens Hamburg er stolt
av å være en fri og hanseatisk by (Freie und Hansestadt). Når
det gjelder økonomien til Tyskland, er viktige industriprodukter
blant verdens største og mest teknologisk avanserte
produsenter av jern, stål, kull, sement, kjemikalier, maskiner,
kjøretøy, maskinverktøy, elektronikk, biler, mat og drikkevarer,



skipsbygging, tekstiler. Viktige landbruksprodukter er poteter,
hvete, bygg, sukkerroer, frukt, kål; melkeprodukter; storfe, gris,
fjærfe. De viktigste eksportvarene er Forhandlere, Kjemikalier,
Datamaskiner og elektroniske produkter, Elektrisk utstyr,
Legemidler, Metaller, Transportutstyr, Matvarer, Tekstiler og de
viktigste eksportpartnerne er , Italia 5,1%, Østerrike 5%, Polen
4,5%, Sveits 4,2% (2016). De viktigste importvarene er
maskiner, databehandlingsutstyr, kjøretøyer, kjemikalier, olje og
gass, metaller, elektrisk utstyr, legemidler, matvarer,
landbruksprodukter og de viktigste importpartnerne er
Nederland 13,3%, Kina 7,3%, Frankrike 7,3%, Belgia 6,1%,
Italia 5,5%, Polen 5,2%, Tsjekkisk Republikken 4,7%, USA
4,6%, Sveits 4,4%, Østerrike 4,4%, Storbritannia 4,1%
(2016). Hvor rik er Tyskland og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $50,200
(2017 anslag). Dette betyr at folk er rike i gjennomsnitt her. La
oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,
som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer
og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 16.7% (2015 anslag).

Kart over Tyskland
 



Vi anbefaler
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Ghana

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Ghana.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Ghana. Men la oss starte med landflagget Ghana her:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Ghana - Oversikt:
Hva bør du vite om Ghana? La oss starte med dette: Drevet

av fusjonen av den britiske kolonien av Gold Coast og
Togoland-tilliten territoriet, ble Ghana i 1957 det første landet
sør for Sahara i koloniale Afrika for å få sin uavhengighet.
Ghana endured en serie kupp før Lt. Jerry Rawlings tok makt i
1981 og utestengt politiske partier. Etter godkjenning av en ny
grunnlov og gjenopprettelse av flertallspolitikk i 1992, vunnet
Rawlings presidentvalget i 1992 og 1996, men ble grunnlovet
forhindret i å løpe for en tredje periode i 2000. John Kufuor fra
opposisjonen New Patriotic Party (NPP) lyktes ham og ble
gjenvalgt i 2004. John Atta Mills fra den nasjonale
demokratiske kongressen vant presidentvalget i 2008 og
overtok som statsoverhode, men han døde i juli 2012 og ble
konstitusjonelt lyktes av hans visepresident John Dramani
Mahama, som senere vant presidentvalget i desember 2012. I
2016 slo Nana Addo Dankwa Akufo-addo av NPP imidlertid
Mahama, som markerer tredje gang at Ghanas presidentskap
har endret partier siden retur til demokrati.

Geografi av Ghana



Hvor på kloden er Ghana?
Plasseringen av dette landet er Vest-Afrika, grenser til Guinea-
golfen, mellom Elfenbenskysten og Togo. Totalt areal på Ghana
er 238,533 km2, hvorav 227,533 km2 er land. Så dette er
ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet?
På denne måten: meste lavtliggende med dissekerte platå i sør-
sentrale området. Det laveste punktet på Ghana er
Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet Mount Afadjato 885 m.
Og klimaet er tropisk; varm og forholdsvis tørr langs
sørøstkysten; varmt og fuktig i sørvest; varmt og tørt i nord for
det.

Innbyggere av Ghana
La oss se hvor mange mennesker bor i Ghana. Nummeret

er: 27,499,924. Så mange mennesker bor her. Hvem bor her?
Akan 47,5%, Mole-Dagbon 16,6%, Ewe 13,9%, Ga-Dangme
7,4%, Gurma 5,7%, Guan 3,7%, Grusi 2,5%, Mande 1,1%,
andre 1,4% (2010 est.). Hva er språkene i Ghana? Asante
16%, Ewe 14 %, Fante 11,6%, Boron (Brong) 4,9%,
Dagomba 4,4%, Dangme 4,2%, Dagarte (Dagaba) 3,9%,
Kokomba 3,5%, Akyem 3,2%, Ga 3,1%, andre 31,2%. Og
religioner: Christian 71,2% 28,3%, protestantiske 18,4%,



katolske 13,1%, andre 11,4%), muslimske 17,6%, tradisjonelle
5,2%, andre 0,8%, ingen 5,2% (2010 est.). Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 21.1 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 67 år. Hvor bor folk i Ghana? Her: Befolkningen er
konsentrert i sørlige halvdel av landet, med de høyeste
konsentrasjoner på eller nær Atlanterhavskysten. De store
byområdene av Ghana er: Kumasi 2.599 millioner; Accra
(kapital) 2.277 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Ghana
Hovedstaden Ghana er Accra og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 10 regioner; Ashanti, Brong-Ahafo, Sentral, Øst,
Stor-Accra, Nord, Øvre Øst, Øvre Vest, Volta, Vestlig. Når
det gjelder økonomien til Ghana, er viktige industriprodukter
gruvedrift, lumbering, lett produksjon, aluminiumsmelting,
matbehandling , sement, liten kommersiell skipbygging,
petroleum. Viktige landbruksprodukter er kakao, ris, kassava
(maniok, tapioka), peanøtter, mais, shea nøtter, bananer; timber.
De viktigste eksportvarene er olje, gull, kakao, tømmer, tunfisk,
bauxitt, aluminium, manganmalm, diamanter, horticultural
produkter og de viktigste eksportpartnerne er Sveits 17,6%,
India 14,7%, UAE 13,4%, Kina 8,9%, Vietnam 5,2%,
Nederland 4,2%, Burkina Faso 4% (2016). De viktigste
importvarene er Kapitalutstyr, raffinert petroleum, næringsmidler
og de viktigste importpartnerne er Kina 17,3%, Storbritannia
9,7%, USA 7,7%, Belgia 5,1%, India 4,6% (2016). Hvor rik



er Ghana og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $4,600 (2017 anslag). Dette
er et svært lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 24.2%
(2013 anslag).

Kart over Ghana
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Gibraltar

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Gibraltar.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Gibraltar. Men la oss starte med landflagget Gibraltar her:
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Gibraltar - Oversikt:
Hva bør du vite om Gibraltar? La oss starte med dette:

Strategisk viktig var Gibraltar motvillig ceded til Storbritannia av
Spania i Utrecht-utstillingen i 1713; Det britiske garnisonet ble
formelt erklært en koloni i 1830. I en folkeavstemning i 1967
stemte Gibraltarerne overveldende for å forbli en britisk
avhengighet. Den etterfølgende bevilgningen av autonomi i 1969
av Storbritannia ledet Spania til å stenge grensen og kutte alle
kommunikasjonsforbindelser. Mellom 1997 og 2002 holdt
Storbritannia og Spania en rekke samtaler om å etablere
midlertidig felles suverenitet over Gibraltar. Som svar på disse
samtalene kalte Gibraltar-regjeringen en folkeavstemning i
slutten av 2002, der flertallet av innbyggerne stemte
overveldende mot enhver deling av suverenitet med Spania.
Siden slutten av 2004 har Spania, Storbritannia og Gibraltar
hatt trepartssamtaler med sikte på å løse problemer som
påvirker lokalbefolkningen, og arbeidet fortsetter på
samarbeidsavtaler på områder som beskatning og finansielle
tjenester; kommunikasjon og maritim sikkerhet; politikk,
juridiske og tolltjenester; miljøvern; og utdanning og
visumtjenester. En ny ikke-kolonial konstitusjon trådte i kraft i
2007, og Den europeiske retten anerkjente Gibraltars rett til å
regulere sitt eget skattesystem i desember 2008. Storbritannia
beholder ansvaret for forsvar, utenlandske relasjoner, intern
sikkerhet og finansiell stabilitet. Spania og Storbritannia



fortsetter å spare over territoriet. I løpet av 2009 ga en tvist om
Gibraltars påstand om territorialfarvann som strekker seg over
tre miles opp til periodiske, ikke-voldelige maritime
konfrontasjoner mellom spanske og britiske maritimpatruljer og
i 2013, Briterne rapporterte et rekordnummer av innspillinger
fra spanske fartøyer til farvann hevdet av Gibraltar etter en tvist
om Gibraltars opprettelse av et kunstig rev i disse farvannene.
Spania fornyte sine krav om at Gibraltar skulle komme tilbake
til spansk kontroll etter at Storbritannias juni 2016 hadde stemt
for å forlate EU, men London har avvist enhver sammenheng
mellom avstemningen og dens fremtidige forpliktelse til
Gibraltar. EU-kommisjonen har sagt at Storbritannia må nå en
separat bilateral avtale med Spania for å tillate Gibraltar å bli
dekket av Storbritannias bredere EU-avtale om avtale. men
London har avvist enhver sammenheng mellom avstemningen og
dens fremtidige forpliktelse til Gibraltar. EU-kommisjonen har
sagt at Storbritannia må nå en separat bilateral avtale med
Spania for å tillate Gibraltar å bli dekket av Storbritannias
bredere EU-avtale om avtale. men London har avvist enhver
sammenheng mellom avstemningen og dens fremtidige
forpliktelse til Gibraltar. EU-kommisjonen har sagt at
Storbritannia må nå en separat bilateral avtale med Spania for å
tillate Gibraltar å bli dekket av Storbritannias bredere EU-avtale
om avtale.

Geografi av Gibraltar



Hvor på kloden er Gibraltar?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Europa, grenser til
Gibraltarsundet, som forbinder Middelhavet og Nord-
Atlanterhavet, på den sørlige kysten av Spania. Totalt areal på
Gibraltar er 6.5 km2, hvorav 6.5 km2 er land. Så dette er
ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet?
På denne måten: et smalt kystnære lavland grenser Gibralta. Det
laveste punktet på Gibraltar er Middelhavet 0 m, det høyeste
punktet Gibraltarfjellet 426 m. Og klimaet er Middelhavet med
milde vintre og varme somre.

Innbyggere av Gibraltar
La oss se hvor mange mennesker bor i Gibraltar. Nummeret

er: 29,396 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Gibraltar 79%, andre britiske 13,2%,
spansk 2,1%, marokkanske 1,6%, andre EU 2,4%, andre
1,6% .). Hva er språkene i Gibraltar? Engelsk (brukt på skolen
og for offisielle formål), spansk, italiensk, portugisisk. Og
religioner: Romersk-katolske 72,1%, Englands kirke 7,7%,
andre kristne 3,8%, muslimske 3,6%, jødiske 2,4%, hinduer
2%, andre 1,1%, ingen 7,1%, uspesifiserte 0,1% (2012 est.).



Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 34.7 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 79.6 år. Hvor bor folk i Gibraltar? Her: dette
er ukjent. De store byområdene av Gibraltar er: Gibraltar
(kapital) 29.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Gibraltar
Hovedstaden Gibraltar er Gibralta og regjeringen type

parlamentarisk demokrati (parlament); selvstyrende oversjøisk
territorium i Storbritannia. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - ingen (oversjøisk territorium i Storbritannia). Når
det gjelder økonomien til Gibraltar, er viktige industriprodukter
turisme, bank og finans, skip reparasjon, tobakk. Viktige
landbruksprodukter er Ingen. De viktigste eksportvarene er
(hovedsakelig reexports) petroleums 51%, produsert varer
(2010 est.) og de viktigste eksportpartnerne er Spania 22,5%,
Polen 16,7%, Nederland 15,1%, UK 9,9%, Belgia 8,5%, Cote
dIvoire 5%, Lebanon 4,2% (2016). De viktigste importvarene
er brensel, produserte varer , matvarer og de viktigste
importpartnerne er USA 22,3%, India 15,2%, Italia 11,2%,
Spania 8,6%, Nederland 7,2%, Storbritannia 6,1%, Hellas
5,3%, Frankrike 4,3% (2016). Hvor rik er Gibraltar og hvor
rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $61,700 (2014 anslag). Dette betyr at folk er
rike i gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.



Kart over Gibraltar
 

Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Hellas

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Hellas.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Hellas. Men la oss starte med landflagget Hellas her:
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Hellas - Oversikt:
Hva bør du vite om Hellas? La oss starte med dette: Hellas

oppnådde uavhengighet fra det osmanske riket i 1830. I andre
halvdel av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet ble det
gradvis lagt til naboøyene og territoriene, de fleste med
gresktalende befolkninger. I andre verdenskrig ble Hellas først
invadert av Italia (1940) og senere okkupert av Tyskland
(1941-44); Kampene utholdenhet i en langvarig borgerkrig
mellom kongenes støttemenn og andre anti-kommunistiske og
kommunistiske opprørere. Etter sistnevnte nederlag i 1949 tok
Hellas til NATO i 1952. I 1967 tok en gruppe militære offiserer
makten, etablert et militært diktatur som suspenderte mange
politiske friheter og tvang kongen til å flykte fra landet. I 1974
etter diktaturets sammenbrudd opprettet demokratiske valg og
folkeavstemning en parlamentarisk republikk og avskaffet
monarkiet. I 1981 kom Hellas til EU (nå EU); Det ble 12.
medlem av Den europeiske økonomiske og monetære union
(EMU) i 2001. Hellas har hatt en alvorlig økonomisk krise
siden slutten av 2009, på grunn av nesten et tiår med kronisk
overspenning og strukturelle stivheter. Siden 2010 har Hellas
inngått tre bailout-avtaler med EU-kommisjonen, Den
europeiske sentralbanken (ECB), IMF, og den tredje, den
europeiske stabilitetsmekanismen (ESM). Den greske
regjeringen ble enige om sin nåværende $ 96 milliarder bailout i
august 2015, som vil konkludere i august 2018. Hellas har



inngått tre bailout-avtaler med EU-kommisjonen, Den
europeiske sentralbanken (ECB), IMF, og den tredje, den
europeiske stabilitetsmekanismen (ESM). Den greske
regjeringen ble enige om sin nåværende $ 96 milliarder bailout i
august 2015, som vil konkludere i august 2018. Hellas har
inngått tre bailout-avtaler med EU-kommisjonen, Den
europeiske sentralbanken (ECB), IMF, og den tredje, den
europeiske stabilitetsmekanismen (ESM). Den greske
regjeringen ble enige om sin nåværende $ 96 milliarder bailout i
august 2015, som vil konkludere i august 2018.

Geografi av Hellas

Hvor på kloden er Hellas?
Plasseringen av dette landet er Sør-Europa, grenser til
Egeerhavet, Det joniske hav og Middelhavet, mellom Albania
og Tyrkia. Totalt areal på Hellas er 131,957 km2, hvorav
130,647 km2 er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: fjellrike
med områder som strekker seg til sjøen som pingstene eller
øyekjeder. Det laveste punktet på Hellas er Middelhavet 0 m,
det høyeste punktet Mount Olympus 2,917 m. Og klimaet er
temperert; milde, våte vintre; varme, tørre somre.



Innbyggere av Hellas
La oss se hvor mange mennesker bor i Hellas. Nummeret

er: 10,768,477 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? befolkning: gresk 93%, andre
(utenlandske statsborgere) 7% (2001 folketelling). Hva er
språkene i Hellas? Gresk (offisiell) 99%, andre (inkluderer
engelsk og fransk) 1%. Og religioner: Gresk ortodokse
(offisiell) 98%, Muslim 1,3%, andre 0,7%. Hvor gammel er folk
i gjennomsnitt? 44.5 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 80.7 år. Hvor bor folk i Hellas? Her: En tredjedel av
befolkningen lever i og rundt storbyen Athen; resten av landet
har moderat befolkningstetthet blandet med store urbane
klynger. De store byområdene av Hellas er: Athen (kapital)
3.052 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Hellas
Hovedstaden Hellas er Athen og regjeringen type

parlamentarisk republikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 13 regioner (periferier, singular -
perifereia) og 1 autonome klostretilstand (aftonomi monastiki
politeia); Agios Oros (Athos), Anatoliki Makedonia kai Thraki,
Attiki (Attica), Dytiki Ellada (Vest-Hellas), Dytiki Makedonia
(Vest-Makedonia), Ionia Nisia (Ioniske øyer), Ipeiros (Epirus),
Kentriki Makedonia (Central Macedonia), Kriti (Kreta), Notio
Aigaio (Sør-Egeerhavet), Peloponnisos (Peloponnes), Sterea
Ellada (Central Greece), Thessalia (Thessaly), Voreio Aigaio



(Nord-Egeerhavet). Når det gjelder økonomien til Hellas, er
viktige industriprodukter turisme, mat og tobakk behandling,
tekstiler, kjemikalier, metallprodukter; mineralvann, kjemikalier,
tekstiler , mineralolje. Viktige landbruksprodukter er Hvete,
mais, bygg, sukkerroer, oliven, tomater, vin, tobakk, poteter;
biff, meieriprodukter. De viktigste eksportvarene er og de
viktigste eksportpartnerne er . De viktigste importvarene er og
de viktigste importpartnerne er . Hvor rik er Hellas og hvor rik
er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $27,800 (2017 anslag). Dette betyr at
levestandarden er god her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 36%
(2014 anslag).

Kart over Hellas
 



Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser
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Grønland

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Grønland.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Grønland. Men la oss starte med landflagget Grønland her:
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Grønland - Oversikt:
Hva bør du vite om Grønland? La oss starte med dette:

Grønland, verdens største øy, er ca 81% iskapslet. Vikingene
nådde øya i det 10. århundre fra Island; Dansk kolonisering
begynte i det 18. århundre, og Grønland ble en integrert del av
den danske riket i 1953. Den ble med i Det europeiske
fellesskap (nå EU) med Danmark i 1973, men trakk seg tilbake
i 1985 over en tvist sentrert på strenge fiskekvoter. Grønland er
fortsatt medlem av EUs oversjøiske land og territorier.
Grønland ble tildelt selvstyre i 1979 av det danske parlamentet;
loven trådte i kraft året etter. Grønland stemte for økt selvstyre i
november 2008 og fikk større ansvar for interne saker da loven
om selvstyre i Grønland ble undertegnet i juni 2009. Danmark,

Geografi av Grønland

Hvor på kloden er Grønland?
Plasseringen av dette landet er Nord-Nord-Amerika, øy
mellom Arktis og Nord-Atlanterhavet, nordøst for Canada.
Totalt areal på Grønland er 2,166,086 km2, hvorav 2,166,086



km2 (410,449 km2 ice-free, 1,755,637 km2 ice-covered) er
land. Så dette er veldig stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: flate til gradvis skrånende
iskappe dekker alle, men en smal, fjellaktig, uklar, steinete kyst.
Det laveste punktet på Grønland er Atlanterhavet 0 m, det
høyeste punktet Gunnbjorn Fjeld 3 694 m. Og klimaet er
arktisk til subarktisk; Kule somre, kalde vintre.

Innbyggere av Grønland
La oss se hvor mange mennesker bor i Grønland.

Nummeret er: 57,713 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Inuit 88%, dansk og andre
12% (2010 est.). Hva er språkene i Grønland? Grønlandsk
(Øst-Inuit), Dansk (offisiell), Engelsk. Og religioner: Evangelisk
Lutheransk, Tradisjonell Inuit åndelig trosretning. Hvor gammel
er folk i gjennomsnitt? 33.9 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 72.6 år. Hvor bor folk i Grønland? Her: Oppgjør
konsentrert på sørvestkysten, med begrensede bebyggelser
spredt langs den gjenværende kysten; Interiøret er ubebodd.
De store byområdene av Grønland er: NUUK (kapital) 17.000
(2014).

Regjeringen og økonomien av Grønland
Hovedstaden Grønland er Nuuk (Godthaab) og regjeringen

type parlamentarisk demokrati (Grønlands parlament eller
Inatsisartut); del av Kongeriket Danmark. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 4 kommuner (kommuner, singular



kommune); Kujalleq, Qaasuitsup, Qeqqata, Sermersooq. Når
det gjelder økonomien til Grønland, er viktige industriprodukter
fiskfiskprosessering (hovedsakelig reker og hellefisk); gull, sink,
anorthosite og ruby mining; håndverk, huder og skinn, små
verft. Viktige landbruksprodukter er sau, ku, reinsdyr,. De
viktigste eksportvarene er fisk og fiskeprodukter 91% (2015
est.) og de viktigste eksportpartnerne er Danmark 81,2%,
Portugal 8,3% (2016). De viktigste importvarene er maskiner
og transportutstyr, ferdigvarer, mat, petroleumsprodukter og de
viktigste importpartnerne er Danmark 72,2 %, Sverige 9,8%
(2016). Hvor rik er Grønland og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $37,600
(2015 anslag). Dette betyr at levestandarden er god her. La oss
legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 16.2% (2015 anslag).

Kart over Grønland
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Grenada

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Grenada.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
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Grenada. Men la oss starte med landflagget Grenada her:
 

Grenada - Oversikt:
Hva bør du vite om Grenada? La oss starte med dette:

Karibiske indianere bebodde Grenada da Christopher
Columbus oppdaget øya i 1498, men den ble ukolonisert i mer
enn et århundre. De franske bosatte Grenada i det 17.
århundre, etablerte sukkerboder, og importerte et stort antall
afrikanske slaver. Storbritannia tok øya i 1762 og kraftig utvidet
sukkerproduksjonen. På 1800-tallet overgikk kakao til slutt
sukker som den viktigste eksportavlingen; i det 20. århundre ble
muskatnød den ledende eksporten. I 1967 ga Storbritannia
Grenada selvstyre over sine interne saker. Fullstendig
uavhengighet ble oppnådd i 1974, noe som gjorde Grenada til
et av de minste uavhengige landene på den vestlige halvkule.
Grenada ble beslaglagt av et marxistisk militærråd den 19.
oktober 1983. Seks dager senere ble øya invadert av
amerikanske styrker og de av seks andre karibiske nasjoner,
som raskt fanget ringleaders og deres hundrevis av cubanske
rådgivere. Gratis valg ble gjenopptatt året etter og har fortsatt
siden da.

Geografi av Grenada



Hvor på kloden er Grenada?
Plasseringen av dette landet er Karibien, øy mellom Karibiske
hav og Atlanterhavet, nord for Trinidad og Tobago. Totalt areal
på Grenada er 344 km2, hvorav 344 km2 er land. Så dette er
ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet?
På denne måten: vulkanisk opprinnelse med sentrale fjell. Det
laveste punktet på Grenada er Karibiske hav 0 m, det høyeste
punktet Mount Saint Catherine 840 m. Og klimaet er tropisk;
herdet av nordøst handelsvindene.

Innbyggere av Grenada
La oss se hvor mange mennesker bor i Grenada. Nummeret

er: 111,724 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Afrikansk nedstigning 82,4%, blandet
13,3%, Østindisk 2,2%, annen 1,3% uspesifisert 0,9% (2011
est.). Hva er språkene i Grenada? Engelsk (offisiell), fransk
patois. Og religioner: Protestantisk 49,2%, Jehovas vitnesbyrd
1.2, Syvende dag adventist 13,2%, Anglikansk 8,5%, Baptist
3,2%, Guds kirke 2,4%, Evangelisk 1,9%, Methodist 1,6%,
Andre 1,2%), Romersk-katolske 36% %, Rastafarian 1,2%,
andre 5,5%, ingen 5,7%, uspesifisert 1,3% (2011 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 31.5 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 74.5 år. Hvor bor folk i Grenada? Her:



Omtrent en tredjedel av befolkningen er funnet i St. George's
hovedstad; Øyas befolkning er konsentrert langs kysten. De
store byområdene av Grenada er: Saint George's (hovedstad)
38.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Grenada
Hovedstaden Grenada er Saint George's og regjeringen

type parlamentarisk demokrati (parlamentet); en
Commonwealth-sfære. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 6 menigheter og 1 avhengighet; Carriacou og
Petite Martinique, Saint Andrew, Saint David, Saint George,
Saint John, Saint Mark, Saint Patrick. Når det gjelder
økonomien til Grenada, er viktige industriprodukter mat og
drikkevarer, tekstiler, lysmonteringsoperasjoner, turisme,
konstruksjon. Viktige landbruksprodukter er bananer, kakao,
frukt og grønnsaker, banan, kakao, muskatmosfære, mace,
sitrus, avokado, rotfrugter, sukkerrør, mais, grønnsaker. De
viktigste eksportvarene er klær, mace og de viktigste
eksportpartnerne er USA 28,4%, Japan 11%, Dominica 7,9%,
St. Lucia 7,6%, Nederland 5,2%, Barbados 4,9%, St. Kitts og
Nevis 4,8% (2016). De viktigste importvarene er mat,
ferdigvarer, maskiner, kjemikalier, drivstoff og de viktigste
importpartnerne er USA 32,7%, Trinidad og Tobago 23,5%,
Kina 6%, Japan 4,6% (2016). Hvor rik er Grenada og hvor rik
er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $14,700 (2017 anslag). Dette er ganske bra.
La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,
som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer
og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under



fattigdomsgrensen: 38% (2008 anslag).
Kart over Grenada

 

Vi anbefaler
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Guam

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Guam.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Guam. Men la oss starte med landflagget Guam her:
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Guam - Oversikt:
Hva bør du vite om Guam? La oss starte med dette: Spania

ceded Guam til USA i 1898. Fanget av japansk i 1941 ble det
retaken av USA tre år senere. De militære installasjonene på
øya er noen av de mest strategisk viktige amerikanske basene i
Stillehavet.

Geografi av Guam

Hvor på kloden er Guam?
Plasseringen av dette landet er Oseania, øy i Nord-Stillehavet,
omtrent tre fjerdedeler av veien fra Hawaii til Filippinene. Totalt
areal på Guam er 544 km2, hvorav 544 km2 er land. Så dette
er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i
landet? På denne måten: vulkansk opprinnelse, omgitt av
korallrev; relativt flatt coralline kalksteinplateau (kilden til mest
ferskvann), med bratte kystklipper og smale kystnære i nord,
lave bakker i sentrum, fjell i sørlige. Det laveste punktet på
Guam er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet Mount Lamlam
406 m. Og klimaet er tropisk marine; generelt varm og fuktig,
moderert av nordøst trade winds; tørr sesong (januar til juni),
regntiden (juli til desember); liten sesongmessig
temperaturvariasjon.



Innbyggere av Guam
La oss se hvor mange mennesker bor i Guam. Nummeret

er: 167,358 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Chamorro 37,3%, filippinsk 26,3%, hvit
7,1%, Chuukese 7%, koreansk 2,2%, andre Pacific Islander
2%, andre asiatiske 2%, kinesiske 1,6%, palauan 1,6 %,
Japansk 1,5%, pohnpeian 1,4%, blandet 9,4%, andre 0,6%
(2010 est.). Hva er språkene i Guam? Engelsk 43,6%,
Filippinsk 21,2%, Chamorro 17,8%, Andre Stillehavsøyaspråk
10%, Asiatiske språk 6,3%, Andre 1,1% (2010 est.). Og
religioner: Romersk-katolsk 85%, Andre 15% (1999 est.).
Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 29 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 76 år. Hvor bor folk i Guam? Her: finnes
ingen store byer på øya, men store landsbyer (kommuner)
tiltrekker seg mye av befolkningen; Den største av disse er
Dededo. De store byområdene av Guam er: Hagatna (kapital)
143.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Guam
Hovedstaden Guam er hagatnaen (Agana) og regjeringen

type presidentdemokrati; et selvstyrende, ikke-inkorporert
territorium av den amerikanske. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - ingen (territorium i USA). Når det
gjelder økonomien til Guam, er viktige industriprodukter
nasjonalt forsvar, turisme, konstruksjon, omlastningstjenester,
betongprodukter, trykking og forlagsvirksomhet,
matvareindustri, tekstiler. Viktige landbruksprodukter er frukt,



copra, grønnsaker; egg, svinekjøtt, fjærfe, biff. De viktigste
eksportvarene er omlegginger av raffinerte
petroleumsprodukter, byggematerialer, fisk, næringsmidler og
drikkevarer og de viktigste eksportpartnerne er Palau 20,3%,
Japan 5,1% (2016). De viktigste importvarene er petroleum og
petroleumsprodukter, matvarer, ferdigvarer og de viktigste
importpartnerne er Singapore 32,1%, Japan 30,6%, Sør-
Korea 8,4%, Hong Kong 8,1%. Hvor rik er Guam og hvor rik
er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $30,500 (2013 anslag). Dette betyr at
levestandarden er god her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 23%
(2001 anslag).

Kart over Guam
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Guatemala

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Guatemala.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Guatemala. Men la oss starte med landflagget Guatemala her:
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Guatemala - Oversikt:
Hva bør du vite om Guatemala? La oss starte med dette:

Maya-sivilisasjonen blomstret i Guatemala og omegn i det første
årtusen e.Kr. Etter nesten tre århundrer som en spansk koloni,
vunnet Guatemala sin uavhengighet i 1821. I andre halvdel av
1900-tallet opplevde den en rekke militære og sivile regjeringer,
som så vel som en 36-årig gerillakrig. I 1996 undertegnet
regjeringen en fredsavtale som formelt avsluttet den interne
konflikten, som hadde etterlatt mer enn 200.000 mennesker
døde og med noen estimater opprettet ca. 1 million flyktninger.

Geografi av Guatemala

Hvor på kloden er Guatemala?
Plasseringen av dette landet er Mellom-Amerika, grenser til det
nordlige Stillehavet, mellom El Salvador og Mexico, og grenser
til Honduras-golfen (Karibiske hav) mellom Honduras og
Belize. Totalt areal på Guatemala er 108,889 km2, hvorav
107,159 km2 er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: to øst-
vest trending fjellkjeder dele landet i tre regioner: fjellet
høylandet, Stillehavet kysten sør for fjell og det store nordlige
peten lavlandet. Det laveste punktet på Guatemala er Stillehavet



0 m, det høyeste punktet Volcan Tajumulco 4,220 m (høyeste
punkt i Mellom-Amerika ). Og klimaet er tropisk; varmt, fuktig i
lavlandet; kjøligere i høylandet.

Innbyggere av Guatemala
La oss se hvor mange mennesker bor i Guatemala.

Nummeret er: 15,460,732 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? mestizo (blandet
amerikansk-spansk - i lokal spansk som heter Ladino) og
europeisk 60,1%, Maya 39,3% (K'iche 11,3%, Q'eqchi 7,6%,
Kaqchikel 7,4%, Mam 5,5%, andre 7,5%), ikke-maya , ikke-
mestizo 0,15% (Xinca (innfødt, ikke-maya), Garifuna (blandet
vest-og sentralafrikansk, Island Carib og Arawak)), andre
0,5% (2001 est.). Hva er språkene i Guatemala? Spansk
(offisielt) 68,9%, Maya-språk 30,9 % (K'iche 8,7%, Q'eqchi
7%, Mam 4,6%, Kaqchikel 4,3%, andre 6,3%), andre 0,3%
(inkluderer Xinca og Garifuna). Og religioner: Romersk-
katolske, protestantiske, urfolksmessige Maya-tro. Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 22.1 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 72.6 år. Hvor bor folk i Guatemala? Her: det
store flertallet av befolkningen ligger i den sørlige delen av
landet, spesielt i fjellområdene; mer enn halvparten av
befolkningen bor i landlige områder. De store byområdene av
Guatemala er: Guatemala CITY (kapital) 2.918 millioner
(2015).

Regjeringen og økonomien av Guatemala



Hovedstaden Guatemala er Guatemala by og regjeringen
type presidens republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 22 avdelinger (avdelinger, entall, avdelinger); Alta
Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El
Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa,
Jutiapa, Peten, Quetzaltenango, Quiche, Retalhuleu,
Sacatepequez, San Marcos, Santa Rosa, Solola,
Suchitepequez, Totonicapan, Zacapa. Når det gjelder
økonomien til Guatemala, er viktige industriprodukter sukker,
tekstiler og klær, møbler, kjemikalier, petroleum, metaller,
gummi, turisme. Viktige landbruksprodukter er Sukkerrør, mais,
bananer, kaffe, bønner, kardemomme; storfe, sauer, griser,
kyllinger. De viktigste eksportvarene er Sukker, kaffe,
petroleum, klær, bananer, frukt og grønnsaker, kardemomme,
produksjonsprodukter, edelstener og metaller, elektrisitet og de
viktigste eksportpartnerne er USA 34%, El Salvador 11,5%,
Honduras 7,1%, Nicaragua 6%, Costa Rica 4,5%, Mexico
4,3% (2016). De viktigste importvarene er brensel, maskiner
og transportutstyr, byggematerialer, korn, gjødsel, elektrisitet,
mineralske produkter, kjemiske produkter, plastmaterialer og
produkter og de viktigste importpartnerne er USA 38,1%,
Mexico 11%, Kina 9,9%, El Salvador 5%, Panama 4,2%
(2016). Hvor rik er Guatemala og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$8,200 (2017 anslag). Dette er ganske lavt antall. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under



fattigdomsgrensen: 59.3% (2014 anslag).
Kart over Guatemala
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Guinea

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Guinea.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Guinea. Men la oss starte med landflagget Guinea her:
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Guinea - Oversikt:
Hva bør du vite om Guinea? La oss starte med dette:

Guinea er på et vendepunkt etter tiår med autoritær styre siden
å ha sin uavhengighet fra Frankrike i 1958. Sekou Toure styrte
landet som president fra uavhengighet til sin død i 1984.
Lansana Conte kom til makten i 1984 da militæret grep
regjeringen etter Toure død. Generalsekretær Conte organiserte
og vant presidentvalget i 1993, 1998 og 2003, selv om alle
meningsmålingene ble rigget. Ved Contes død i desember 2008
ledet Capt. Moussa Dadis Camara et militærkupp, tok makten
og suspendert grunnloven. Hans uvillighet til å gi til innenlands
og internasjonalt press for å gå ned førte til økte politiske
spenninger som toppet i september 2009 da presidentvaktene
åpnet ild på en oppositionsrally som drepte mer enn 150
personer. I begynnelsen av desember 2009, Camara ble såret i
et mordforsøk og utvist til Burkina Faso. En overgangsregering
ledet av gener Sekouba Konate banet vei for Guinea's overgang
til et fledgling demokrati. Landet holdt sitt første frie og
konkurransedyktige demokratiske president- og valgvalg i
henholdsvis 2010 og 2013, og i oktober 2015 holdt det et
andre påfølgende presidentsvalg. Alpha Conde ble gjenvalgt til
en annen femårsperiode som president i 2015, og
nasjonalforsamlingen ble sittende i januar 2014. Condes første
kabinett er den første sivile regjeringen i Guinea. Landet holdt
en vellykket politisk dialog i august og september 2016 som



førte sammen regjeringen og motstanden mot å håndtere
langvarige spenninger. Sekouba Konate banet vei for Guinea's
overgang til et fledgling demokrati. Landet holdt sitt første frie
og konkurransedyktige demokratiske president- og valgvalg i
henholdsvis 2010 og 2013, og i oktober 2015 holdt det et
andre påfølgende presidentsvalg. Alpha Conde ble gjenvalgt til
en annen femårsperiode som president i 2015, og
nasjonalforsamlingen ble sittende i januar 2014. Condes første
kabinett er den første sivile regjeringen i Guinea. Landet holdt
en vellykket politisk dialog i august og september 2016 som
førte sammen regjeringen og motstanden mot å håndtere
langvarige spenninger. Sekouba Konate banet vei for Guinea's
overgang til et fledgling demokrati. Landet holdt sitt første frie
og konkurransedyktige demokratiske president- og valgvalg i
henholdsvis 2010 og 2013, og i oktober 2015 holdt det et
andre påfølgende presidentsvalg. Alpha Conde ble gjenvalgt til
en annen femårsperiode som president i 2015, og
nasjonalforsamlingen ble sittende i januar 2014. Condes første
kabinett er den første sivile regjeringen i Guinea. Landet holdt
en vellykket politisk dialog i august og september 2016 som
førte sammen regjeringen og motstanden mot å håndtere
langvarige spenninger. og i oktober 2015 holdt et andre
påfølgende presidentsvalg. Alpha Conde ble gjenvalgt til en
annen femårsperiode som president i 2015, og
nasjonalforsamlingen ble sittende i januar 2014. Condes første
kabinett er den første sivile regjeringen i Guinea. Landet holdt
en vellykket politisk dialog i august og september 2016 som
førte sammen regjeringen og motstanden mot å håndtere



langvarige spenninger. og i oktober 2015 holdt et andre
påfølgende presidentsvalg. Alpha Conde ble gjenvalgt til en
annen femårsperiode som president i 2015, og
nasjonalforsamlingen ble sittende i januar 2014. Condes første
kabinett er den første sivile regjeringen i Guinea. Landet holdt
en vellykket politisk dialog i august og september 2016 som
førte sammen regjeringen og motstanden mot å håndtere
langvarige spenninger.

Geografi av Guinea

Hvor på kloden er Guinea?
Plasseringen av dette landet er Vest-Afrika, grenser til Nord-
Atlanterhavet, mellom Guinea-Bissau og Sierra Leone. Totalt
areal på Guinea er 245,857 km2, hvorav 245,717 km2 er land.
Så dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: generelt flatt kystnære,
kupert til fjellinteresse. Det laveste punktet på Guinea er
Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet Mont Nimba 1.752 m.
Og klimaet er generelt varmt og fuktig; monsoonal-type
regntiden (juni til november) med southwesterly vind; tørr
sesong (desember til mai) med nordlig harmattan vind,.

Innbyggere av Guinea



La oss se hvor mange mennesker bor i Guinea. Nummeret
er: 12,413,867 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Fulani (Peul) 32,1%, Malinke
29,8%, Susu 19,8%, Guerze 6,2%, Kissi 4,7%, Toma 2,8%,
annet / nei svar 4,6%. Hva er språkene i Guinea? Fransk
(offisiell). Og religioner: muslimsk 86,2%, kristen 9,7%,
animistisk / annen / ingen 4,1% (2012 est.). Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 18.9 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 61 år. Hvor bor folk i Guinea? Her: Områder med
høyeste tetthet er i vest og sør; interiøret er tynt befolket. De
store byområdene av Guinea er: Conakry (hovedstad) 1.936
millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Guinea
Hovedstaden Guinea er Conakry og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 7 regioner administrative og 1 gouvenorat; Boke,
Conakry, Faranah, Kankan, Kindia, Labe, Mamou,
N'Zerekore. Når det gjelder økonomien til Guinea, er viktige
industriprodukter bauxitt, gull, diamanter, jernmalm;
lysproduksjon, landbruksprodukter. Viktige landbruksprodukter
er ris, kaffe, ananas, mango, palmekjerner, kakao, kassava
(maniok, tapioka), bananer, poteter, søte poteter; storfe, sauer,
geiter; tømmer. De viktigste eksportvarene er bauxitt, gull,
diamanter, kaffe, fisk, landbruksprodukter og de viktigste
eksportpartnerne er Kina 24,6%, Ghana 17,9%, Sveits 10,1%,
UAE 7,7%, Frankrike 5,2%, Spania 4,3%, India 4,1 %



(2016). De viktigste importvarene er petroleumsprodukter,
metaller, maskiner, transportmidler, tekstiler, korn og andre
matvarer og de viktigste importpartnerne er Nederland 14,6%,
Kina 13,5%, India 12,4%, Belgia 8,6%, Frankrike 6,9%, UAE
5,4%, Singapore 4,9% (2016). Hvor rik er Guinea og hvor rik
er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $2,000 (2017 anslag). Dette er et svært lavt
antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 47% (2006 anslag).

Kart over Guinea
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Guinea-Bissau

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Guinea-
Bissau. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert
kart over Guinea-Bissau. Men la oss starte med landflagget
Guinea-Bissau her:
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Guinea-Bissau - Oversikt:
Hva bør du vite om Guinea-Bissau? La oss starte med

dette: Siden independence fra Portugal i 1974 har Guinea-
Bissau opplevd betydelig politisk og militær omveltning. I 1980
opprettet et militærkupp autoritær general Joao Bernardo 'Nino'
Vieira som president. Til tross for at det endelig ble satt inn en
markedsøkonomi og flerpartisystem, ble Vieira regimet preget
av undertrykkelse av politisk opposisjon og rensing av politiske
rivaler. Flere kuppforsøk gjennom 1980-tallet og tidlig på
1990-tallet klarte ikke å unseat ham. I 1994 ble Vieira valgt
som president i landets første frie, flerpartsvalg. En
militærmilitasjon og resulterende borgerkrig i 1998 førte til slutt
til Vieiras opprør i mai 1999. I februar 2000 overgikk en
overgangsregering makt til opposjonsleder Kumba YALA etter
at han ble valgt til president i gjennomsiktig avstemning. I
september 2003, Etter bare tre år på kontoret ble YALA
omstyrt i et blodløst militærkupp, og forretningsmannen
Henrique ROSA ble svoret i som midlertidig president. I 2005
ble tidligere president Vieira gjenvalgt og lovet å forfølge
økonomisk utvikling og nasjonal forsoning; Han ble drept i mars
2009. Malam Bacai Sanha ble valgt i et nødvalg i juni 2009,
men han døde i januar 2012 fra en langsiktig sykdom. Et
militærkupp i april 2012 forhindret Guinea-Bissaus andre runde
presidentvalg - for å fastslå Sanhas etterfølger - fra å ta plass.
Etter mekling av Det økonomiske fellesskap av Vest-afrikanske
stater, overtok en sivil overgangsstyre i 2012 og ble igjen til



Jose Mario VAZ vant et fritt og rettferdig valg i 2014. En
langvarig konflikt mellom fraksjoner i det regjeringske Paigc-
partiet har brakt regjeringen til et politisk dødsfall; Det har vært
fem statsministere siden august 2015.

Geografi av Guinea-Bissau

Hvor på kloden er Guinea-Bissau?
Plasseringen av dette landet er Vest-Afrika, som grenser til
Nord-Atlanterhavet, mellom Guinea og Senegal. Totalt areal på
Guinea-Bissau er 36,125 km2, hvorav 28,120 km2 er land. Så
dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: hovedsakelig lavtliggende kystnære,
med en dyp kjernefylt kystlinje som stiger til savannen i øst;
mange off-shore øyer inkludert Arquipelago Dos Bijagos
bestående av 18 største øyer og mange små øyer. Det laveste
punktet på Guinea-Bissau er Atlanterhavet 0 m, det høyeste
punktet unnamed høyde i den østlige delen av landet 300 m. Og
klimaet er tropisk; generelt varmt og fuktig; monsoonal-type
regntiden (juni til november) med southwesterly vind; tørr
sesong (desember til mai) med nordlige harmattanvindene,.

Innbyggere av Guinea-Bissau
La oss se hvor mange mennesker bor i Guinea-Bissau.



Nummeret er: 1,792,338 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Fulani 28,5%, Balanta
22,5%, Mandinga 14,7%, Papel 9,1%, Manjaco 8,3%,
Beafada 3,5%, Mancanha 3,1%, Bijago 2,1 %, Felupe 1,7%,
Mansoanca 1,4%, Balanta Mane 1%, andre 1,8%, ingen 2,2%
(2008 est.). Hva er språkene i Guinea-Bissau? Crioulo (lingua
franca), portugisisk (offisielt, stort sett brukt som andre eller
tredje språk), Pular Fula språk), Mandingo. Og religioner:
Muslim 45,1%, Christian 22,1%, animist 14,9%, ingen 2%,
uspesifisert 15,9% (2008 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 20.1 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 51 år.
Hvor bor folk i Guinea-Bissau? Her: Omtrent en femtedel av
befolkningen bor i hovedstaden Bissau langs
Atlanterhavskysten; resten er fordelt blant de åtte andre,
hovedsakelig landlige, regioner. De store byområdene av
Guinea-Bissau er: Bissau (hovedstaden) 492 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Guinea-Bissau
Hovedstaden Guinea-Bissau er Bissau og regjeringen type

halvpresident republikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 9 regioner regioes, singular - regiao); Bafata,
Biombo, Bissau, Bolama / Bijagos, Cacheu, Gabu, Oio,
Quinara, Tombali. Når det gjelder økonomien til Guinea-Bissau,
er viktige industriprodukter bearbeiding av landbruksprodukter,
øl, brus. Viktige landbruksprodukter er Ris, mais, bønner,
kassava (maniok, tapioka), cashewnøtter, peanøtter,
palmekjerner, bomull; tømmer; fisk. De viktigste eksportvarene



er fisk, reker; cashewnøtter, peanøtter, palmekjerner, rå og
sagket lumbe og de viktigste eksportpartnerne er India 64,6%,
Vietnam 9,4%, Hviterussland 9,4%, Nigeria 4,7% (2016). De
viktigste importvarene er matvarer, maskiner og transportutstyr,
petroleumsprodukter og de viktigste importpartnerne er
Portugal 44,2%, Senegal 19,2%, Kina 7,2% Pakistan 6,7%,
Nederland 4,4% (2016). Hvor rik er Guinea-Bissau og hvor rik
er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $1,800 (2017 anslag). Dette er et svært lavt
antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 67% (2015 anslag).

Kart over Guinea-Bissau
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Guyana

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Guyana.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Guyana. Men la oss starte med landflagget Guyana her:
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Guyana - Oversikt:
Hva bør du vite om Guyana? La oss starte med dette:

Opprinnelig en nederlandsk koloni i det 17. århundre, ved 1815
Guyana hadde blitt en britisk besittelse. Avskaffelsen av slaveri
førte til bosetting av urbane områder av tidligere slaver og
import av indentured servants fra India for å jobbe
sukkerplantasjene. Den resulterende etnokulturelle splittelsen
har vedvaret og har ført til turbulent politikk. Guyana oppnådde
uavhengighet fra Storbritannia i 1966, og siden da har det blitt
styrt mest av sosialistiske regjeringer. I 1992 ble Cheddi Jagan
valgt som president i det som anses som landets første frie og
rettferdige valg siden uavhengighet. Etter hans død fem år
senere ble kona Janet Jagan president, men sluttet seg i 1999
på grunn av dårlig helse. Hennes etterfølger, Bharrat Jagdeo, ble
valgt i 2001 og igjen i 2006.

Geografi av Guyana

Hvor på kloden er Guyana?
Plasseringen av dette landet er Nord-Sør-Amerika, grenser til



Nord-Atlanterhavet, mellom Surinam og Venezuela. Totalt areal
på Guyana er 214,969 km2, hvorav 196,849 km2 er land. Så
dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: mest rullende høylandet; lav kystnett;
savann i sør. Det laveste punktet på Guyana er Atlanterhavet 0
m, det høyeste punktet Laberintos del Norte på Mount
Roraima 2.775 m. Og klimaet er tropisk; varmt, fuktig,
moderert av nordøst handelsvind; to regntider (mai til august
november til januar).

Innbyggere av Guyana
La oss se hvor mange mennesker bor i Guyana. Nummeret

er: 737,718. Så ikke så mange mennesker bor her. Hvem bor
her? East Indian 39,8%, svart (afrikansk) 29,3%, blandet
19,9%, Amerindisk 10,5%, andre 0,5% (inkluderer portugisisk,
kinesisk, hvit) (2012 est.). Hva er språkene i Guyana? Engelsk
(offisielt), Guyanese kreolsk, amerikansk språk Arawak-
språk), indiske språk (inkludert karibisk Hindustani, en dialekt
av hindi), kinesisk (2014 est.). Og religioner: Protestantisk
34,8% (pinsedag 22,8%, syvende dag adventist 5,4%,
anglikansk 5,2%, metodist 1,4%), hinduistiske 24,8%
Romersk-katolske 7,1%, muslimske 6,8%, Jehovas vitne
1,3%, Rastafarian 0,5%, andre kristne 20,8%, andre 0,9%,
ingen 3,1% (2012 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt?
26.2 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel
av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 68.6 år. Hvor bor folk
i Guyana? Her: befolkningen er tungt konsentrert i nordøst i og



rundt Georgetown, med bemerkelsesverdige konsentrasjoner
langs Berbice-elven mot øst; resten av landet er tynt befolket.
De store byområdene av Guyana er: Georgetown
(hovedstaden) 124 000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Guyana
Hovedstaden Guyana er Georgetown og regjeringen type

parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 10 regioner; Barima-Waini, Cuyuni-Mazaruni,
Demerara-Mahaica, Øst-Berbice-Corentyne, Essequibo-
øyene-Vest-Demerara, Mahaica-Berbice, Pomeroon-
Supenaam, Potaro-Siparuni, Øvre Demerara-Berbice, Øvre
Takutu-Øvre Essequibo. Når det gjelder økonomien til Guyana,
er viktige industriprodukter bauxitt, sukker, risfresing, tømmer,
tekstiler, gullgruvedrift. Viktige landbruksprodukter er
sukkerrør, ris, spiselige oljer; biff, svinekjøtt, fjærfe; reker, fisk.
De viktigste eksportvarene er sukker, gull, bauxitt, alumina, ris,
reker, melasse, rom, tømmer og de viktigste eksportpartnerne
er Canada 30,6%, USA 20,7%, Trinidad og Tobago 11,4%
(2016). De viktigste importvarene er produserer maskiner,
petroleum, mat og de viktigste importpartnerne er Trinidad og
Tobago 29%, USA 27,5%, Kina 7,3%, Surinam 5,5% (2016).
Hvor rik er Guyana og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $8,300 (2017
anslag). Dette er ganske lavt antall. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
35% (2006 anslag).



Kart over Guyana
 

Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Haiti

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Haiti.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Haiti. Men la oss starte med landflagget Haiti her:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
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Haiti - Oversikt:
Hva bør du vite om Haiti? La oss starte med dette: Den

innfødte Taino - som bebodde øya Hispaniola da den ble
oppdaget av Christopher Columbus i 1492 - ble nesten
utryddet av spanske bosettere innen 25 år. På begynnelsen av
1700-tallet etablerte franskmennene en tilstedeværelse på
Hispaniola. I 1697 ceded Spania til fransk den vestlige tredjedel
av øya, som senere ble Haiti. Den franske kolonien, basert på
skogbruk og sukkerrelaterte næringer, ble en av de rikeste i
Karibia, men bare gjennom tung import av afrikanske slaver og
betydelig miljøforringelse. I slutten av det 18. århundre revet
Haitis nesten halv million slaver under Toussaint L'Ouverture.
Etter en langvarig kamp ble Haiti den første postkoloniale
svartledede nasjonen i verden som erklærte sin uavhengighet i
1804. I øyeblikket er det fattigste landet på den vestlige
halvkule, Haiti har opplevd politisk ustabilitet for det meste av
sin historie. Et enormt jordskjelv på 7,0 grader slo Haiti i januar
2010 med et epicenter ca. 25 km vest for hovedstaden Port-
au-Prince. Estimater er at over 300 000 mennesker ble drept
og ca 1,5 millioner igjen hjemløse. Jordskjelvet ble vurdert som
det verste i denne regionen de siste 200 årene. President Michel
Martelly resignerte i februar 2016 og ble erstattet av midlertidig
president Jocelerme Privert. President Jovenel Moise vant
valgene i november 2016 og tok kontor i februar 2017. 5
millioner igjen hjemløse. Jordskjelvet ble vurdert som det verste



i denne regionen de siste 200 årene. President Michel Martelly
resignerte i februar 2016 og ble erstattet av midlertidig president
Jocelerme Privert. President Jovenel Moise vant valgene i
november 2016 og tok kontor i februar 2017. 5 millioner igjen
hjemløse. Jordskjelvet ble vurdert som det verste i denne
regionen de siste 200 årene. President Michel Martelly
resignerte i februar 2016 og ble erstattet av midlertidig president
Jocelerme Privert. President Jovenel Moise vant valgene i
november 2016 og tok kontor i februar 2017.

Geografi av Haiti

Hvor på kloden er Haiti?
Plasseringen av dette landet er Karibien, vestlig en tredjedel av
øya Hispaniola, mellom Karibiskehavet og Nord-Atlanterhavet,
vest for Den dominikanske republikk. Totalt areal på Haiti er
27,750 km2, hvorav 27,560 km2 er land. Så dette er ikke et
stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På
denne måten: hovedsakelig grov og fjellrike. Det laveste punktet
på Haiti er Karibiske hav 0 m, det høyeste punktet Chaine de la
Selle 2.680 m. Og klimaet er tropisk; semiarid hvor fjell i øst
skar av handelsvindene,.

Innbyggere av Haiti
La oss se hvor mange mennesker bor i Haiti. Nummeret er:

10,646,714. Så dette er ikke veldig stor befolkning. Hvem bor
her? svart 95%, mulatto og hvit 5%. Hva er språkene i Haiti?



fransk (offisiell), kreolsk (offisiell). Og religioner: Romersk-
katolsk (offisiell) 54,7%, protestantisk 28,5% (baptist 15,4%,
pinsekost 7,9%, adventist 3%, metodist 1,5%, andre 0,7%),
voodoo (offisiell) 2,1%, andre 4,6%, ingen 10,2%. Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 23 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 64.2 år. Hvor bor folk i Haiti? Her: Ganske
jevn fordeling; Største konsentrasjoner nær kysten. De store
byområdene av Haiti er: PORT-AU-Prince (hovedstad) 2,44
millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Haiti
Hovedstaden Haiti er Port-au-Prince og regjeringen type

halvpresidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 10 avdelinger (avdelinger, entall - departement);
Artibonite, Centre, Grand'Anse, Nippes, Nord, Nord-Est,
Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Est. Når det gjelder økonomien
til Haiti, er viktige industriprodukter tekstiler, sukker raffinering,
mel fresing, sement, lett montering ved hjelp av importerte deler.
Viktige landbruksprodukter er Kaffe, mango, kakao, sukkerrør,
ris, mais, sorghum; tre, vetive. De viktigste eksportvarene er
klær, produserer, oljer, kakao, mango, kaffe og de viktigste
eksportpartnerne er amerikanske 80,8%, Den dominikanske
republikk 5,1% (2016). De viktigste importvarene er mat,
produsert varer, maskiner og transportutstyr, brensel, råvarer og
de viktigste importpartnerne er USA 19,3%, Kina 18,9%, De
nederlandske Antillene 18,1%, Indonesia 6,5%, Colombia
4,8% (2016). Hvor rik er Haiti og hvor rik er folk i dette



landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$1,800 (2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 58.5% (2012 anslag).

Kart over Haiti
 

Vi anbefaler
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Honduras

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Honduras.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Honduras. Men la oss starte med landflagget Honduras her:
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Honduras - Oversikt:
Hva bør du vite om Honduras? La oss starte med dette:

Som en del av Spanias store imperium i den nye verden, ble
Honduras en selvstendig nasjon i 1821. Etter to og et halvt tiår
med det meste militære styre, kom en fritt valgt sivil regjering til
makten i 1982. I løpet av 1980-tallet viste Honduras et
tilfluktssted for anti-Sandinista contras bekjemper den
marxistiske nikaraguanske regjeringen og en alliert med de
salvadoranske regjeringsstyrker som kjemper mot
venstreorienterte guerrillaer. Landet ble ødelagt av orkanen
Mitch i 1998, som drepte rundt 5.600 mennesker og forårsaket
ca $ 2 milliarder i skade. Siden da har økonomien sakte
kommet igjen.

Geografi av Honduras

Hvor på kloden er Honduras?
Plasseringen av dette landet er Mellom-Amerika, som grenser
til Det karibiske hav, mellom Guatemala og Nicaragua, og
grenser til Gulf of Fonseca, mellom El Salvador og Nicaragua.
Totalt areal på Honduras er 112,090 km2, hvorav 111,890 km2

er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: hovedsakelig fjell i
indre, smale kystnære. Det laveste punktet på Honduras er



Karibiske hav 0 m, det høyeste punktet Cerro Las Minas 2.870
m. Og klimaet er subtropisk i lavlandet, temperert i fjell,.

Innbyggere av Honduras
La oss se hvor mange mennesker bor i Honduras.

Nummeret er: 9,038,741. Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? mestizo (blandet amerikansk og
europeisk) 90%, amerikansk 7%, svart 2%, hvit 1%. Hva er
språkene i Honduras? spansk (offisiell), amerindiske dialekter.
Og religioner: Romersk-katolske 46%, protestantiske 41%,
ateist 1%, andre 2%, ingen 9% (2014 est.). Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 23 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 71.2 år. Hvor bor folk i Honduras? Her: fleste beboere
lever i fjellets vestlige halvdel; i motsetning til andre
sentralamerikanske nasjoner er Honduras den eneste med en
urbane befolkning som er fordelt mellom to store sentre -
hovedstaden Tegucigalpa og byen San Pedro Sula; Rio Ulua-
dalen i nord er det eneste tettbefolket lavlandet. De store
byområdene av Honduras er: Tegucigalpa (hovedstaden) 1.123
millioner; San Pedro Sula 852 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Honduras
Hovedstaden Honduras er Tegucigalpa og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 18 avdelinger (departamentos, singular -
departamento); Atlantida, Choluteca, Colon, Comayagua,
Copan, Cortes, El Paraiso, Francisco Morazan, Gracia di Dios,



Intibuca, Islas de la Bahia, La Paz, Lempira, Ocotepeque,
Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro. Når det gjelder
økonomien til Honduras, er viktige industriprodukter
sukkerbehandling, kaffe, vevd og strikketøy, treprodukter,
sigarer. Viktige landbruksprodukter er Bananer, kaffe, sitrus,
mais, afrikansk palm; storfekjøtt; tømmer; reker, tilapia,
hummer, sukker, orientalske grønnsaker. De viktigste
eksportvarene er kaffe, klær, kaffe, reker, bil ledningsnettet,
sigarer, bananer, gull, palmeolje, frukt, hummer, lumbe og de
viktigste eksportpartnerne er US 36,7%, Tyskland 10,7%, El
Salvador 8,6%, Guatemala 6,5%, Nederland 5,4%, Nicaragua
5,3% (2016). De viktigste importvarene er
kommunikasjonsutstyr, maskiner og transport, industrielle
råvarer, kjemiske produkter, drivstoff, matvarer og de viktigste
importpartnerne er USA 32,8%, Kina 14,1 %, Guatemala
8,9%, Mexico 7,3%, El Salvador 5,7% (2016). Hvor rik er
Honduras og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $5,500 (2017 anslag). Dette
er ganske lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 29.6%
(2014).

Kart over Honduras
 



Vi anbefaler
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Hongkong

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Hongkong.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Hongkong. Men la oss starte med landflagget Hongkong her:
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Hongkong - Oversikt:
Hva bør du vite om Hongkong? La oss starte med dette:

Opptatt av Storbritannia i 1841, ble Hong Kong formelt ceded
av Kina året etter; forskjellige tilstøtende land ble lagt til senere i
1800-tallet. I henhold til en avtale undertegnet av Kina og
Storbritannia den 19. desember 1984 ble Hong Kong Hong
Kongs spesielle administrative region i Folkerepublikken Kina
1. juli 1997. I denne avtalen lovet Kina at i sitt "ett land to
system "-formelen, ville ikke sosialistiske økonomiske system i
Kina bli pålagt Hong Kong, og at Hong Kong ville ha en" høy
grad av selvstendighet "i alle saker unntatt utenriks- og
forsvarsforhold for de påfølgende 50 årene.

Geografi av Hongkong

Hvor på kloden er Hongkong?
Plasseringen av dette landet er Øst-Asia, grenser til Sør-
Kinahavet og Kina. Totalt areal på Hongkong er 1,108 km2,
hvorav 1,073 km2 er land. Så dette er ganske lite land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
kupert til fjellet med bratte bakker; lavlandet i nord. Det laveste



punktet på Hongkong er Sør-Kinahavet 0 m, det høyeste
punktet Tai Mo Shan 958 m. Og klimaet er subtropisk monsun;
Kult og fuktig om vinteren, varmt og regnfullt fra våren til
sommeren, varm og solrik i høst.

Innbyggere av Hongkong
La oss se hvor mange mennesker bor i Hongkong.

Nummeret er: 7,191,503 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? Kinesisk 92%, Filippinsk
2,5%, Indonesisk 2,1%, Øvrige 3,4% (2016 est.). Hva er
språkene i Hongkong? Kantonesisk (offisiell) 88,9%, engelsk
(offisiell) 4,3%, Mandarin (offisiell) 1,9%, andre kinesiske
dialekter 3,1%, annen 1,9% (2016 est.). Og religioner:
eklektisk blanding av lokale religioner 90%, kristen 10%. Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 44.4 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 83 år. Hvor bor folk i Hongkong? Her:
Befolkning ganske jevnt fordelt. De store byområdene av
Hongkong er: Hong Kong 7,26 millioner (2014).

Regjeringen og økonomien av Hongkong
Hovedstaden Hongkong er dette er ukjent og regjeringen

type Presidens begrenset demokrati; en spesiell administrativ
region i Folkerepublikken Kina. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - ingen (spesiell administrativ region i
Folkerepublikken Kina). Når det gjelder økonomien til
Hongkong, er viktige industriprodukter tekstiler, klær, turisme,
bank, shipping, elektronikk, plast, leker, klokker, klokker.



Viktige landbruksprodukter er friske grønnsaker og frukt;
fjærfe, svinekjøtt; fisk. De viktigste eksportvarene er elektriske
maskiner og apparater, tekstiler, klær, sko, klokker, leker, plast,
edelstener, trykt materiale og de viktigste eksportpartnerne er
Kina 54,2%, USA 9% (2016). De viktigste importvarene er
råvarer og halvfabrikater, forbruksvarer, kapitalvarer, matvarer,
drivstoff (de fleste er reexported) og de viktigste
importpartnerne er Kina 47,8%, Singapore 6,5%, Japan 6,2%,
USA 5,2%, Sør-Korea 4,9% (2016). Hvor rik er Hongkong
og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $61,000 (2017 anslag). Dette betyr at
folk er rike i gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 19.6%
(2012 anslag).

Kart over Hongkong
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Ungarn

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Ungarn.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Ungarn. Men la oss starte med landflagget Ungarn her:
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Ungarn - Oversikt:
Hva bør du vite om Ungarn? La oss starte med dette:

Ungarn ble et kristent kongerike i 1000 AD og i mange
århundrer tjent som en bulwark mot osmannisk tyrkisk
ekspansjon i Europa. Riket ble til slutt en del av polyglot østro-
ungarske imperiet, som kollapset under første verdenskrig.
Landet falt under kommunistisk styre etter andre verdenskrig. I
1956 ble en opprør og en annonsert tilbaketrekking fra
Warszawa-pakten møtt med et massivt militært inngrep av
Moskva. Under ledelse av Janos Kadar i 1968 begynte Ungarn
å liberalisere sin økonomi og introdusere såkalt "Goulash-
kommunisme". Ungarn holdt sitt første flerparti valg i 1990 og
startet en fri markedsøkonomi. Den kom til NATO i 1999 og
EU fem år senere.

Geografi av Ungarn

Hvor på kloden er Ungarn?
Plasseringen av dette landet er Sentral-Europa, nordvest for
Romania. Totalt areal på Ungarn er 93,028 km2, hvorav



89,608 km2 er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: meste flat
til rullebaner; åser og lave fjell på den slovakiske borde. Det
laveste punktet på Ungarn er Tisza-elven 78 m, det høyeste
punktet Kekes 1 014 m. Og klimaet er temperert; kaldt,
overskyet, fuktig vintre; varme somre for det.

Innbyggere av Ungarn
La oss se hvor mange mennesker bor i Ungarn. Nummeret

er: 9,850,845 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Ungarsk 85,6%, Romani 3,2%,
Tysk 1,9%, Andre 2,6%, Uspesifisert 14,1% (2011 est). Hva
er språkene i Ungarn? Ungarsk (offisiell) 99,6%, Engelsk 16%,
Tysk 11,2%, Russisk 1,6%, Rumensk 1,3% , Fransk 1,2%,
andre 4,2%. Og religioner: romersk-katolske 37,2%,
calvinistiske 11,6%, lutherske 2,2%, gresk-katolske 1,8%,
andre 1,9%, ingen 18,2%, uspesifiserte 27,2% (2011 est.).
Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 42.3 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 76.1 år. Hvor bor folk i Ungarn? Her: En
forholdsvis jevn fordeling over hele landet, med byområder som
tiltrekker seg større og tettere befolkninger. De store
byområdene av Ungarn er: Budapest (hovedstaden) 1,714
millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Ungarn
Hovedstaden Ungarn er Budapest og regjeringen type

parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative



divisjonene - 19 fylker (megyek, singular - megye), 23 byer
med fylkeskommuner (megyei jogu varosok, singular - megyei
jogu varos) og 1 hovedstad (fovaros). Når det gjelder
økonomien til Ungarn, er viktige industriprodukter gruvedrift,
metallurgi, byggematerialer, bearbeidede næringsmidler,
tekstiler, kjemikalier (spesielt farmasøytiske produkter);
kjøretøyer. Viktige landbruksprodukter er Hvete, mais,
solsikkefrø, poteter, sukkerroer; griser, kveg, fjærkre,
meieriprodukter. De viktigste eksportvarene er Apparater og
53,4%, andre produserer 31,2%, matvarer 8,4% , råvarer
3,4%, drivstoff og elektrisitet 3,9% (2012 est.) og de viktigste
eksportpartnerne er Tyskland 28,2%, Romania 5,2%, Slovakia
5%, Østerrike 4,9%, Frankrike 4,8%, Italia 4,8%, Tsjekkia
4,2%, Polen 4,2% ). De viktigste importvarene er maskiner og
utstyr 45,4%, andre produserer 34,3%, drivstoff og elektrisitet
12,6%, næringsmidler 5,3%, råvarer 2,5% (2012) og de
viktigste importpartnerne er Tyskland 4,3%, Østerrike 6,4%,
Kina 6,3%, Polen 5,5%, Slovakia 5,3%, Nederland 4,9%,
Tsjekkia 4,9%, Frankrike 4,8%, Italia 4,8%. Hvor rik er
Ungarn og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her
er BNP per innbygger (PPP): $28,900 (2017 anslag). Dette
betyr at levestandarden er god her. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
14.9% (2015 anslag).

Kart over Ungarn
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Island

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Island.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Island. Men la oss starte med landflagget Island her:
 

Island - Oversikt:
Hva bør du vite om Island? La oss starte med dette: Island

ble avgjort av norske og keltiske (skotske og irske) innvandrere
i løpet av 9. og 10. århundre e.Kr., og har verdens eldste
fungerende lovgivende forsamling, Althingi, etablert i 930. Island
ble senere regjert av Norge og Danmark, uavhengig av over
300 år. . Fallout fra Askja vulkanen i 1875 ødela den islandske
økonomien og forårsaket utbredt hungersnød. I løpet av det

http://mapsguides.com/


neste kvartalet emigriserte 20% av øyas befolkning, for det
meste til Canada og USA. Danmark ga begrenset hjemmestyre
i 1874 og fullførte uavhengighet i 1944. I andre halvdel av
1900-tallet var det betydelig økonomisk vekst drevet
hovedsakelig av fiskeindustrien. Økonomien varierte sterkt etter
at landet kom til Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde i 1994, men Island ble spesielt hardt rammet
av den globale finanskrisen i årene etter 2008. Økonomien er
nå på en oppadgående bane, hovedsakelig drevet av en
turisme- og byggboom. Litteratur, lang levetid og sosial
samhørighet er førstegangs av verdensstandarder.

Geografi av Island

Hvor på kloden er Island?
Plasseringen av dette landet er Nord-Europa, øy mellom
Grønlandshavet og Nord-Atlanterhavet, nordvest for
Storbritannia. Totalt areal på Island er 103,000 km2, hvorav
100,250 km2 er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: meste
plateau spredt med fjelltopper, isfelt; kyst dypt innrykket av
bukter og fjorder. Det laveste punktet på Island er
Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet Hvannadalshnukur



2.110 m (ved Vatnajokullbreen). Og klimaet er temperert;
moderert av North Atlantic Current; milde, vindfulle vintre;
fuktige, kule somre, det.

Innbyggere av Island
La oss se hvor mange mennesker bor i Island. Nummeret

er: 339,747 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? homogen blanding av etterkommere av
norske og kelner 94%, utenlandsk opprinnelse 6%. Hva er
språkene i Island? islandsk, engelsk, nordisk språk, tysk
utbredt. Og religioner: evangelisk lutheransk kirke i Island
(offisiell) 69,9%, romersk-katolsk 3,8%, Reykjavik fri kirke
2,9%, havnarfjorour Fri kirke 2%, Asatru Association 1,1%,
Den uavhengige Congregation 1%, Andre religioner 4%
(Inkludert Zuist og Pentecostal), Ingen 6,1%, Annet eller
uspesifisert 9,2% (2017 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 36.5 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 83.1 år.
Hvor bor folk i Island? Her: Island er nesten helt urbane med
halvparten av befolkningen som ligger i og rundt hovedstaden i
Reykjavik; mindre klynger er primært funnet langs kysten i nord
og vest. De store byområdene av Island er: Reykjavik
(hovedstad) 184 000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Island
Hovedstaden Island er Reykjavik og regjeringen type

parlamentariske republikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 8 regioner; Austurland,



Hofudhborgarsvaedhi, Nordhurland Eystra, Nordhurland
Vestra, Sudhurland, Sudhurnes, Vestfirdir, Vesturland. Når det
gjelder økonomien til Island, er viktige industriprodukter ,
fiskeforedling; aluminiums-smelteverk ;; geotermisk kraft,
vannkraft; medisinske / farmasøytiske produkter. Viktige
landbruksprodukter er Poteter, gulrøtter, grønne grønnsaker,
tomater, agurker ; fårekjøtt, kylling, svinekjøtt, biff,
meieriprodukter; fisketurisme. De viktigste eksportvarene er
fisk og fiskeprodukter (42%), aluminium (38%),
landbruksprodukter, medisinske og medisinske produkter,
ferrosilisium (2015) og de viktigste eksportpartnerne er
Nederland 25,4%, Storbritannia 11,3%, Spania 10,5%, USA
7,8%, Tyskland 7%, Frankrike 6,1%, Norge 5,2% (2016),. De
viktigste importvarene er maskiner og utstyr,
petroleumsprodukter, matvarer, tekstiler og de viktigste
importpartnerne er Tyskland 10,1%, USA 10%, Norge 9,1%,
Nederland 7,5%, Kina 7,4%, Danmark 6,1%, Storbritannia
5,8%. Hvor rik er Island og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $52,100 (2017
anslag). Dette betyr at folk er rike i gjennomsnitt her. La oss
legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Island
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India

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til India.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
India. Men la oss starte med landflagget India her:
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India - Oversikt:
Hva bør du vite om India? La oss starte med dette: Indus

Valley sivilisasjonen, en av verdens eldste, blomstret i 3. og 2.
årtusen f.Kr. og utvidet seg til Nordvest-India. Aryanske
stammer fra nordvest infiltrerte det indiske subkontinentet om
1500 f.Kr. deres fusjon med de tidligere dravidiske innbyggerne
skapte den klassiske indiske kulturen. Maurya-riket i 4. og 3.
århundre f.Kr. - som nådde sin nest under Ashoka - forenet
mye av Sør-Asia. Gyldenalderen innledet av Gupta-dynastiet
(4. til 6. århundre e.Kr.) så en blomstring av indisk vitenskap,
kunst og kultur. Islam spredt over subkontinentet over en
periode på 700 år. I det 10. og 11. århundre invaderte tyrker
og afghanere India og etablerte Delhi sultanatet. På begynnelsen
av 1500-tallet etablerte keiseren Babur Mughal-dynastiet, som
styrte India i mer enn tre århundrer. Europeiske
oppdagelsesreisende begynte å etablere fotfeste i India i løpet
av 1500-tallet. Ved 1800-tallet hadde Storbritannia blitt den
dominerende politiske makt på subkontinentet. Den britiske
indiske hæren spilte en viktig rolle i begge verdenskrigene. År
med voldelig motstand mot britisk regjering, ledet av Mohandas
Gandhi og Jawaharlal Nehru, resulterte til slutt indisk
uavhengighet, som ble gitt i 1947. Storskala felles vold fant sted
før og etter subkontinentspartisjonen i to separate stater - India
og Pakistan. Nabolandene har kjempet tre kriger siden
uavhengighet, den siste var i 1971 og resulterte i at Øst-



Pakistan ble den separate nasjonen i Bangladesh. India' s
atomvåpen tester i 1998 emboldened pakistan for å
gjennomføre sine egne tester samme år. I november 2008
gjennomførte terrorister fra Pakistan en serie samordnede
angrep i Mumbai, Indias økonomiske kapital. Til tross for
presseproblemer som betydelig overbefolkning, miljøforringelse,
omfattende fattigdom og utbredt korrupsjon, øker økonomisk
vekst etter lanseringen av økonomiske reformer i 1991 og en
massiv ungdommelig befolkning Indias fremkomst som en
regional og global makt.

Geografi av India

Hvor på kloden er India?
Plasseringen av dette landet er Sør-Asia, grenser til Arabiahavet
og Bengalbukta, mellom Burma og Pakistan. Totalt areal på
India er 3,287,263 km2, hvorav 2,973,193 km2 er land. Så
dette er veldig stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i
landet? På denne måten: opplandsliv (Deccan-platået) i sør, flat
å rulle rett langs Ganges, ørkener i vest, Himalaya i nord. Det
laveste punktet på India er Indian Ocean 0 m, det høyeste
punktet Kanchenjunga 8 586 m. Og klimaet er varierer fra
tropisk monsun i sør til temperert i nordlig.

Innbyggere av India



La oss se hvor mange mennesker bor i India. Nummeret er:
1,281,935,911 (7/2017 anslag). Så dette er virkelig en stor
befolkning. Hvem bor her? Indo-Aryan 72%, Dravidian 25%,
Mongoloid og andre 3 % (2000). Hva er språkene i India?
Hindi 41%, Bengali 8,1%, Telugu 7,2%, Marathi 7%, Tamil
5,9%, Urdu 5%, Gujarati 4,5%, Kannada 3,7%, Malayalam
3,2%, Oriya 3,2%, Punjabi 2,8%, Assamese 1,3 %, Maithili
1,2%, andre 5,9%. Og religioner: Hindu 79,8%, muslimske
14,2%, kristne 2,3%, sikh 1,7%, andre og uspesifiserte 2%
(2011 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 27.9 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 68.8 år. Hvor bor folk i India?
Her: Med det bemerkelsesverdige unntaket fra ørkenene i
nordvest, inkludert Thar-ørkenen, og fjellkjæren i nord,
eksisterer det en svært høy befolkningstetthet i det meste av
landet; Kjernen til befolkningen er i nord langs Ganges, med
andre elver og kystnære områder som også har store
befolkningskonsentrasjoner.. De store byområdene av India er:
NEW Delhi (hovedstaden) 25703 millioner; Mumbai 21.043
million; Kolkata 11.766 millioner; Bangalore 10,087 millioner;
Chennai 9,62 millioner; Hyderabad 8.944 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av India
Hovedstaden India er New Delhi og regjeringen type

føderale parlamentariske republikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 29 stater og 7 union territorier;
Andaman og Nikobarøyene, Andhra Pradesh, Arunachal
Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadra og



Nagar Haveli, Daman og Diu, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana,
Himachal Pradesh, Jammu og Kashmir, Jharkhand, Karnataka,
Kerala, Lakshadweep , Madhya Pradesh, Maharashtra,
Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Puducherry,
Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura,
Uttar Pradesh, Uttarakhand, Vestbengal. Når det gjelder
økonomien til India, er viktige industriprodukter tekstiler,
kjemikalier, matvareindustri, stål, transportutstyr, sement,
gruvedrift, petroleum, maskiner, programvare, legemidler.
Viktige landbruksprodukter er ris, hvete, oljefrø, bomull, jute,
te, sukkerrør, linser, løk, poteter; meieriprodukter, sauer, geiter,
fjærfe; fisk. De viktigste eksportvarene er petroleumsprodukter,
edelstener, kjøretøyer, maskiner, jern og stål, kjemikalier,
farmasøytiske produkter, frokostblandinger , klær og de
viktigste eksportpartnerne er US 16%, FAE 11,7%, Hong
Kong 5,1% (2,016). De viktigste importvarene er råolje,
edelstener, maskiner, kjemikalier, gjødsel, plast, jern og stål og
de viktigste importpartnerne er Kina 17%, US 5,8%, FAE
5,4%, Saudi Arabia 5,2% , Sveits 4,2% (2016). Hvor rik er
India og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er
BNP per innbygger (PPP): $7,200 (2017 anslag). Dette er
ganske lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 21.9%
(2011 anslag).

Kart over India
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Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
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innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Indonesia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Indonesia. Men la oss starte med landflagget Indonesia her:
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Indonesia - Oversikt:
Hva bør du vite om Indonesia? La oss starte med dette:

Nederlandene begynte å kolonisere Indonesia tidlig på 1700-
tallet; Japan okkuperte øyene fra 1942 til 1945. Indonesia
erklærte sin uavhengighet kort før Japans overgivelse, men det
krevde fire år med noen ganger brutale kampsituasjoner,
intermitterende forhandlinger og FN-mekling før Nederland ble
enige om å overføre suverenitet i 1949. En periode med noen
ganger urettferdig parlamentarisk demokratiet avsluttet i 1957
da president Soekarno erklærte krigsrett og opprettet "Guided
Democracy." Etter et abortiv kupp i 1965 av påståtte
kommunistiske sympatisører ble Soekarno gradvis lettet fra
makten. Fra 1967 til 1998 styrte president Suharto Indonesia
med sin "New Order" -regering. Etter street protester toppled
Suharto i 1998, fantes frie og rettferdige lovvalg i 1999.
Indonesia er nå verdens ' s tredje mest folkerike demokrati,
verdens største arkipelagiske stat, og verdens største muslimske
flertallstasjon. Aktuelle problemer inkluderer: å redusere
fattigdom, forbedre utdanning, forebygge terrorisme,
konsolidere demokrati etter fire tiår med autoritarianisme,
gjennomføre økonomiske og finansielle reformer, korrupsjon,
reformere strafferettssystemet, håndtere klimaendringer og
bekjempe smittsomme sykdommer, spesielt de som er globale
og regional betydning. I 2005 nådde Indonesia en historisk
fredsavtale med væpnede separatister i Aceh, noe som førte til



demokratiske valg i Aceh i desember 2006. Indonesia opplever
fortsatt lavt intensiv væpnet motstand i Papua av den
separatistiske frie Papua-bevegelsen. s største muslimske
flertallstasjon. Aktuelle problemer inkluderer: å redusere
fattigdom, forbedre utdanning, forebygge terrorisme,
konsolidere demokrati etter fire tiår med autoritarianisme,
gjennomføre økonomiske og finansielle reformer, korrupsjon,
reformere strafferettssystemet, håndtere klimaendringer og
bekjempe smittsomme sykdommer, spesielt de som er globale
og regional betydning. I 2005 nådde Indonesia en historisk
fredsavtale med væpnede separatister i Aceh, noe som førte til
demokratiske valg i Aceh i desember 2006. Indonesia opplever
fortsatt lavt intensiv væpnet motstand i Papua av den
separatistiske frie Papua-bevegelsen. s største muslimske
flertallstasjon. Aktuelle problemer inkluderer: å redusere
fattigdom, forbedre utdanning, forebygge terrorisme,
konsolidere demokrati etter fire tiår med autoritarianisme,
gjennomføre økonomiske og finansielle reformer, korrupsjon,
reformere strafferettssystemet, håndtere klimaendringer og
bekjempe smittsomme sykdommer, spesielt de som er globale
og regional betydning. I 2005 nådde Indonesia en historisk
fredsavtale med væpnede separatister i Aceh, noe som førte til
demokratiske valg i Aceh i desember 2006. Indonesia opplever
fortsatt lavt intensiv væpnet motstand i Papua av den
separatistiske frie Papua-bevegelsen. Gjennomføring av
økonomiske og finansielle reformer, korrupsjon, reformering av
strafferettssystemet, tiltak mot klimaendringer og kontroll av
smittsomme sykdommer, særlig de av global og regional



betydning. I 2005 nådde Indonesia en historisk fredsavtale med
væpnede separatister i Aceh, noe som førte til demokratiske
valg i Aceh i desember 2006. Indonesia opplever fortsatt lavt
intensiv væpnet motstand i Papua av den separatistiske frie
Papua-bevegelsen. Gjennomføring av økonomiske og finansielle
reformer, korrupsjon, reformering av strafferettssystemet, tiltak
mot klimaendringer og kontroll av smittsomme sykdommer,
særlig de av global og regional betydning. I 2005 nådde
Indonesia en historisk fredsavtale med væpnede separatister i
Aceh, noe som førte til demokratiske valg i Aceh i desember
2006. Indonesia opplever fortsatt lavt intensiv væpnet motstand
i Papua av den separatistiske frie Papua-bevegelsen.

Geografi av Indonesia

Hvor på kloden er Indonesia?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Asia, skjærgård mellom
Det indiske hav og Stillehavet. Totalt areal på Indonesia er
1,904,569 km2, hvorav 1,811,569 km2 er land. Så dette er
veldig stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet?
På denne måten: mest kystnære lavlandet; større øyer har
innvendige fjell. Det laveste punktet på Indonesia er Indiskhavet
0 m, det høyeste punktet Puncak Jaya 4,884 m. Og klimaet er
tropisk; varmt, fuktig; mer moderat i høylandet.



Innbyggere av Indonesia
La oss se hvor mange mennesker bor i Indonesia.

Nummeret er: 260,580,739 (7/2017 anslag). Så dette landet er
blant de mest folkerike i verden. Hvem bor her? Javanese
40,1%, Sundanesisk 15,5%, Malay 3,7%, Batak 3,6%,
Madurese 3%, Betawi 2,9%, Minangkabau 2,7% , Buginese
2,7%, Bantenese 2%, Banjarese 1,7%, Balinesisk 1,7%,
Acehnese 1,4%, Dayak 1,4%, Sasak 1,3%, Kinesisk 1,2%,
Andre 15% (2010 est.). Hva er språkene i Indonesia? Bahasa
Indonesia ), Engelsk, nederlandsk, lokale dialekter (hvorav det
mest spanske er javanesisk). Og religioner: Muslimsk 87,2%,
protestantisk 7%, romersk-katolsk 2,9%, hinduisk 1,7%, annen
0,9% (inkluderer buddhistisk og konfuciansk), uspesifisert
0,4% (2010 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 30.2 år.
Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 73 år. Hvor bor folk i
Indonesia? Her: Stor konsentrasjon på øya Java, som regnes
som en av de tettest befolkede stedene på jorden; av de ytre
øyene (de som omgir Java og Bali), inneholder Sumatra noen av
de mest betydningsfulle klyngene, særlig i sør nær Selat Sunda,
og langs den nordøstlige kysten nær Medan; Byene Makasar
(Sulawesi), Banjarmasin (Kalimantan) er også tungt befolket.
De store byområdene av Indonesia er: Jakarta (kapital) 10.323
millioner; Surabaya 2,853 millioner; Bandung 2.544 millioner;
Medan 2.204 millioner; Semarang 1,63 millioner; Makassar
1.489 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Indonesia



Hovedstaden Indonesia er Jakarta og regjeringen type
presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 31 provinser (provinsi provinsi, singular -
provinsi), 1 autonom provins, 1 spesiell region (daerah daerah
istimewa, singular - daerah istimewa) og 1 nasjonal hovedstad
(daerah khusus ibukota); Aceh, Bali, Banten, Bengkulu,
Gorontalo, Jakarta Raya, Jambi, Jawa Barat (West Java), Jawa
Tengah (Java), Jawa Timur (Øst Java), Kalimantan Barat (Vest
Kalimantan), Kalimantan Selatan (Sør Kalimantan) Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur (Kalimantan), Kalimantan Utara
(Nord Kalimantan), Kepulauan Bangka Belitung (Bangka
Belitung Islands), Kepulauan Riau (Riau Islands), Lampung,
Maluku, Maluku Utara (Nord Maluku), Nusa Tenggara Barat
(West Nusa Tenggara), Nusa Tenggara Timur (Øst Nusa
Tenggara), Papua, Papua Barat (Vest-Papua), Riau, Sulawesi
Barat (West Sulawesi), Sulawesi Selatan. Når det gjelder
økonomien til Indonesia, er viktige industriprodukter petroleum
og naturgass, tekstiler, bilindustrien, elektriske apparater, klær,
sko, gruvedrift, sement, medisinske instrumenter og apparater,
kunsthåndverk, kjemisk gjødsel, kryssfiner, gummi, foredlet
mat, smykker og turisme. Viktige landbruksprodukter er Gummi
og lignende produkter, palmeolje, fjærfe, biff, skogsprodukter,
reker, kakao, kaffe medisinske urter, essensielle oljer, fisk og
lignende produkter og krydder. De viktigste eksportvarene er
mineralbrensel, animalsk eller vegetabilsk fett (inkluderer
palmeolje), elektriske maskiner, gummi, maskiner og mekaniske
deler og de viktigste eksportpartnerne er Kina 11,6%, USA
11,2%, Japan 11,1%, Singapore 7,8%, India 7%, Malaysia



4,9%, Sør-Korea 4,8% (2016). De viktigste importvarene er
mineralbrensel, kjeler, maskiner og mekaniske deler, elektriske
maskiner, jern og stål, næringsmidler og de viktigste
importpartnerne er Kina 22,9%, Singapore 10,8%, Japan
9,6%, Thailand 6,4%, USA 5,4%, Malaysia 5,4%, Sør-Korea
5% (2016). Hvor rik er Indonesia og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$12,400 (2017 anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
10.9% (2016 anslag).

Kart over Indonesia
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innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Iran.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Iran. Men la oss starte med landflagget Iran her:
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Iran - Oversikt:
Hva bør du vite om Iran? La oss starte med dette: Iran ble

kjent som Persia til 1935, og ble en islamsk republikk i 1979
etter at det styrende monarkiet ble omstyrt og Shah
Mohammad Reza Pahlavi ble tvunget til eksil. Konservative
klientstyrker ledet av ayatollah Ruhollah Khomeini etablerte et
teokratisk regjeringssystem med ultimate politisk autoritet i en
lærde religiøs lærer som ofte refereres til som den øverste leder
som ifølge forfatningen kun er ansvarlig for ekspertforsamlingen
(AOE) - en populært valgt 86-medlems legeme. Amerikanske-
iranske relasjoner ble anstrengt da en gruppe iranske studenter
tok på seg den amerikanske ambassaden i Teheran i november
1979 og holdt ambassadets personell gidsler til midten av januar
1981. USA avsluttet diplomatiske forhold til Iran i april 1980. I
perioden 1980-88 , Iran kjempet en blodig, ubesluttsom krig
med Irak som til slutt utvidet seg til Persia-golfen og førte til
sammenstøt mellom amerikanske marin og iranske militære
styrker. Iran har blitt utpekt som en statssponsor for terrorisme
for sine aktiviteter i Libanon og andre steder i verden, og er
fortsatt underlagt amerikanske, FN og EU økonomiske
sanksjoner og eksportkontroller på grunn av sitt fortsatte
engasjement i terrorisme og bekymringer over mulige militære
dimensjoner av dets atomkraft program. Etter valget av
reformator Hojjat Ol-Eslam Mohammad Khatami som
president i 1997 og en reformistisk Majles (lovgiver) i 2000, ble
det startet en kampanje for å fremme politisk reform som følge



av popular misnøye. Bevegelsen floundered som konservative
politikere, støttet av den øverste leder, uvalgte institusjoner av
autoritet som Guardians Council, og sikkerhetstjenestene
reverserte og blokkerte reformtiltak samtidig som det økte
sikkerhetsundertrykkelsen. Fra og med landsdækkende
kommunale valg i 2003 og fortsette gjennom Majles valg i
2004, gjenopprettet konservative kontroll over Irans valgte
regjeringens institusjoner, som kulminerte med august 2005-
innvielsen av hardliner Mahmud Ahmadi-nejad som president.
Hans kontroversielle gjenvalg i juni 2009 utløste
landsomfattende protester over påstander om valgsvindel, men
protester ble raskt undertrykt. Forverrende økonomiske forhold
som skyldes primært regjeringens mislighold og internasjonale
sanksjoner førte til minst to store økonomisk baserte protester i
juli og oktober 2012, men Irans interne sikkerhetssituasjon var
stabil. President Ahmadi-nejad ' s uavhengige strek sint regime
regime etablering tall, inkludert Supreme Leader, som fører til
konservativ opposisjon mot sin agenda for det siste året av hans
presidentskap, og en fremmedgjøring av hans politiske
tilhengere. I juni 2013 valgte iranere en moderat konservativ
presterende dr. Hasan Fereidun Ruhani til presidentskapet. Han
er et eldre senior medlem i regimet, men har gjort løfter om å
reformere samfunnet og Irans utenrikspolitikk. FNs
sikkerhetsråd har vedtatt en rekke vedtak som ber Iran om å
suspendere sine anriknings- og opparbeideaktiviteter i uran og
overholde IAEAs forpliktelser og ansvar, og i juli 2015 Iran og
de fem faste medlemmer, pluss Tyskland (P5 + 1) undertegnet
den felles overgripende handlingsplanen (Jcpoa), hvorav Iran



ble enige om restriksjoner på sitt nukleare program i motsetning
til sanksjoner. Iran holdt valg i 2016 for AOE og Majles, noe
som resulterte i en konservativ kontrollert AOE og en Majles
som mange iranere oppfatter som mer støttende til Ruhani-
administrasjonen enn den tidligere konservative dominerte
kroppen. Iran vil holde presidentvalget i mai 2017. Ruhani er
for tiden favorisert til å vinne en andre periode.

Geografi av Iran

Hvor på kloden er Iran? Plasseringen
av dette landet er Midtøsten, grenser til Oman-bukten, Persia-
bukten og Kaspiasjøen, mellom Irak og Pakistan. Totalt areal
på Iran er 1,648,195 km2, hvorav 1,531,595 km2 er land. Så
dette er veldig stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i
landet? På denne måten: kuperte, kuperte kanten av Kaspias
kyst ; høyt, sentralt basseng med ørkener, fjell; små,
diskontinuerlige sletter langs begge kyster. Det laveste punktet
på Iran er Kaspiskehavet -28 m, det høyeste punktet Kuh-e
Damavand 5 625 m. Og klimaet er hovedsakelig tørr eller
semiarid, subtropisk langs den.

Innbyggere av Iran
La oss se hvor mange mennesker bor i Iran. Nummeret er:



82,021,564 (7/2017 anslag). Så dette landet er blant de mest
folkerike i verden. Hvem bor her? Persisk, Azeri, Kurd, Lur,
Arabiske,. Hva er språkene i Iran? arabiske, othe. Og
religioner: muslimske (offisielle) 99,4% (shia 90-95%, sunni 5-
10% arabiske, turkiske og tyrkiske stammer persisk (offisiell),
azeri turkisk og turkisk dialekter, kurdiske, Gilaki og
Mazandarani, Luri, Balochi, ), andre (inkluderer zoroastriske,
jødiske og kristne) 0,3%, uspesifisert 0,4% (2011 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 30.3 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 74 år. Hvor bor folk i Iran? Her: befolkningen
er konsentrert i nord, nordvest og vest, noe som reflekterer
plasseringen av zagros og elburz fjellene; De store tørre
områdene i sentrum og østlige deler av landet, rundt ørkenene i
Dasht-e Kavir og Dasht-e Lut, har en mye lavere
befolkningstetthet. De store byområdene av Iran er: Tehran
(hovedstaden) 8.432 millioner; Mashhad 3.014 millioner;
Esfahan 1,88 millioner; Karaj 1,807 millioner; Shiraz 1 661
millioner; Tabriz 1.572 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Iran
Hovedstaden Iran er Teheran og regjeringen type teokratisk

republikk. La oss ta en titt på de administrative divisjonene - 31
provinser (ostanha, singular - ostan); Alborz, Ardabil,
Azarbayjan-e Gharbi (Vest-Aserbajdsjan), Azarbayjan-e
Sharqi (Øst-Aserbajdsjan), Bushehr, Chahar Mahal va
Bakhtiari, Esfahan, Fars, Gilan, Golestan, Hamadan,
Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshah, Khorasan-e Jonubi



(South Khorasan), Khorasan-e Razavi (Razavi Khorasan),
Khorasan-e Shomali (Nordkhorasan), Khuzestan, Kohgiluyeh
va Bowyer Ahmad, Kordestan, Lorestan, Markazi,
Mazandaran, Qazvin, Qom, Semnan, Sistan va Baluchestan,
Teheran , Yazd, Zanjan. Når det gjelder økonomien til Iran, er
viktige industriprodukter , petrokjemikalier, gass, gjødsel,
kaustisk soda, tekstiler, sement og andre byggematerialer,
matvareindustri (spesielt sukkerraffinering og vegetabilsk
oljeproduksjon), jernholdig og ikke-jernholdig
metallproduksjon, våpen. Viktige landbruksprodukter er Hvete,
ris, andre korn, sukkerroer, sukkerrør, frukt, nøtter, bomull;
meieriprodukter, ull; kaviarolje. De viktigste eksportvarene er
petroleum 80% kjemiske og petrokjemiske produkter, frukt og
nøtter, tepper, sement, malm og de viktigste eksportpartnerne er
Kina 30,1%, India 16,7%, Sør-Korea 9,7%, Tyrkia 9,5%,
Japan 6,8% (2016). De viktigste importvarene er industrielle
forsyninger, kapitalvarer, matvarer og andre forbruksvarer,
tekniske tjenester og de viktigste importpartnerne er UAE
27,4%, Kina 13,2%, Tyrkia 7,8%, Sør-Korea 4,3%, Tyskland
4% (2016). Hvor rik er Iran og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $20,000
(2017 anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
18.7% (2007 anslag).

Kart over Iran
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Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Irak.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Irak. Men la oss starte med landflagget Irak her:
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Irak - Oversikt:
Hva bør du vite om Irak? La oss starte med dette: Tidligere

en del av det osmanske riket, irak ble okkupert av Storbritannia
i løpet av første verdenskrig; i 1920 ble det erklært en FN-
mandat under britisk administrasjon. I etapper i løpet av de
neste tolv årene oppnådde Irak sin uavhengighet som et rike i
1932. En "republik" ble utrått i 1958, men i virkeligheten
regjerte en rekke styrker landet før 2003. Det siste var Saddam
Husayn fra 1979 til 2003. Territoriske tvister med Iran førte til
en ufattelig og kostbar åtteårig krig (1980-88). I august 1990
tok Irak opp Kuwait, men ble utvist av US-ledede FN-
koalisjonskrefter under Gulf-krigen i januar-februar 1991. Etter
at Kuwait befriet, påkrevde FNs sikkerhetsråd (UNSC) at Irak
skulle skrape alle masseødeleggelsesvåpen og langvarig våpen,
rekkefølge missiler og å tillate FN-verifikasjonsinspeksjoner.
Fortsatt irakisk manglende overholdelse av resolusjoner fra
FNs styrker i løpet av 12 år førte til den amerikansk ledede
invasjonen av Irak i mars 2003 og utryddelsen av Saddam
Husayn-regimet. Amerikanske styrker forblir i Irak under et
FNs mandat gjennom 2009 og i henhold til en bilateral
sikkerhetsavtale deretter, som bidrar til å yte sikkerhet og til å
trene og veilede irakiske sikkerhetsstyrker. Irak 2005
godkjente irakere en forfatning i en nasjonal folkeavstemning,
og i henhold til dette dokumentet valgte i 2005 en 275-
medlemmars representantskapsregering (COR). Regjeringen



godkjente de fleste kabinetsministrene i mai 2006, og markerte
overgangen til Iraks første konstitusjonelle regjeringen i nesten
et halvt århundre. Nesten ni år etter starten av den andre Gulf-
krigen i Irak, avsluttet USAs militære operasjoner i midten av
desember 2011. I januar 2009 og april 2013, Irak holdt valg til
provinsråd i alle guvernørene, med unntak av de tre som består
av Kurdistan Regional Government og Kirkuk Governorate.
Irak holdt et nasjonalt lovvalg i mars 2010 - ved å velge 325
lovgivere i en utvidet korrespondanse - og etter ni måneders
dødsfall godkjente Riksrevisjonen den nye regjeringen i
desember 2010. I april 2014 holdt irak et nasjonalt lovvalg og
utvidet KORR til 328 lovgivere. Statsminister Nuri al-Maliki
dro sitt bud for en tredje periode på kontoret, noe som gjorde
det mulig for ny premierminister Haydar al-Abadi, en shia-
muslim fra Bagdad, å vinne lovgivende godkjenning av sitt nye
kabinett i september 2014. Siden 2014 har Irak vært engasjert i
en militær kampanje mot ISIS for å gjenvinne territoriet tapt i
den vestlige og nordlige delen av landet.

Geografi av Irak

Hvor på kloden er Irak? Plasseringen
av dette landet er Midtøsten, grenser til Persia, mellom Iran og
Kuwait. Totalt areal på Irak er 438,317 km2, hvorav 437,367



km2 er land. Så dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: hovedsakelig
brede sletter; reedy marshes langs iranske grensen i sør med
store oversvømmede områder; fjell langs grenser med Iran og
Tyrkia. Det laveste punktet på Irak er Persisk Gulf 0 m, det
høyeste punktet Cheekha Dar (Kurdisk for "Black Tent") 3.611
m. Og klimaet er meste ørkenen; milde å kjøle vintre med tørre,
varme, skyløse somre; nordlige fjellområder langs iranske og
tyrkiske grenser opplever kalde vintre med sporadiske tunge
snøer som smelter tidlig i våren, noe som ofte forårsaker
omfattende oversvømmelser i det sentrale og sørlige Irak.

Innbyggere av Irak
La oss se hvor mange mennesker bor i Irak. Nummeret er:

39,192,111 (7/2017 anslag). Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? arabisk 75-80%, kurdisk 15-20%, andre 5%
(inkluderer turkmen, yezidi, shabak, kaka'i, beduin, romani.
Hva er språkene i Irak? Arabisk , sabotansk, sabassisk,
sabasisk-mandaeisk, persisk) arabisk (offisiell), kurdisk
(offisiell), turkmener (tyrkisk dialekt), syriak (neo-arameisk) og
armensk er offisiell i områder hvor morsmålene til disse
språkene utgjør et flertall av befolkningen). Og religioner:
Muslimsk (offisiell) 95-98% (Shia 64-69%, Sunni 29-34%),
Christian 1% (inkluderer katolsk, ortodoks, protestantisk,
assyrisk kirke i øst), andre 1-4%. Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 20 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen -
så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 74.9 år.



Hvor bor folk i Irak? Her: Befolkningen er konsentrert i nord,
sentrum og østlige deler av landet, med mange av de større
byområdene funnet langs store deler av elven Tigris og Eufrat;
Mye av de vestlige og sørlige områdene er enten. De store
byområdene av Irak er: lettbefolket eller ubebodd Bagdad
(hovedstaden) 6 643 millioner; Mosul 1 694 millioner; Erbil
1,166 millioner; Basra 1.019 millioner; Som Sulaymaniyah 1
004 millioner; Najaf 889,000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Irak
Hovedstaden Irak er Baghdad og regjeringen type føderal

republikk. La oss ta en titt på de administrative divisjonene - 18
guvernører (muhafazat, singular - muhafazah (arabisk);
parezgakan, singular - parezga (kurdisk)) og 1 region; Al
Anbar; Al Basrah; Al Muthanna; Al Qadisiyah (Ad Diwaniyah);
En najaf; Arbil (Erbil) (Arabisk), Hewler (Kurdisk); Som
Sulaymaniyah (arabisk), Slemani (kurdisk); Babil; Bagdad;
Dahuk (arabisk), Dihok (kurdisk); Dhi Qar; Diyala; Karbala ';
Kirkuk; Kurdistan Regional Government; Maysan; Ninawa;
Salah ad Din; Varit. Når det gjelder økonomien til Irak, er
viktige industriprodukter petroleum, kjemikalier, tekstiler, lær,
byggematerialer, matvareindustri, gjødsel, metallbearbeiding.
Viktige landbruksprodukter er hvete, bygg, ris, grønnsaker,
datoer, bomull; storfe, sau, fjærfe. De viktigste eksportvarene er
råolje 99%, råmaterialer unntatt drivstoff, mat, levende dyr og
de viktigste eksportpartnerne er Kina 21,9%, India 20,6%,
USA 12,3%, Sør-Korea 10,3%, Italia 6,8%, Hellas 5,4%
(2016). De viktigste importvarene er Mat, medisin, produserer
og de viktigste importpartnerne er Kina 26,9%, Tyrkia 26,6%,



Sør-Korea 5%, USA 4,4%. Hvor rik er Irak og hvor rik er folk
i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $17,000 (2017 anslag). Dette er ganske bra. La oss
legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 23% (2014 anslag).

Kart over Irak
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Irland - Oversikt:
Hva bør du vite om Irland? La oss starte med dette:

Keltiske stammene ankom på øya mellom 600 og 150 f.Kr.
Invitasjoner av nordmenn som begynte på slutten av det 8.
århundre ble endelig avsluttet da kong Brian BORU beseiret
danskerne i 1014. Normanske invasjoner begynte i det 12.
århundre og avstod mer enn sju århundrer Anglo - Irsk kamp
markert av voldsomme opprør og harde repressjoner. Den
irske hungersnøden på midten av 1800-tallet så befolkningen på
øya dråpe med en tredjedel gjennom sult og utvandring. I over
et århundre etter at økningen fortsatte å falle bare for å begynne
å vokse igjen på 1960-tallet. I løpet av de siste 50 årene har
Irlands høye fødselsrate gjort det demografisk en av de yngste
befolkningene i EU. Den moderne irske staten sporer sin
opprinnelse til den mislykkede 1916 påskeagendagens opprør
som berørte flere år med guerrilla krigføring som resulterte i
uavhengighet fra Storbritannia i 1921 for 26 sørlige fylker; seks
nordlige (Ulster) fylker forblir en del av Storbritannia. Dype
sekteriske skillelinjer mellom de katolske og protestantiske
befolkningene og systemisk diskriminering i Nord-Irland brøt ut
i år med vold kjent som "Troubles" som begynte på 1960-tallet.
Irlands regjering var en del av en prosess sammen med
Storbritannias og USAs regjeringer som hjalp megler til
godfredagsavtalen i Nord-Irland i 1998. Dette initierte en ny
fase av samarbeid mellom den irske og den britiske regjeringen.



Irland var nøytral i andre verdenskrig og fortsetter sin politikk
med militær nøytralitet. Irland kom til Det europeiske fellesskap
i 1973 og eurosone-valutaunionen i 1999. De økonomiske
boomårene til den keltiske tigeren (1995-2007) opplevde rask
økonomisk vekst, som kom til en brå slutt i 2008 med
nedbrudd av den irske banken system. I dag er økonomien
gjenopprettet, drevet av store og voksende utenlandske direkte
investeringer, særlig fra amerikanske multinasjonale.

Geografi av Irland

Hvor på kloden er Irland?
Plasseringen av dette landet er Vest-Europa, som okkuperer
fem sjettedel av øya Irland i Nord-Atlanterhavet, vest for
Storbritannia. Totalt areal på Irland er 70,273 km2, hvorav
68,883 km2 er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
hovedsakelig flat til rullende innvendig slett omgitt av robuste
åser og lave fjell; sjøklipper på vestkysten. Det laveste punktet
på Irland er Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet
Carrauntoohil 1,041 m. Og klimaet er temperert maritimt;
endret av North Atlantic Current; milde vintre, kule somre;
konsekvent fuktig; overskyet omtrent halvparten av tiden,.



Innbyggere av Irland
La oss se hvor mange mennesker bor i Irland. Nummeret

er: 5,011,102 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? irsk 82,2%, irske reisende 0,7%,
andre hvite 9,5%, asiatiske 2,1%, svart 1,4%, andre 1,5%,
uspesifisert 2,6% (2016 est.). Hva er språkene i Irland?
Engelsk (offisielt, språket vanligvis brukt), irsk (Gaelic eller
Gaeilge) (offisielt, talt av ca. 39,8% av befolkningen i 2016,
hovedsakelig snakkes i områder langs Irlands vestkysten kjent
som gaeltachtai, som er offisielt anerkjente regioner hvor irsk er
det overordnede språket). Og religioner: Romersk-katolske
78,3%, Irlands kirke 2,7%, andre kristne 1,6%, ortodokse
1,3%, muslimske 1,3%, andre 2,4%, ingen 9,8%, uspesifiserte
2,6% (2016 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 36.8 år.
Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 80.9 år. Hvor bor folk
i Irland? Her: Befolkning Fordelingen er vektet til østsiden av
øya, med den største konsentrasjonen i og rundt Dublin;
befolkningen i vest er liten på grunn av fjellrike land, dårligere
jord, mangel på gode transportruter og færre jobbmuligheter.
De store byområdene av Irland er: Dublin (hovedstaden) 1.169
millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Irland
Hovedstaden Irland er Dublin og regjeringen type

parlamentariske republikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 28 fylker og 3 byer; Carlow,



Cavan, Clare, Kork, Kork, Donegal, Dublin, Dun Laoghaire-
Rathdown, Fingal, Galway, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny,
Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath,
Monaghan, Offaly, Roscommon , Sligo, South Dublin,
Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, Wicklow. Når det
gjelder økonomien til Irland, er viktige industriprodukter ,
kjemikalier, maskinvare og programvare, matvarer, drikkevarer
og brygging; medisinsk utstyr. Viktige landbruksprodukter er
Bygg, poteter, hvete ; biff, meieriprodukter. De viktigste
eksportvarene er maskiner og utstyr, datamaskiner, kjemikalier,
medisinsk utstyr, legemidler; matvarer, animalske produkter og
de viktigste eksportpartnerne er USA 26%, Storbritannia
12,7%, Belgia 12,6%, Tyskland 6,7%, Sveits 5,4%, Nederland
5,1%, Frankrike 4,2% (2016). De viktigste importvarene er
databehandlingsutstyr, annet maskiner og utstyr, kjemikalier,
petroleum og petroleumsprodukter, tekstiler, klær og de
viktigste importpartnerne er Storbritannia 28,8%, USA 15,9%,
Frankrike 12,6%, Tyskland 10,1%, Nederland 4,7% (2016).
Hvor rik er Irland og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $72,600 (2017
anslag). Dette betyr at folk er rike i gjennomsnitt her. La oss
legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 8.2% (2013 anslag).

Kart over Irland
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Man - Oversikt:
Hva bør du vite om Man? La oss starte med dette: En del

av det norske kongeriket av hebridene frem til det 13. århundre
da det ble ceded til Skottland, kom øya under den britiske
kronen i 1765. Aktuelle bekymringer inkluderer gjenoppliving
av det nesten utdøde manx-gælisk språk. Isle of Man er en
britisk kroneavhengighet, men er ikke en del av Storbritannia
eller EU. Den britiske regjeringen forblir imidlertid
konstitusjonelt ansvarlig for sitt forsvar og sin internasjonale
representasjon.

Geografi av Man

Hvor på kloden er Man?
Plasseringen av dette landet er Vest-Europa, øy i Irskhavet,
mellom Storbritannia og Irland. Totalt areal på Man er 572
km2, hvorav 572 km2 er land. Så dette er ganske lite land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
bakker i nord og sør halveres av sentral dalen. Det laveste
punktet på Man er irskhavet 0 m, det høyeste punktet Snaefell



621 m. Og klimaet er temperert; Kule somre og milde vintre;
overskyet omtrent en tredjedel av tiden.

Innbyggere av Man
La oss se hvor mange mennesker bor i Man. Nummeret er:

88,815 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? Hvit 96,5%, Asiatisk / Asiatisk Britisk 1,9%,
Andre 1,5% (2011 est.). Hva er språkene i Man? Engelsk,
Manx Gaelisk (ca. 2% av befolkningen har viss kunnskap). Og
religioner: Protestant (Anglikansk, Metodist, Baptist,
Presbyterian, Vennskapssamfunn), Romersk Katolsk. Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 44.2 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 81.3 år. Hvor bor folk i Man? Her: De fleste
er konsentrert i byer og store byer, hvor Douglas i sørøst er den
største. De store byområdene av Man er: Douglas (hovedstad)
29.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Man
Hovedstaden Man er Douglas og regjeringen type

parlamentarisk demokrati (Tynwald); en Crown-avhengighet av
Storbritannia. La oss ta en titt på de administrative divisjonene -
none; Det er ingen førstegangs administrative divisjoner som
definert av den amerikanske regjeringen, men det er 24 lokale
myndigheter hver med eget valg. Når det gjelder økonomien til
Man, er viktige industriprodukter finansielle tjenester, lett
produksjon, turisme. Viktige landbruksprodukter er
frokostblandinger, grønnsaker; storfe, sauer, griser, fjærfe. De



viktigste eksportvarene er tweeds, sild, bearbeidet skalldyr, biff,
lam og de viktigste eksportpartnerne er dette er ukjent. De
viktigste importvarene er tømmer, gjødsel, fisk og de viktigste
importpartnerne er dette er ukjent. Hvor rik er Man og hvor rik
er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $84,600 (2014 anslag). Dette betyr at folk er
rike i gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Man
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Israel

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Israel.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Israel. Men la oss starte med landflagget Israel her:
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Israel - Oversikt:
Hva bør du vite om Israel? La oss starte med dette: Etter

andre verdenskrig trakk Storbritannia seg ut av sitt mandat til
Palestina, og FN foreslo å dele opp området til arabiske og
jødiske stater, et arrangement som ble avvist av araberne. Ikke
desto mindre ble en israelsk stat deklarert i 1948, og Israel
beseiret de arabiske hærene i en serie kriger som ikke avsluttet
dype spenninger mellom de to sidene. (De territoriene Israel har
okkupert siden 1967-krigen er ikke inkludert i Israels
landsprofil, med mindre annet er nevnt.) Den 25. april 1982
trakk Israel seg fra Sinai-halvøya i henhold til fredstraktaten fra
Israel-Egypt i 1979. I tråd med rammen som ble fastlagt på
Madrid-konferansen i oktober 1991, gjennomførte Israel
bilaterale forhandlinger med palestinske representanter og Syria
for å oppnå et permanent oppgjør med hver. Israel og
palestinske tjenestemenn den 13. september 1993 undertegnet
en prinsipperklæring (også kjent som "Oslo-avtalene"), og
fastslår ideen om en tostatsløsning for deres konflikt og styrer
en midlertidig periode med palestinsk selvstyre. Partene
oppnådde seks ytterligere betydelige midlertidige avtaler mellom
1994 og 1999 for å skape betingelsene for en tostatsløsning,
men de fleste ble aldri fullt ut realisert. Utestående territoriale og
andre tvister med Jordan ble løst i Israel-Jordan-fredstraktaten
26. oktober 1994. Fremskritt mot en endelig statusavtale med
palestinerne ble undergravd av israelsk-palestinsk vold mellom



2001 og februar 2005. Israel ble i 2005 unilateralt løsrevet fra
Gazastripen, evakuere nybyggere og dens militære, samtidig
som de beholder kontroll over de fleste inngangssteder i
Gazastripen. Valget av Hamas til å lede det palestinske
lovgivningsrådet i 2006 frøs midlertidig forbindelsene mellom
Israel og den palestinske myndigheten (PA). Israel har engasjert
seg i en 34-dagers konflikt med Hizballah i Libanon fra juli til
august 2006 og en 23-dagers konflikt med Hamas i Gazastripen
fra desember 2008 til januar 2009. I november 2012 gikk
Israel i en syv-dagers konflikt med Hamas i Gazastripen.
Direkte samtaler med palestinerne sist lansert i juli 2013, men
ble suspendert i april 2014. Samtalene representerte den fjerde
samordnede innsatsen for å løse endelige statusproblemer
mellom sidene siden de først ble diskutert i Camp David i 2000.
Tre måneder senere ble Hamas og andre militante grupper
lanserte raketter til Israel,

Geografi av Israel

Hvor på kloden er Israel? Plasseringen
av dette landet er Midtøsten, grenser til Middelhavet, mellom
Egypt og Libanon. Totalt areal på Israel er 20,770 km2, hvorav
20,330 km2 er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: Negev



ørkenen i sør; lav kystnett; sentrale fjell; Jordan Rift Valley. Det
laveste punktet på Israel er Dødehavet -431 m, det høyeste
punktet Har Meron 1.208 m. Og klimaet er temperert; varmt
og tørt i sørlige og østlige ørkenområder.

Innbyggere av Israel
La oss se hvor mange mennesker bor i Israel. Nummeret er:

8,299,706 (7/2017 anslag) (includes populations of the Golan
Heights of Golan Sub-District and also East Jerusalem, which
was annexed by Israel after 1967). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Jødisk 74,7% (hvorav israelsk født
76,3%, Europa / Amerika / Oseania- født 16,2%, Afrika-født
4,8%, Asia-født 2,7%), ikke-jødisk 25,2% (for det meste
arabisk) (2016 est.). Hva er språkene i Israel? Hebraisk
(offisiell), arabisk (brukes offisielt for arabisk minoritet)
fremmedsprog). Og religioner: Jødisk 74,7%, Muslim 17,7%,
Christian 2%, Druze 1,6%, Øvrig 4% (2016 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 29.9 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 82.5 år. Hvor bor folk i Israel? Her:
Befolkningen konsentrert i og rundt Tel-Aviv, så vel som rundt
Galileahavet; Sør er fortsatt tett befolket med unntak av kysten
av Gulf of Aqaba. De store byområdene av Israel er: Tel Aviv-
Yafo 3 608 millioner; Haifa 1.097 millioner; Jerusalem
(proklamert kapital) 839,000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Israel
Hovedstaden Israel er Jerusalem; Merk: USA anerkjente



Jerusalem som Israels hovedstad i desember 2017 uten å ta
stilling til de israelske suverenitetens spesifikke grenser og
regjeringen type parlamentarisk demokrati. La oss ta en titt på
de administrative divisjonene - 6 distrikter (mehozot, singular-
mehoz); Central, Haifa, Jerusalem, Nord, Sør, Tel Aviv. Når det
gjelder økonomien til Israel, er viktige industriprodukter
høyteknologiske produkter (inkludert luftfart, kommunikasjon,
datamaskinstøttet design og produsenter, medisinsk elektronikk,
fiberoptikk), tre- og papirprodukter, potash og fosfater, mat,
drikkevarer og tobakk, kaustisk soda, sement, legemidler,
konstruksjon, metall produkter, kjemiske produkter, plast, kutt
diamanter, tekstiler, footwea. Viktige landbruksprodukter er ,
grønnsaker, bomull ; biff, fjærfe, meieriprodukter. De viktigste
eksportvarene er maskiner og utstyr, programvare, kutte
diamanter, landbruksprodukter, kjemikalier, tekstiler og klær og
de viktigste eksportpartnerne er US 29,3%, Hong Kong 7,4%,
UK 6,5%, Kina 5,5%, Belgia 4,2% (2016). De viktigste
importvarene er råvarer, militært utstyr, investeringsgoder, ru
diamanter, drivstoff, korn, forbruksvarer og de viktigste
importpartnerne er USA 12,2%, Kina 8,9%, Sveits 6,4%,
Tyskland 6,1%, Belgia 5,9%, Storbritannia 5,5%, Nederland
4,1% , Italia 4% (2016). Hvor rik er Israel og hvor rik er folk i
dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $36,200 (2017 anslag). Dette betyr at levestandarden er
god her. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 22%.



Kart over Israel
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Italia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Italia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
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Italia. Men la oss starte med landflagget Italia her:
 

Italia - Oversikt:
Hva bør du vite om Italia? La oss starte med dette: Italia ble

en nasjonalstat i 1861 da halvøyene i regionen, sammen med
Sardinia og Sicilia, ble forent under kong Victor Emmanuel II.
En epoke med parlamentarisk regjering kom til slutt tidlig på
1920-tallet da Benito Mussolini etablerte et fascistisk diktatur.
Hans allianse med nazistiske Tyskland førte til Italiens nederlag i
andre verdenskrig. En demokratisk republikk erstattet
monarkiet i 1946 og den økonomiske oppfølgingen fulgte. Italia
er et chartermedlem i NATO og Det europeiske økonomiske
fellesskap (EØF) og dets etterfølgende etterfølgere EF og EU.
Det har vært i forkant med europeisk økonomisk og politisk
forening, som ble med i Den økonomiske og monetære union i
1999. Vedvarende problemer inkluderer svak økonomisk
vekst, høy ungdom og kvinneledighet, organisert kriminalitet,
korrupsjon,

Geografi av Italia



Hvor på kloden er Italia?
Plasseringen av dette landet er Sør-Europa, en halvøy som
strekker seg til det sentrale Middelhavet, nordøst for Tunisia.
Totalt areal på Italia er 301,340 km2, hvorav 294,140 km2 er
land. Så dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: meste robuste og fjellrike;
noen sletter, kystnære lavlandet. Det laveste punktet på Italia er
Middelhavet 0 m, det høyeste punktet Mont Blanc (Monte
Bianco) de Courmayeur 4 748 m (en sekundær topp i Mont
Blanc). Og klimaet er overveiende Middelhavet; alpin i langt
nord; varmt, tørt i sør for det.

Innbyggere av Italia
La oss se hvor mange mennesker bor i Italia. Nummeret er:

62,137,802 (7/2017 anslag). Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? italiensk (inkluderer små klynger av tysk-,
fransk- og slovensk-italienere i nord og albansk-italienere og
gresk-italienere i sør). Hva er språkene i Italia? italiensk
(offisiell), tysk (deler av trentino -Alto Adige-regionen er
overveiende tysktalende), fransk (liten fransktalende minoritet i
Valle d'Aosta-regionen), slovensk (slovensktalende minoritet i



Trieste-Gorizia-området). Og religioner: Kristen 80%
(overveldende romersk-katolsk med svært små grupper av
Jehovas vitner og protestanter), muslimer (ca. 800.000 til 1
million), ateist og agnostiker 20%. Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 45.5 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 82.3 år.
Hvor bor folk i Italia? Her: tross for et særegent mønster med
en industriell nord og en agrarisk sør, en ganske jevn
befolkningsfordeling eksisterer over hele landet, med
kystområder, Po-elvedalen og bysentrene (spesielt Milano,
Roma og Napoli), og tiltrekker seg større og tettere
befolkninger. De store byområdene av Italia er: ROME
(kapital) 3,718 millioner; Milano 3.099 millioner; Napoli 2.202
millioner; Torino 1,765 millioner; Palermo 853 000; Bergamo
840 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Italia
Hovedstaden Italia er Roma og regjeringen type

parlamentarisk republik. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 15 regioner (regioni, singular - regione) og 5
autonome regioner (region autonome, singular - regione
autonoma). Når det gjelder økonomien til Italia, er viktige
industriprodukter , maskineri, jern og stål, kjemikalier,
matvareindustri, tekstiler, motorvogner, klær, fottøy, keramikk.
Viktige landbruksprodukter er frukt, grønnsaker, druer, poteter,
sukkerroer, soyabønner, korn, oliven; biff, meieriprodukter;
fisketurisme. De viktigste eksportvarene er engineering
produkter, tekstiler og klær, produksjonsmaskiner,



motorvogner, transportutstyr, kjemikalier; matvarer, drikkevarer
og tobakk; mineraler, ikke-jernholdige metaller og de viktigste
eksportpartnerne er Tyskland 12,6%, Frankrike 10,5%, USA
8,9%, Storbritannia 5,4%, Spania 5%, Sveits 4,6% (2016). De
viktigste importvarene er Ingeniørprodukter, Kjemikalier,
Transportutstyr, Energiprodukter, Mineraler og ikke-jernholdige
metaller, Tekstiler og klær; mat, drikkevarer, tobakk og de
viktigste importpartnerne er Tyskland 16,3%, Frankrike 8,9%,
Kina 7,5%, Nederland 5,5%, Spania 5,3%, Belgia 4,9%
(2016). Hvor rik er Italia og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $38,000 (2017
anslag). Dette betyr at levestandarden er god her. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 29.9% (2012 anslag).

Kart over Italia
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Jamaica

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Jamaica.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Jamaica. Men la oss starte med landflagget Jamaica her:
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Jamaica - Oversikt:
Hva bør du vite om Jamaica? La oss starte med dette: Øya

- oppdaget av Christopher Columbus i 1494 - ble avgjort av
spansk tidlig på 1500-tallet. Den innfødte Taino, som hadde
bodd i Jamaica i århundrer, ble gradvis utryddet og erstattet av
afrikanske slaver. England grep øya i 1655 og etablerte en
plantasjesøkonomi basert på sukker, kakao og kaffe.
Avskaffelsen av slaveri i 1834 frigjorde kvartmiljoen slaver,
hvorav mange ble småbønder. Jamaica økte gradvis sin
uavhengighet fra Storbritannia. I 1958 kom det sammen med
andre britiske karibiske kolonier i å danne Federation of the
West Indies. Jamaica fikk full uavhengighet da den trakk seg
tilbake fra føderasjonen i 1962. Forverrende økonomiske
forhold i løpet av 1970-tallet førte til tilbakevendende vold som
rivaliserende gjenger tilknyttet de store politiske partiene utviklet
seg til kraftige organiserte kriminalnett som er involvert i
internasjonal narkotikasmugling og hvitvasking av penger.
Voldelig kriminalitet, narkotikahandel og fattigdom utgjør
betydelige utfordringer for regjeringen i dag. Likevel, mange
landlige og feriestedområder forblir relativt trygge og bidrar
vesentlig til økonomien.

Geografi av Jamaica



Hvor på kloden er Jamaica?
Plasseringen av dette landet er Karibia, øy i Karibiske hav, sør
for Cuba. Totalt areal på Jamaica er 10,991 km2, hvorav
10,831 km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: fjell, med
smal, diskontinuerlig kystnære. Det laveste punktet på Jamaica
er Karibiske hav 0 m, det høyeste punktet Blå bjergtop 2,256
m. Og klimaet er tropisk; varmt, fuktig; temperert interio
mestadels.

Innbyggere av Jamaica
La oss se hvor mange mennesker bor i Jamaica. Nummeret

er: 2,990,561 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? svart 92,1%, blandet 6,1%,
østindisk 0,8%, andre 0,4% uspesifisert 0,7% (2011 est.). Hva
er språkene i Jamaica? engelsk, engelsk patois. Og religioner:
Protestantiske 64,8%, Guds kirke av Gud, 7,2%, Baptist
6,7%, Guds kirke i Jamaica 4,8%, Guds profetiske kirke 4,5%,
Guds kirke 9,2% Anglikansk 2,8%, United Church 2,1%,
Methodist 1,6%, gjenopplivet 1,4%, brødre 0,9% og moravian
0,7%), romersk-katolske 2,2%, Jehovas vitne 1,9%,
Rastafarian 1,1%, andre 6,5%, ingen 21,3% uspesifisert 2,3%
(2011 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 26 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er



eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 73.7 år. Hvor bor folk i Jamaica?
Her: Befolkningstettheten er høy gjennom hele, men øker i og
rundt Kingston, Montego Bay og Port Esquivel. De store
byområdene av Jamaica er: Kingston (hovedstad) 588 000
(2015).

Regjeringen og økonomien av Jamaica
Hovedstaden Jamaica er Kingston og regjeringen type

parlamentarisk demokrati (parlament) under et konstitusjonelt
monarki; en Commonwealth-rike. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 14 parishes; Clarendon, Hanover,
Kingston, Manchester, Portland, Saint Andrew, Saint Ann,
Saint Catherine, Saint Elizabeth, Saint James, Saint Mary, Saint
Thomas, Trelawny, Westmoreland. Når det gjelder økonomien
til Jamaica, er viktige industriprodukter turisme, bauxitt /
alumina, landbruks-behandling, lys produserer, rum, sement,
metall, papir, kjemiske produkter, telekommunikasjon. Viktige
landbruksprodukter er sukkerrør, bananer, kaffe, sitrus, yams,
ackees, grønnsaker; fjærfe, geiter, melk; skalldyr. De viktigste
eksportvarene er alumina, bauxitt, sukker, rum, kaffe, søtpotet,
drikkevarer, kjemikalier, klær , mineralbrensel og de viktigste
eksportpartnerne er USA 40,8%, Canada 11,9%, Nederland
10,2%, Russland 5,8%, Storbritannia 4,1% (2016). De
viktigste importvarene er Matvarer og andre forbruksvarer,
industrielle forsyninger, drivstoff, deler og tilbehør til
kapitalvarer, maskiner og transportutstyr, byggematerialer og de
viktigste importpartnerne er USA 39% , Trinidad og Tobago
7,2%, Kina 6,4%, Japan 6,2%, Mexico 4,1% (2016). Hvor rik



er Jamaica og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $9,200 (2017 anslag). Dette
er ganske lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 16.5%
(2009 anslag).

Kart over Jamaica
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Japan

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Japan.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Japan. Men la oss starte med landflagget Japan her:
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Japan - Oversikt:
Hva bør du vite om Japan? La oss starte med dette: I 1603,

etter flere tiår med borgerkrig, førte Tokugawa-shogunaten (en
militærledd, dynastisk regjering) en lang periode med relativ
politisk stabilitet og isolasjon fra utenlandsk innflytelse. I over to
århundrer har denne politikken gjort det mulig for Japan å nyte
en blomstring av sin urfolks kultur. Japan åpnet sine porter etter
å ha undertegnet Kanagawa-traktaten med USA i 1854 og
begynte å intensivt modernisere og industrialisere. I slutten av
1800-tallet og tidlig på 20-tallet ble Japan en regional makt som
klarte å beseire styrken til både Kina og Russland. Det
okkuperte Korea, Formosa (Taiwan) og sørlige Sakhalin
Island. I 1931-32 okkuperte Japan Manchuria, og i 1937
lanserte den en fullverdig invasjon av Kina. Japan angrepet
amerikanske styrker i 1941 - utløser Amerika ' s inntreden i
andre verdenskrig - og opptok snart mye av Øst- og Sørøst-
Asia. Etter nederlaget i andre verdenskrig gjenopprettet Japan
seg for å bli en økonomisk makt og en alliert i USA. Mens
keiseren beholder sin trone som et symbol på nasjonal enhet,
har de valgte politikerne faktisk beslutningsprosess. Etter tre tiår
med uovertruffen vekst opplevde Japans økonomi en stor
nedgang på 1990-tallet, men landet er fortsatt en økonomisk
kraft. I mars 2011 ødela Japans sterkeste jordskjelv og en
tilhørende tsunami den nordøstlige delen av Honshu-øya, drepte
tusenvis og skadet flere atomkraftverk. Katastrofen hobblede



landets økonomi og sin energiinfrastruktur, og testet sin evne til
å håndtere humanitære katastrofer.

Geografi av Japan

Hvor på kloden er Japan?
Plasseringen av dette landet er Øst-Asia, øya-kjeden mellom
Nord-Stillehavet og Japans hav øst for den koreanske halvøy.
Totalt areal på Japan er 377,915 km2, hvorav 364,485 km2 er
land. Så dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: hovedsakelig robuste og
fjellrike. Det laveste punktet på Japan er Hachiro-gata -4 m,
det høyeste punktet Mount Fuji 3 776 m. Og klimaet er varierer
fra tropisk i sør til kjølig temperert i nord,.

Innbyggere av Japan
La oss se hvor mange mennesker bor i Japan. Nummeret

er: 126,451,398 (7/2017 anslag). Så dette landet er blant de
mest folkerike i verden. Hvem bor her? Japansk 98,5%,
Korean 0,5%, Kinesisk 0,4%, Andre 0,6%. Hva er språkene i
Japan? Japansk. Og religioner: Shintoisme 79,2%, Buddhisme
66,8% Kristendommen 1,5%, andre 7,1%. Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 47.3 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?



Dette: 85.3 år. Hvor bor folk i Japan? Her: Alle primære og
sekundære regioner med høy befolkningstetthet ligger på
kysten; en tredjedel av befolkningen bor i og rundt Tokyo på
den sentrale sletten (Kanto Plain). De store byområdene av
Japan er: Tokyo (hovedstaden) 38,001 millioner; Osaka-Kobe
20.238 millioner; Nagoya 9,406 millioner; Kitakyushu-Fukuoka
5,51 millioner; Shizuoka-Hamamatsu 3.369 millioner; Sapporo
2.571 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Japan
Hovedstaden Japan er Tokyo og regjeringen type

Parlamentarisk konstitusjonell monarki. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 47 prefectures; Aichi, Akita,
Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu,
Gunma, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa,
Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto,
Kyoto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara,
Niigata, Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Saga, Saitama,
Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokyo, Tottori,
Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi. Når
det gjelder økonomien til Japan, er viktige industriprodukter
blant verdens største og mest teknologisk avanserte
produsenter av motorvogner, elektronisk utstyr, maskin verktøy,
stål og ikke-jernholdige metaller, skip, kjemikalier, tekstiler,
bearbeidede matvarer. Viktige landbruksprodukter er
grønnsaker, ris, fisk, fjærfe, frukt, meieriprodukter, svinekjøtt,
biff, blomster, poteter / taros / yams, sukkerrør, te, belgfrukter,
hvete og bygg. De viktigste eksportvarene er motorkjøretøyer
14,9%; jern og stål produkter 5,4%; halvledere 5%; auto deler



4,8%; kraftproduksjonsmaskiner 3,5%; plastmaterialer 3,3%
(2014 est.) og de viktigste eksportpartnerne er USA 20,2%,
Kina 17,7%, Sør-Korea 7,2%, Hong Kong 5,2%, Thailand
4,3% (2016). De viktigste importvarene er petroleum 16,1%;
flytende naturgass 9,1%; klær 3,8%; halvledere 3,3%; kull
2,4%; lyd og visuelt apparat 1,4% (2014 est.) og de viktigste
importpartnerne er Kina 25,8%, USA 11,4%, Australia 5%,
Sør-Korea 4,1% (2016). Hvor rik er Japan og hvor rik er folk i
dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $42,700 (2017 anslag). Dette betyr at folk er rike i
gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 16.1%
(2013 anslag).

Kart over Japan
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Jersey

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Jersey.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Jersey. Men la oss starte med landflagget Jersey her:
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Jersey - Oversikt:
Hva bør du vite om Jersey? La oss starte med dette: Jersey

og de andre Kanaløyene representerer de siste restene av den
middelalderske Dukedom of Normandy som holdt sving i både
Frankrike og England. Disse øyene var den eneste britiske
jorden okkupert av tyske tropper i andre verdenskrig. Bailiwick
of Jersey er en britisk kroneavhengighet, men er ikke en del av
Storbritannia eller EU. Den britiske regjeringen er imidlertid
konstitusjonelt ansvarlig for sitt forsvar og sin internasjonale
representasjon.

Geografi av Jersey

Hvor på kloden er Jersey?
Plasseringen av dette landet er Vest-Europa, øy i den engelske
kanalen, nordvest for Frankrike. Totalt areal på Jersey er 116
km2, hvorav 116 km2 er land. Så dette er ganske lite land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
forsiktig rullende vanlig med lave, robuste fjell langs
nordkysten.. Det laveste punktet på Jersey er Engelske kanalen



0 m, det høyeste punktet Les Platons 136 m. Og klimaet er
temperert; milde vintre og kule somre,.

Innbyggere av Jersey
La oss se hvor mange mennesker bor i Jersey. Nummeret

er: 98,840 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Jersey 46,4%, Britisk 32,7%, Portugisisk /
Madeiransk 8,2%, Polsk 3,3%, Irsk, Fransk og andre hvite
7,1%, Andre 2,4% (2011 est.). Hva er språkene i Jersey?
Engelsk 94,5% offisiell), portugisisk 4,6%, annen 0,9% (2001
folketelling). Og religioner: protestantisk (anglikansk, baptist,
congregational ny kirke, metodist, presbyterian), romersk-
katolsk. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 38 år. Vi må legge
til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre
enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid
(ved fødselen)? Dette: 81.9 år. Hvor bor folk i Jersey? Her:
ganske jevn fordeling; ingen bemerkelsesverdige trender. De
store byområdene av Jersey er: dette er ukjent.

Regjeringen og økonomien av Jersey
Hovedstaden Jersey er helhelie og regjeringen type

parlamentarisk demokrati (Assembly of the States of Jersey);
en kroneavhengighet av den britiske. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - ingen (britisk kroneavhengighet);
Det er ingen førstegangs administrative divisjoner som definert
av den amerikanske regjeringen, men det er 12 menigheter;
Grouville, Saint Brelade, Saint Clement, Saint Helier, Saint
John, Saint Lawrence, Saint Martin, Saint Mary, Saint Ouen,
Saint Peter, Saint Savior, og Trinity. Når det gjelder økonomien



til Jersey, er viktige industriprodukter turisme, bank og finans,
meieri, elektronikk. Viktige landbruksprodukter er Poteter,
blomkål, tomater; biff, meieriprodukter. De viktigste
eksportvarene er lys industrielle og elektriske varer, meieri
storfe, matvarer, tekstiler, blomster og de viktigste
eksportpartnerne er dette er ukjent. De viktigste importvarene
er maskiner og transportutstyr, produserte varer, matvarer,
mineralbrensel, kjemikalier og de viktigste importpartnerne er
dette er ukjent. Hvor rik er Jersey og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$49,500 (2015 anslag). Dette betyr at folk er rike i
gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Jersey
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Jordan

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Jordan.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Jordan. Men la oss starte med landflagget Jordan her:
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Jordan - Oversikt:
Hva bør du vite om Jordan? La oss starte med dette: Etter

første verdenskrig og oppløsningen av det osmanske riket,
tildelte folkeforbundet Storbritannia et mandat til å styre mye av
Midtøsten. Storbritannia avgrensede en halvautonomisk region i
Transjordan fra Palestina tidlig på 1920-tallet. Området fikk sin
uavhengighet i 1946 og ble deretter det hashemitiske kongeriket
Jordan. Landets langtidshersker, King Hussein (1953-99),
fulgte vellykket konkurrerende press fra store krefter (USA,
Sovjetunionen og Storbritannia), forskjellige arabiske stater,
Israel og en stor intern palestinsk befolkning. Jordan mistet
Vestbredden til Israel i seks-dagers krig i 1967. King Hussein i
1988 avstod permanent jordanske krav til Vestbredden; i 1994
inngikk han en fredsavtale med Israel. Kong Abdallah II, kong
Husseins eldste sønn, antok tronen etter farenes død i 1999.
Han har implementert beskjedne politiske og økonomiske
reformer, blant annet gjennomgangen av en ny valglov tidlig i
2016 før valgvalg i september. Den islamske handlingsfronten,
som er den politiske armen til det jordanske muslimske
brorskapet, kom tilbake til parlamentet med 15 plasser etter å
ha boikotert de to foregående valgene i 2010 og 2013.

Geografi av Jordan



Hvor på kloden er Jordan?
Plasseringen av dette landet er Midt øst, nordvest for Saudi-
Arabia, mellom Israel (i vest) og Irak. Totalt areal på Jordan er
89,342 km2, hvorav 88,802 km2 er land. Så dette er ikke et
stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På
denne måten: meste ørkenplatå i øst, høylandet i vest; Great Rift
Valley skiller østlige og vestlige bredder av Jordan Rive. Det
laveste punktet på Jordan er Dødehavet -431 m, det høyeste
punktet Jabal Umm ad Dami 1,854 m. Og klimaet er mest tørr
ørken; regntiden i vest (november til april) for det.

Innbyggere av Jordan
La oss se hvor mange mennesker bor i Jordan. Nummeret

er: 10,248,069. Så dette er ikke veldig stor befolkning. Hvem
bor her? arabiske 98%, sirkassianske 1%, armenske 1%. Hva
er språkene i Jordan? Arabisk (offisiell), engelsk (allment
forstått mellom øvre og middelklassen). Og religioner:
muslimske 97,2% (offisielt, hovedsakelig sunn), kristen 2,2%
(flertallet gresk-ortodokse, men noen greske og romersk-
katolikker, syrisk ortodokse, koptisk ortodokse, armensk
ortodokse Protestantiske kirkesamfunn), buddhistiske 0,4%,
hinduistiske 0,1%, jødiske. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt?



22.5 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel
av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 74.8 år. Hvor bor folk
i Jordan? Her: Befolkning tungt konsentrert i vest og særlig
nordvest i og rundt hovedstaden i Amman; en stor, men mindre
befolkning er lokalisert i sørvest langs kysten av Aqaba. De
store byområdene av Jordan er: Ammans havn (hovedstaden)
1,155 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Jordan
Hovedstaden Jordan er Amman og regjeringen type

parlamentarisk konstitusjonell monarki. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 12 guvernører (muhafazat, singular -
muhafazah); 'Ajlun, Al' Aqabah, Al Balqa ', Al Karak, Al
Mafraq, Al Asimah (Amman), Tafilah, Az Zarqa', Irbid, Jarash,
Ma'an, Madaba. Når det gjelder økonomien til Jordan, er
viktige industriprodukter turisme, informasjonsteknologi, klær,
gjødsel, potash, fosfat gruvedrift, legemidler, petroleum
raffinering, sement, uorganiske kjemikalier, lett produksjon.
Viktige landbruksprodukter er Sitrus, tomater, agurker, oliven,
jordbær, steinfrukt; sauer, fjærfe, meieri. De viktigste
eksportvarene er tekstiler, gjødsel, potash, fosfater, grønnsaker,
legemidler og de viktigste eksportpartnerne er USA 25,2%,
Saudi Arabia 14,2%, India 8,4%, Irak 6,8%, UAE 5,6%,
Kuwait 5.1% (2016). De viktigste importvarene er Råolje,
raffinerte petroleumsprodukter, maskiner, transportutstyr, jern,
korn og de viktigste importpartnerne er Kina 14%, Saudi
Arabia 11,8% , USA 7,4%, Tyskland 4,8%, Italia 4,7%, UAE
4,4% (2016). Hvor rik er Jordan og hvor rik er folk i dette



landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$12,500 (2017 anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
14.2% (2002 anslag).

Kart over Jordan
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Kasakhstan

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Kasakhstan.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Kasakhstan. Men la oss starte med landflagget Kasakhstan her:
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Kasakhstan - Oversikt:
Hva bør du vite om Kasakhstan? La oss starte med dette:

Etniske kazakhere, en blanding av tyrkiske og mongolske
nomadiske stammer som migrerte til regionen i det 13.
århundre, var sjelden forent som en enkelt nasjon. Området ble
erobret av Russland i det 18. århundre, og Kasakhstan ble en
sovjetrepublikk i 1936. Sovjettpolitikken reduserte antall
etniske kazakhere i 1930-tallet og gjorde det mulig for ikke-
etniske kasakhere å komme ut over innfødte. I løpet av 1950-
tallet og 1960-tallet landbruket "Virgin Lands" -programmet ble
sovjetiske borgere oppfordret til å dyrke Kasakhstans nordlige
beite. Denne innstrømningen av innvandrere (for det meste
russere, men også noen andre deporterte nasjonaliteter)
skjedde videre den etniske blandingen. Ikke-muslimske etniske
minoriteter drog Kasakhstan i stor grad fra midten av 1990-
tallet til midten av 2000-tallet, og et nasjonalt program har
repatriert om en million etniske kazakhere tilbake til
Kasakhstan. Disse trendene har gjort det mulig for kazakhere å
bli flertallet igjen. Dette dramatiske demografiske skiftet har
også undergravet det tidligere religiøse mangfoldet og gjort
landet mer enn 70% muslim. Kasakhstans økonomi er større
enn i alle de andre sentralasiatiske stater, hovedsakelig på grunn
av landets store naturressurser. Aktuelle problemer inkluderer: å
utvikle en sammenhengende nasjonal identitet, utvide utviklingen
av landets store energiressurser og eksportere dem til



verdensmarkeder, diversifisere økonomien, styrke Kasakhstans
økonomiske konkurranseevne og styrke forholdet til
nabolandene og utenlandske krefter. Astana har vært vert for en
internasjonalt anerkjent utstilling i 2017. Den tre måneder lange
Expo 2017, tema Future Energy, var den første slik utstillingen
av et tidligere sovjetland.

Geografi av Kasakhstan

Hvor på kloden er Kasakhstan?
Plasseringen av dette landet er Sentral-Asia, nordvest for Kina;
en liten del vest for elven Ural (Zhayyq) i østligste Europa.
Totalt areal på Kasakhstan er 2,724,900 km2, hvorav
2,699,700 km2 er land. Så dette er veldig stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: stor flat
steppe som strekker seg fra Volga i vest til Altai-fjellene i øst og
fra slettene til vestlige Sibirien i nord til oaser og ørkener i
Sentral-Asia i sør. Det laveste punktet på Kasakhstan er
Vpadina Kaundy -132 m, det høyeste punktet Khan Tangiri
Shyngy (Pik Khan-Tengri) 6 995 m. Og klimaet er kontinentale,
kalde vintre og varme somre, tørr og semiarid.

Innbyggere av Kasakhstan
La oss se hvor mange mennesker bor i Kasakhstan.



Nummeret er: 18,556,698 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? Kasakhstan (Qazaq)
63,1%, Russisk 23,7%, Usbekisk 2,9%, Ukrainsk 2,1%,
Uighur 1,4%, Tatar 1,3% Tyske 1,1%, andre 4,4% (2009 est.).
Hva er språkene i Kasakhstan? Kasakhiske (offisielle, Qazaq)
74% (forstå talespråk), russisk (offisiell, brukt i dagligdags
virksomhet, utpekt "interetnisk kommunikasjonsspråk") 94,4%
) (2009 est.). Og religioner: Muslim 70,2%, Christian 26,2%
(hovedsakelig russisk ortodokse), andre 0,2%, ateist 2,8%,
uspesifisert 0,5% (2009 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 30.6 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 71.1 år.
Hvor bor folk i Kasakhstan? Her: det meste av landet viser en
lav befolkningstetthet, spesielt interiøret; befolkningsklynger
dukker opp i bysamfunn i de nordlige og sørlige delene av
landet. De store byområdene av Kasakhstan er: Almaty 1.523
millioner; Astana (hovedstad) 759 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Kasakhstan
Hovedstaden Kasakhstan er Astana og regjeringen type

presidens republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 14 provinser (oblyslar, singular - oblys) og 2 byer
(qalalar, singular - qala); Almaty (Taldyqorghan), Almaty,
Aqmola (Kokshetau), Aqtobe, Astana, Atyrau, Batys
Qazaqstan [Vest-Kasakhstan] (Oral), Mangghystau (Aqtau),
Ongtustik Qazaqstan [Sør-Kasakhstan] (Shymkent), Pavlodar,
Qaraghandy, Qostanay, Qyzylorda , Shyghys Qazaqstan [Øst-
Kasakhstan] (Oskemen), Soltustik Qazaqstan [Nord-



Kasakhstan] (Petropavl), Zhambyl (Taraz). Når det gjelder
økonomien til Kasakhstan, er viktige industriprodukter olje,
kull, jernmalm, mangan, kromitt, bly, sink, kobber, titan, bauxitt,
gull, sølv, fosfater, svovel, uran, jern og stål; traktorer og annet
landbruksmaskiner, elektriske motorer, byggematerialer. Viktige
landbruksprodukter er Korn (hovedsakelig vårhve og bygg),
poteter, grønnsaker, meloner; husdyr. De viktigste
eksportvarene er olje og oljeprodukter, naturgass, jernholdige
metaller, kjemikalier, maskiner, korn, ull, kjøtt, kull og de
viktigste eksportpartnerne er Italia 20,3%, Kina 11,5%,
Russland 9,5. De viktigste importvarene er Maskiner og utstyr,
metallprodukter, næringsmidler og de viktigste importpartnerne
er Russland 36,2%, Kina 14,5%, Tyskland 5,7%, USA 5,1%
(2016), Tyskland 8,9%, Sveits 7,3%, Frankrike 4,9%. Hvor
rik er Kasakhstan og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $26,100 (2017
anslag). Dette betyr at levestandarden er god her. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 2.7% (2015 anslag).

Kart over Kasakhstan
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Kenya

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Kenya.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Kenya. Men la oss starte med landflagget Kenya her:
 

Kenya - Oversikt:
Hva bør du vite om Kenya? La oss starte med dette:

Stiftende president og frigjørings kampsymbol Jomo Kenyatta
førte Kenya fra uavhengighet i 1963 til sin død i 1978, da
visepresident Daniel MOI tok makten i en konstitusjonell
suksess. Landet var en de facto enpartistat fra 1969 til 1982,
hvorefter den styrende Kenya African National Union (KANU)
endret grunnloven for å gjøre seg til det eneste juridiske partiet i

http://mapsguides.com/


Kenya. MOI tiltrådte internt og eksternt press for politisk
liberalisering i slutten av 1991. Den etnisk fraktured
opposisjonen klarte ikke å løsrive KANU fra makten ved valg i
1992 og 1997, som ble ødelagt av vold og svindel, men ble sett
på som å ha reflektert vilje til Kenyanske folk. President MOI
gikk ned i desember 2002 etter rettferdige og fredelige valg.
Mwai Kibaki, som kjører som kandidat til den multietniske,
united opposition gruppe, National Rainbow Coalition
(NARC), beseiret KANU kandidat Uhuru Kenyatta, sønn av
grunnleggende president Jomo Kenyatta, og antok
presidentskapet etter en kampanje sentrert på en
antikorrupsjons plattform. Kibakis gjenvalg i desember 2007
brakte anklagelser for stemmestyring fra kandidatpartiet Raila
Odinga (Orange Demokratisk Bevegelse) og løsnet to måneder
med vold, hvor ca 1.100 mennesker døde. Den afrikanske
unionsstøttede mekling ledet av tidligere FNs generalsekretær
Kofi Annan i slutten av februar 2008 resulterte i en
maktdelingsoverenskomst som førte til at Odinga kom inn i
regjeringen i statsministerens gjenopprettede posisjon.
Maktdelingsoverenskomsten inneholdt en bred
reformdagsorden, hvor midtpunktet var konstitusjonell reform. I
august 2010, Kenyere antok overveldende en ny grunnlov i en
nasjonal folkeavstemning. Den nye grunnloven introduserte
ytterligere kontroller og balanser til utøvende makt og betydelig
avvikling av makt og ressurser til 47 nyopprettede fylker. Det
fjernet også stillingen som statsminister etter det første
presidentvalget under den nye grunnloven, som skjedde i mars
2013. Uhuru Kenyatta vant valget og ble svoret til kontoret i



april 2013; han begynte på andre sikt i november 2017. Uhuru
Kenyatta vant valget og ble svoret til kontoret i april 2013; han
begynte på andre sikt i november 2017. Uhuru Kenyatta vant
valget og ble svoret til kontoret i april 2013; han begynte på
andre sikt i november 2017.

Geografi av Kenya

Hvor på kloden er Kenya?
Plasseringen av dette landet er Øst-Afrika, som grenser til Det
indiske hav, mellom Somalia og Tanzania. Totalt areal på Kenya
er 580,367 km2, hvorav 569,140 km2 er land. Så dette er
ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet?
På denne måten: lave lavvannsstiger til sentrale høylandet som
er bundet av Great Rift Valley; fruktbar plateau i vest. Det
laveste punktet på Kenya er Indian Ocean 0 m, det høyeste
punktet Mount Kenya 5,199 m. Og klimaet er varierer fra
tropisk langs kysten til tørre i mellom.

Innbyggere av Kenya
La oss se hvor mange mennesker bor i Kenya. Nummeret

er: 47,615,739. Så mange mennesker bor her. Hvem bor her?
Kikuyu 22%, Luhya 14%, Luo 13%, Kalenjin 12%, Kamba
11%, Kisii 6%, Meru 6%, Andre afrikanske 15%, Ikke-



afrikansk (Asiatisk, Europeisk og Arabisk) 1%. Hva er
språkene i Kenya? Engelsk , Kiswahili (offisielt), mange
urfolkspråk. Og religioner: kristne 83% (protestantiske 47,7%,
katolske 23,4%, andre kristne 11,9%), muslimske 11,2%,
traditionalister 1,7%, andre 1,6%, ingen 2,4%, uspesifiserte
0,2% ). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 19.7 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 64.3 år. Hvor bor folk i Kenya?
Her: Befolkning tungt konsentrert i vest langs bredden av Lake
Victoria; Andre områder med høy tetthet inkluderer
hovedstaden i Nairobi, og i sørøst langs Indiske havskysten. De
store byområdene av Kenya er: Nairobi (hovedstaden) 3.915
millioner; Mombassa 1,104 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Kenya
Hovedstaden Kenya er Nairobi og regjeringen type

presidens republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 47 fylker; Baringo, Bomet, Bungoma, Busia,
Elgeyo / Marakwet, Embu, Garissa, Homa Bay, Isiolo,
Kajiado, Kakamega, Kericho, Kiambu, Kilifi, Kirinyaga, Kisii,
Kisumu, Kitui, Kwale, Laikipia, Lamu, Machakos, Makueni,
Mandera , Marsabit, Meru, Migori, Mombasa, Murang'a,
Nairobi, Nakuru, Nandi, Narok, Nyamira, Nyandarua, Nyeri,
Samburu, Siaya, Taita / Taveta, Tana-elven, Tharaka-Nithi,
Trans Nzoia, Turkana, Uasin Gishu , Vihiga, Wajir, West Pokot.
Når det gjelder økonomien til Kenya, er viktige
industriprodukter småskala forbruksvarer (plast, møbler,
batterier, tekstiler, klær, såpe, sigaretter, mel),



landbruksprodukter, hagebruk, olje raffinering; aluminium, stål,
bly; sement, kommersiell skipreparasjon, turisme. Viktige
landbruksprodukter er Te, kaffe, mais, hvete, sukkerrør, frukt,
grønnsaker; meieriprodukter, biff, fisk, svinekjøtt, fjærfe, egg.
De viktigste eksportvarene er te, hagebruksprodukter, kaffe,
petroleumsprodukter, fisk, sement og de viktigste
eksportpartnerne er Uganda 10,1%, Tanzania 8,6%, USA
7,7%, Nederland 7,4%, Storbritannia 7,3%, UAE 4,6% ,
Pakistan 4,5% (2016). De viktigste importvarene er maskiner
og transportutstyr, petroleumsprodukter, motorvogner, jern og
stål, harpiks og plast og de viktigste importpartnerne er Kina
24,1%, India 11,2%, UAE 7,7%, Japan 5,4%. Hvor rik er
Kenya og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her
er BNP per innbygger (PPP): $3,500 (2017 anslag). Dette er et
svært lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 43.4%
(2012 anslag).

Kart over Kenya
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Kiribati

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Kiribati.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Kiribati. Men la oss starte med landflagget Kiribati her:
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Kiribati - Oversikt:
Hva bør du vite om Kiribati? La oss starte med dette:

Gilbert Islands ble et britisk protektorat i 1892 og en koloni i
1915; De ble fanget av japansk i Stillehavskriget i 1941. Makin
og Tarawa øyene var områdene av store amerikanske amfibiske
seire over forankrede japanske garnisoner i 1943. Gilbert
Islands ble tildelt selvstyre i Storbritannia i 1971 og fullførte
uavhengighet i 1979 under det nye navnet Kiribati. USA forlot
alle krav til de sparsomt bebodde Phoenix- og Line Island-
gruppene i en 1979-traktat om vennskap med Kiribati.

Geografi av Kiribati

Hvor på kloden er Kiribati?
Plasseringen av dette landet er Oseania, gruppe av 33
korallatoller i Stillehavet, som strekker seg over ekvatoriet;
hovedstaden Tarawa er omtrent halvveis mellom Hawaii og
Australia. Totalt areal på Kiribati er 811 km2, hvorav 811 km2

er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: for det meste lavtliggende
korallatoler omgitt av omfattende rev. Det laveste punktet på
Kiribati er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet uavhengig
forhøyning på Banaba 81 m. Og klimaet er tropisk; marin, varm



og fuktig, moderert av handelsvind.

Innbyggere av Kiribati
La oss se hvor mange mennesker bor i Kiribati. Nummeret

er: 108,145 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? I-Kiribati 96,2%, I-Kiribati / blandet 1,8%,
Tuvaluan 0,2%, andre 1,8% (2015 est.). Hva er språkene i
Kiribati? I-Kiribati, engelsk (offisiell). Og religioner: Romersk-
katolske 57,3%, Kiribati Forening Kirke 31,3%, Mormon
5,3%, Baha'i 2,1%, Seventh Day Adventist 1,9%, Andre 2,1%
(2015 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 24.6 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 66.5 år. Hvor bor folk i Kiribati?
Her: Består av tre Achipelagos spredt ut over et område
omtrent på størrelse med India; De østlige Linjeøyene og de
sentrale Phoenixøyene er tynt befolket, men de vestlige
Gilbertøyene er noen av de tettest bosatte stedene på jorden,
med den største øya South Tarawa med en befolkningstetthet
som ligner Tokyo eller Hong Kong. De store byområdene av
Kiribati er: Tarawa (hovedstad) 46.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Kiribati
Hovedstaden Kiribati er Tarawa og regjeringen type

Presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 3 geografiske enheter: Gilbert Islands, Line
Islands, Phoenix Islands; Merk: Det er ingen administrative
administrative divisjoner i første rekke, men det er 6 distrikter
(Banaba, Central Gilberts, Line Islands, Northern Gilberts,



Southern Gilberts, Tarawa) og 21 øyråder - en for hver av de
bebodde øyene (Abaiang, Abemama, Aranuka, Arorae,
Banaba, Beru, Butaritari, Kanton, Kiritimati, Kuria, Maiana,
Makin, Marakei, Nikunau, Nonouti, Onotoa, Tabiteuea,
Tabuaeran, Tamana, Tarawa, Teraina). Når det gjelder
økonomien til Kiribati, er viktige industriprodukter ,
kunsthåndverk. Viktige landbruksprodukter er copra,
brødfrukt, fiskefiske. De viktigste eksportvarene er fisk,
kokosnøttprodukter og de viktigste eksportpartnerne er
Marokko 19,8%, Fiji 17,3%, Filippinene 10,2%, USA 10,1%,
Vietnam 7,9%, Australia 4,2% (2016). De viktigste
importvarene er mat, maskiner og utstyr, diverse produserte
varer, drivstoff og de viktigste importpartnerne er Australia
22,9%, NZ 20,9%, Fiji 14,1%, Singapore 10,5%, Japan
8,1%, Kina 6,9% (2016). Hvor rik er Kiribati og hvor rik er
folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $1,900 (2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La
oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,
som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer
og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Kiribati
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Nord-Korea

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Nord-
Korea. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert
kart over Nord-Korea. Men la oss starte med landflagget
Nord-Korea her:
 

Nord-Korea - Oversikt:
Hva bør du vite om Nord-Korea? La oss starte med dette:

Et uavhengig rike for mye av sin lange historie, Korea var
okkupert av Japan begynner i 1905 etter den russisk-japanske
krigen. Fem år senere annekterte Japan formelt hele halvøya.
Etter andre verdenskrig ble Korea delt med den nordlige
halvdelen som kommer under sovjet-sponset kommunistisk
kontroll. Etter å ha sviktet i koreakrigen (1950-53) for å erobre

http://mapsguides.com/


den amerikanske støttede republikken Korea (ROK) i den
sørlige delen med våpen, tok Nordkorea (DPRK) under sin
grunnlegger president KIM Il Sung en politikk med
tilsynelatende diplomatisk og økonomisk "selvtillit" som en
kontroll mot ytre påvirkning. DPRK demoniserte USA som den
ultimate trusselen mot sitt sosiale system gjennom statsfinansiert
propaganda og formet politisk, økonomisk, og militærpolitikk
rundt det kjerneide ideologiske målet om en eventuell forening
av Korea under Pyongyangs kontroll. KIM Il Sungs sønn, KIM
Jong Il, ble offisielt utpekt som sin fars etterfølger i 1980 og
antok en voksende politisk og lederrolle til den eldste KIMs
død i 1994. KIM Jong Un ble offentliggjort som sin fars
etterfølger i 2010. Etter KIM Jong Ils død i 2011, KIM Jong
Un, overtok raskt kraft og har nå tatt på seg mesteparten av sin
fars tidligere titler og plikter. Etter tiår med økonomisk dårlig
forvaltning og ressursmangelallokering har DPRK siden midten
av 1990-tallet hatt kronisk matmangel. I de senere årene har
nordområdene innenlands landbruksproduksjon økt, men faller
fortsatt langt fra å produsere tilstrekkelig mat til å sørge for hele
befolkningen. DPRK begynte å begrense restriksjoner for å
tillate semi-private markeder, startet i 2002, men har gjort få
andre anstrengelser for å møte sitt mål om å forbedre den
generelle levestandarden. Nordkoreas historie om regionale
militære provokasjoner; spredning av militærrelaterte
gjenstander; langdistanse rakettutvikling; WMD-programmer
inkludert test av nukleare enheter i 2006, 2009, 2013, 2016 og
2017; og massive konvensjonelle væpnede styrker har stor
bekymring for det internasjonale samfunnet og har begrenset



DPRKs internasjonale engasjement, særlig økonomisk. Regimet
overholder en politikk som krever samtidig utvikling av sitt
atomvåpenprogram og dets økonomi. s historie av regionale
militære provokasjoner; spredning av militærrelaterte
gjenstander; langdistanse rakettutvikling; WMD-programmer
inkludert test av nukleare enheter i 2006, 2009, 2013, 2016 og
2017; og massive konvensjonelle væpnede styrker har stor
bekymring for det internasjonale samfunnet og har begrenset
DPRKs internasjonale engasjement, særlig økonomisk. Regimet
overholder en politikk som krever samtidig utvikling av sitt
atomvåpenprogram og dets økonomi. s historie av regionale
militære provokasjoner; spredning av militærrelaterte
gjenstander; langdistanse rakettutvikling; WMD-programmer
inkludert test av nukleare enheter i 2006, 2009, 2013, 2016 og
2017; og massive konvensjonelle væpnede styrker har stor
bekymring for det internasjonale samfunnet og har begrenset
DPRKs internasjonale engasjement, særlig økonomisk. Regimet
overholder en politikk som krever samtidig utvikling av sitt
atomvåpenprogram og dets økonomi. spesielt økonomisk.
Regimet overholder en politikk som krever samtidig utvikling av
sitt atomvåpenprogram og dets økonomi. spesielt økonomisk.
Regimet overholder en politikk som krever samtidig utvikling av
sitt atomvåpenprogram og dets økonomi.

Geografi av Nord-Korea



Hvor på kloden er Nord-Korea?
Plasseringen av dette landet er Øst-Asia, nordlig halvdel av den
koreanske halvøya grenser til Korea Bay og Sea of Japan,
mellom Kina og Sør-Korea. Totalt areal på Nord-Korea er
120,538 km2, hvorav 120,408 km2 er land. Så dette er ikke et
stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På
denne måten: hovedsakelig åser og fjell adskilt av dype, smale
daler; bred kystnære i vest, diskontinuerlig i øst. Det laveste
punktet på Nord-Korea er Hav av Japan 0 m, det høyeste
punktet Paektu-san 2,744 m. Og klimaet er temperert, med
nedbør konsentrert om sommeren; lange, bittere vintre,.

Innbyggere av Nord-Korea
La oss se hvor mange mennesker bor i Nord-Korea.

Nummeret er: 25,248,140 (7/2017 anslag). Så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Raskt homogene; Det er et
lite kinesisk samfunn og noen etniske japanske. Hva er
språkene i Nord-Korea? koreanske. Og religioner: tradisjonelt
buddhistiske og konfucianistiske, noen kristne og synkretiske
Chondogyo (Himmelske Vegens religion). Hvor gammel er folk
i gjennomsnitt? 34 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen -
så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 70.7 år.



Hvor bor folk i Nord-Korea? Her: befolkningen konsentrert i
slettene og lavlandet; minst befolkede regioner er de fjellrike
provinsene ved siden av den kinesiske grensen; Største
konsentrasjoner er i de vestlige provinsene, spesielt i bydelen
Pyongyang, og rundt Hungnam og Wonsan i øst. De store
byområdene av Nord-Korea er: Pyongyang (hovedstaden)
2,863 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Nord-Korea
Hovedstaden Nord-Korea er Pyongyang og regjeringen

type enkeltpartistat ; Offisiell statsideologi "Juche" eller
"Nasjonalt selvtillit. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 9 provinser (gjør, entall og flertall) og 2 byer (si,
entall og flertall). Når det gjelder økonomien til Nord-Korea, er
viktige industriprodukter militære produkter; maskinbygging,
elektrisk kraft, kjemikalier; gruvedrift (kull, jernmalm, kalkstein,
magnesitt, grafitt, kobber, sink, bly og edle metaller), metallurgi;
tekstiler, matvareindustrien; turisme. Viktige landbruksprodukter
er ris, mais, poteter, hvete, soyabønner, pulser, biff, svinekjøtt,
egg. De viktigste eksportvarene er mineraler, metallurgiske
produkter, produsenter (inkludert våpen), tekstiler,
landbruksprodukter og fiskeriprodukter og de viktigste
eksportpartnerne er Kina 85,6% (2016). De viktigste
importvarene er petroleum, kokekull, maskiner og utstyr,
tekstiler, korn og de viktigste importpartnerne er Kina 90,3%
(2016). Hvor rik er Nord-Korea og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$1,700 (2015 anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som



omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Nord-Korea
 

Vi anbefaler
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Sør-Korea

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Sør-Korea.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Sør-Korea. Men la oss starte med landflagget Sør-Korea her:
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Sør-Korea - Oversikt:
Hva bør du vite om Sør-Korea? La oss starte med dette: Et

uavhengig rike for mye av sin lange historie, Korea var
okkupert av Japan begynner i 1905 etter den russisk-japanske
krigen. I 1910 annekserte Tokyo formelt hele halvøya. Korea
gjenvarte sin uavhengighet etter Japans overgivelse til USA i
1945. Etter andre verdenskrig ble en demokratisk-basert
regjering (Republikken Korea, ROK) satt opp i den sørlige
halvdelen av den koreanske halvøya mens en kommunistisk stil
regjeringen ble installert i Norden (Demokratiske
Folkerepublikken Korea, DPRK). Under Koreakriget (1950-
53) kjempet amerikanske tropper og FN-styrker sammen med
ROK-soldater for å forsvare Sør-Korea fra en DPRK-invasjon
støttet av Kina og Sovjetunionen. En våpenstilstand fra 1953
delte halvøya langs en demilitarisert sone på omtrent den 38.
parallell. PARK Chung-Hee tok over ledelsen av landet i et
1961-kupp. Under sitt regime, fra 1961 til 1979, oppnådde
Sør-Korea rask økonomisk vekst, med inntekt per innbygger
som stiger til rundt 17 ganger Nord-Korea. Sør-Korea holdt
sitt første gratis presidentvalg under en revidert demokratisk
grunnlov i 1987, med den tidligere ROK-hærens generale ROH
Tae-woo som vinner et nært løp. I 1993 ble KIM Young-sam
(1993-98) den første sivile presidenten i Sørkoreas nye
demokratiske tid. President KIM Dae-jung (1998-2003) vant
Nobels fredspris i 2000 for hans bidrag til det sydkoreanske



demokratiet og hans "Sunshine" -politikk for engasjement med
Nord-Korea. President PARK Geun-hye, datter til tidligere
ROK President PARK Chung-hee, tok i februar kontor som
Sørkoreas første kvinnelige leder. I desember 2016,
Nationalforsamlingen gjennomførte en anklagebevegelse mot
presidentparken over hennes påståtte engasjement i en
korrupsjons- og innflytelsesskandal, umiddelbart suspendering
av presidentens myndigheter. Forfølgelsen ble opprettholdt i
mars 2017, og utløste et tidlig presidentvalg i mai 2017, vunnet
av MOON Jae-in. Sørkorea vil være vertskap for de
olympiske vinterspillene i februar 2018. Diskord med Nord-
Korea har gjennomsyret interkoreanske relasjoner for mye av
det siste tiåret, fremhevet av Nordas angrep på et sørkoreansk
skip og øya i 2010, utveksling av artilleribrann på tvers DMZ i
2015, og flere kjernevirksomhet og rakettester i 2016 og 2017.
utløser et tidlig presidentvalg i mai 2017 vant av MOON Jae-in.
Sørkorea vil være vertskap for de olympiske vinterspillene i
februar 2018. Diskord med Nord-Korea har gjennomsyret
interkoreanske relasjoner for mye av det siste tiåret, fremhevet
av Nordas angrep på et sørkoreansk skip og øya i 2010,
utveksling av artilleribrann på tvers DMZ i 2015, og flere
kjernevirksomhet og rakettester i 2016 og 2017. utløser et tidlig
presidentvalg i mai 2017 vant av MOON Jae-in. Sørkorea vil
være vertskap for de olympiske vinterspillene i februar 2018.
Diskord med Nord-Korea har gjennomsyret interkoreanske
relasjoner for mye av det siste tiåret, fremhevet av Nordas
angrep på et sørkoreansk skip og øya i 2010, utveksling av
artilleribrann på tvers DMZ i 2015, og flere kjernevirksomhet



og rakettester i 2016 og 2017.
Geografi av Sør-Korea

Hvor på kloden er Sør-Korea?
Plasseringen av dette landet er Øst-Asia, sørlige halvparten av
Koreas halvøy grenser til Japan og Gularhavet. Totalt areal på
Sør-Korea er 99,720 km2, hvorav 96,920 km2 er land. Så
dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: hovedsakelig åser og fjell; brede
kystnære i vest og sør. Det laveste punktet på Sør-Korea er
Japans hav 0 m, det høyeste punktet Halla-san 1,950 m. Og
klimaet er temperert, med nedbør tyngre om sommeren enn
vinteren; kaldt vintre,.

Innbyggere av Sør-Korea
La oss se hvor mange mennesker bor i Sør-Korea.

Nummeret er: 51,181,299 (7/2017 anslag). Så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Homogen. Hva er språkene
i Sør-Korea? koreansk, engelsk (mye undervist i ungdoms- og
videregående skole). Og religioner: protestantiske 19,7%,
buddhistiske 15,5%, katolske 7,9%, ingen 56,9%. Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 41.8 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved



fødselen)? Dette: 82.5 år. Hvor bor folk i Sør-Korea? Her:
med ca 70% av landet betraktet fjellrike, er landets befolkning
primært konsentrert i lavlandet, hvor tettheten er ganske høy;
Gyeonggi-provinsen i nordvest, som omgir hovedstaden i Seoul
og inneholder havnen i Incheon, er den tettest befolkede
provinsen; Gangwon i nordøst er minst befolket. De store
byområdene av Sør-Korea er: Seoul (hovedstaden) 9.774
millioner; Busan (Pusan) 3,216 millioner; Incheon (Inch'on)
2.685 millioner; Daegu (Taegu) 2.244 millioner; Daejon
(Taejon) 1.564 millioner; Gwangju (Kwangju) 1.536 millioner
(2015).

Regjeringen og økonomien av Sør-Korea
Hovedstaden Sør-Korea er Seoul; note - Sejong, som

ligger ca 120 km sør for Seoul, blir utviklet som ny hovedstad
og regjeringen type Presidentrepublikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 9 provinser (do, singular og flertall),
6 storbyer (gwangyeoksi, singular og flertall), 1 spesiell by
(teugbyeolsi) og 1 spesiell selvstyrende by (teukbyeoljachisi).
Når det gjelder økonomien til Sør-Korea, er viktige
industriprodukter fiskelektronikk, telekommunikasjon,
bilproduksjon, kjemikalier, skipsbygging, stål. Viktige
landbruksprodukter er Ris, rotkulturer, bygg, grønnsaker, frukt,
storfe, griser, kyllinger, melk, egg,. De viktigste eksportvarene
er Halvledere, petrokjemikalier, bil / auto deler, skip, trådløs
kommunikasjonsutstyr, flatskjerm, stål, elektronikk, plast,
datamaskiner og de viktigste eksportpartnerne er Kina 25,1%,
USA 13,5%, Vietnam 6,6%, Hong Kong 6,6%, Japan 4,9 %
(2016). De viktigste importvarene er råolje /



petroleumsprodukter, halvledere, naturgass, kull, stål,
datamaskiner, trådløst kommunikasjonsutstyr, biler, fine
kjemikalier, tekstiler og de viktigste importpartnerne er Kina
21,4%, Japan 11,7%, USA 10,7%, Tyskland 4,7%. Hvor rik
er Sør-Korea og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $39,400 (2017 anslag).
Dette betyr at levestandarden er god her. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
12.5% (2015 anslag).

Kart over Sør-Korea
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Kosovo

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Kosovo.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Kosovo. Men la oss starte med landflagget Kosovo her:
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Kosovo - Oversikt:
Hva bør du vite om Kosovo? La oss starte med dette: Det

sentrale Balkan var en del av det romerske og byzantinske
imperiet før etniske serbere migrerte til det moderne Kosovos
territorier i det 7. århundre. I middelalderen ble Kosovo
sentrum av et serbisk imperium og så konstruksjonen av mange
viktige serbiske religiøse steder, inkludert mange arkitektonisk
signifikante serbisk ortodokse klostre. Serbiske styrkenes
nederlag i slaget ved Kosovo i 1389 førte til fem århundrer med
osmannisk styre der et stort antall tyrker og albanere flyttet til
Kosovo. Ved slutten av 1800-tallet erstattet albanerne serbere
som den dominerende etniske gruppen i Kosovo. Serbia
reacquired kontroll over regionen fra det osmanske riket under
den første Balkan-krigen av 1912. Etter andre verdenskrig,
Kosovo ' s nåværende grenser ble etablert da Kosovo ble en
selvstendig provins i Serbia i Den sosialistiske føderale
republikken Jugoslavia (SFRY). Til tross for lovgivningsmessige
innrømmelser økte albansk nasjonalisme på 1980-tallet, noe
som førte til oppløp og krever Kosovos uavhengighet. Serber -
mange av dem som så på Kosovo som sitt kulturelle hjerte -
innførte en ny grunnlov i 1989 som revolusjonerte Kosovos
autonome status. Kosovos albanske ledere reagerte i 1991 ved
å organisere en folkeavstemning som erklærer Kosovo
uavhengig. Serbia gjennomførte repressive tiltak mot Kosovar-
albanerne på 1990-tallet, og utfordret en opprør i Kosovo-



Albanerne. Fra og med 1998 gjennomførte Serbia en brutal
kamp mot kampanjer som resulterte i massakrer og massive
utvisning av etniske albanere (noen 800, 000 etniske albanere
ble tvunget fra deres hjem i Kosovo). Etter at internasjonale
forsøk på å formidle konflikten mislyktes, tvang en tremåneders
NATO-militæroperasjon mot Serbia fra mars 1999
tvangsarbere til å godta å trekke sine militære og politistyrker
fra Kosovo. FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244 (1999)
plasserte Kosovo under en overgangsadministrasjon, FNs
midlertidige administrasjonsmisjon i Kosovo (Unmik), i påvente
av en fastsettelse av Kosovos fremtidige status. En FN-ledet
prosess begynte i slutten av 2005 for å avgjøre Kosovos
endelige status. Forhandlingene 2006-07 avsluttet uten avtale
mellom Beograd og Pristina, selv om FN utgav en omfattende
rapport om Kosovos endelige status som godkjente
uavhengighet. Den 17. februar 2008 erklærte Kosovo-
forsamlingen Kosovo uavhengig. Siden da, Over 110 land har
anerkjent Kosovo, og har sluttet seg til en rekke internasjonale
organisasjoner. I oktober 2008 søkte Serbia en rådgivende
mening fra International Court of Justice (ICJ) om lovligheten i
folkeretten om Kosovos uavhengighetserklæring. ICJ utgav den
rådgivende oppfatningen i juli 2010 og bekreftet at Kosovos
uavhengighetserklæring ikke brøt i strid med de generelle
prinsippene i folkeretten, FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244,
eller den konstitusjonelle rammen. Synspunktet var nært
tilpasset Kosovos unike historie og omstendigheter.
Demonstrasjon av Kosovos utvikling i et suverent, multietnisk,
demokratisk land avsluttet det internasjonale samfunnet



perioden med tilsynsautoritet i 2012. Valg ble holdt i Kosovo i
2013 og 2014, på henholdsvis kommunalt og nasjonalt nivå.
Serbia fortsetter å avvise Kosovos uavhengighet, men de to
landene nådde en avtale om å normalisere deres relasjoner i
april 2013 gjennom EU-tilrettelagte samtaler og er for tiden
involvert i gjennomføringsprosessen. Kosovo søker full
integrering i det internasjonale samfunnet, og har fulgt bilaterale
anerkjennelser og eventuelt medlemskap i internasjonale
organisasjoner, som FN, EU og NATO.

Geografi av Kosovo

Hvor på kloden er Kosovo?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Europa, mellom Serbia
og Makedonia. Totalt areal på Kosovo er 10,887 km2, hvorav
10,887 km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: flatt
fluvialbasseng i en høyde på 400-700 m over havet, omgitt av
flere høye fjellkjeder med høyder på 2000 til 2500 m. Det
laveste punktet på Kosovo er Drini i Bardhe / Beli Drim 297 m
(ligger på grensen til Albania ), det høyeste punktet Gjeravica /
Deravica 2,656 m. Og klimaet er påvirket av kontinentale
luftmasser som resulterer i relativt kalde vintre med tungt snøfall



og varme, tørre somre og høstinger; Middelhavs- og
alpinpåvirkninger skaper regional variasjon; maksimal nedbør
mellom oktober og Decembe.

Innbyggere av Kosovo
La oss se hvor mange mennesker bor i Kosovo. Nummeret

er: 1,895,250 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker
bor her. Hvem bor her? Albanere 92,9%, Bosniaks 1,6%,
Serbere 1,5%, Turk 1,1%, Ashkali 0,9%, Egyptisk 0,7% ,
Gorani 0,6%, romani 0,5%, annen / uspesifisert 0,2%. Hva er
språkene i Kosovo? albansk (offisiell) 94,5%, bosnisk 1,7%,
serbisk (offisiell) 1,6%, tyrkisk 1,1%, annen 0,9. Og religioner:
% , Romersk-katolske 2,2%, ortodokse 1,5%, andre 0,07%,
ingen 0,07%, uspesifiserte 0,6% (2011 est.). Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 29.1 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: dette er ukjent. Hvor bor folk i Kosovo? Her:
befolkningsklynger eksisterer over hele landet, den største er i
øst i og rundt hovedstaden i Pristina. De store byområdene av
Kosovo er: Pristina hovedstaden) 207.062 (2014).

Regjeringen og økonomien av Kosovo
Hovedstaden Kosovo er Pristina (Prishtine, Prishtina) og

regjeringen type parlamentariske republikken. La oss ta en titt
på de administrative divisjonene - 38 kommuner (komunat,
singular - komuna (albansk); opstine, singular - opstina
(serbisk)); Decan (Decani), Dragash (Dragas), Ferizaj
(Urosevac), Fushe Kosove (Kosovo Polje), Gjakove



(Dakovica), Gjilan (Gnjilane), Gllogovc (Glogovac), Gracanice
(Gracanica), Hani i Elezit (Deneral Jankovic) Istog (Istok),
Junik, Kacanik, Kamenice, Kline (Klina), Kllokot (Klokot),
Leposaviq (Leposavic), Lipjan (Lipljan), Malisheve (Malisevo),
Mamushe (Mamusa), Mitrovice e Jug (Juzna Mitrovica ) [South
Mitrovica], Mitrovice og Veriut (Severna Mitrovica), Novobred
(Novo Brdo), Obiliq (Obilic), Partesh (Partes), Peje (Pec),
Podujeve (Podujevo), Prishtine (Pristina), Prizren , Rahovec
(Orahovac), Ranillug (Ranilug), Shterpce (Strpce), Shtime
(Stimlje), Skenderaj (Srbica), Suhareke (Suva Reka), Viti
(Vitina), Vushtrri (Vucitrn). Når det gjelder økonomien til
Kosovo, er viktige industriprodukter mineral gruvedrift,
bygningsmaterialer, uedle metaller, lær, maskiner, apparater,
matvarer og drikkevarer, tekstiler. Viktige landbruksprodukter
er Hvete, mais, bær, poteter, paprika, frukt; meieri, husdyr; fisk.
De viktigste eksportvarene er gruvedrift og bearbeidede
metallprodukter, skrapmetall, lærvarer, maskiner, apparater,
fremstilles næringsmidler, drikkevarer og tobakk , vegetabilske
produkter, tekstiler og klær og de viktigste eksportpartnerne er
Albania 24,2%, Makedonia, Den tidligere Yugo Rep på 17,3%,
Tyskland 8,8%, Sveits 7,7%, Bulgaria 7,5%, Nederland 6,9%,
Tyrkia 4,6%, Østerrike 4,4%. De viktigste importvarene er
matvarer, husdyr, tre, petroleum, kjemikalier, maskiner,
mineraler, tekstiler, stein, keramikk og glassprodukter, elektrisk
utstyr og de viktigste importpartnerne er Makedonia, Den
tidligere Yugo Rep på 34,1%, Tyrkia 12%, Tyskland 9,4%,
Albania 7,4%, Slovenia 6,9% , Italia 4,6% (2016). Hvor rik er
Kosovo og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her



er BNP per innbygger (PPP): $10,400 (2017 anslag). Dette er
ganske bra. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 30% (2013 anslag).

Kart over Kosovo
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Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Kuwait.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Kuwait. Men la oss starte med landflagget Kuwait her:
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Kuwait - Oversikt:
Hva bør du vite om Kuwait? La oss starte med dette:

Kuwait har blitt styrt av AL-Sabah-dynastiet siden det 18.
århundre. Trusselen om osmannisk invasjon i 1899 ba Amir
Mubarak AL-Sabah om å søke beskyttelse fra Storbritannia,
ceding utenriks- og forsvarsansvar til Storbritannia til 1961, da
landet oppnådde sin uavhengighet. Kuwait ble angrepet og
oversvømmet av Irak 2. august 1990. Etter flere uker med
luftbombardement, startet en amerikansk ledd FN-koalisjon en
jordovergrep den 23. februar 1991 som frigjort Kuwait om fire
dager. Kuwait brukte mer enn 5 milliarder dollar til å reparere
oljeinfrastruktur skadet i 1990-91. AL-Sabah-familien kom
tilbake til makten i 1991 og etablerte en av de mest uavhengige
lovgiverne i den arabiske verden. Landet opplevde det
historiske valget i 2009 av fire kvinner til sin nasjonalforsamling.
I løpet av 2010-11 opprør og protester over den arabiske
verden, statsløse arabere, kjent som bidoon, arrangerte små
protester i tidlig 2011 som krever statsborgerskap,
arbeidsplasser og andre fordeler som er tilgjengelige for
kuwaitiske statsborgere. Ungdomsaktivistgruppers gjentatte
samlinger i 2011 for avskedigelse av en statsminister betraktet
som korrupte, førte til slutt til sin avgang i slutten av 2011.
Demonstrasjoner fornyet sent i 2012 som følge av Amiri-dekret
om endring av valgloven. Opposisjonen, ledet av en koalisjon
av sunni islamister, tribalister, noen liberaler og utallige
ungdomsgrupper, boikotiserte stort sett lovvalg i 2012 og 2013,



som førte til en lovgiver som var mer mottagelig for regjeringens
agenda. Opposisjonen, som uttrykker sterk opposisjon mot
regjeringens finanspolitiske reformer, deltok imidlertid i
Nasjonalforsamlingsvalget i november 2016 og vant nesten
halvparten av stillingene.

Geografi av Kuwait

Hvor på kloden er Kuwait?
Plasseringen av dette landet er Midtøsten, grenser til Persia,
mellom Irak og Saudi-Arabia. Totalt areal på Kuwait er 17,818
km2, hvorav 17,818 km2 er land. Så dette er ganske lite land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
flatt til litt bølgende ørken vanlig. Det laveste punktet på Kuwait
er Persisk Gulf 0 m, det høyeste punktet 3,6 km W. av Al-
Salmi Border Post 300 m. Og klimaet er tørr ørken; intenst
varme somre; kort, kjølig vintre.

Innbyggere av Kuwait
La oss se hvor mange mennesker bor i Kuwait. Nummeret

er: 2,875,422 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Kuwaitiske 31,3%, andre arabiske
27,9%, asiatisk 37,8%, afrikansk 1,9%, andre 1,1%
(inkluderer europeiske, nordamerikanske, Sør-Amerika, og



australsk) (2013 est.). Hva er språkene i Kuwait? Arabisk
(offisielt), engelsk utbredt. Og religioner: muslimske (offisiell)
76,7%, kristen 17,3%, annen og uspesifisert 5,9%. Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 29.3 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 78.2 år. Hvor bor folk i Kuwait? Her: Tetteste
bosetning ligger langs Persia-bukten, særlig i Kuwait by og på
Bubiyan Island; betydelige befolkningstråder strekker seg sør
og vest langs motorveier som utstråler fra hovedstaden, særlig i
den sørlige halvdelen av landet. De store byområdene av
Kuwait er: Kuwait (hovedstaden) 2.779 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Kuwait
Hovedstaden Kuwait er Kuwait by og regjeringen type

konstitusjonell monarki. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 6 governorates (muhafazat, singular - muhafazah);
Al Ahmadi, Al Asimah, Al Farwaniyah, Al Jahra, Hawalli,
Mubarak al Kabi. Når det gjelder økonomien til Kuwait, er
viktige industriprodukter , petrokjemi, sement, skipsbygging og
reparasjon, vannavsalting, matvarebehandling, byggematerialer.
Viktige landbruksprodukter er Fiskeolje. De viktigste
eksportvarene er olje og raffinerte produkter, gjødsel og de
viktigste eksportpartnerne er Sør-Korea 16,8%, Kina 14,4%,
Japan 9,6%, India 9,2%, USA 7,5%, Singapore 5,6% ). De
viktigste importvarene er mat, byggematerialer, kjøretøy og
deler, klær og de viktigste importpartnerne er Kina 14,1%,
USA 11,9%, UAE 8,3%, Japan 6,5%, Tyskland 6,2%, India
5,4%, Italia 5%, Saudi Arabia 4,4%, Sør-Korea 4,4% ). Hvor



rik er Kuwait og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $69,700 (2017 anslag).
Dette betyr at folk er rike i gjennomsnitt her. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
ukjent%.

Kart over Kuwait
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Kirgisistan. Men la oss starte med landflagget Kirgisistan her:
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Kirgisistan - Oversikt:
Hva bør du vite om Kirgisistan? La oss starte med dette: Et

sentralasiatisk land med utrolig naturlig skjønnhet og stolte
nomadiske tradisjoner, var størstedelen av det nåværende
Kirgisistans territorium formelt annektert til det russiske imperiet
i 1876. Den kirgisiske iscenesatt en stor opprør mot det
tsaristiske imperiet i 1916 hvor nesten en sjettedel av den
kirgisiske befolkningen ble drept. Kirgisistan ble en
sovjetrepublikk i 1936 og oppnådde uavhengighet i 1991 da
Sovjetunionen oppløses. Landsdækkende demonstrasjoner i
2005 og 2010 førte til at Kyrgyzstans første to presidenter,
Askar Akaev og Kurmanbek Bakiev, ble forvirret. I 2017 ble
Almazbek Atambaev den første kyrgyzstanske presidenten til å
gå ned etter å ha betalt full sikt etter behov i landets
konstitusjon. Tidligere statsminister og regjerende
sosialdemokratiske parti i Kirgisistan-medlemmet Sooronbay
Jeenbekov erstattet ham etter å ha vunnet presidentvalget i
oktober 2017 som var den mest konkurransedyktige i
Kirgisistan historie, selv om det ble ødelagt av påstander om
ulovlig regjeringstiltak til fordel for Jeenbekov. Presidenten har
store myndigheter som statsoverhode, selv om statsministeren
fører tilsyn med Kirgisistans regjering og velger de fleste
kabinettmedlemmer. Presidenten representerer landet
internasjonalt og kan undertegne eller veto lovene, ringe til
nyvalg og nominere høyesterettsdommere, kabinetsmedlemmer



for stillinger knyttet til sikkerhet eller forsvar, og mange andre
høyt stillte stillinger. Fortsatte bekymringer for Kirgisistan
inkluderer banen for demokratisering, endemisk korrupsjon,
fattige interetniske relasjoner,

Geografi av Kirgisistan

Hvor på kloden er Kirgisistan?
Plasseringen av dette landet er Sentral-Asia, vest for Kina, sør
for Kasakhstan. Totalt areal på Kirgisistan er 199,951 km2,
hvorav 191,801 km2 er land. Så dette er ikke et stort land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
tinder av Tien Shan fjellkjeden og tilhørende daler og bassenger
omfatter hele landet. Det laveste punktet på Kirgisistan er
Kara-Daryya (Karadar'ya) 132 m, det høyeste punktet Jengish
Chokusu (Pik Pobedy) 7.439 m. Og klimaet er tørt kontinentalt
til polar i høye Tien Shan-fjellene; subtropisk i sørvest (Fergana
Valley); temperert i det nordlige foten sone.

Innbyggere av Kirgisistan
La oss se hvor mange mennesker bor i Kirgisistan.

Nummeret er: 5,789,122 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? Kirgisistan 73,2%,
Usbekisk 14,6%, Russisk 5,8%, Dungan 1,1%, Andre 5,3%



(inkluderer Uyghur, Tadsjikistan, Turk, Kasakhstan , Tatarisk,
ukrainsk, koreansk, tysk) (2017 est.). Hva er språkene i
Kirgisistan? Kirgisisk (offisiell) 71,4%, usbekisk 14,4%, russisk
(offisiell) 9%, annen 5,2% (2009 est.). Og religioner: Muslimsk
75%, russisk ortodoks 20% 5%. Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 26.5 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 70.9 år.
Hvor bor folk i Kirgisistan? Her: det store flertallet av
kirgisistanere bor i landlige områder; Tetteste
befolkningsoppgjør er i nord i og rundt hovedstaden, Bishkek,
etterfulgt av Osh i vest; Det minste tettstedet området er øst,
sørøst i Tien Shan fjellene. De store byområdene av Kirgisistan
er: Bishkek (hovedstaden) 865 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Kirgisistan
Hovedstaden Kirgisistan er Bishkek og regjeringen type

parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 7 provinser oblustar, singular - oblus) og 2 byer
(shaarlar, singular - shaar); Batken Oblusu, Bishkek Shaary,
Chuy Oblusu (Bishkek), Jalal-Abad Oblusu, Naryn Oblusu,
Osh Oblusu, Osh Shaary, Talas Oblusu, Ysyk-Kol Oblusu
(Karakol). Når det gjelder økonomien til Kirgisistan, er viktige
industriprodukter små maskiner, tekstiler, matbehandling,
sement, sko, tømmer, kjøleskap, møbler, elektriske motorer,
gull, sjeldne jordmetaller. Viktige landbruksprodukter er Bomull,
poteter, grønnsaker, druer, frukt og bær; sauer, geiter, storfe, ull.
De viktigste eksportvarene er gull, bomull, ull, klær, kjøtt;
kvikksølv, uran, elektrisitet; maskineri; sko og de viktigste



eksportpartnerne er Sveits 44,9%, Kasakhstan 10,5%,
Russland 10,1%, Usbekistan 8,7%, Tyrkia 6,2%, Kina 5,5%
(2016). De viktigste importvarene er Olje og gass, maskiner og
utstyr, kjemikalier, næringsmidler og de viktigste
importpartnerne er Kina 37,8%, Russland 20,7%, Kasakhstan
16,4% Tyrkia 4,9% (2016). Hvor rik er Kirgisistan og hvor rik
er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $3,700 (2017 anslag). Dette er et svært lavt
antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 32.1% (2015 anslag).

Kart over Kirgisistan
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Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Laos.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Laos. Men la oss starte med landflagget Laos her:
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Laos - Oversikt:
Hva bør du vite om Laos? La oss starte med dette:

Moderne Laos har sine røtter i det gamle Lao-rike Lan Xang,
etablert i det 14. århundre under kong FA NGUM. I 300 år
hadde Lan Xang innflytelse i dagens Kambodsja og Thailand,
så vel som over alt det som nå er Laos. Etter århundrer med
gradvis tilbakegang, kom Laos under dominansen av Siam
(Thailand) fra slutten av det 18. århundre til slutten av det 19.
århundre, da det ble en del av fransk indokina. Den fransk-
siamesiske traktaten fra 1907 definerte den nåværende Lao-
grensen med Thailand. I 1975 tok kommunistiske Pathet Lao
kontroll over regjeringen, og avsluttet et sek århundret gammelt
monarki og innførte et strengt sosialistisk regime som var nært
tilpasset Vietnam. En gradvis, begrenset avkastning til privat
virksomhet og liberalisering av utenlandske investeringslover
begynte i 1988. Laos ble medlem av ASEAN i 1997 og WTO i
2013.

Geografi av Laos

Hvor på kloden er Laos?



Plasseringen av dette landet er Sørøst-Asia, nordøst for
Thailand, vest for Vietnam. Totalt areal på Laos er 236,800
km2, hvorav 230,800 km2 er land. Så dette er ganske stort
land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne
måten: mest robuste fjell; noen sletter og platåer. Det laveste
punktet på Laos er Mekong River 70 m, det høyeste punktet
Phu Bia 2.817 m. Og klimaet er tropisk monsun; regntiden (mai
til november); tørr sesong (desember til april).

Innbyggere av Laos
La oss se hvor mange mennesker bor i Laos. Nummeret er:

7,126,706 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Lao 53,2%, Khmou 11%, Hmong
9,2%, Phouthay 3,4%, Tai 3,1%, Makong 2,5%, Katong
2,2%, Lue 2% Akha 1,8%, andre 11,6%. Hva er språkene i
Laos? Lao (offisiell), fransk, engelsk, ulike etniske språk. Og
religioner: Buddhistiske 64,7%, kristne 1,7%, ingen 31,4%,
andre / ikke oppgitt 2,1% (2015 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 23 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen -
så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 64.6 år.
Hvor bor folk i Laos? Her: Mest tett befolket område ligger i og
rundt hovedstaden Vientiane; store samfunn er hovedsakelig
funnet langs Mekong-elven langs den sørvestlige grensen;
samlet tetthet regnes som en av de laveste i Sørøst-Asia. De
store byområdene av Laos er: Vientiane (kapital) 997 000
(2015).

Regjeringen og økonomien av Laos



Hovedstaden Laos er Vientiane (Viangchan) og regjeringen
type kommuniststat. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 17 provinser (khoueng, singular og flertall) og 1
hovedstad (nakhon luang, singular og flertall); Viapchan,
Viangchan, Xaignabouli, Xaisomboun, Xekong, Xiangkhouang.
Når det gjelder økonomien til Laos, er viktige industriprodukter
(kobber, tinn, gull, gips); tømmer, elektrisk kraft,
landbruksprodukter, gummi, konstruksjon, klær, sement,
turisme. Viktige landbruksprodukter er Søte poteter,
grønnsaker, mais, kaffe, sukkerrør, tobakk, bomull, te,
jordnøtter, ris; cassava (maniok, tapioka), vannbøffel, griser,
storfe, fjærkreutvinning. De viktigste eksportvarene er trevarer,
kaffe, elektrisitet, tinn, kobber, gull, kassava og de viktigste
eksportpartnerne er Thailand 40,1%, Kina 28,5%, Vietnam
13,7% (2016). De viktigste importvarene er maskiner og utstyr,
kjøretøy, brensel, forbruksvarer og de viktigste importpartnerne
er Thailand 64,6%, Kina 16,5%, Vietnam 9,4% 2016). Hvor
rik er Laos og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $7,400 (2017 anslag). Dette
er ganske lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 22%
(2013 anslag).

Kart over Laos
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Latvia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Latvia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Latvia. Men la oss starte med landflagget Latvia her:
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Latvia - Oversikt:
Hva bør du vite om Latvia? La oss starte med dette: Flere

østlige baltiske stammer fusjonerte i middelalderen for å danne
det lettiske folketes etniske kjerne (ca. 8.-12. Århundre e.Kr.).
Regionen kom senere under kontroll av tyskere, polakker,
svenske og til slutt russere. En latvisk republik ble fremstilt etter
første verdenskrig, men den ble vedlagt Sovjetunionen i 1940 -
en handling som aldri ble anerkjent av USA og mange andre
land. Latvia gjenopprettet sin uavhengighet i 1991 etter
Sovjetunionens oppbrudd. Selv om de siste russiske troppene
forlot i 1994, forblir statusen til den russiske minoriteten (ca
26% av befolkningen) bekymret for Moskva. Latvia tiltrådte
både NATO og EU våren 2004; Den ble med i eurosonen i
2014 og OECD i 2016. En dobbelt statsborgersett ble vedtatt i
2013, og lette naturaliseringen for ikke-statsborger.

Geografi av Latvia

Hvor på kloden er Latvia?
Plasseringen av dette landet er Øst-Europa, grenser til
Østersjøen, mellom Estland og Litauen. Totalt areal på Latvia er



64,589 km2, hvorav 62,249 km2 er land. Så dette er ikke et
stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På
denne måten: lavt nivå. Det laveste punktet på Latvia er
Østersjøen 0 m, det høyeste punktet Gaizina Kalns 312 m. Og
klimaet er maritime; våt, moderat vintre.

Innbyggere av Latvia
La oss se hvor mange mennesker bor i Latvia. Nummeret

er: 1,944,643 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker
bor her. Hvem bor her? Lettisk 61,8%, russisk 25,6%,
hviterussisk 3,4%, ukrainsk 2,3%, polsk 2,1%, litauisk 1,2%,
andre 3,6% (2016 est.). Hva er språkene i Latvia? lettisk
56,3%, russisk 33,8%, andre 0,6% (inkluderer polsk, ukrainsk
og hviterussisk), uspesifisert 9,4%. Og religioner: Lutherske
19,6%, ortodokse 15,3%, andre kristne 1%, andre 0,4%,
uspesifiserte 63,7% (2006). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 43.6 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 74.7 år.
Hvor bor folk i Latvia? Her: Største konsentrasjon av
mennesker finnes i og rundt havnen og hovedstaden i Riga; små
byområder er spredt over hele landet. De store byområdene av
Latvia er: RIGA (hovedstaden) 621 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Latvia
Hovedstaden Latvia er Riga og regjeringen type

parlamentariske republikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 110 kommuner (novadi, singular -
novader) og 9 byer. Når det gjelder økonomien til Latvia, er



viktige industriprodukter behandlet mat, bearbeidede
treprodukter, tekstiler, bearbeidede metaller, legemidler,
jernbanevogner, syntetiske fibre, elektronikk. Viktige
landbruksprodukter er korn, rapsfrø, poteter, grønnsaker;
svinekjøtt, fjærfe, melk, egg; fisk. De viktigste eksportvarene er
næringsmidler, tre og treprodukter, metaller, maskiner og utstyr,
tekstiler og de viktigste eksportpartnerne er Litauen 17,3%,
Estland 11,5%, Russland 11,4%, Tyskland 6,8%, Sverige
5,7%, Storbritannia 5,3%, Polen 5%, Danmark 4,4% (2016).
De viktigste importvarene er Maskiner og utstyr, forbruksvarer,
kjemikalier, drivstoff, kjøretøy og de viktigste importpartnerne
er Litauen 16,9%, Tyskland 12,3%, Polen 10,4%, Estland
7,9%, Russland 7,4%, Finland 4,3%, Nederland 4,3% (2016).
Hvor rik er Latvia og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $27,300 (2017
anslag). Dette betyr at levestandarden er god her. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 25.5% (2015).

Kart over Latvia
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Libanon

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Libanon.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Libanon. Men la oss starte med landflagget Libanon her:
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Libanon - Oversikt:
Hva bør du vite om Libanon? La oss starte med dette: Etter

første verdenskrig kjøpte Frankrike et mandat over den
nordlige delen av det tidligere osmanske riket Syria. Franskene
avgrensede regionen Libanon i 1920 og gav dette området
uavhengighet i 1943. Siden uavhengighet har landet blitt preget
av perioder med politisk uro som er spredt av velstand bygget
på sin posisjon som et regionalt senter for finans og handel.
Landets 1975-90 borgerkrig som resulterte i anslagsvis
120.000 dødsfall, ble fulgt av år med sosial og politisk
ustabilitet. Sektarianismen er et sentralt element i det libanesiske
politiske livet. Nabolandet Syria har historisk påvirket Libanons
utenrikspolitikk og interne politikk, og dets militære okkuperte
Libanon fra 1976 til 2005.

Geografi av Libanon

Hvor på kloden er Libanon?
Plasseringen av dette landet er Midtøsten, grenser til
Middelhavet, mellom Israel og Syria. Totalt areal på Libanon er



10,400 km2, hvorav 10,230 km2 er land. Så dette er ganske
lite land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På
denne måten: smale kystnære slette; El Beqaa (Bekaa Valley)
skiller Lebanon og Libanon-fjellene. Det laveste punktet på
Libanon er Middelhavet 0 m, det høyeste punktet Qornet es
Saouda 3.088 m. Og klimaet er Middelhavet; milde å avkjøle,
våte vintre med varme, tørre somre; Libanon fjellene opplever
tunge vinter snø.

Innbyggere av Libanon
La oss se hvor mange mennesker bor i Libanon. Nummeret

er: 6,229,794 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? arabisk 95%, armensk 4%, annen
1%. Hva er språkene i Libanon? arabisk ), Fransk, engelsk,
armensk. Og religioner: muslimsk 54% (27% sunni, 27% shia),
kristen 40,5% (inkluderer 21% maronitt katolsk, 8% gresk
ortodokse, 5% gresk katolsk, 6,5% andre kristen) svært lite
antall jøder, baháer, buddhister, hinduer og mormoner. Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 30.5 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 77.8 år. Hvor bor folk i Libanon? Her: De
fleste bor på eller nær Middelhavskysten, og de fleste bor i og
rundt hovedstaden Beirut. gunstige vekstforhold i Bekaa-dalen,
på sørøstsiden av Libanon-fjellene, har tiltrukket bønder, og
området har derfor en mindre befolkningstetthet. De store
byområdene av Libanon er: Beirut (hovedstad) 2.226 millioner
(2015).



Regjeringen og økonomien av Libanon
Hovedstaden Libanon er Beirut og regjeringen type

parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 8 landssteder (mohafazat, singular - mohafazah);
Aakkar, Baalbek-Hermel, Beqaa (Bekaa), Beyrouth (Beirut),
Liban-Nord (Nord-Libanon), Liban-Sud (Sør-Libanon),
Mont-Liban (Libanon), Nabatiye. Når det gjelder økonomien til
Libanon, er viktige industriprodukter bank, turisme,
matvareindustrien, vin, smykker, sement, tekstil-, mineral- og
kjemiske produkter, tre- og møbelprodukter, oljeraffinering,
metall fabrikere. Viktige landbruksprodukter er Sitrus, druer,
tomater, epler, grønnsaker, poteter, oliven, tobakk; sauer, geiter.
De viktigste eksportvarene er smykker, uedle metaller,
kjemikalier, forbruksvarer, frukt og grønnsaker, tobakk,
byggmineraler, elektriske maskiner og koblingsutstyr,
tekstilfibre, pape og de viktigste eksportpartnerne er Sør-Afrika
21,1%, Saudi Arabia 9%, UAE 8%, Syria 6,7%, Irak 5,4%
(2016). De viktigste importvarene er petroleumsprodukter,
biler, legemidler , klær, kjøtt og levende dyr, forbruksvarer,
papir, tekstilstoffer, tobakk, elektriske maskiner og utstyr,
kjemikalier og de viktigste importpartnerne er Kina 11,2%,
Italia 7,5%, USA 6,3%, Tyskland 6,2%, Hellas 5,7%, Egypt
4,1% (2016). Hvor rik er Libanon og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$19,500 (2017 anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:



28.6% (2004 anslag).
Kart over Libanon

 

Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Lesotho

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Lesotho.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Lesotho. Men la oss starte med landflagget Lesotho her:
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Lesotho - Oversikt:
Hva bør du vite om Lesotho? La oss starte med dette:

Basutoland ble omdøpt Kongeriket Lesotho ved uavhengighet
fra Storbritannia i 1966. Basutho National Party regjerte landet
i løpet av de første to tiårene. Kong Moshoeshoe ble eksilisert i
1990, men kom tilbake til Lesotho i 1992 og ble gjenopprettet i
1995 og etterfulgt av sin sønn, King Letsie III, i 1996.
Konstitusjonell regjering ble restaurert i 1993 etter sju års
militærregjering. I 1998 førte voldelige protester og en
militærmuteri etter et omstridt valg en kort, men blodig
innblanding av sør-afrikanske og batswana-militære styrker
under ledelse av Sør-Afrikas utviklingsfellesskap. Senere
konstitusjonelle reformer restaurerte relativ politisk stabilitet.
Fredelige parlamentsvalg ble avholdt i 2002, men valgene til
nasjonalforsamlingen i 2007 ble hardt anfekt og forstyrrede
partier bestred hvordan valgloven ble anvendt for å tildele
proporsjonale seter i forsamlingen. I 2012 ble konkurransevalg
med 18 partier statsminister Motsoahae Thomas Thabane
dannet en koalitionsregering - den første i landets historie - som
utløste 14-årige operatøren Pakalitha Mosisili, som fredelig
overførte makt neste måned. Mosisili kom tilbake til makten i
snap valg i februar 2015 etter sammenbruddet av Thabanes
koalitionsregering og et påstått forsøkt militærkupp. s historie -
det utstødte den 14-årige etablerte, Pakalitha Mosisili, som
fredelig overførte makt den følgende måneden. Mosisili kom



tilbake til makten i snap valg i februar 2015 etter
sammenbruddet av Thabanes koalitionsregering og et påstått
forsøkt militærkupp. s historie - det utstødte den 14-årige
etablerte, Pakalitha Mosisili, som fredelig overførte makt den
følgende måneden. Mosisili kom tilbake til makten i snap valg i
februar 2015 etter sammenbruddet av Thabanes
koalitionsregering og et påstått forsøkt militærkupp.

Geografi av Lesotho

Hvor på kloden er Lesotho?
Plasseringen av dette landet er Sør-Afrika, en enklave i Sør-
Afrika. Totalt areal på Lesotho er 30,355 km2, hvorav 30,355
km2 er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: meste høylandet
med platåer, åser og fjell. Det laveste punktet på Lesotho er
krysset mellom Oransje og Makhaleng elv 1.400 m, det
høyeste punktet Thabana Ntlenyana 3.482 m. Og klimaet er
temperert; kul til kalde, tørre vintre; varme, våte somre for det.

Innbyggere av Lesotho
La oss se hvor mange mennesker bor i Lesotho. Nummeret

er: 1,958,042. Så ikke så mange mennesker bor her. Hvem bor
her? Sotho 99,7%, europeer, asiater og andre 0,3%. Hva er



språkene i Lesotho? sesotho (offisiell) (sør sotho), engelsk (
offisiell), Zulu, Xhosa. Og religioner: Kristen 80%, urfolks tro
20%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 24.2 år. Vi må legge
til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre
enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid
(ved fødselen)? Dette: 53 år. Hvor bor folk i Lesotho? Her:
Relativt høyere befolkningstetthet i den vestlige delen av landet,
med hovedstaden i Maseru, og de mindre byene Mafeteng,
Teyateyaneng og Leribe tiltrekker seg flest folk. De store
byområdene av Lesotho er: Maseru (kapital) 267 000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Lesotho
Hovedstaden Lesotho er Maseru og regjeringen type

parlamentarisk konstitusjonell monarki. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 10 distrikter; Berea, Butha-Buthe,
Leribe, Mafeteng, Maseru, Mohale's Hoek, Mokhotlong,
Qachas nek, Quthing, Thaba-Tseka. Når det gjelder
økonomien til Lesotho, er viktige industriprodukter ,
drikkevarer, tekstiler, klær, håndverk, konstruksjon, turisme.
Viktige landbruksprodukter er mais, hvete, pulser, sorghum,
bygg; husdyrhold. De viktigste eksportvarene er produserer
(klær, fottøy), ull og mohair, mat og levende dyr, elektrisitet,
vann, diamanter og de viktigste eksportpartnerne er Sør-Afrika
56,5%, USA 35,4 % (2016). De viktigste importvarene er mat;
byggematerialer, kjøretøy, maskiner, medisiner,
petroleumsprodukter og de viktigste importpartnerne er Sør-
Afrika 84,5% (2016). Hvor rik er Lesotho og hvor rik er folk i
dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $3,900 (2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La



oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,
som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer
og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 57% (2016 anslag).

Kart over Lesotho
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Liberia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Liberia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Liberia. Men la oss starte med landflagget Liberia her:
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Liberia - Oversikt:
Hva bør du vite om Liberia? La oss starte med dette:

Oppgjør av frigjorte slaver fra USA i det som er i dag Liberia
begynte i 1822; i 1847 var Americo-Liberians i stand til å
etablere en republikk. William Tubman, president fra 1944-71,
gjorde mye for å fremme utenlandske investeringer og å bygge
bro over de økonomiske, sosiale og politiske gapene mellom de
opprinnelige bosetterne og innbyggerne i interiøret. I 1980
innledte et militært kupp ledet av Samuel DOE et tiår med
autoritær regel. I desember 1989 lanserte Charles Taylor et
opprør mot DOEs regime som førte til en langvarig borgerkrig
der DOE ble drept. En periode med relativ fred i 1997 tillot et
valg som tok Taylor til makten, men store kampene gjenopptok
i 2000. En fredsavtale fra august 2003 avsluttet krigen og førte
til at president Charles Taylor, som ble dømt av FNs støttede
spesialdomstol for Sierra Leone i Haag for sitt engasjement i
Sierra Leones borgerkrig. Etter to års regjering av en
overgangsregering tok demokratiske valg i slutten av 2005
president Ellen Johnson Sirleaf til makten. Hun vunnet deretter
gjenvalg i 2011, men ble utfordret til å gjenoppbygge Liberias
økonomi, spesielt etter Ebola-epidemien 2014-2015, og å
forene en nasjon som fortsatt gjenoppretter fra 14 års kamp. I
juli 2016 overgav FN fredsbevarende ansvar til Liberia og
reduserte FNs troppens tilstedeværelse, som nå tjener en
støttende rolle. Konstitusjonelle siktbegrensninger hindret
president Johnson Sirleaf fra å kjøre for gjenvalg.



Præsidentvalget i november 2017 ble avbrutt i påvente av en
avgjørelse om bedrageribeskrivelser.

Geografi av Liberia

Hvor på kloden er Liberia?
Plasseringen av dette landet er Vest-Afrika, som grenser til
Nord-Atlanterhavet, mellom Elfenbenskysten og Sierra Leone.
Totalt areal på Liberia er 111,369 km2, hvorav 96,320 km2 er
land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: hovedsakelig flate til
rullende kystnære, stigende til rullende platå og lave fjell i
nordøst. Det laveste punktet på Liberia er Atlanterhavet 0 m,
det høyeste punktet Mount Wuteve 1.447 m. Og klimaet er
tropisk; varmt, fuktig; tørre vintre med varme dager og kule til
kalde netter; våte, skyfri somre med hyppige tunge dusjer,.

Innbyggere av Liberia
La oss se hvor mange mennesker bor i Liberia. Nummeret

er: 4,689,021 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Kpelle 20,3%, Bassa 13,4%,
Grebo 10%, Gio 8%, Mano 7,9%, kru 6%, Lorma 5,1%, Kissi
4,8%, Gola 4,4%, andre 20,1% (2008 tellingen). Hva er
språkene i Liberia? Engelsk 20% (leder), noen 20 etniske



gruppespråk noen av dem kan skrives eller brukes i
korrespondanse. Og religioner: kristne 85,6%, muslimske
12,2%, tradisjonelle 0,6%, andre 0,2%, ingen 1,4% (2008-
tellingen). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 17.8 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 63.3 år. Hvor bor folk i Liberia?
Her: mer enn halvparten av befolkningen bor i byområder, med
omtrent en tredjedel som bor innenfor en radius på 80 km fra
Monrovia. De store byområdene av Liberia er: Monrovia
(hovedstad) 1.264 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Liberia
Hovedstaden Liberia er Monrovia og regjeringen type

presidens republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 15 fylker; Bomi, Bong, Gbarpolu, Grand Bassa,
Grand Cape Mount, Grand Gedeh, Grand Kru, Lofa, Margibi,
Maryland, Montserrado, Nimba, River Cess, River Gee, Sinoe.
Når det gjelder økonomien til Liberia, er viktige
industriprodukter gruvedrift (jernmalm og gull), gummi
behandling, palmeolje behandling, diamanter. Viktige
landbruksprodukter er gummi, kaffe, kakao, ris, kassava
(maniok, tapioka), palmeolje, sukkerrør, bananer; sauer, geiter;
tÃ. De viktigste eksportvarene er gummi, tømmer, jern,
diamanter, kakao, kaffe og de viktigste eksportpartnerne er
Polen 18,5%, Sveits 9,7%, FAE 9,4%, Nederland 8,9% ,
Tyskland 6,1%, USA 5,9%, Sør-Afrika 5%, Kina 4,4%,
Ghana 4,2% (2016). De viktigste importvarene er Brensel,
kjemikalier, maskiner, transportutstyr, produserte varer;



matvarer og de viktigste importpartnerne er Sør-Korea 38,3%,
Singapore 18%, Kina 15,9%, Japan 10,9% (2016). Hvor rik
er Liberia og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $900 (2017 anslag). Dette er
et svært lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 54.1%
(2014 anslag).

Kart over Liberia
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Libya

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Libya.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Libya. Men la oss starte med landflagget Libya her:
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Libya - Oversikt:
Hva bør du vite om Libya? La oss starte med dette:

Italienerne erstattet de osmanniske tyrkerne i området rundt
Tripoli i 1911 og avsto ikke deres hold til 1943 da de ble
beseiret i andre verdenskrig. Libya passerte deretter til FN-
administrasjonen og oppnådde uavhengighet i 1951. Etter et
militærkupp i 1969 tok Col. Muammar al-Qadhafi ledelse og
begynte å espouse sitt politiske system hjemme, som var en
kombinasjon av sosialisme og islam. I løpet av 1970-tallet
brukte Qadhafi oljeinntekter til å fremme sin ideologi utenfor
Libya, og støttet subversive og terroristiske aktiviteter som
inkluderte downing av to flyruter - en over Skottland, en annen i
Nord-Afrika - og en diskotek bombing i Berlin. FNs
sanksjoner i 1992 isolerte Qadhafi politisk og økonomisk etter
angrepene; sanksjoner ble løftet i 2003 etter libysk
godkjennelse av ansvaret for bombingen og avtale om erstatning
til saksøker. Qadhafi ble også enige om å avslutte Libyas
program for å utvikle masseødeleggelsesvåpen, og han gjorde
betydelige fremskritt i normaliseringen av forholdet til vestlige
nasjoner. Uroligheter som begynte i flere Midtøsten og
Nordafrikanske land i slutten av 2010, brøt ut i libyske byer
tidlig i 2011. Qadhafis brutale opprør mot demonstranter
oppsto en borgerkrig som utløste FNs tillatelse til luft- og
marinintervensjon av det internasjonale samfunn. Etter måneder
med seesaw-kamp mellom regjerings- og opposisjonskrefter
ble toppet i Qadhafi-regimet i midten av 2011 og erstattet av en



overgangsregering, kjent som National Transitional Council
(NTC). I 2012 ga NTC makten til et valgt parlament, General
National Congress (GNC). Voters valgte et nytt parlament for å
erstatte GNC i juni 2014 - Representanthuset (HoR), som
flyttet til den østlige byen Tobruk etter at kampene brøt ut i
Tripoli. I oktober 2015 inngikk FN en avtale mellom et bredt
utvalg av libyske politiske partier og sosiale grupper - kjent som
den libyske politiske avtalen (LPA). Medlemmer av den libyske
politiske dialogen, inkludert representanter for HoR og ex-
GNC, undertegnet LPA i desember 2015. LPA oppfordret til
dannelse av en midlertidig regjering av National Accord eller
GNA, med et ni medlemmars presidentskapsråd, HoR , og et
rådgivende høyt statsråd som de fleste ex-GNC-medlemmer
ble med. LPAs veikart for en toårig overgang til en ny
konstitusjon og valgt regjering ble deretter godkjent av FNs
Sikkerhetsråds resolusjon 2259, som også oppfordret
medlemslandene til å opphøre offentlig kontakt med parallelle
institusjoner. I januar 2016 stemte HoR for å godkjenne LPA,
inkludert Presidency Council, mens han stemte mot en
kontroversiell bestemmelse om sikkerhetslederskapsposisjoner.
I mars 2016 sitter GNA-presidentskapet i Tripoli. I 2016
annonserte GNA to ganger et ministerråd som opererer de
facto, men HoR støttet ikke ministerlisten. HoR og ex-GNC-
tilknyttede hardliners fortsatte å motsette seg GNA og hindre
LPAs gjennomføring. I september 2017 annonserte FNs
spesialrepresentant Ghassan Salame et nytt veikart for politisk
forsoning.

Geografi av Libya



Hvor på kloden er Libya?
Plasseringen av dette landet er Nord-Afrika, grenser til
Middelhavet, mellom Egypt, Tunisia og Algerie. Totalt areal på
Libya er 1,759,540 km2, hvorav 1,759,540 km2 er land. Så
dette er veldig stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i
landet? På denne måten: mest ufruktbar, flat til bølgende
slettene, platåer, nedbør. Det laveste punktet på Libya er
Sabkhat Ghuzayyil -47 m, det høyeste punktet Bikku Bitti
2.267 m. Og klimaet er Middelhavet langs kysten; tørr, ekstrem
ørken interio.

Innbyggere av Libya
La oss se hvor mange mennesker bor i Libya. Nummeret

er: 6,653,210 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Berber og arabisk 97%, andre 3%
(inkluderer grekerne, malteserne, italienerne, egypterne,
pakistanerne, tyrkerne, indianerne og tuniserne). Hva er
språkene i Libya? Arabisk (offisiell), italiensk, engelsk (alle
forstått i storbyene); Berber (Nafusi, Ghadamis, Suknah,
Awjilah, Tamasheq). Og religioner: Muslim (offisielt, nesten alle
sunnister) 96,6%, kristne 2,7%, buddhistiske 0,3%,
hinduistiske. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 28.9 år. Vi må



legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 76.7 år. Hvor bor folk i Libya?
Her: Godt over 90% av befolkningen lever sammen
Middelhavskysten i og mellom Tripoli i vest og Al Bayda i øst;
Interiøret forblir stort underbefolket på grunn av Sahara og
mangel på overflatevann. De store byområdene av Libya er:
Tripoli (hovedstad) 1.126 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Libya
Hovedstaden Libya er Tripoli (Tarabulus) og regjeringen

type i overgang. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 22 distrikter (shabiyat, singular - shabiyat); Al
Butnan, Al Jabal al Akhdar, Al Jabal al Gharbi, Al Jafarah, Al
Jufrah, Al Kufrah, Al Marj, Al Marqab, Al Wahat, En Nuqat al
Khams, Az Zawiyah, Banghazi, Darnah, Ghat, Misratah,
Murzuq, Nalut , Sabha, Surt, Tarabulus, Wadi al Hayat, Wadi
Ash Shati. Når det gjelder økonomien til Libya, er viktige
industriprodukter petroleum, petrokjemisk industri, aluminium,
jern og stål, matvareindustrien, tekstil-, kunsthåndverk, sement.
Viktige landbruksprodukter er Hvete, bygg, oliven, datoer,
sitrus, grønnsaker, peanøtter, soyabønner; storfe. De viktigste
eksportvarene er råolje, raffinerte petroleumsprodukter,
naturgass, kjemikalier og de viktigste eksportpartnerne er Italia
24,2%, Egypt 21,1%, Spania 9,5%, Frankrike 7,8%, Kroatia
5%, Nederland 5%, Kina 4,3% (2016). De viktigste
importvarene er Maskiner, halvfabrikata, mat, transportutstyr,
forbrukerprodukter og de viktigste importpartnerne er Kina
14,4%, Sør-Korea 13,3%, Tyrkia 10,4%, Italia 5,9% (2016).



Hvor rik er Libya og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $9,800 (2017
anslag). Dette er ganske lavt antall. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
ukjent%.

Kart over Libya
 



Vi anbefaler
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Liechtenstein

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til
Liechtenstein. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Liechtenstein. Men la oss starte med
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landflagget Liechtenstein her:
 

Liechtenstein - Oversikt:
Hva bør du vite om Liechtenstein? La oss starte med dette:

Fyrstedømmet Liechtenstein ble etablert i det hellige romerske
riket i 1719. Opptatt av både franske og russiske soldater
under Napoleonskrigene, ble det en suveren stat i 1806 og
sluttet seg til tyske forbund i 1815. Liechtenstein ble helt
uavhengige i 1866 når Confederation oppløst. Frem til slutten
av første verdenskrig, ble det nært knyttet til Østerrike, men
den økonomiske ødeleggelsene forårsaket av at konflikten
tvunget Liechtenstein til å inngå en toll og monetær union med
Sveits. Siden andre verdenskrig (der Liechtenstein forblir
nøytral), har landets lave skatter spurt utestående økonomisk
vekst. I 2000 resulterte mangler i banktilsynsforsikring i
bekymringer om bruk av finansinstitusjoner for hvitvasking av
penger. Derimot,

Geografi av Liechtenstein

Hvor på kloden er Liechtenstein?



Plasseringen av dette landet er Sentral-Europa, mellom
Østerrike og Sveits. Totalt areal på Liechtenstein er 160 km2,
hvorav 160 km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: meste
fjellrike (Alpene) med Rhindalen i vestlige tredje. Det laveste
punktet på Liechtenstein er Ruggeller Riet 430 m, det høyeste
punktet Vorder-Grauspitz 2.599 m. Og klimaet er kontinentalt;
kaldt, overskyet vintre med hyppig snø eller regn; Kule til
moderat varme, overskyet, fuktige somre, det.

Innbyggere av Liechtenstein
La oss se hvor mange mennesker bor i Liechtenstein.

Nummeret er: 38,244 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Liechtensteiner 66%, andre
34% (2013 est.). Hva er språkene i Liechtenstein? Tysk 94,5%
(offisiell) (Alemannic er hoveddialekten), italiensk 1,1%, andre
4,3%. Og religioner: Romersk-katolske (offisiell) 75,9%,
Protestant reformerte 6,5%, muslimer 5,4%, lutherske 1,3%,
andre 2,9%, ingen 5.4%, uspesifisert 2.6% (2010 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 43.2 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 81.9 år. Hvor bor folk i Liechtenstein? Her:
Mesteparten av befolkningen er funnet i den vestlige delen av
landet langs Rhinen Rive. De store byområdene av
Liechtenstein er: Vaduz (hovedstad) 5.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Liechtenstein
Hovedstaden Liechtenstein er Vaduz og regjeringen type



konstitusjonell monarki. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 11 kommuner (Gemeinden, singular - Gemeinde);
Balzers, Eschen, Gamprin, Mauren, Planken, Ruggell, Schaan,
Schellenberg, Triesen, Triesenberg, Vaduz. Når det gjelder
økonomien til Liechtenstein, er viktige industriprodukter
elektronikk, metallproduksjon, dentalprodukter, keramikk,
legemidler, matvarer, presisjonsinstrumenter, turisme, optiske
instrumenter. Viktige landbruksprodukter er Hvete, bygg, mais,
poteter; husdyr, meieriprodukter. De viktigste eksportvarene er
små spesialmaskiner, koblinger til lyd og video, deler til
motorkjøretøyer, tannprodukter, maskinvare, tilberedte
næringsmidler , elektronisk utstyr, optiske produkter og de
viktigste eksportpartnerne er dette er ukjent. De viktigste
importvarene er landbruksprodukter, råvarer, energiprodukter,
maskiner, metallvarer, tekstiler, matvarer, motorvogner og de
viktigste importpartnerne er dette er ukjent. Hvor rik er
Liechtenstein og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $139,100 (2009
anslag). Så folk er ekstremt rike i gjennomsnitt her. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Liechtenstein
 



Vi anbefaler
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Litauen

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Litauen.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Litauen. Men la oss starte med landflagget Litauen her:
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Litauen - Oversikt:
Hva bør du vite om Litauen? La oss starte med dette:

Litauiske land var forenet under Mindaugas i 1236; I løpet av
det neste århundre, gjennom allianser og erobring, utvidet
Litauen sitt territorium til å omfatte det meste av dagens
Hviterussland og Ukraina. Ved slutten av det 14. århundre var
Litauen den største staten i Europa. En allianse med Polen i
1386 førte de to landene til en union gjennom personen til en
felles hersker. I 1569 formelt Litauen og Polen formelt forent i
en enkelt dual state, den polsk-litauiske Commonwealth. Denne
enheten overlevde til 1795 da restene ble delt opp av
omkringliggende land. Litauen gjenvarte sin uavhengighet etter
første verdenskrig, men ble vedlagt Sovjetunionen i 1940 - en
handling som aldri ble anerkjent av USA og mange andre land.
Den 11. mars 1990 ble Litauen den første av de sovjetiske
republikkene for å erklære sin uavhengighet, men Moskva
kjente ikke denne proklamasjonen til september 1991 (etter det
abortive kuppet i Moskva). De siste russiske troppene trakk
seg tilbake i 1993. Litauen reorganiserte deretter sin økonomi
for integrering i vest-europeiske institusjoner; Den ble med i
både NATO og EU våren 2004. I 2015 ble Litauen med i
eurosonen.

Geografi av Litauen



Hvor på kloden er Litauen?
Plasseringen av dette landet er Øst-Europa, grenser til
Østersjøen, mellom Latvia og Russland, vest for Hviterussland.
Totalt areal på Litauen er 65,300 km2, hvorav 62,680 km2 er
land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: lavlandet, mange spredte
små innsjøer, fruktbar jord. Det laveste punktet på Litauen er
Østersjøen 0 m, det høyeste punktet Aukstojas 294 m. Og
klimaet er overgang mellom maritime og kontinentale; våt,
moderat vintre og sommeren.

Innbyggere av Litauen
La oss se hvor mange mennesker bor i Litauen. Nummeret

er: 2,823,859 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Litauen 84,1%, polsk 6,6%, russisk
5,8%, hviterussisk 1,2%, andre 1,1%, uspesifisert 1,2% (2011
est.). Hva er språkene i Litauen? Litauisk (offisiell) 82%,
Russisk 8%, Polsk 5,6%, Andre 0,9%, Uspesifisert 3,5%
(2011 est.). Og religioner: Romersk-katolsk 77,2%, Russisk-
ortodokse 4.1%, Gamle Troende 0,8%, Evangelisk Lutheransk
0,6%, Evangelisk Reformist 0.2 %, andre (inkludert



sunnimuslimsk, jødisk, gresk-katolsk og karaitisk) 0,8%, ingen
6,1%, uspesifisert 10,1% (2011 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 43.7 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 75 år.
Hvor bor folk i Litauen? Her: ganske jevn befolkningsfordeling
over hele landet, men noe større konsentrasjoner i de sørlige
byene Vilnius og Kaunas, og den vestlige havnen i Klaipeda. De
store byområdene av Litauen er: Vilnius (hovedstaden) 517 000
(2015).

Regjeringen og økonomien av Litauen
Hovedstaden Litauen er Vilnius og regjeringen type

semipresidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 60 kommuner (savivaldybe, singular -
savivaldybe); Akmene, Alytaus Miestas, Alytus, Anksciai,
Birstono, Birzai, Druskininkai, Elektrena, Ignalina, Jonava,
Joniskis, Jurbarkas, Kaisiadorys, Kalvarijos, Kauno Miestas,
Kaunas, Kazlu Rudos, Kedainiai, Kelme, Klaipedos Miestas,
Klaipeda, Kretinga, Kupiskis, Lazdijai, Marijampole,
Mazeikiai, Moletai, Neringa, Pagegiai, Pakruojis, Palangos
Miestas, Panevezio Miestas, Panevezys, Pasvalys, Stup,
Prienai, Radviliskis, Raseiniai, Rietavo, Rokiskis, Sakiai,
Salcininkai, Siauliu Miestas, Siauliai, Silal, Silute, Sirvintos ,
Skuodas, Svencionys, Taurage, Telsiai, Trakai, Ukmerge,
Utena, Varena, Vilkaviskis, Vilnius Miestas, Vilnius, Visaginas,
Zarasai. Når det gjelder økonomien til Litauen, er viktige
industriprodukter metallskjærende verktøy, elektriske motorer,
fjernsynsapparater, kjøleskap og frysere, petroleum raffinering,



skipsbygging (små skip), møbler, tekstiler, matvareindustri,
gjødsel, landbruksmaskiner, optisk utstyr, lasere, elektroniske
komponenter, datamaskiner, ravsmykker, informasjon
teknologi, video spillutvikling, app / programvareutvikling,
bioteknologi. Viktige landbruksprodukter er Korn, poteter,
sukkerroer, lin, grønnsaker; biff, melk, egg, svinekjøtt, ost; fisk.
De viktigste eksportvarene er raffinert drivstoff, maskiner og
utstyr, kjemikalier, tekstiler, matvarer, plast og de viktigste
eksportpartnerne er Russland 13,5%, Latvia 9,9%, Polen
9,1%, Tyskland 7,7%, Estland 5,3%, USA 5,2%, Sverige
4,8%, Storbritannia 4,3% (2016). De viktigste importvarene er
olje, naturgass, maskiner og utstyr, transportutstyr, kjemikalier,
tekstiler og klær, metaller og de viktigste importpartnerne er
Russland 14,4%, Tyskland 12,1%, Polen 10,8%, Latvia 8 %,
Italia 5,4%, Nederland 4,8%, Sverige 4,4% (2016). Hvor rik
er Litauen og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $31,900 (2017 anslag). Dette
betyr at levestandarden er god her. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
22.2% (2015 anslag).

Kart over Litauen
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Luxembourg

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til
Luxembourg. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Luxembourg. Men la oss starte med
landflagget Luxembourg her:
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Luxembourg - Oversikt:
Hva bør du vite om Luxembourg? La oss starte med dette:

Luxembourg ble grunnlagt i 963 og ble storhertugdommer i
1815 og en uavhengig stat under Nederland. Det mistet mer enn
halvparten av sitt territorium til Belgia i 1839, men fikk et større
mål for autonomi. I 1867 oppnådde Luxembourg full
uavhengighet under forutsetning av at det lover evigvarende
nøytralitet. Overskridelsen av Tyskland i begge verdenskrigene
avsluttet sin nøytralitet i 1948 da den trådte inn i Benelux-
tullunionen og da den ble med i NATO det følgende året. I
1957 ble Luxembourg et av de seks grunnlandene i EØS
(senere EU), og i 1999 ble det med i euro-valutaområdet.

Geografi av Luxembourg

Hvor på kloden er Luxembourg?
Plasseringen av dette landet er Vest-Europa, mellom Frankrike
og Tyskland. Totalt areal på Luxembourg er 2,586 km2, hvorav
2,586 km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne
vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: hovedsakelig



forsiktig rullende oppover med brede, grunne daler; oppover til
litt fjellrike i nord; bratt skråning ned til Moselflodslett i sørøst.
Det laveste punktet på Luxembourg er 133 m, det høyeste
punktet Buurgplaatz 559 m. Og klimaet er modifisert
kontinentale med milde vintre, kjølige somre.

Innbyggere av Luxembourg
La oss se hvor mange mennesker bor i Luxembourg.

Nummeret er: 594,130 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Luxembourger 53,3%,
portugisisk 16,2%, fransk 7,2%, italiensk 3,5%, belgisk 3,4%,
tysk 2,2%, britisk 1,1%, andre 13,2%. Hva er språkene i
Luxembourg? Luxembourgsk (offisielt administrasjons- og
rettsspråk) 55,8%, portugisisk 15,7%, fransk (offisielt
administrativt, rettslig og lovgivningsmessig språk) 12,1%, tysk
(offisielt administrativt og rettsmål) 3,1%, italiensk 2,9% ,
engelsk 2,1%, andre 8,4% (2011 est.). Og religioner: Christian
(hovedsakelig katolske) 70,4%, muslimer 2.3%, andre
(inkluderer Buddhist, folkereligion, Hindu, jødisk) 0,5%, ingen
26.8% (2010 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 39.3
år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 82.3 år. Hvor bor folk
i Luxembourg? Her: de fleste bor i sør, på eller nær grensen til
Frankrike. De store byområdene av Luxembourg er:
Luxembourg (hovedstaden) 107.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Luxembourg
Hovedstaden Luxembourg er Luxembourg og regjeringen



type konstitusjonell monarki. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 12 kantoner (kantoner, singular -
kanton); Capellen, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-
Alzette, Grevenmacher, Luxembourg, Mersch, Redange,
Remich, Vianden, Wiltz. Når det gjelder økonomien til
Luxembourg, er viktige industriprodukter bank og finans
tjenester, bygging, eiendomsmeglingstjenester, jern, metaller og
stål, informasjonsteknologi, telekommunikasjon, lasttransport og
logistikk, kjemikalier, engineering, dekk, glass, aluminium,
turisme, bioteknologi. Viktige landbruksprodukter er druer,
bygg, havre, poteter, hvete, frukt; meieri og husdyrprodukter.
De viktigste eksportvarene er maskiner og utstyr ,
stålprodukter, kjemikalier, gummiprodukter, glass og de
viktigste eksportpartnerne er Tyskland 23,1%, Belgia 16,6%,
Frankrike 15,4%, Nederland 5,1% (2016). De viktigste
importvarene er kommersielle fly, mineraler, kjemikalier,
metaller, matvarer, luksus forbruksvarer og de viktigste
importpartnerne er Belgia 29,4%, Tyskland 24,3%, Frankrike
10,3%, USA 7%, Kina 5,8%, Nederland 4,3%, Mexico 4,3%
(2016). Hvor rik er Luxembourg og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$109,100 (2017 anslag). Så folk er ekstremt rike i gjennomsnitt
her. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Luxembourg
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Macao

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Macao.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Macao. Men la oss starte med landflagget Macao her:
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Macao - Oversikt:
Hva bør du vite om Macao? La oss starte med dette:

Kolonisert av portugisisk i 16. århundre, Macau var det første
europeiske bosetningen i Fjernøsten. I henhold til en avtale som
ble undertegnet av Kina og Portugal 13. april 1987 ble Macao
Macau Special Administrative Region i Folkerepublikken Kina
20. desember 1999. I denne avtalen lovet Kina at det i sitt "ett
land, to systemer" formel , Vil Kinas politiske og økonomiske
system ikke bli pålagt Macao, og at Macau ville ha en "høy
grad av selvstendighet" i alle saker unntatt utenrikspolitikk og
forsvar for de påfølgende 50 årene.

Geografi av Macao

Hvor på kloden er Macao?
Plasseringen av dette landet er Øst-Asia, grenser til Sør-
Kinahavet og Kina. Totalt areal på Macao er 28.2 km2, hvorav
28.2 km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne
vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: generelt flat. Det
laveste punktet på Macao er Sør-Kinahavet 0 m, det høyeste
punktet Alto Coloane 172 m. Og klimaet er subtropisk; sjø



med kalde vintre, varme somre.

Innbyggere av Macao
La oss se hvor mange mennesker bor i Macao. Nummeret

er: 601,969 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Kinesisk 88,7%, Portugisisk 1,1%, blandet
1,1%, annen 9,2% (inkluderer Macanese - blandet Portugisisk
og asiatisk forfedre) (2016 est.). Hva er språkene i Macao?
Kantonesisk 80,1%, Mandarin 5,5%, andre kinesiske dialekter
5,3%, Tagalog 3%, engelsk 2,8%, portugisisk 0,6%, andre
2,8%. Og religioner: buddhistiske 50%, romersk-katolske
15%, ingen eller andre 35% (1997 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 39.3 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 84.6 år.
Hvor bor folk i Macao? Her: befolkning ganske like fordelt. De
store byområdene av Macao er: dette er ukjent.

Regjeringen og økonomien av Macao
Hovedstaden Macao er dette er ukjent og regjeringen type

presidens begrenset demokrati; en spesiell administrativ region i
Folkerepublikken Kina. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - ingen (spesialadministrasjonsregion i
Folkerepublikken Kina). Når det gjelder økonomien til Macao,
er viktige industriprodukter turisme, gambling, klær, tekstiler,
elektronikk, fottøy, leker. Viktige landbruksprodukter er bare
2% av arealet dyrkes, hovedsakelig av grønnsaksproducenter;
fiske, hovedsakelig for krepsdyr, er viktig; noen av fangsten
eksporteres til Hong Kong. De viktigste eksportvarene er klær,



tekstiler, fottøy, leker, elektronikk, maskiner og deler og de
viktigste eksportpartnerne er Hong Kong 64,1%, Kina 20,2%.
De viktigste importvarene er råvarer og halvfabrikata,
forbruksvarer (næringsmidler, drikkevarer, tobakk, klær og
skotøy, motorvogner), kapitalvarer, mineralbrensel og oljer og
de viktigste importpartnerne er Kina 36,7%, Hong Kong 8,6%,
Italia 7,9%, Sveits 7,6%, Frankrike 7,4%, Japan 6,3%, USA
5,8% (2016). Hvor rik er Macao og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$114,400 (2017 anslag). Så folk er ekstremt rike i gjennomsnitt
her. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Macao
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Republikken Makedonia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Republikken
Makedonia. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Republikken Makedonia. Men la oss starte
med landflagget Republikken Makedonia her:
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Republikken Makedonia - Oversikt:
Hva bør du vite om Republikken Makedonia? La oss starte

med dette: Makedonia oppnådde sin uavhengighet fredelig fra
Jugoslavia i 1991. Gresk innvending mot Makedonias navn, og
det insisterer på at det innebærer territoriale pretensjoner til den
nordlige greske provinsen med samme navn, og demokratisk
tilbakevirkelse har stoppet landets bevegelse mot euro-atlantisk
integrasjon. Umiddelbart etter at Makedonien erklærte
uavhengighet, forsøkte Hellas å blokkere makedonsk innsats for
å få FN-medlemskap hvis navnet "Makedonia" ble brukt.
Makedonia ble til slutt innrømmet FN i 1993 som "Den tidligere
jugoslaviske republikken Makedonia", og på samme tid ble det
enige om FN-sponsede forhandlinger om navnekonflikten. I
1995 løftet Hellas en 20-måneders handelsembargo, og de to
landene ble enige om å normalisere forholdene, men spørsmålet
om navnet var uoppløst og forhandlingene for en løsning pågår.
Siden 2004, USA og over 130 andre nasjoner har anerkjent
Makedonia ved sitt konstitusjonelle navn, Makedonia. Etniske
albanske klager over oppfattede politiske og økonomiske
ulikheter eskalerte til et opprør i 2001 som til slutt førte til den
internasjonalt formidlede Ohrid Framework Agreement (OFA),
som avsluttet kampene og etablerte retningslinjer for
konstitusjonelle endringer og opprettelse av nye lover som
styrket rettighetene til minoriteter. Forholdet mellom etniske
makedonere og etniske albanere forblir imidlertid skjøre. En



nesten tre årig politisk krise som oppslukt Makedonien endte til
slutt i juni 2017 etter en seks måneder lang
regjeringsformasjonsperiode etter et tett anstrengt tidlig
lovgivningsvalg i desember 2016. Krisen begynte etter 2014s
lov- og presidentvalg, og eskalert i 2015 da oppositionspartiet
begynte å frigjøre wiretap innhold som det påstod viste utbredt
regjeringens korrupsjon. Selv om Makedonia ble en EU-
kandidat i 2005, står landet fortsatt overfor utfordringer, blant
annet å overvinne den politiske krisen, fullføre OFA, fullføre den
utestående navngivelen med Hellas, forbedre forholdet til
Bulgaria, stoppe demokratisk tilbakevending og stimulere
økonomisk vekst og utvikling. På NATO-toppmøtet i Romania i
Bucuresti i Romania ble de allierte enige om at Makedonien ville
bli invitert til å bli med i Alliansen så snart en gjensidig
akseptabel løsning på navnetkvisten ble nådd med Hellas.
landet står overfor utfordringer, blant annet å overvinne den
politiske krisen, fullføre OFA, fullføre den utestående navngiven
konflikten med Hellas, forbedre forholdet til Bulgaria, stoppe
demokratisk tilbakevending og stimulere økonomisk vekst og
utvikling. På NATO-toppmøtet i Romania i Bucuresti i Romania
ble de allierte enige om at Makedonien ville bli invitert til å bli
med i Alliansen så snart en gjensidig akseptabel løsning på
navnetkvisten ble nådd med Hellas. landet står overfor
utfordringer, blant annet å overvinne den politiske krisen, fullføre
OFA, fullføre den utestående navngiven konflikten med Hellas,
forbedre forholdet til Bulgaria, stoppe demokratisk
tilbakevending og stimulere økonomisk vekst og utvikling. På
NATO-toppmøtet i Romania i Bucuresti i Romania ble de



allierte enige om at Makedonien ville bli invitert til å bli med i
Alliansen så snart en gjensidig akseptabel løsning på
navnetkvisten ble nådd med Hellas.

Geografi av Republikken Makedonia

Hvor på kloden er Republikken
Makedonia? Plasseringen av dette landet er Sørøst-Europa,
nord for Hellas. Totalt areal på Republikken Makedonia er
25,713 km2, hvorav 25,433 km2 er land. Så dette er ikke et
stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På
denne måten: fjellrike med dype bassenger og daler; tre store
innsjøer, hver delt med en grense; land bisected av Vardar Rive.
Det laveste punktet på Republikken Makedonia er Vardar
River 50 m, det høyeste punktet Golem Korab (Maja e
Korabit) 2,764 m. Og klimaet er varme, tørre somre og
høstårer; relativt kalde vintre med tungt snøfall.

Innbyggere av Republikken Makedonia
La oss se hvor mange mennesker bor i Republikken

Makedonia. Nummeret er: 2,103,721 (7/2017 anslag). Så
dette er ikke veldig stor befolkning. Hvem bor her? Makedonsk
64,2%, albansk 25,2%, tyrkisk 3,9%, romani 2,7%, serbisk



1,8%, annen 2,2% (2002 est.). Hva er språkene i Republikken
Makedonia? Makedonsk (offisiell) 66,5%, albansk 25,1%,
tyrkisk 3,5%, romani 1,9%, serbisk 1,2% , andre 1,8% (2002
est.). Og religioner: Makedonske ortodokse 64,8%, muslimske
33,3%, andre kristne 0,4%, andre og uspesifiserte 1,5% (2002
est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 37.9 år. Vi må legge
til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre
enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid
(ved fødselen)? Dette: 76.4 år. Hvor bor folk i Republikken
Makedonia? Her: en forholdsvis jevn fordeling gjennom de
fleste av land, med byområder som tiltrekker seg større og
tettere befolkninger. De store byområdene av Republikken
Makedonia er: Skopje (hovedstad) 503 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Republikken
Makedonia

Hovedstaden Republikken Makedonia er Skopje og
regjeringen type parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på
de administrative divisjonene - 70 kommuner (opstini, singular -
opstina) og 1 by (grad); Aracinovo, Berovo, Bitola, Bogdanci,
Bogovinje, Bosilovo, Brvenica, Caska, Centar Zupa,
Cesinovo-Oblesevo, Cucer Sandevo, Debar, Debarca,
Delcevo, Demir Hisar, Demir Kapija, Dojran, Dolneni,
Gevgelija, Gostivar, Gradsko, Ilinden, Irakov, Karbinci,
Kavadarci, Kicevo, Kocani, Konce, Kratovo, Kriva Palanka,
Krivogastani, Krusevo, Kumanovo, Lipkovo, Lozovo,
Makedonska Kamenica, Makedonski Brod, Mavrovo i
Rostusa, Mogila, Negotino, Novaci Selo, Ohrid, Pehcevo,
Petrovec, Plasnica, Prilep, Probistip, Radovis, Rankovce,



Resen, Rosoman, Skopje, Sopiste, Staro Nagoricane, Stip,
Struga, Strumica, Studenicani, Sveti Nikole, Tearce, Tetovo,
Valandovo, Vasilevo, Veles, Vevcani, Vinica, Vrapciste,
Zelenikovo, Zelino, Zrnovci. Når det gjelder økonomien til
Republikken Makedonia, er viktige industriprodukter matvarer,
drikkevarer, tekstiler, kjemikalier, jern, stål, sement, energi,
legemidler, bildeler. Viktige landbruksprodukter er Druer,
tobakk, grønnsaker, frukt; melk, egg. De viktigste
eksportvarene er matvarer, drikkevarer, tobakk; tekstiler,
diverse produsenter, jern, stål; automotive deler og de viktigste
eksportpartnerne er Tyskland 40,9%, Kosovo 13,5%, Serbia
7,7%, Bulgaria 4,5% (2016). De viktigste importvarene er
maskiner og utstyr, biler, kjemikalier, drivstoff, matvarer og de
viktigste importpartnerne er Tyskland 12,2%, Storbritannia
10,7%, Serbia 7,9%, Hellas 7,3%, Kina 6,2 %, Italia 5,6%,
Tyrkia 5,1%, Bulgaria 4,6% (2016). Hvor rik er Republikken
Makedonia og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $15,200 (2017 anslag). Dette
er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 21.5%
(2015 anslag).

Kart over Republikken Makedonia
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Madagaskar

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Madagaskar.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Madagaskar. Men la oss starte med landflagget Madagaskar
her:
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Madagaskar - Oversikt:
Hva bør du vite om Madagaskar? La oss starte med dette:

Madagaskar var en av de siste store landmassene på jorden for
å bli kolonisert av mennesker. De tidligste bosetterne fra dagens
Indonesia ankom mellom 350 og 550 år. Øya tiltrak arabiske
og persiske handelsmenn så tidlig som i det 7. århundre, og
innvandrere fra Afrika ankom rundt 1000 AD. Madagaskar var
et piratborge i slutten av 17 og 18 århundrer, og tjente som et
slavehandelsenter inn i det 19. århundre. Fra det 16. til slutten
av det 19. århundre dominert et innfødt Merina-rike mye av
Madagaskar. Øya ble erobret av franskmenn i 1896 som
gjorde det til en koloni; uavhengighet ble gjenvunnet i 1960. I
løpet av 1992-93 ble det holdt fri presidents- og
nasjonalforsamlingsvalg, som avsluttet 17 år med partiledning. I
1997, i det andre presidentvalget, Didier Ratsiraka, lederen i
1970- og 1980-tallet, ble returnert til presidentskapet.
Præsidentvalget i 2001 ble anfalt mellom etterfølgerne til Didier
Ratsiraka og Marc Ravalomanana, som nesten forårsaket
avskjøring av halvparten av landet. I april 2002 annonserte High
Constitutional Court Ravalomanana vinneren. Ravalomanana
vant en andre periode i 2006, men etter protester i 2009
overgav makt til militæret, som deretter overlot presidentskapet
til borgmesteren Antananarivo, Andry Rajoelina, i det som
utgjorde et kupp. Etter en lang meklingsprosess ledet av Sør-
Afrikas utviklingsfellesskap holdt Madagaskar FNs støttede



president- og parlamentsvalg i 2013. Tidligere de facto
finansminister Hery Rajaonarimampianina vant et runoffvalg i
desember 2013 og ble innviet i januar 2014. Præsidentvalget i
2001 ble anfalt mellom etterfølgerne til Didier Ratsiraka og
Marc Ravalomanana, som nesten forårsaket avskjøring av
halvparten av landet. I april 2002 annonserte High
Constitutional Court Ravalomanana vinneren. Ravalomanana
vant en andre periode i 2006, men etter protester i 2009
overgav makt til militæret, som deretter overlot presidentskapet
til borgmesteren Antananarivo, Andry Rajoelina, i det som
utgjorde et kupp. Etter en lang meklingsprosess ledet av Sør-
Afrikas utviklingsfellesskap holdt Madagaskar FNs støttede
president- og parlamentsvalg i 2013. Tidligere de facto
finansminister Hery Rajaonarimampianina vant et runoffvalg i
desember 2013 og ble innviet i januar 2014. Præsidentvalget i
2001 ble anfalt mellom etterfølgerne til Didier Ratsiraka og
Marc Ravalomanana, som nesten forårsaket avskjøring av
halvparten av landet. I april 2002 annonserte High
Constitutional Court Ravalomanana vinneren. Ravalomanana
vant en andre periode i 2006, men etter protester i 2009
overgav makt til militæret, som deretter overlot presidentskapet
til borgmesteren Antananarivo, Andry Rajoelina, i det som
utgjorde et kupp. Etter en lang meklingsprosess ledet av Sør-
Afrikas utviklingsfellesskap holdt Madagaskar FNs støttede
president- og parlamentsvalg i 2013. Tidligere de facto
finansminister Hery Rajaonarimampianina vant et runoffvalg i
desember 2013 og ble innviet i januar 2014. nesten forårsaker
avskjøring av halvparten av landet. I april 2002 annonserte High



Constitutional Court Ravalomanana vinneren. Ravalomanana
vant en andre periode i 2006, men etter protester i 2009
overgav makt til militæret, som deretter overlot presidentskapet
til borgmesteren Antananarivo, Andry Rajoelina, i det som
utgjorde et kupp. Etter en lang meklingsprosess ledet av Sør-
Afrikas utviklingsfellesskap holdt Madagaskar FNs støttede
president- og parlamentsvalg i 2013. Tidligere de facto
finansminister Hery Rajaonarimampianina vant et runoffvalg i
desember 2013 og ble innviet i januar 2014. nesten forårsaker
avskjøring av halvparten av landet. I april 2002 annonserte High
Constitutional Court Ravalomanana vinneren. Ravalomanana
vant en andre periode i 2006, men etter protester i 2009
overgav makt til militæret, som deretter overlot presidentskapet
til borgmesteren Antananarivo, Andry Rajoelina, i det som
utgjorde et kupp. Etter en lang meklingsprosess ledet av Sør-
Afrikas utviklingsfellesskap holdt Madagaskar FNs støttede
president- og parlamentsvalg i 2013. Tidligere de facto
finansminister Hery Rajaonarimampianina vant et runoffvalg i
desember 2013 og ble innviet i januar 2014. overlevert makt til
militæret, som deretter overlot presidentskapet til borgmesteren
Antananarivo, Andry Rajoelina, i det som utgjorde et kupp.
Etter en lang meklingsprosess ledet av Sør-Afrikas
utviklingsfellesskap holdt Madagaskar FNs støttede president-
og parlamentsvalg i 2013. Tidligere de facto finansminister Hery
Rajaonarimampianina vant et runoffvalg i desember 2013 og ble
innviet i januar 2014. overlevert makt til militæret, som deretter
overlot presidentskapet til borgmesteren Antananarivo, Andry
Rajoelina, i det som utgjorde et kupp. Etter en lang



meklingsprosess ledet av Sør-Afrikas utviklingsfellesskap holdt
Madagaskar FNs støttede president- og parlamentsvalg i 2013.
Tidligere de facto finansminister Hery Rajaonarimampianina vant
et runoffvalg i desember 2013 og ble innviet i januar 2014.

Geografi av Madagaskar

Hvor på kloden er Madagaskar?
Plasseringen av dette landet er Sør-Afrika, øy i Det indiske hav,
øst for Mosambik. Totalt areal på Madagaskar er 587,041
km2, hvorav 581,540 km2 er land. Så dette er ganske stort
land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne
måten: smal kystnære, høyt platå og fjell i cente. Det laveste
punktet på Madagaskar er Indian Ocean 0 m, det høyeste
punktet Maromokotro 2.876 m. Og klimaet er tropisk langs
kysten, temperert innlandet, tørt i sørlig.

Innbyggere av Madagaskar
La oss se hvor mange mennesker bor i Madagaskar.

Nummeret er: 25,054,161 (7/2017 anslag). Så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Malayo-Indonesisk (Merina
og tilhørende Betsileo), Cotiers (blandet afrikansk, malayo-
indonesisk og arabisk forfedre - Betsimisaraka, Tsimihety,
Antaisaka, Sakalava), Fransk, Indisk, Kreolsk, Comoransk.



Hva er språkene i Madagaskar? Fransk (offisiell), Malagasisk.
Og religioner: Kristen, innfødte religiøse, muslimske. Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 19.7 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 66.3 år. Hvor bor folk i Madagaskar? Her:
meste av befolkningen bor på den østlige halvdelen av øya;
betydelig anhopning finnes i sentrale høylandet og østkysten. De
store byområdene av Madagaskar er: Antananarivo
(hovedstad) 2,61 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Madagaskar
Hovedstaden Madagaskar er Antananarivo og regjeringen

type halvpresidentrepublikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 6 provinser (faritany);
Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga,
Toamasina, Toliara. Når det gjelder økonomien til Madagaskar,
er viktige industriprodukter kjøtt behandlingen, sjømat, såpe, øl,
lær, sukker, tekstiler, glass, sement, bildeler montering av
anlegget, papir, petroleum, reiseliv og gruvedrift. Viktige
landbruksprodukter er Kaffe, vanilje, sukkerrør, nelliker,
kakao, ris, kassava (maniok, tapioka), bønner, bananer,
jordnøtter; animalske produkter. De viktigste eksportvarene er
kaffe, vanilje, skalldyr, sukker, bomull klut, klær, kromitt,
petroleumsprodukter og de viktigste eksportpartnerne er
Frankrike 23,5%, USA 12,8%, Tyskland 8,3%, Kina 6,3%,
Japan 5%, Nederland 4,3%, Sør-Korea 4,2% (2016). De
viktigste importvarene er kapitalvarer, petroleum, forbruksvarer,
mat og de viktigste importpartnerne er Kina 21,2%, Frankrike



6,9%, India 6,5%, UAE 5,6%, Saudi-Arabia 5%, Sør-Afrika
5% (2016). Hvor rik er Madagaskar og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$1,600 (2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 70.7% (2012 anslag).

Kart over Madagaskar
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Malawi. Men la oss starte med landflagget Malawi her:
 

Malawi - Oversikt:
Hva bør du vite om Malawi? La oss starte med dette:

Etablert i 1891 ble det britiske protektoratet i Nyasaland blitt
den uavhengige nasjonen Malawi i 1964. Etter tre tiår med en
parti-regjering under president Hastings Kamuzu Banda holdt
landet flereparts president- og parlamentsvalg i 1994, i henhold
til en foreløpig grunnlov som kom inn full effekt det følgende
året. President Bingu wa Mutharika, valgt i 2004 etter et
mislykket forsøk av den tidligere presidenten om å endre
forfatningen for å tillate en annen periode, kjempet for å hevde
sin autoritet mot sin forgjenger og senere startet sitt eget parti,
Det demokratiske progressive partiet i 2005. Mutharika ble
gjenvalgt til en annen periode i 2009. Han overvåket noen
økonomisk forbedring i sin første periode, men ble anklaget for
økonomisk dårlig forvaltning og dårlig styring i sin andre
periode. Han døde bratt i 2012 og ble etterfulgt av
visepresident Joyce Banda, som tidligere hadde startet sitt eget
parti, Folkepartiet. Mutharikas bror, Peter Mutharika, beseiret
Banda i valget i 2014. Befolkningsvekst, økt press på
jordbruksland, korrupsjon og svøpet av hiv / aids utgjør store
problemer for Malawi.

Geografi av Malawi



Hvor på kloden er Malawi?
Plasseringen av dette landet er Sør-Afrika, øst for Zambia, vest
og nord for Mosambik. Totalt areal på Malawi er 118,484 km2,
hvorav 94,080 km2 er land. Så dette er ikke et stort land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
smal, langstrakt plateau med rullebaner, avrundede åser, noen
fjell. Det laveste punktet på Malawi er krysset mellom Shire
River og internasjonal grense med Mosambik 37 m, det høyeste
punktet Sapitwa (Mount Mlanje) 3. 002 m. Og klimaet er sub-
tropisk; regntiden (november til mai); tørr sesong (mai til
november).

Innbyggere av Malawi
La oss se hvor mange mennesker bor i Malawi. Nummeret

er: 19,196,246. Så dette er ikke veldig stor befolkning. Hvem
bor her? Chewa 35,1%, Lomwe 18,9%, Yao 13,1%, Ngoni
12%, Tumbuka 9,4%, Sena 3,5%, Tonga 1,8%, Nyanja 1%,
Nkhonde 0,9% , andre 1,8% (2015-16 est.). Hva er språkene
i Malawi? Engelsk (offisiell), Chichewa (vanlig), Chinyanja,
Chiyao, Chitumbuka, Chilomwe, Chinkhonde, Chingoni,
Chisena, Chitonga, Chinyakyusa, Chilambya. Og religioner:
Protestant 27,2% (inkluderer kirke i Sentral-Afrika



Presbyterian 17,7%, Seventh Day Adventist / Baptist 6,9%
Anglikanske 2,6%), katolske 18,4%, andre kristne 41%,
muslimske 12,1%, andre 0,3%, ingen 1% (2015-16 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 16.5 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 61.7 år. Hvor bor folk i Malawi? Her:
Befolkningstetthet er høyest sør for Lake Nyasa. De store
byområdene av Malawi er: Lilongwe (kapital) 905.000;
Blantyre-Limbe 808,000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Malawi
Hovedstaden Malawi er Lilongwe og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 28 distrikter; Balaka, Blantyre, Chikwawa,
Chiradzulu, Chitipa, Dedza, Dowa, Karonga, Kasungu,
Likoma, Lilongwe, Machinga, Mangochi, Mchinji, Mulanje,
Mwanza, Mzimba, Neno, Ntcheu, Nkhata Bay, Nkhotakota,
Nsanje, Ntchisi, Phalombe, Rumphi , Salima, Thyolo, Zomba.
Når det gjelder økonomien til Malawi, er viktige
industriprodukter tobakk, te, sukker, sagbruksprodukter,
sement, forbruksvarer. Viktige landbruksprodukter er Tobak,
sukkerrør, te, mais, poteter, søtpoteter, kassava , tapioka),
sorghum, pulser, bomull, jordnøtter, macadamia nøtter, kaffe;
storfe, geiter. De viktigste eksportvarene er tobakk 55%, tørket
belgfrukter (8,8%), sukker (6,7%), te (5,7%), bomull (2% ),
peanøtter, kaffe, soya (2015 est.) og de viktigste
eksportpartnerne er Zimbabwe 12,9%, Mosambik 11%, Belgia
8,2%, Sør-Afrika 7,2%, USA 6%, Kina 4,6%, Tyskland 4,3%,



Storbritannia 4,2% (2016). De viktigste importvarene er mat,
petroleumsprodukter, halvfabrikater, forbruksvarer,
transportutstyr og de viktigste importpartnerne er Sør Afrika
20,2%, Kina 13,8%, India 10,8%, UAE 9,7%, Zambia 5,7%
(2016). Hvor rik er Malawi og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $1,200
(2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
50.7% (2010 anslag).

Kart over Malawi
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Malaysia. Men la oss starte med landflagget Malaysia her:
 

Malaysia - Oversikt:
Hva bør du vite om Malaysia? La oss starte med dette: I

slutten av det 18. og 19. århundre etablerte Storbritannia
kolonier og protektorater i det nåværende Malaysia; Disse ble
okkupert av Japan fra 1942 til 1945. I 1948 dannet de britiske
regjeringene på den malaysiske halvøyen, unntatt Singapore,
Forbundet av Malaya, som ble uavhengig i 1957. Malaysia ble
dannet i 1963 da de tidligere britiske koloniene i Singapore,
som så vel som Sabah og Sarawak på Borneos nordkyst,
sluttet seg til føderasjonen. De første årene av landets
uavhengighet ble ødelagt av en kommunistisk opprør,
indonesisk konfrontasjon med Malaysia, filippinske krav til
Sabah og Singapores tilbaketrekning i 1965. I løpet av 22-
årsperioden for statsminister Mahathir bin Mohamad (1981-
2003) Malaysia var vellykket i å diversifisere sin økonomi fra
avhengighet av eksport av råvarer til utvikling av produksjon,
tjenester og turisme. Statsminister Mohamed Najib bin Abdul
Razak (på kontoret siden april 2009) har fortsatt denne pro-
business politikken.

Geografi av Malaysia



Hvor på kloden er Malaysia?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Asia, halvøy grenser til
Thailand og nordlig en tredjedel av øya Borneo, grenser til
Indonesia, Brunei og Sør-Kinahavet, sør for Vietnam. Totalt
areal på Malaysia er 329,847 km2, hvorav 328,657 km2 er
land. Så dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: kystnære stigende til åser og
fjell. Det laveste punktet på Malaysia er indiske hav 0 m, det
høyeste punktet Gunung Kinabalu 4,095 m. Og klimaet er
tropisk; årlig sørvest (april til oktober) og nordøst (oktober til
februar) monsuner.

Innbyggere av Malaysia
La oss se hvor mange mennesker bor i Malaysia.

Nummeret er: 31,381,992 (7/2017 anslag). Så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Bumiputera 61,7% (Malays
og urfolk, herunder Orang Asli, Dayak, Anak Negeri), kinesisk
20,8%, indisk 6,2%, andre 0,9%, ikke-borgere 10,4% (2017
est.). Hva er språkene i Malaysia? Bahasa Malaysia (offisielt),
engelsk, kinesisk (kantonesisk, mandarin, Hokkien, Hakka,
Hainan, Foochow), tamil, telugu, malayalam, Panjabi, Thai. Og
religioner: muslimske (offisiell) 61,3%, Buddhist 19,8%,
Christian 9,2%, Hindu 6,3%, konfucianismen, taoisme, andre



tradisjonelle kinesiske religioner 1,3%, andre 0,4%, ingen
0,8%, uspesifisert 1% (2010 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 28.5 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 75.2 år.
Hvor bor folk i Malaysia? Her: En svært ujevn fordeling med
over 80% av befolkningen bosatt på den malaysiske halvøyen.
De store byområdene av Malaysia er: Kuala Lumpur million;
Johor Bahru 912,000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Malaysia
Hovedstaden Malaysia er Kuala Lumpur; note - i nærheten

Putrajaya er referert til som et føderalt regjeringens
administrasjonssenter, men ikke hovedstaden; Parlamentet
møter i Kuala Lumpu og regjeringen type føderal
parlamentarisk konstitusjonell monarki. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 13 stater (negeri-negeri, entall -
negeri); Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan,
Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak,
Selangor, Terengganu; og 1 føderalt territorium (Wilayah
Persekutuan) med 3 komponenter, Kuala Lumpur, Labuan og
Putrajaya. Når det gjelder økonomien til Malaysia, er viktige
industriprodukter Peninsular Malaysia - Gummi og olje palm
håndtering og produksjon, petroleum og naturgass, lys
produksjon, legemidler, medisinsk teknologi, elektronikk og
halvledere, tømmer behandling; Sabah - logging, petroleum og
naturgassproduksjon; Sarawak - landbruk, petroleum og
naturgassproduksjon, logging. Viktige landbruksprodukter er
Peninsular Malaysia - palmolje, gummi, kakao, ris; Sabah -



palmeolje, oppdrett avlinger; gummi, tømmer; Sarawak -
palmeolje, gummi, tømmer; peppe. De viktigste eksportvarene
er Halvledere og elektronisk utstyr, palmeolje, petroleum og
flytende naturgass, tre og treprodukter, palmeolje, gummi,
tekstiler, kjemikalier, solpaneler og de viktigste
eksportpartnerne er Singapore 14,7%, Kina 12,6%, USA
10,3%, Japan 8,1%, Thailand 5,7%, Hong Kong 4,8%, India
4,1% (2016). De viktigste importvarene er Elektronikk,
maskiner, petroleumsprodukter, plast, kjøretøyer, jern og
stålprodukter, kjemikalier og de viktigste importpartnerne er
Kina 19,4%, Singapore 9,8%, Japan 7,7%, USA 7,6%,
Thailand 5,8%, Sør-Korea 5%, Indonesia 4% (2016). Hvor rik
er Malaysia og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $28,900 (2017 anslag). Dette
betyr at levestandarden er god her. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
3.8% (2009 anslag).

Kart over Malaysia
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Maldivene - Oversikt:
Hva bør du vite om Maldivene? La oss starte med dette: Et

sultanat siden det 12. århundre, ble Maldivene et britisk
protektorat i 1887. Det ble en republikk i 1968, tre år etter
uavhengighet. President Maumoon Abdul Gayoom dominerte
øyas politiske scene i 30 år, valgt til seks påfølgende vilkår ved
enstemmig folkeavstemning. Etter politiske demonstrasjoner i
hovedstaden Male i august 2003 lovet Gayoom og hans

http://mapsguides.com/


regjering å starte en liberaliseringsprosess og demokratiske
reformer, inkludert et mer representativt politisk system og
utvidede politiske friheter. Politiske partier ble legalisert i 2005.
I juni 2008 fullførte en sammensatt forsamling - betegnet
"Special Majlis" - en ny konstitusjon som ble ratifisert av
Gayoom i august 2008. Det første presidentvalget under et
flerkandidatsystem med flere partier var holdt i oktober 2008.
Gayoom ble beseiret i en rundeundersøkelse av Mohamed
Nasheed, en politisk aktivist som hadde blitt fengslet flere år
tidligere av Gayoom-regimet. Nasheed møtte en rekke
utfordringer, blant annet for å styrke demokratiet og bekjempe
fattigdom og narkotikamisbruk. I begynnelsen av februar 2012,
etter flere uker med street protester som svar på hans bestilling
av arrestasjon av en toppdommer, dro Nasheed
presidentskapet og overlevert makt til visepresident
Mohammed Waheed Hassan Maniku. I midten av 2012 ble en
kommisjon for nasjonal undersøkelse opprettet av regjeringen
for å undersøke hendelser som førte til Nasheeds avgang. Selv
om kommisjonen ikke fant noe bevis på et kupp, anbefalte
rapporten å styrke landets demokratiske institusjoner for å
avverge lignende hendelser i fremtiden, og å undersøke påstått
politisk mishandling under krisen. Nasheed, Waheed, og
Abdulla Yameen løp i 2013-valget med Yameen til slutt å vinne
presidentskapet etter tre runder av avstemning. Som president
har Yameen forsøkt å svekke demokratiske institusjoner,
fengslet sine politiske motstandere, begrense pressen, og utøve
kontroll over domstolene for å styrke sitt grep om makten og
begrense avvigelsen. Maldiviens tjenestemenn har spilt en



fremtredende rolle i internasjonale diskusjonsdiskusjoner (på
grunn av øyas sårbarhet mot stigende havnivå).

Geografi av Maldivene

Hvor på kloden er Maldivene?
Plasseringen av dette landet er Sør-Asia, gruppe atoller i Det
indiske hav, sørvest for India. Totalt areal på Maldivene er 298
km2, hvorav 298 km2 er land. Så dette er ganske lite land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
flatt med hvite sandstrender. Det laveste punktet på Maldivene
er indisk hav 0 m, det høyeste punktet 8 te, golfbane, villingi øy
5 m. Og klimaet er tropisk; varmt, fuktig; tørr, nordøstmonson
(november til mars); regnfull, sørvestmonson (juni til august).

Innbyggere av Maldivene
La oss se hvor mange mennesker bor i Maldivene.

Nummeret er: 392,709 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Sør-indianere, singalesere,
arabere. Hva er språkene i Maldivene? Dhivehi (offisiell, dialekt
av Sinhala, skript avledet fra arabisk), engelsk (talt av de fleste
embetsmenn). Og religioner: Sunni Muslim (offisiell). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 28.2 år. Vi må legge til at dette



tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 75.8 år. Hvor bor folk i Maldivene? Her:
Omtrent en tredjedel av befolkningen bor i den sentrale
hovedstaden av Mann og nesten en tiendedel i sørlige Addu
City; resten av befolkningen er spredt over de 200 eller så fylte
øyene i skjærgården. De store byområdene av Maldivene er:
MALE (kapital) 156.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Maldivene
Hovedstaden Maldivene er Mann og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 21 administrative atoller (atholhuthah, entall -
atholhu); Addu, Ariatholhu Dhekunuburi, Ariatholhu Uthuruburi,
Faadhippolhu, Felidhuatholhu, Fuvammulah, Hahdhunmathi,
Huvadhuatholhu Dhekunuburi, Huvadhuatholhu Uthuruburi,
Kolhumadulu, Maale, Maaleatholhu, Maalhosmadulu
Dhekunuburi, Maalhosmadulu Uthuruburi, Miladhunmadulu
Dhekunuburi, Miladhunmadulu Uthuruburi, Mulakatholhu,
Nilandheatholhu Dhekunuburi, Nilandheatholhu Uthuruburi,
Thiladhunmathee Dhekunuburi , Thiladhunmathee Uthuruburi.
Når det gjelder økonomien til Maldivene, er viktige
industriprodukter , fiskeforedling, frakt, båtbygging,
kokosnøttbehandling, vevd matter, tau, håndverk, korall og
sandgruvedrift. Viktige landbruksprodukter er Kokosnøtter,
mais, søte poteter; fisketurisme. De viktigste eksportvarene er
Fiske og de viktigste eksportpartnerne er Thailand 33,8%, Sri
Lanka 10%, USA 8,7%, Frankrike 8,6%, Tyskland 8,6%,
Irland 4,9%, Italia 4,8%, UK 4,1% (2016). De viktigste



importvarene er petroleumsprodukter, klær, middels og
kapitalvarer og de viktigste importpartnerne er UAE 15,6%,
Singapore 14,3%, Kina 13,4%, India 12,9%, Sri Lanka 6,3%,
Malaysia 5,7%, Thailand 4,7% (2016). Hvor rik er Maldivene
og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $19,200 (2017 anslag). Dette er ganske
bra. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 16% (2008 anslag).

Kart over Maldivene
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Mali - Oversikt:
Hva bør du vite om Mali? La oss starte med dette: Den

sudanesiske republikken og Senegal ble uavhengig av Frankrike
i 1960 som Mali-føderasjonen. Da Senegal trakk seg tilbake
etter bare noen få måneder, ble det tidligere gjort opp i Sudan-
republikkene omdøpt til Mali. Regjering ved diktatur ble tatt i
bruk i 1991 av et militært kupp som førte til en periode med
demokratisk styre. President Alpha Konare vant Mali's to
første demokratiske presidentvalg i 1992 og 1997. I tråd med
Malis tofristede konstitusjonelle grense gikk han ned i 2002 og
ble etterfulgt av Amadou Toumani Toure, som ble valgt til en
andre periode i et 2007-valg som ble dømt som fri og rettferdig.
Maliske returførere fra Libya i 2011 forverret spenninger i
Nord-Mali, og Tuareg-etniske militser opprørte i januar 2012.
Lav- og mid-nivå soldater, frustrert over fattig håndtering av
opprøret, omgjort Toure 22. mars. Intensiv mekling innsats
ledet av Economic Community of West African States
(Ecowas) returnerte makt til en sivil administrasjon i april med
utnevnelse av midlertidig president Dioncounda Traore. Post-
coup kaoset førte til at opprørerne utviste det maliske militæret
fra landets tre nordlige regioner og tillot islamske militanter å
sette opp festninger. Hundre tusen norske malere flyktet fra
volden til sørlige Mali og nabolandene, og forverret regionale
matmangel i vertssamfunn. Et internasjonalt militært inngrep for
å gjenoppta de tre nordlige områdene begynte i januar 2013, og



innen en måned var de fleste nordover blitt gjenopptatt. I et
demokratisk presidentvalg i juli og august 2013 ble Ibrahim
Boubacar Keita valgt som president.

Geografi av Mali

Hvor på kloden er Mali? Plasseringen
av dette landet er interiøret Vest-Afrika, sørvest for Algerie,
nord for Guinea, Cote d'Ivoire og Burkina Faso, vest for Nige.
Totalt areal på Mali er 1,240,192 km2, hvorav 1,220,190 km2

er land. Så dette er veldig stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: hovedsakelig flatt til rulle
nordlige sletter dekket av sand; savanne i sør, robuste åser i
nordøst. Det laveste punktet på Mali er Senegal elv 23 m, det
høyeste punktet Hombori Tondo 1.155 m. Og klimaet er
subtropisk til tørr; varmt og tørt (februar til juni); regnfull, fuktig
og mild (juni til november); kult og tørt (november til februar),.

Innbyggere av Mali
La oss se hvor mange mennesker bor i Mali. Nummeret er:

17,885,245 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Bambara 34,1%, Fulani (Peul)
14,7%, Sarakole 10,8%, Senufo 10,5%, Dogon 8,9%,
Malinke 8,7%, Bobo 2,9%, Songhai 1,6%, Tuareg 0,9%,



andre maliske 6,1%, fra medlem av Economic Community of
Vest-afrikanske stater 0,3%, andre 0,4% (2012-13 est). Hva
er språkene i Mali? Fransk (offisiell), Bambara 46,3%, Peul /
Foulfoulbe 9,4%, Dogon 7,2%, Maraka / Soninke 6,4%,
Malinke 5,6%, Sonrhai / Djerma 5,6% , Minianka 4,3%,
Tamacheq 3,5%, Senoufo 2,6%, Bobo 2,1%, uspesifisert
0,7%, annen 6,3%. Og religioner: Muslim 94,8%, Christian
2,4%, Animist 2%, ingen 0,5%, uspesifisert 0,3% (2009 est.).
Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 15.8 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 60.3 år. Hvor bor folk i Mali? Her: Det
overveldende flertallet av befolkningen bor i den sørlige delen
av landet, med større tetthet langs grensen til Burkina Faso. De
store byområdene av Mali er: Bamako (hovedstaden) 2,515
millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Mali
Hovedstaden Mali er Bamako og regjeringen type

halvpresident republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 8 regioner (regioner, singular - region), 1 distrikt;
District de Bamako, Gao, Kayes, Kidal, Koulikoro, Mopti,
Segou, Sikasso, Tombouctou (Timbuktu); note - to nye
regioner, Menaka og Taoudenni, ble opprinnelig opprettet i
begynnelsen av 2016, men disse har ennå ikke blitt oppdaget av
US Board of Geographic Names. Når det gjelder økonomien til
Mali, er viktige industriprodukter mat behandling; konstruksjon;
fosfat og gullgruvedrift. Viktige landbruksprodukter er Bomull,
hirse, ris, mais, grønnsaker, peanøtter; storfe, sau, geiter. De



viktigste eksportvarene er bomull, gull, husdyr og de viktigste
eksportpartnerne er Sveits 30,4%, India 12,2%, Ukraina 5,1%,
Kina 5,1%, Burkina Faso 4,9%, Senegal 4,3%, Frankrike 4%,
Sør-Afrika 4% (2016). De viktigste importvarene er petroleum,
maskiner og utstyr, byggematerialer, matvarer, tekstiler og de
viktigste importpartnerne er Senegal 12.2 %, Kina 12,2%,
Frankrike 10,3%, Benin 8,6%, Cote dIvoire 8,4% (2016).
Hvor rik er Mali og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $2,200 (2017 anslag).
Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 36.1%
(2005 anslag).

Kart over Mali
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Malta

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Malta.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Malta. Men la oss starte med landflagget Malta her:
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Malta - Oversikt:
Hva bør du vite om Malta? La oss starte med dette: Med

en sivilisasjon som går tilbake tusenvis av år, har Malta noen av
de eldste megalittiske nettstedene i verden. Maltas øyer ligger i
sentrum av Middelhavet, og har lenge tjent som en strategisk
militær ressurs, med øyene på forskjellige tidspunkter som har
blitt kontrollert av fønikerne, kartagoerne, grekerne, romerne,

Geografi av Malta

Hvor på kloden er Malta?
Plasseringen av dette landet er sydeuropa, øyene i Middelhavet,
sør for Sicilia (Italia). Totalt areal på Malta er 316 km2, hvorav
316 km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: meste lave,
steinete, flate til dissekte slettene; mange kystnære klipper. Det
laveste punktet på Malta er Middelhavet 0 m, det høyeste
punktet Ta'Dmejrek på Dingli Cliffs 253 m. Og klimaet er
Middelhavet; milde, regnfulle vintre; varme, tørre somre for det.



Innbyggere av Malta
La oss se hvor mange mennesker bor i Malta. Nummeret

er: 416,338 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Maltesisk (etterkommere av gamle
kartagerne og fønikerne med sterke innslag av italiensk og
andre middelhavs lager). Hva er språkene i Malta? Maltese
(offisielle) 90,1%, Engelsk (offisielt) 6%, flerspråklig 3%, andre
0,9% (2005 est.). Og religioner: katolsk (offisiell) mer enn 90%
(2006 est). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 41.8 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 80.5 år. Hvor bor folk i Malta?
Her: Størstedelen av befolkningen bor på den østlige halvdelen
av Malta, den største av de tre bebodde øyene. De store
byområdene av Malta er: Valletta (hovedstad) 197.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Malta
Hovedstaden Malta er Valletta og regjeringen type

parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 68 lokaliteter (Il-lokalita); Attard, Balzan, Birgu,
Birkirkara, Birzebbuga, Bormla, Dingli, Fgura, Floriana,
Fontana, Ghajnsielem, Gharb, Ghargur, Ghasri, Ghaxaq, Gudja,
Gzira, Hamrun, Iklin, Imdina, Imgarr, Imqabba, Imsida, Imtarfa,
Isla, Kalkem, Kercem, Kirkop, Lija, Luqa, Marsa,
Marsaskala, Marsaxlokk, Mellieha, Mosta, Munxar, Nadur,
Naxxar, Paola, Pembroke, Pieta, Qala, Qormi, Qrendi, Rabat,
Rabat (Ghawdex), Safi, San Giljan / Saint Julian, San Gwann /
Saint John, San Lawrenz / Saint Lawrence, Sannat, San Pawl
il-Bahar / Saint Pauls Bay, Santa Lucija / Saint Lucia, Santa



Venera / Saint Venera, Siggiewi, Sliema, Swieqi, Tarxien, Ta
'Xbiex , Valletta, Xaghra, Xewkija, Xghajra, Zabbar, Zebbug,
Zebbug (Ghawdex), Zejtun, Zurrieq. Når det gjelder
økonomien til Malta, er viktige industriprodukter turisme,
elektronikk, skipbygging og reparasjon, bygging, mat og
drikkevarer, farmasøytiske produkter, fottøy, klær, tobakk,
luftfartstjenester, finansielle tjenester, informasjonstjenester.
Viktige landbruksprodukter er Poteter, blomkål, druer, hvete,
bygg, tomater, sitrus, kutte blomster, grønn paprika; svinekjøtt,
melk, fjærfe, egg. De viktigste eksportvarene er maskiner og
mekaniske apparater ; mineralbrensel, oljer og
petroleumsprodukter; farmasøytiske produkter; bøker og
aviser; fly / romfartøy og deler; leker, spill og sportsutstyr og de
viktigste eksportpartnerne er US 27,3%, Tyskland 13,9%,
Frankrike 8,3%, Singapore 5,6%, Japan 5,2%, Hong Kong
4,3%, Italia 4,2% (2016). De viktigste importvarene er
mineralbrensel, oljer og produkter; elektrisk maskineri; fly /
romfartøy og deler derav; maskiner og mekaniske apparater;
plast og andre halvfabrikata; kjøretøy og deler og de viktigste
importpartnerne er Italia 20,9%, Canada 10,4%, Tyskland
6,3%, Storbritannia 5,9%, Frankrike 4,4% (2016). Hvor rik er
Malta og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her
er BNP per innbygger (PPP): $42,500 (2017 anslag). Dette
betyr at folk er rike i gjennomsnitt her. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
16.3% (2015 anslag).



Kart over Malta
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Marshalløyene

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til
Marshalløyene. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Marshalløyene. Men la oss starte med
landflagget Marshalløyene her:
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Marshalløyene - Oversikt:
Hva bør du vite om Marshalløyene? La oss starte med

dette: Etter nesten fire tiår under amerikansk administrasjon som
den østligste delen av FNs tillitsområde i Stillehavsøyene,
oppnådde Marshall-øyene uavhengighet i 1986 under en
Compact of Free Association. Kompensasjonskrav fortsetter
som et resultat av amerikansk atomprøve på noen av atollene
mellom 1947 og 1962. Marshalløyene er vert for Kwajalein
Atoll Reagan Missile Test Site, en nøkkelinstallasjon i det
amerikanske missilforsvaret. Kwajalein er også vert for en av
fire dedikerte jordantenner (de andre er på Ascension (Saint
Helena, Ascension og Tristan da Cunha), Diego Garcia (British
Indian Ocean Territory) og ved Cape Canaveral, Florida
(USA)) som bistår i drift av GPS-navigasjonssystemet Global
Positioning System.

Geografi av Marshalløyene

Hvor på kloden er Marshalløyene?
Plasseringen av dette landet er Oseania, to øygrupper med
øygrupper på 29 atoller, hver bestående av mange små øyer, og
fem enkeltøyer i Nord-Stillehavet, omtrent halvveis mellom
Hawaii og Australia.. Totalt areal på Marshalløyene er 181
km2, hvorav 181 km2 er land. Så dette er ganske lite land.



Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
lav korall kalkstein og sand øyer. Det laveste punktet på
Marshalløyene er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet Øst-
sentral Airik Island, Maloelap Atoll 14 m. Og klimaet er
tropisk; Varmt og fuktig; våt sesong mai til november; øyer
grense tyfon belte.

Innbyggere av Marshalløyene
La oss se hvor mange mennesker bor i Marshalløyene.

Nummeret er: 74,539 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Marshallese 92,1%, blandet
Marshallese 5,9%, andre 2% (2006). Hva er språkene i
Marshalløyene? Marshallese (offisielt) 98,2%, andre språk
1,8% (1999 folketelling). Og religioner: Protestant 54,8%,
Guds samling 25,8%, romersk-katolske 8,4%, Bukot nan Jesus
2,8%, Mormon 2,1%, andre kristne 3,6%, andre 1%, ingen
1,5% (1999 folketelling). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt?
22.9 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel
av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 73.4 år. Hvor bor folk
i Marshalløyene? Her: fleste bor i urbane klynger funnet på
mange av landets øyer; mer enn to tredjedeler av befolkningen
bor på atollene til Majuro og Ebeye. De store byområdene av
Marshalløyene er: Majuro (kapital) 31.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Marshalløyene
Hovedstaden Marshalløyene er Majuro; notat -

hovedstaden er en atoll på 64 øyer; statlige bygninger er
plassert på tre sammensmeltede øyer: Djarrit, Uliga og Delap



og regjeringen type presidentrepublikk i fri tilknytning til USA.
La oss ta en titt på de administrative divisjonene - 24
kommuner; Ailla, Ailuk, Arno, Aur, Bikini og Kili, Ebon,
Enewetak og Ujelang, Jabat, Jaluit, Kwajalein, Lae, Lib,
Likiep, Majuro, Maloelap, Mejit, Mili, Namdrik, Namu,
Rongelap, Ujae, Utrik, Wotho, Wotje. Når det gjelder
økonomien til Marshalløyene, er viktige industriprodukter
copra, tunfisk behandling, turisme, håndverk elementer (fra
skjell, tre og perler). Viktige landbruksprodukter er
Kokosnøtter, tomater, meloner, taro, brødfrukt, frukt; gris,
kylling. De viktigste eksportvarene er copra kake, kokosnøtt
olje, håndverk, fisk og de viktigste eksportpartnerne er dette er
ukjent. De viktigste importvarene er matvarer, maskiner og
utstyr, drivstoff, drikkevarer, tobakk og de viktigste
importpartnerne er dette er ukjent. Hvor rik er Marshalløyene
og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $3,400 (2017 anslag). Dette er et svært
lavt antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Marshalløyene
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Mauritania

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Mauritania.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Mauritania. Men la oss starte med landflagget Mauritania her:
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Mauritania - Oversikt:
Hva bør du vite om Mauritania? La oss starte med dette:

Utenriks fra Frankrike i 1960, Mauretania anneksert den sørlige
tredjedelen av den tidligere spanske Sahara (nå Vest-Sahara) i
1976, men avskeddet den etter tre år med razzia av Polisario-
guerillafronten som søkte uavhengighet for territoriet. Maaouya
Ould Sid Ahmed TAYA tok makten i et kupp i 1984 og styrte
Mauretania med en tung hånd i mer enn to tiår. En rekke
præsidentvalg som han holdt var allment sett som feil. Et
blodfritt kupp i august 2005 avsatte president TAYA og innledet
et militært råd som overvåker en overgang til demokratisk styre.
Uavhengig kandidat Sidi Ould Cheikh Abdallahi ble innviet i
april 2007 som Mauretanias første fritt og ganske valgt
president. Hans term ble avsluttet tidlig i august 2008 da en
militærjunta ledet av general Mohamed Ould Abdel AZIZ
avsatte ham og installerte en militærrådsregering. AZIZ ble
deretter valgt som president i juli 2009 og sverget i den
følgende måneden. AZIZ vedvarende skader fra en utilsiktet
skyting av egne soldater i oktober 2012, men har fortsatt å
opprettholde sin autoritet. Han ble gjenvalgt i 2014 til en annen
og endelige periode som president (i henhold til nåværende
grunnlov). Landet fortsetter å oppleve etniske spenninger blant
tre hovedgrupper: arabisk-talende etterkommere av slaver
(Haratiner), arabisk-talende "White Moors" (Bidhan), og
medlemmer av sub-Sahara-etniske grupper som hovedsakelig



kommer fra Senegal-elven (Halpulaar , Soninke og Wolof).
Mauretania konfronterer en terrorisme trussel av al-Qa ' ida i
det islamske Maghreb, som lanserte vellykkede angrep mellom
2005 og 2011. Aktiviteten til al-Qaida i den islamske Maghreb
(AQIM) og lignende grupper utgjør en alvorlig sikkerhetstrussel
mot mauretanere og utenlandske besøkende. AQIM lanserte en
rekke angrep i Mauretania mellom 2005 og 2011, myrde
amerikanske og utenlandske turister og hjelpearbeidere, angripe
diplomatiske og offentlige anlegg og bakholdende mauretanske
soldater og gendarmer. En vellykket strategi mot terrorisme som
kombinerer dialog med terrorister og militære handlinger, har
forhindret landet fra ytterligere terrorangrep siden 2011. AQIM
lanserte en rekke angrep i Mauretania mellom 2005 og 2011,
myrde amerikanske og utenlandske turister og hjelpearbeidere,
angripe diplomatiske og offentlige anlegg og bakholdende
mauretanske soldater og gendarmer. En vellykket strategi mot
terrorisme som kombinerer dialog med terrorister og militære
handlinger, har forhindret landet fra ytterligere terrorangrep
siden 2011. AQIM lanserte en rekke angrep i Mauretania
mellom 2005 og 2011, myrde amerikanske og utenlandske
turister og hjelpearbeidere, angripe diplomatiske og offentlige
anlegg og bakholdende mauretanske soldater og gendarmer. En
vellykket strategi mot terrorisme som kombinerer dialog med
terrorister og militære handlinger, har forhindret landet fra
ytterligere terrorangrep siden 2011.

Geografi av Mauritania



Hvor på kloden er Mauritania?
Plasseringen av dette landet er Vest-Afrika, grenser til Nord-
Atlanterhavet, mellom Senegal og Vest-Sahara. Totalt areal på
Mauritania er 1,030,700 km2, hvorav 1,030,700 km2 er land.
Så dette er veldig stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: meste kaste, flate sletter i
Sahara; noen sentrale åser. Det laveste punktet på Mauritania er
Sebkhet Te-nghghcha -5 m, det høyeste punktet Kediet Ijill
915 m. Og klimaet er ørken; hele tiden varme, tørre, støvete,.

Innbyggere av Mauritania
La oss se hvor mange mennesker bor i Mauritania.

Nummeret er: 3,758,571 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? sorte morer (Haratiner -
arabespråkete slaver, tidligere slaver, og deres etterkommere av
afrikansk opprinnelse, slaver av hvite maurere) 40%, hvite
maurer (av arabberber-avstamning, kjent som Bidhan) 30%,
Mauritsanere fra Sub-Sahara -Arabisk talende, Halpulaar,
Soninke, Wolof og Bamara etniske grupper) 30%. Hva er
språkene i Mauritania? Arabisk (offisiell og nasjonal), Pular,
Soninke, Wolof (alle nasjonale språk), Fransk. Og religioner:
Muslim (offisiell) 100%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt?



20.5 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel
av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 63.4 år. Hvor bor folk
i Mauritania? Her: med det meste av landet som en ørken, store
områder av landet, spesielt i de sentrale, nordlige og østlige
områdene, er uten store befolkningsklynger; halvparten av
befolkningen bor i eller rundt kystnære hovedstaden i
Nouakchott; mindre klynger finnes nær den sørlige grensen med
Mali og Senegal. De store byområdene av Mauritania er:
Nouakchott (hovedstad) 968 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Mauritania
Hovedstaden Mauritania er Nouakchott og regjeringen type

presidens republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 15 regioner (wilayas, singular - wilaya); Adrar,
Assaba, Brakka, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol, Guidimaka,
Hodh ech Chargui, Hodh El Gharbi, Inchiri, Nouakchott Nord,
Nouakchott Ouest, Nouakchott Sud, Tagant, Tiris Zemmour,
Trarza. Når det gjelder økonomien til Mauritania, er viktige
industriprodukter bearbeiding av storfe, kamel og fårfisk ,
oljeproduksjon, gruvedrift (jernmalm, gull, kobber). Viktige
landbruksprodukter er Datoer, hirse, sorghum, ris, mais;. De
viktigste eksportvarene er jernmalm, fisk og fiskeprodukter,
husdyr, gull, kobber, råolje og de viktigste eksportpartnerne er
Kina 36,9%, Sveits 13,5%, Spania 8,9%, Japan 7,5%,
Russland 4,8%, Nigeria 4,1%, Italia 4,1% (2016). De viktigste
importvarene er maskiner og utstyr, petroleumsprodukter,
kapitalvarer, næringsmidler, forbruksvarer og de viktigste
importpartnerne er USA 13,4%, UAE 11,9%, Belgia 9,2%,



Kina 8,9%, Nederland 7,1%, Frankrike 6,6%, Marokko
6,3%, Vanuatu 5%. Hvor rik er Mauritania og hvor rik er folk i
dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $4,500 (2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La
oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,
som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer
og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 31% (2014 anslag).

Kart over Mauritania
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Mauritius

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Mauritius.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Mauritius. Men la oss starte med landflagget Mauritius her:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Mauritius - Oversikt:
Hva bør du vite om Mauritius? La oss starte med dette:

Selv om det var kjent for arabiske og malaysiske sjømenn så
tidlig som på 1000-tallet, ble Mauritius først utforsket av
portugisiskene på 1500-tallet og senere avgjort av nederlandsk
- som heter det til prins Maurits van Nassau - i 1700-tallet.
Franskmenn antok kontrollen i 1715, utviklet øya til en viktig
marinebase som overvåker handel med Indiskhavet, og
etablerte en plantasjekonomi av sukkerrør. Briterne fanget øya i
1810, under Napoleonkrigen. Mauritius forblir en strategisk
viktig britisk marinebase, og senere en flystasjon, som spiller en
viktig rolle under andre verdenskrig for anti-ubåt og
konvojoperasjoner, samt samling av signaler intelligens.
Uavhengighet fra Storbritannia ble oppnådd i 1968. Et stabilt
demokrati med faste frie valg og en positiv
menneskerettighetsrekord,

Geografi av Mauritius

Hvor på kloden er Mauritius?
Plasseringen av dette landet er Sør-Afrika, øy i Det indiske hav,



ca 800 km (500 mi) øst for Madagaska. Totalt areal på
Mauritius er 2,040 km2, hvorav 2,030 km2 er land. Så dette er
ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet?
På denne måten: liten kystlinje som stiger til diskontinuerlige fjell
omkretsende sentrale platået. Det laveste punktet på Mauritius
er Indiske hav 0 m, det høyeste punktet Mont Piton 828 m. Og
klimaet er tropisk, modifisert av sørøstvindvind; varm, tørr
vinter (mai til november); varm, våt, fuktig sommer (november
til mai).

Innbyggere av Mauritius
La oss se hvor mange mennesker bor i Mauritius.

Nummeret er: 1,356,388 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Indo-Mauritian
(komponerer omtrent to tredjedeler av den totale befolkningen),
Kreolsk, Sino-Mauritian, Franco-Mauritian. Hva er språkene i
Mauritius? Creole 86,5%, Bhojpuri 5,3%, Fransk 4,1%, To
språk 1,4%, Andre 2,6% (inkluderer engelsk, det offisielle
språket av nasjonalforsamlingen, som er talt av mindre enn 1%
av befolkningen), uspesifisert 0,1% (2011 est.). Og religioner:
Hindu 48,5%, romersk-katolske 26,3%, muslimske 17,3%,
andre kristne 6,4%, andre 0,6%, ingen 0,7 %, uspesifisert
0,1% (2011 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 35.3 år.
Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 75.8 år. Hvor bor folk
i Mauritius? Her: befolkningstetthet er en av de høyeste i
verden; urbane klynger finnes gjennom hovedøya, med større



tetthet i og rundt Port Luis; befolkningen på Rodrigues Island er
spredt over øya med en litt tettere klynge på nordkysten. De
store byområdene av Mauritius er: PORT Louis (hovedstad)
135 000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Mauritius
Hovedstaden Mauritius er Port Louis og regjeringen type

parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 9 distrikter og 3 avhengigheter; Agalega øyene,
Black River, Cargados Carajos Shoals, Flacq, Grand Port,
Moka, Pamplemousses, Plaines Wilhems, Port Louis, Riviere
du Rempart, Rodrigues, Savanne. Når det gjelder økonomien til
Mauritius, er viktige industriprodukter (hovedsakelig sukkerfrø),
tekstiler, klær, gruvedrift, kjemikalier, metallprodukter,
transportutstyr, ikke-elektriske maskiner, turisme. Viktige
landbruksprodukter er Sukkerrør, te, mais, poteter, bananer,
pulser; storfe, geiter; fiskevarer. De viktigste eksportvarene er
klær og tekstiler, sukker, avskårne blomster, melasse, fisk,
primater (for forskning) og de viktigste eksportpartnerne er
Frankrike 14,8%, UK 12%, USA 11,4%, Sør-Afrika 8,2%,
Madagaskar 7,3%, Italia 6,8%, Spania 4,5% (2016). De
viktigste importvarene er produsert varer, kapitalutstyr,
matvarer, petroleumsprodukter, kjemikalier og de viktigste
importpartnerne er Kina 17,7%, India 16,5%, Frankrike 7,8%,
Sør-Afrika 7,5% (2016). Hvor rik er Mauritius og hvor rik er
folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $21,600 (2017 anslag). Dette betyr at levestandarden er
god her. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på



lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 8% (2006 anslag).

Kart over Mauritius
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Mexico

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Mexico.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Mexico. Men la oss starte med landflagget Mexico her:
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Mexico - Oversikt:
Hva bør du vite om Mexico? La oss starte med dette:

Nettstedet til flere avanserte amerindiske sivilisasjoner -
inkludert Olmec, Toltec, Teotihuacan, Zapotec, Maya og Aztec
- Mexico ble erobret og kolonisert av Spania tidlig på 1500-
tallet. Administrert som Viceroyalty of New Spain i tre
århundrer, oppnådde det uavhengighet tidlig på 1800-tallet.
Valg i 2000 markerte første gang siden den 1910-meksikanske
revolusjonen at en opposisjonskandidat - Vicente FOX fra
National Action Party (PAN) - beseiret partiet i regjeringen,
Institutional Revolutionary Party (PRI). Han ble lyktet i 2006 av
en annen PAN-kandidat Felipe Calderon, men Enrique PENA
Nieto gjenvarte presidentskapet for PRI i 2012. Den globale
finanskrisen i slutten av 2008 forårsaket en enorm økonomisk
nedgang i Mexico året etter, men veksten kom raskt tilbake i
2010. Løpende økonomiske og sosiale bekymringer inkluderer
lav reallønn, høy underbeskatning, ulik inntektsfordeling og få
fremskrittsmuligheter for den stort sett urbefolkningen i de
fattige sørlige statene. Siden 2007 har Mexicos kraftige
narkotikahandelorganisasjoner engasjert seg i blodig feuding,
noe som resulterer i titusenvis av narkotikarelaterte mord.

Geografi av Mexico



Hvor på kloden er Mexico?
Plasseringen av dette landet er Nord-Amerika, grenser til Det
karibiske hav og Mexicogolfen, mellom Belize og USA og
grenser til Nord-Stillehavet, mellom Guatemala og USA. Totalt
areal på Mexico er 1,964,375 km2, hvorav 1,943,945 km2 er
land. Så dette er veldig stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: høye, robuste fjell; lave
kystnære sletter; høye platåer; ørken. Det laveste punktet på
Mexico er Laguna Salada -10 m, det høyeste punktet Volcan
Pico de Orizaba 5636 m. Og klimaet er varierer fra tropisk til
ørken.

Innbyggere av Mexico
La oss se hvor mange mennesker bor i Mexico. Nummeret

er: 124,574,795 (7/2017 anslag). Så dette landet er blant de
mest folkerike i verden. Hvem bor her? mestizo (amerikansk-
spansk) 62%, overveiende amerikansk 21%, amerindian 7%,
andre 10% (hovedsakelig europeisk). Hva er språkene i
Mexico? spansk bare 92,7%, spansk og urfolkspråk 5,7%,
urfolk bare 0,8% uspesifisert 0,8%. Og religioner: romersk-
katolsk 82,7% Pentecostal 1,6%, Jehovas vitne 1,4%, andre



evangeliske kirker 5%, andre 1,9%, ingen 4,7%, uspesifisert
2,7% (2010 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 28.3 år.
Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 76.1 år. Hvor bor folk
i Mexico? Her: meste av befolkningen er funnet midt i landet
mellom state of jalisco og veracruz; Omtrent en fjerdedel av
befolkningen bor i og rundt Mexico City. De store byområdene
av Mexico er: Mexico CITY (kapital) 20999 millioner;
Guadalajara 4,843 millioner; Monterrey 4.513 millioner; Puebla
2.984 millioner; Toluca de Lerdo 2.164 millioner; Tijuana 1,987
millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Mexico
Hovedstaden Mexico er Mexico by (Ciudad de Mexico)

og regjeringen type føderal presidentrepublikken. La oss ta en
titt på de administrative divisjonene - 31 stater (estados,
singular - estado) og 1 by (ciudad); Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Coahuila, Colima, Cuidad de Mexico, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoacan,
Morelos, Nayarit, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro,
Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatan, Zacatecas. Når det
gjelder økonomien til Mexico, er viktige industriprodukter mat
og drikkevarer, tobakk, kjemikalier, jern og stål, petroleum,
gruvedrift, tekstiler, klær, motorvogner, forbruksvarer, turisme.
Viktige landbruksprodukter er mais, hvete, soyabønner, ris,
bønner, bomull, kaffe, frukt, tomater; biff, fjærfe,



meieriprodukter; trevarer. De viktigste eksportvarene er
produserte varer, olje og oljeprodukter, sølv, frukt, grønnsaker,
kaffe, bomull og de viktigste eksportpartnerne er US 81 %
(2016). De viktigste importvarene er
metallbearbeidingsmaskiner, stål mølleprodukter,
landbruksmaskiner, elektrisk utstyr, bildeler for montering og
reparasjoner, fly, flydeler og de viktigste importpartnerne er US
46,6%, Kina 18%, Japan 4,6% (2016). Hvor rik er Mexico og
hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $19,500 (2017 anslag). Dette er ganske
bra. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 46.2%.

Kart over Mexico
 

Vi anbefaler
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Mikronesiaføderasjonen

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til
Mikronesiaføderasjonen. Inkludert er valgt statistikk,
oversiktskart og detaljert kart over Mikronesiaføderasjonen.
Men la oss starte med landflagget Mikronesiaføderasjonen her:
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Mikronesiaføderasjonen - Oversikt:
Hva bør du vite om Mikronesiaføderasjonen? La oss starte

med dette: The Caroline Islands er en vidt spredt skjærgård i
det vestlige Stillehavet; De ble en del av et FN-
forvaltningsområde under amerikansk administrasjon etter andre
verdenskrig. De østlige fire øygruppene vedtok en grunnlov i
1979 og valgte å bli De forente stater i Mikronesia. (Den
vestligste øyegruppen ble Palau.) Uavhengighet kom i 1986
under en Compact of Free Association med USA, som ble
endret og fornyet i 2004. Nåværende bekymringer inkluderer
storskala arbeidsledighet, overfiske, overdependence på
utenlandsk bistand fra USA og statens oppfatning av ulik
tildeling av amerikansk bistand.

Geografi av Mikronesiaføderasjonen

Hvor på kloden er
Mikronesiaføderasjonen? Plasseringen av dette landet er
Oseania, øygruppe i Nord-Stillehavet, omtrent tre fjerdedeler
av veien fra Hawaii til Indonesia. Totalt areal på
Mikronesiaføderasjonen er 702 km2, hvorav 702 km2 er land.
Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: øyer varierer geologisk fra
høy fjellrike øyer til lave korallatoller; vulkaniske utkroppinger



på Pohnpei, Kosrae og Chuuk. Det laveste punktet på
Mikronesiaføderasjonen er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet
Nanlaud on Pohnpei 782 m. Og klimaet er tropisk; tungt året
rundt, spesielt i de østlige øyene; ligger på sørkanten av
tyfonbeltet, med sporadisk alvorlige skader.

Innbyggere av Mikronesiaføderasjonen
La oss se hvor mange mennesker bor i

Mikronesiaføderasjonen. Nummeret er: 104,196 (7/2017
anslag). Så ikke så mange mennesker bor her. Hvem bor her?
Chuukese / Mortlockese 49,3%, Pohnpeian 29,8%, Kosraean
6,3%, Yapese 5,7%, Yap ytre øyere 5,1%, Polynesiske 1,6%,
Asiatiske 1,4%, andre 0,8% (2010 est.). Hva er språkene i
Mikronesiaføderasjonen? Norsk (offisielle og felles språk),
Chuukese, Kosrean, ponapisk, Yapese, Ulithian, Woleaian,
Nukuoro, Kapingamarangi. Og religioner: katolske 54,7%,
Protestant 41,1% (inkluderer Congregational 38,5%, Baptist
1,1%, Seventh Day Adventist 0,8%, Assembly of God 0,7%),
Mormon 1,5%, Andre 1,9%, Ingen 0,7%, Uspesifisert 0,1%
(2010 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 25.1 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 73.1 år. Hvor bor folk i
Mikronesiaføderasjonen? Her: Flertallet av befolkningen bor i
kystområdene på de høye øyene; Det fjellrike interiøret er stort
sett ubeboet; mindre enn halvparten av befolkningen bor i
byområder. De store byområdene av Mikronesiaføderasjonen
er: Palikir (hovedstad) 7000 (2014).



Regjeringen og økonomien av
Mikronesiaføderasjonen

Hovedstaden Mikronesiaføderasjonen er Paliki og
regjeringen type føderal republikk i fri tilknytning til USA. La
oss ta en titt på de administrative divisjonene - 4 stater; Chuuk
(Truk), Kosrae (Kosaie), Pohnpei (Ponape), Yap. Når det
gjelder økonomien til Mikronesiaføderasjonen, er viktige
industriprodukter turisme, konstruksjon; spesialisert akvakultur,
håndverk (skall og tre). Viktige landbruksprodukter er Taro,
yams, kokosnøtter, bananer, cassava (maniok, tapioka), sakau
(kava), Kosraen sitrus, betel nøtter, svart pepper, fisk, griser,
kyllinger. De viktigste eksportvarene er fisk, sakau (kava),
beteløtter, sort peppe og de viktigste eksportpartnerne er dette
er ukjent. De viktigste importvarene er mat, drikkevarer, klær,
datamaskiner, husholdningselektronikk, apparater, produserte
varer, biler, maskiner og utstyr , møbler, verktøy og de viktigste
importpartnerne er dette er ukjent. Hvor rik er
Mikronesiaføderasjonen og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $3,400 (2017
anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
26.7% (2000 anslag).

Kart over Mikronesiaføderasjonen
 



Vi anbefaler

Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser
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Moldova

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Moldova.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Moldova. Men la oss starte med landflagget Moldova her:
 

Moldova - Oversikt:
Hva bør du vite om Moldova? La oss starte med dette: En

stor del av dagens Moldovas territorium ble en provins i det
russiske imperiet i 1812 og deretter forent med Romania i 1918
i etterkant av første verdenskrig. Dette territoriet ble deretter
innlemmet i Sovjetunionen ved slutten av andre verdenskrig.
Selv om Moldova har vært uavhengig av Sovjetunionen siden
1991, har russiske styrker oppholdt seg på moldovisk
territorium øst for Nistru-elven som støtter den ødelagte

http://mapsguides.com/


regionen Transnistria, hvis befolkning er omtrent like
sammensatt av etniske ukrainere, russere og moldovere. Års
kommunistpartiets regjering i Moldova etter uavhengighet
avsluttet slutt med valgrelaterte voldelige protester og en
gjenoppretting av parlamentsvalg i 2009. Siden da har en rekke
pro-europeiske styrende koalisjoner styrt Moldova. Som et
resultat av landet ' s siste lovvalg i november 2014, vunnet de
tre pro-europeiske partiene som kom inn i parlamentet totalt 55
av kroppens 101 seter. Forfølgelse blant koalisjonsledere førte
til langvarig lovgivende gridlock og politisk ustabilitet, samt
sammenbruddet av to regjeringer, alle styrt av pro-europeiske
koalisjoner sentrert rundt Liberal Democratic Party (PLDM) og
Democratic Party (PDM). Et politisk dødsfall avsluttet i januar
2016 da et nytt parlamentarisk flertall ledet av PDM, sluttet av
svikere fra kommunistene og PLDM, støttet PDM-medlem
Pavel Filip som statsminister. Moldova er fortsatt Europas
fattigste økonomi, men har gjort skritt mot å utvide sin
markedsadgang ved å signere og ratifisere en tilknytningsavtale
med EU i 2014, som fullt ut trådte i kraft i juli 2016 etter
ratifikasjon av alle EU-land. Igor Dodon vant Moldovas første
direkte presidentvalget i over 20 år i november 2016.

Geografi av Moldova



Hvor på kloden er Moldova?
Plasseringen av dette landet er Øst-Europa, nordøst for
Romania. Totalt areal på Moldova er 33,851 km2, hvorav
32,891 km2 er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: rullende
steppe, gradvis skråning sør til Svartehavet. Det laveste punktet
på Moldova er Dniester (Nistru) 2 m, det høyeste punktet
Dealul Balanesti 430 m. Og klimaet er moderate vintre, varme
somre.

Innbyggere av Moldova
La oss se hvor mange mennesker bor i Moldova.

Nummeret er: 3,474,121 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? Moldaviske 75,1%,
rumenske 7%, ukrainske 6,6 %, Gagauz 4,6%, russisk 4,1%,
bulgarsk 1,9%, annen 0,8% (2014 est.). Hva er språkene i
Moldova? Moldovan / Rumensk 80,2% (offisiell) (56,7%
identifiserer sitt morsmål som moldovansk, som er nesten det
samme som rumensk, 23,5% identifiserer rumensk som
morsmål), russisk 9,7%, Gagauz 4,2% 3,8%, bulgarsk 1,5%,
romani 0,3%, andre 0,2% (2014 est.). Og religioner:



Ortodokse 90,1%, andre kristne 2,6%, andre 0,1%,
agnostiske. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 36.7 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 71 år. Hvor bor folk i Moldova?
Her: Lommer av agglomerasjon finnes over hele landet , den
største er i sentrum av landet rundt hovedstaden i Chisinau,
etterfulgt av Tiraspol og Balti. De store byområdene av
Moldova er: Chisinau (hovedstad) 725 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Moldova
Hovedstaden Moldova er Kisinj på rumensk (Kishinev på

russisk) og regjeringen type parlamentarisk republikk. La oss ta
en titt på de administrative divisjonene - 32 raiser (raioan,
singular - raion), 3 kommuner (kommuner, entall - kommune), 1
autonome territoriale enhet (unitatea teritoriala autonoma) og 1
territoriale enhet (unitatea teritoriala). Når det gjelder
økonomien til Moldova, er viktige industriprodukter sukker
behandlingen; vegetabilsk olje; matvareindustrien;
landbruksmaskiner; støperi utstyr, kjøleskap og frysere,
vaskemaskiner; strømper, sko, tekstiler. Viktige
landbruksprodukter er Grønnsaker, frukt, druer, korn,
sukkerroer, solsikkefrø, tobakk; biff, melk; vin. De viktigste
eksportvarene er matvarer, tekstiler, maskiner og de viktigste
eksportpartnerne er Romania 25,5%, Russland 11,6%, Italia
9,9%, Tyskland 6,3%, UK 5,7%, Hviterussland 5,2% (2016).
De viktigste importvarene er mineralske produkter og drivstoff,
maskiner og utstyr, kjemikalier, tekstiler og de viktigste
importpartnerne er Romania 13,7%, Russland 13,3%, Kina



9,8%, Ukraina 9,5%, Tyskland 7,9%, Italia 7%, Tyrkia 6,8%
(2016). Hvor rik er Moldova og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $5,700
(2017 anslag). Dette er ganske lavt antall. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
20.8% (2013 anslag).

Kart over Moldova
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Mongolia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Mongolia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
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Mongolia. Men la oss starte med landflagget Mongolia her:
 

Mongolia - Oversikt:
Hva bør du vite om Mongolia? La oss starte med dette:

Mongolene fikk berømmelse i det 13. århundre da de under
Chinggis Khaan etablerte et enormt eurasisk imperium gjennom
erobring. Etter hans død ble imperiet delt inn i flere mektige
mongolske stater, men de brøt hverandre i det 14. århundre.
Mongolene trakk seg tilbake til deres opprinnelige steppe-
hjemland, og i slutten av 1700-tallet kom det under kinesisk
regjering. Mongolia erklærte sin uavhengighet fra Manchu-ledet
Qing-riket i 1911 og oppnådde begrenset autonomi til 1919, da
den igjen kom under kinesisk kontroll. Den mongolske
revolusjonen fra 1921 endte kinesisk dominans, og et
kommunistisk regime, den mongolske folkerepublikken, tok
makten i 1924. Det moderne landet i Mongolia representerer
imidlertid kun en del av mongolernes historiske hjemland; I dag
bor flere etniske mongolere i den autonome regionen Indre
Mongolia i People ' s Republikken Kina enn i Mongolia. Siden
landets fredelige demokratiske revolusjon i 1990 har det
tidligere kommunistiske mongolske folks revolusjonære parti
(MPRP) - som tok navnet Mongolian People's Party i 2010 -
konkurrert om politisk makt med Demokratiske partiet (DP) og
flere andre mindre partier, inkludert et nytt parti dannet av
tidligere president Enkhbayar, som forvirrende tok for seg
MPRP-navnet. I landets siste parlamentsvalg i juni 2016



overgav mongolerne MPP overveldende kontroll over
parlamentet, og presset i stor grad ut DP, som hadde overvåket
en kraftig nedgang i Mongolias økonomi under kontrollen av
parlamentet i de foregående årene. Mongolier valgte et DP-
medlem, Khaltmaa Battulga, som president i 2017. s fredelige
demokratiske revolusjon i 1990, har det tidligere
kommunistiske mongolske folkerevolusjonerte partiet (MPRP)
- som tok navnet mongolsk folkeparti (MPP) i 2010 konkurrert
om politisk makt med demokratiske partiet (DP) og flere andre
mindre partier, inkludert et nytt parti dannet av tidligere
president Enkhbayar, som forvirrende tok for seg MPRP-
navnet. I landets siste parlamentsvalg i juni 2016 overgav
mongolerne MPP overveldende kontroll over parlamentet, og
presset i stor grad ut DP, som hadde overvåket en kraftig
nedgang i Mongolias økonomi under kontrollen av parlamentet i
de foregående årene. Mongolier valgte et DP-medlem,
Khaltmaa Battulga, som president i 2017. s fredelige
demokratiske revolusjon i 1990, har det tidligere
kommunistiske mongolske folkerevolusjonerte partiet (MPRP)
- som tok navnet mongolsk folkeparti (MPP) i 2010 konkurrert
om politisk makt med demokratiske partiet (DP) og flere andre
mindre partier, inkludert et nytt parti dannet av tidligere
president Enkhbayar, som forvirrende tok for seg MPRP-
navnet. I landets siste parlamentsvalg i juni 2016 overgav
mongolerne MPP overveldende kontroll over parlamentet, og
presset i stor grad ut DP, som hadde overvåket en kraftig
nedgang i Mongolias økonomi under kontrollen av parlamentet i
de foregående årene. Mongolier valgte et DP-medlem,



Khaltmaa Battulga, som president i 2017. s MPPP - som tok
navnet Mongolian People's Party (MPP) i 2010 - har
konkurrert om politisk makt med Demokratiske partiet (DP) og
flere andre mindre partier, inkludert et nytt parti dannet av
tidligere president Enkhbayar, som forvirrende vedtatt for seg
MPRP-navnet. I landets siste parlamentsvalg i juni 2016
overgav mongolerne MPP overveldende kontroll over
parlamentet, og presset i stor grad ut DP, som hadde overvåket
en kraftig nedgang i Mongolias økonomi under kontrollen av
parlamentet i de foregående årene. Mongolier valgte et DP-
medlem, Khaltmaa Battulga, som president i 2017. s MPPP -
som tok navnet Mongolian People's Party (MPP) i 2010 - har
konkurrert om politisk makt med Demokratiske partiet (DP) og
flere andre mindre partier, inkludert et nytt parti dannet av
tidligere president Enkhbayar, som forvirrende vedtatt for seg
MPRP-navnet. I landets siste parlamentsvalg i juni 2016
overgav mongolerne MPP overveldende kontroll over
parlamentet, og presset i stor grad ut DP, som hadde overvåket
en kraftig nedgang i Mongolias økonomi under kontrollen av
parlamentet i de foregående årene. Mongolier valgte et DP-
medlem, Khaltmaa Battulga, som president i 2017. som
forvirrende tok for seg MPRP-navnet. I landets siste
parlamentsvalg i juni 2016 overgav mongolerne MPP
overveldende kontroll over parlamentet, og presset i stor grad
ut DP, som hadde overvåket en kraftig nedgang i Mongolias
økonomi under kontrollen av parlamentet i de foregående
årene. Mongolier valgte et DP-medlem, Khaltmaa Battulga,
som president i 2017. som forvirrende tok for seg MPRP-



navnet. I landets siste parlamentsvalg i juni 2016 overgav
mongolerne MPP overveldende kontroll over parlamentet, og
presset i stor grad ut DP, som hadde overvåket en kraftig
nedgang i Mongolias økonomi under kontrollen av parlamentet i
de foregående årene. Mongolier valgte et DP-medlem,
Khaltmaa Battulga, som president i 2017.

Geografi av Mongolia

Hvor på kloden er Mongolia?
Plasseringen av dette landet er Nord-Asia, mellom Kina og
Russland. Totalt areal på Mongolia er 1,564,116 km2, hvorav
1,553,556 km2 er land. Så dette er veldig stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: store
semidesert og ørken sletter, gressletter, fjell i vest og sørvest;
Gobi-ørkenen i sør-sentrale. Det laveste punktet på Mongolia
er Hoh Nuur 560 m, det høyeste punktet Nayramadlin Orgil
(Khuiten Peak) 4,374 m. Og klimaet er ørken; kontinentale
(store daglige og sesongmessige temperaturområder).

Innbyggere av Mongolia
La oss se hvor mange mennesker bor i Mongolia.

Nummeret er: 3,068,243. Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Khalkh 81,9%, Kazak 3,8%,



Dorvod 2,7%, Bayad 2,1%, Buryat-Bouriates 1,7%, Zakhchin
1,2%, Dariganga 1%, Uriankhai 1%, Other 4.6% (2010 est.).
Hva er språkene i Mongolia? Mongolsk 90% dialekt er
dominerende), tyrkisk, russisk (1999). Og religioner:
buddhistisk 53%, muslimsk 3%, sjamanistisk 2,9%, kristen
2,2%, annen 0,4%, ingen 38,6% (2010 est.). Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 28.3 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 69.9 år. Hvor bor folk i Mongolia? Her: sparsomt fordelt
befolkning over hele landet; hovedstaden i Ulaanbaatar og den
nordlige byen Darhan støtter den høyeste befolkningstettheten.
De store byområdene av Mongolia er: Ulaanbaatar (kapital)
1,377 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Mongolia
Hovedstaden Mongolia er Ulaanbaata og regjeringen type

semipresidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 21 provinser (aymguud, singular - aymag) og 1
kommune (singular - hot); Arhangay, Bayanhongor, Bayan-
Ölgii, Bulgan, Darhan-Uul, Dornod, Dornogobi, Dundgobi,
Dzavhan (Zavkhan), Gobi-Altai, Govisumber, Hentiy, Hovd,
Hövsgöl, Namir, Orhon, Övörhangay, Selenge, Sühbaatar, Tov,
Ulaanbaatar , Uvs. Når det gjelder økonomien til Mongolia, er
viktige industriprodukter og byggematerialer; gruvedrift (kull,
kobber, molybden, fluorspar, tinn, wolfram, gull); olje; mat og
Drikke; bearbeiding av animalske produkter, kashmir og
produksjon av naturlige fibre. Viktige landbruksprodukter er
Hvete, bygg, grønnsaker, fôravlinger; sauer, geiter, storfe,



kameler, hestekonstruksjon. De viktigste eksportvarene er
Kobber, klær, husdyr, animalske produkter, kasjmir, ull, huder,
flusspat, andre ikke-jernholdige metaller, kull, råolje og de
viktigste eksportpartnerne er Kina 84,1%, UK 6,8% (2,016).
De viktigste importvarene er maskiner og utstyr, drivstoff, biler,
matvarer, industrielle forbruksvarer, kjemikalier,
byggematerialer, sigaretter og tobakk, hvitevarer, såpe og
vaskemiddel og de viktigste importpartnerne er Kina 33,2%,
Russland 25,6%, Sør-Korea 8,6%, Japan 7% (2016). Hvor rik
er Mongolia og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $12,600 (2017 anslag).
Dette er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 21.6%
(2014 anslag).

Kart over Mongolia
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Montserrat

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Montserrat.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Montserrat. Men la oss starte med landflagget Montserrat her:
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Montserrat - Oversikt:
Hva bør du vite om Montserrat? La oss starte med dette:

Engelske og irske kolonister fra St. Kitts bosatte seg først på
Montserrat i 1632; De første afrikanske slaver ankom tre tiår
senere. Britene og franskene kjempet for besittelse av øya i det
meste av det 18. århundre, men det ble endelig bekreftet som
en britisk besittelse i 1783. Øyens sukkerplantasjekonomi ble
omgjort til små gårdbruker i midten av 1800-tallet. Mye av
denne øya ble ødelagt, og to tredjedeler av befolkningen flyktet
utenlands på grunn av utbruddet av Soufriere Hills vulkanen
som startet 18. juli 1995. Montserrat har utvist vulkansk
aktivitet siden, med den siste utbruddet i juli 2003.

Geografi av Montserrat

Hvor på kloden er Montserrat?
Plasseringen av dette landet er Karibia, øy i Karibiske hav,
sørøst for Puerto Rico. Totalt areal på Montserrat er 102 km2,
hvorav 102 km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: vulkansk
øy, for det meste fjellrike, med lite kystnære lavlandet. Det
laveste punktet på Montserrat er karibiske hav 0 m, det høyeste
punktet Soufriere Hills vulkan forutbruddshøyde var 915 m;



Gjeldende lavakuppel er gjenstand for periodisk oppbygging og
sammenbrudd; Anslått. Og klimaet er tropisk; liten daglig eller
sesongmessig temperaturvariasjon.

Innbyggere av Montserrat
La oss se hvor mange mennesker bor i Montserrat.

Nummeret er: 5,292. Så ikke så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? afrikansk / svart 88,4%, blandet 3,7%, spansk /
spansk 3%, kaukasisk / hvit 2,7% , Øst-Indisk / Indisk 1,5%,
Andre 0,7% (2011 est.). Hva er språkene i Montserrat?
Engelsk. Og religioner: Protestantiske 67,1%, romersk-
katolske 11,6%, Rastafarian 1,4%, andre 6,5%, ingen 2,6%,
uspesifiserte 10,8% (inkludert anglikanske 21,8%, metodist
17%, pinsel 14,1%, syvende dag adventist 10,5% og
gudkirkens 3,7%) % (2001 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 33.2 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 74.6 år.
Hvor bor folk i Montserrat? Her: Bare den nordlige halvdelen
av øya er fylt, den sørlige delen er ubeboelig på grunn av
vulkansk aktivitet. De store byområdene av Montserrat er:
dette er ukjent.

Regjeringen og økonomien av Montserrat
Hovedstaden Montserrat er Plymouth; notat - Plymouth ble

forlatt i 1997 på grunn av vulkansk aktivitet; Midlertidige
regjeringsbygninger er bygget på Brades Estate, de facto
hovedstaden, i Carr's Bay / Little Bay-området ved
nordvestenden av Montserrat og regjeringen type



Parlamentarisk demokrati (lovgivende Råd); selvstyrende
oversjøisk territorium i Storbritannia. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 3 sogne; Saint Anthony, Saint
Georges, Saint Pete. Når det gjelder økonomien til Montserrat,
er viktige industriprodukter turisme, rom, tekstiler, elektroniske
apparater. Viktige landbruksprodukter er Kål, gulrøtter,
agurker, tomater, løk, paprika; husdyr produkter. De viktigste
eksportvarene er elektroniske komponenter, plastposer, klær;
hot peppers, limes, levende planter; storfe og de viktigste
eksportpartnerne er dette er ukjent. De viktigste importvarene
er maskiner og transportutstyr, matvarer, produserte varer,
drivstoff, smøremidler og de viktigste importpartnerne er dette
er ukjent. Hvor rik er Montserrat og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$8,500 (2006 anslag). Dette er ganske lavt antall. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Montserrat
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Marokko

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Marokko.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Marokko. Men la oss starte med landflagget Marokko her:
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Marokko - Oversikt:
Hva bør du vite om Marokko? La oss starte med dette: I

788, omtrent et århundre etter den arabiske erobringen av
Nord-Afrika, begynte en rekke marokkanske muslimske
dynastier å herske i Marokko. I det 16. århundre avstod
Sa'adi-monarkiet, spesielt under Ahmad al-Mansur (1578-
1603), utenlandske inntrengere og innviet en gullalder. Alaouit-
dynastiet, som den nåværende marokkanske kongelige familien
tilhører, stammer fra det 17. århundre. I 1860 okkuperte Spania
Nord-Marokko og innledde et halvt århundre med
handelsrangeri blant europeiske krefter som så Marokkos
suverenitet stadig eroderte. I 1912 innførte franskmenn et
protektorat over hele landet. En langvarig uavhengighetskamp
med Frankrike endte vellykket i 1956. Den internasjonaliserte
byen Tanger og de fleste spanske eiendeler ble overført til det
nye landet samme år. Sultan Mohammed V, den nåværende
monarkens bestefar, organisert den nye staten som et
konstitusjonelt monarki og i 1957 antok tittelen til konge. Siden
Spanias 1976-tilbaketrekking fra det som nå kalles Vest-
Sahara, har Marokko utvidet sin de facto administrative kontroll
til omtrent 80% av dette territoriet. FN anerkjenner imidlertid
ikke Marokko som forvaltningsstyrken for Vest-Sahara. FN
siden 1991 har overvåket en våpenhvile mellom Marokko og
Polisario Front - Vest-Sahara befrielsesbevegelse - og fører
pågående forhandlinger om statusen til territoriet. Kong



Mohammed VI i begynnelsen av 2011 reagerte på spredningen
av protemokrati protester i regionen ved å implementere et
reformprogram som inkluderte en ny grunnlov, vedtatt av
folkeavstemning i juli 2011, under hvilken noen nye krefter ble
utvidet til parlamentet og statsministeren, men ultimate autoritet
forblir i hendene på monarken. I november 2011 vant retts- og
utviklingspartiet (PJD) - en moderat islamistisk parti - det
største antall seter i parlamentsvalget, og ble det første
islamistiske partiet som ledet den marokkanske regjeringen. I
september 2015 holdt Marokko sitt første noensinne direkte
valg til regionale råd, en av reformene som ble inkludert i 2011-
grunnloven. PJD vant igjen det største antall seter i
landsdækkende parlamentsvalget i oktober 2016. Marokko
holdt sitt første noensinne direkte valg til regionale råd, en av
reformene som ble inkludert i 2011 grunnloven. PJD vant igjen
det største antall seter i landsdækkende parlamentsvalget i
oktober 2016. Marokko holdt sitt første noensinne direkte valg
til regionale råd, en av reformene som ble inkludert i 2011
grunnloven. PJD vant igjen det største antall seter i
landsdækkende parlamentsvalget i oktober 2016.

Geografi av Marokko

Hvor på kloden er Marokko?



Plasseringen av dette landet er Nord-Afrika, grenser til
Atlanterhavet og Middelhavet, mellom Algerie og Vest-Sahara.
Totalt areal på Marokko er 446,550 km2, hvorav 446,300 km2

er land. Så dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: nordlige fjellkyst
(Riffjellene) og interiøret (Atlas Fjell) grenser av store platåer
med intermontane daler og frodige kystnære. Det laveste
punktet på Marokko er Sebkha Tah -59 m, det høyeste
punktet Jebel Toubkal 4.165 m. Og klimaet er Middelhavet, blir
mer ekstremt i den.

Innbyggere av Marokko
La oss se hvor mange mennesker bor i Marokko.

Nummeret er: 33,986,655 (7/2017 anslag). Så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Arab-Berber 99%, andre
1%. Hva er språkene i Marokko? Arabisk (offisiell), berber
språk (tamazight, tachelhit, tarifit), fransk (ofte forretningsspråk,
regjeringen og diplomati). Og religioner: muslimske 99%
(offisielt, nesten alle sunnier,. Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 29.3 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 77.1 år.
Hvor bor folk i Marokko? Her: Den høyeste
befolkningstettheten er funnet langs Atlanterhavet og
Middelhavskysten, og en rekke tett befolket byområder er
funnet spredt gjennom Atlasfjellene. De store byområdene av
Marokko er: Casablanca 3.515 millioner, Rabat (kapital) 1.967
millioner, Fes 1.172 millioner, Marrakech 1.134 millioner,



Tangier 982.000 (2015).
Regjeringen og økonomien av Marokko
Hovedstaden Marokko er Rabat og regjeringen type

parlamentarisk konstitusjonell monarki. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 11 regioner (anerkjent); Beni
Mellal-Khenifra, Casablanca-Settat, Draa-Tafilalet, Fes-
Meknes, Guelmim-Oued Noun, Laayoune-Sakia al Hamra,
Oriental, Marrakech-Safi, Rabat-Salg-Kenitra, Souss-Massa,
Tanger-Tetouan-Al Hoceima. Når det gjelder økonomien til
Marokko, er viktige industriprodukter , fosfatutvinning og -
behandling, romfart, matvareindustri, lærvarer, tekstiler,
konstruksjon, energi, turisme. Viktige landbruksprodukter er
Bygg, hvete, sitrusfrukter, druer, grønnsaker, oliven; husdyr;
vinindustri. De viktigste eksportvarene er klær og tekstiler, biler,
elektriske komponenter, uorganiske kjemikalier, transistorer, rå
mineraler, gjødsel inkludert fosfater), petroleumsprodukter,
sitrusfrukter, grønnsaker, fisk og de viktigste eksportpartnerne
er Spania 23,4%, Frankrike 21,1%, Italia 4,6% (2016). De
viktigste importvarene er råolje, tekstilmateriale,
telekommunikasjonsutstyr, hvete, gass og elektrisitet,
transistorer, plast og de viktigste importpartnerne er Spania
15,7%, Frankrike 13,2%, Kina 9,1%, USA 6,4%, Tyskland
5,9 %, Italia 5,4%, Tyrkia 4,4% (2016). Hvor rik er Marokko
og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $8,600 (2017 anslag). Dette er ganske
lavt antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning



under fattigdomsgrensen: 15% (2007 anslag).
Kart over Marokko
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Mosambik

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Mosambik.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Mosambik. Men la oss starte med landflagget Mosambik her:
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Mosambik - Oversikt:
Hva bør du vite om Mosambik? La oss starte med dette:

Nesten fem århundrer som en portugisisk koloni kom til slutt
med uavhengighet i 1975. Stor utvandring, økonomisk
avhengighet av Sør-Afrika, en alvorlig tørke og en langvarig
borgerkrig hindret landets utvikling fram til midten av 1990-
tallet. Den herskende Fredsfronten for Frigjøringen av
Mosambik (Frelimo) fest formelt forlatt marxismen i 1989, og
en ny konstitusjon det følgende året ga mulighet for
flerepartsvalg og en fri markedsøkonomi. En FN-forhandlet
fredsavtale mellom Frelimo og opprør mot Moçambique
National Resistance (Renamo) styrker avsluttet kampene i
1992. I 2004 gjennomgikk Mosambik en delikat overgang da
Joaquim Chissano trakk seg ned etter 18 år på kontoret. Hans
valgte etterfølger, Armando Guebuza, tjente to betingelser og
besto da Executive Power til Filipe Nyusi i 2014.

Geografi av Mosambik

Hvor på kloden er Mosambik?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Afrika, grenser til



Mosambikskanalen, mellom Sør-Afrika og Tanzania. Totalt
areal på Mosambik er 799,380 km2, hvorav 786,380 km2 er
land. Så dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: meste kystnære lavlandet,
høylandet i sentrum, høyt platå i nordvest, fjell i vest. Det
laveste punktet på Mosambik er indisk hav 0 m, det høyeste
punktet Monte Binga 2,436 m. Og klimaet er tropisk til
subtropisk for det.

Innbyggere av Mosambik
La oss se hvor mange mennesker bor i Mosambik.

Nummeret er: 26,573,706. Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? Afrikanske 99,66% (Makhuwa, Tsonga,
Lomwe, Sena og andre), europeerne 0,06%,. Hva er språkene
i Mosambik? euroafrikanere 0,2%, indianere 0,08%
Emakhuwa 25,3%, portugisisk (offisiell) 10,7%, Xichangana
10,3%, Cisena 7,5%, Elomwe 7 %, Echuwabo 5,1%, andre
mozambikanske språk 30,1%, andre 0,3% uspesifiserte 3,7%
(2007 est.). Og religioner: Romersk-katolske 28,4%,
muslimske 17,9%, sionistiske kristne 15,5%, protestantiske
12,2% (inkluderer pinsedag 10,9% og anglikanske 1,3% ),
andre 6,7%, ingen 18,7%, uspesifisert 0,7% (2007 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 17.2 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 53.7 år. Hvor bor folk i Mosambik? Her: Tre
store populasjonsklynger finnes langs sørkysten mellom Maputo
og Inhambane, i det sentrale området mellom Beira og Chimoio



langs Zambezi-elven, og i og rundt de nordlige byene Nampula,
Cidade de Nacala og Pemba; nordvest og sørvest er de minst
befolkede områdene. De store byområdene av Mosambik er:
Maputo (hovedstaden) 1,187 millioner; Matola 937,000
(2015).

Regjeringen og økonomien av Mosambik
Hovedstaden Mosambik er Maputo og regjeringen type

presidens republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 10 provinser (provinser, singular - provinsia), 1 by
(cidade); Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, Manica, Maputo,
Cidade de Maputo, Nampula, Niassa, Sofala, Tete, Zambezia.
Når det gjelder økonomien til Mosambik, er viktige
industriprodukter aluminium, petroleumsprodukter, kjemikalier
(gjødsel, såpe, maling), tekstiler, sement, glass, asbest, tobakk,
mat, drikkevarer. Viktige landbruksprodukter er Bomull,
cashewnøtter, sukkerrør, te, kassava (maniok, tapioka), mais,
kokosnøtter, sisal, sitrus og tropiske frukter, poteter, solsikker;
biff, fjærkre. De viktigste eksportvarene er aluminium, reker,
cashewnøtter, bomull, sukker, sitrus, tømmer ; bulk elektrisitet
og de viktigste eksportpartnerne er Nederland 30,8%, India
15,2%, Sør-Afrika 14,6% (2016). De viktigste importvarene er
maskiner og utstyr, kjøretøy, drivstoff, kjemikalier,
metallprodukter, matvarer, tekstiler og de viktigste
importpartnerne er Sør-Afrika 36,6%, Kina 10,9%, Nederland
7,8%, Bahrain 5,2% Frankrike 4,2%, Portugal 4,2%, UAE
4,1% (2016). Hvor rik er Mosambik og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$1,300 (2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge



til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 46.1% (2015 anslag).

Kart over Mosambik
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Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Namibia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
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Namibia. Men la oss starte med landflagget Namibia her:
 

Namibia - Oversikt:
Hva bør du vite om Namibia? La oss starte med dette: Sør-

Afrika okkuperte den tyske kolonien i Sør-Vest-Afrika under
første verdenskrig og administrerte den som et mandat til etter
andre verdenskrig, da det føyet til territoriet. I 1966 lanserte
guerrillakonferansen i Marxist Sør-Vest-Afrikas befolkning
(Swapo) en uavhengighetskrig for området som ble Namibia,
men det var ikke før 1988 at Sør-Afrika ble enige om å avslutte
administrasjonen i samsvar med en FNs fredsplan for hele
regionen. Namibia har vært styrt av Swapo siden landet vant
uavhengighet i 1990, selv om festen har falt mye av sin
marxistiske ideologi. Statsminister Hage Geingob ble valgt til
president i 2014 i en jordskredssjanse, som erstattet
Hifikepunye Pohamba som trakk seg ned etter å ha betjent to
betingelser.

Geografi av Namibia

Hvor på kloden er Namibia?
Plasseringen av dette landet er Sør-Afrika, grenser til Sør-



Atlanterhavet, mellom Angola og Sør-Afrika. Totalt areal på
Namibia er 824,292 km2, hvorav 823,290 km2 er land. Så
dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: meste høyt platå; Namib ørken langs
kysten; Kalahari-ørkenen i øst. Det laveste punktet på Namibia
er Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet Konigstein på
Brandberg 2,573 m. Og klimaet er ørken; varmt, tørt; nedbør
sparsom og uberørt.

Innbyggere av Namibia
La oss se hvor mange mennesker bor i Namibia. Nummeret

er: 2,484,780. Så dette er ikke veldig stor befolkning. Hvem
bor her? svart 87.5%, hvit 6%, blandet 6,5%. Hva er språkene
i Namibia? Oshivambo-språk 48,9%, Nama / Damara 11,3%,
Afrikaans 10,4% (vanlig språk for det meste av befolkningen og
ca. 60% av den hvite befolkningen), Otjiherero-språk 8,6%,
Kavango-språk 8,5%, Caprivi-språk 4,8%, engelsk ) 3,4%,
andre afrikanske språk 2,3%, andre 1,7%. Og religioner:
kristne 80% til 90% (minst 50% lutherske), innfødte tro 10% til
20%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 21.2 år. Vi må legge
til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre
enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid
(ved fødselen)? Dette: 64 år. Hvor bor folk i Namibia? Her:
Befolkningstettheten er svært lav, med den største klyngen som
finnes i det ekstreme nord-sentrale området langs grensen med
Angola. De store byområdene av Namibia er: Windhoek
(hovedstad) 368 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Namibia



Hovedstaden Namibia er Windhoek og regjeringen type
presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 14 regioner; Erongo, Hardap, // Karas, Kavango
Øst, Kavango West, Khomas, Kunene, Ohangwena, Omaheke,
Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa, Zambezi; note -
Karas Region ble omdøpt // Karas i september 2013 til
inkludere alveolar lateral klikk på Khoekhoegowab språk. Når
det gjelder økonomien til Namibia, er viktige industriprodukter
kjøttpakking, fiskeforedling, meieriprodukter, pasta,
drikkevarer; gruvedrift (diamanter, bly, sink, tinn, sølv, wolfram,
uran, kobber). Viktige landbruksprodukter er hirse, sorghum,
jordnøtter, druer; husdyr; fisk. De viktigste eksportvarene er
diamanter, kobber, gull, sink, bly, uran; storfe, hvit fisk og
bløtdyr og de viktigste eksportpartnerne er Sveits 20%, Sør-
Afrika 17,1%, Botswana 15%, Zambia 6,7%, Spania 4,6%,
Italia 4,2% (2016). De viktigste importvarene er matvarer;
petroleumsprodukter og drivstoff, maskiner og utstyr,
kjemikalier og de viktigste importpartnerne er Sør-Afrika
57,1%, Botswana 6,8%, Zambia 4,1% (2016). Hvor rik er
Namibia og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $11,500 (2017 anslag). Dette
er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 28.7%
(2010 anslag).

Kart over Namibia
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Nauru

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Nauru.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Nauru. Men la oss starte med landflagget Nauru her:
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Nauru - Oversikt:
Hva bør du vite om Nauru? La oss starte med dette: Den

nøyaktige opprinnelsen til nauruerne er uklar siden deres språk
ikke ligner noen andre i Stillehavsregionen. Tyskland annekterte
øya i 1888. Et tysk-britisk konsortium begynte å gruve øyas
fosfatavsetninger tidlig i det 20. århundre. Australske styrker
okkuperte Nauru i første verdenskrig; Det ble senere et
nasjonalt mandat mandat. Etter andre verdenskrig - og en brutal
okkupasjon av Japan - ble Nauru et FN-tillitsområde. Den
oppnådde uavhengighet i 1968 og ble med i FN i 1999 som
verdens minste uavhengige republikk.

Geografi av Nauru

Hvor på kloden er Nauru?
Plasseringen av dette landet er Oseania, øy i Sør-Stillehavet,
sør for Marshalløyene. Totalt areal på Nauru er 21 km2, hvorav
21 km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: sandstranden stiger
til fruktbar ring rundt hevet korallrev med fosfatplatå i centre.
Det laveste punktet på Nauru er Stillehavet 0 m, det høyeste
punktet Kommando Ridge 70 m. Og klimaet er tropisk med
monsoonal mønster; regntiden (november til februar).



Innbyggere av Nauru
La oss se hvor mange mennesker bor i Nauru. Nummeret

er: 11,359 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Nauruan 58%, andre Stillehavsøyer 26%,
Kinesiske 8%, Europeiske 8%. Hva er språkene i Nauru?
Nauruan 93% (offisielt, et tydelig Pacific Island-språk), engelsk
2% (forstått, snakkes og brukes for de fleste offentlige og
kommersielle formål), andre 5% (inkluderer I-Kiribati 2% og
kinesisk 2%). Og religioner: Protestantisk 60,4% (inkluderer
Nauru Congregational 35,7%, Guds Assembly 13%, Nauru
Independent Church 9,5%, Baptist 1.5% og Seventh Day
Adventist 0.7%), romersk-katolske 33%, andre 3,7%, ingen
1,8%, uspesifiserte 1,1% .). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 26.4 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 67.4 år.
Hvor bor folk i Nauru? Her: Omfattende fosfatutvinning gjorde
ca 90% av øya uegnet til oppdrett; de fleste bor i de friske
kystområdene, særlig langs sørvestkysten. De store
byområdene av Nauru er: dette er ukjent.

Regjeringen og økonomien av Nauru
Hovedstaden Nauru er "Nauru Bwiema" (Nauru-sangen)

og regjeringen type parlamentariske republikk. La oss ta en titt
på de administrative divisjonene - 14 distrikter; Aiwo, Anabar,
Anetan, Anibare, Baitsi, Boe, Buada, Denigomodu, Ewa, Ijuw,
Meneng, Nibok, Uaboe, Yaren. Når det gjelder økonomien til
Nauru, er viktige industriprodukter fosfatutvinning, offshore
banking, kokosnøttprodukter. Viktige landbruksprodukter er



kokosnøtter. De viktigste eksportvarene er fosfater og de
viktigste eksportpartnerne er Nigeria 45,5%, Australia 13,7%,
Japan 13%, Sør-Korea 11,1%, NZ 8,7% ). De viktigste
importvarene er mat, drivstoff, produserer, byggematerialer,
maskiner og de viktigste importpartnerne er Australia 71,9%,
Fiji 8,1%, Japan 4,4% (2016). Hvor rik er Nauru og hvor rik
er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $12,200 (2017 anslag). Dette er ganske bra.
La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,
som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer
og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Nauru
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Nepal

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Nepal.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Nepal. Men la oss starte med landflagget Nepal her:
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Nepal - Oversikt:
Hva bør du vite om Nepal? La oss starte med dette: I løpet

av slutten av det 18. århundre til begynnelsen av 1800-tallet
forenet prinsessen i Gorkha mange av de andre hersker og
stater i subhimalaya-regionen til et nepalsk rike. Nepal beholdt
sin uavhengighet etter anglo-nepalesiske krigen i 1814-16 og
den påfølgende fredstraktaten lagde grunnlaget for to århundrer
med vennskapelige forhold mellom Storbritannia og Nepal.
(Brigaden av Gurkhas fortsetter å tjene i den britiske hæren til i
dag.) I 1951 avsluttet den nepalesiske monarken det århundre
gamle regimet av arvelige premiere og innførte et kabinettsystem
som brakte politiske partier inn i regjeringen. Dette
arrangementet varet til 1960, da politiske partier igjen ble
forbudt, men ble gjeninnført i 1990 med etableringen av et
flertallsdemokrati innenfor rammen av et konstitusjonelt
monarki. En opprør ledet av maoister brøt ut i 1996. Den
påfølgende tiårige borgerkrigen mellom maoistiske og
regjeringsstyrker opplevde oppløsning av kabinettet og
parlamentet og re-antakelsen av absolutt makt av kongen i
2002. En fredsavtale i 2006 ledet til utkallelsen av en midlertidig
grunnlov i 2007. Etter et landsdækkende valgkomité for
valgskiftet (CA) i 2008, erklærte den nylig dannede CA Nepal
en føderal demokratisk republikk, avskaffet monarkiet og valgte
landets første president. Etter at CA ikke klarte å utarbeide en
konstitusjon innen en frist for mai 2012 fastsatt av Høyesterett,



oppdaget statsminister Baburam Bhattarai CA. Månedene av
forhandlinger skjedde fram til mars 2013 da de store politiske
partiene ble enige om å opprette en midlertidig regjering under
ledelse av daværende justisminister Khil Raj Regmi med et
mandat til å holde valg for en ny CA. Valg ble avholdt i
november 2013, hvor nepalskongressen vant den største
andelen av seter i CA, og i februar 2014 dannet en
koalitionsregering med nestepartifisert kommunistparti av
Nepal-united marxist-leninistisk og med nepalsk kongres
president Sushil Koirala som statsminister. Nepals nye forfatning
trådte i kraft i september 2015, hvoretter CA ble parlamentet.
Khagda Prasad Sharma OLI tjente som første statsminister
etter oktober 2015-august 2016, da en ny koalisjon ledet av
maoistisk leder Pushpa Kamal Dahal (aka "Prachanda") tok
over premiership. Grunnloven ga seg en overgangsperiode hvor
tre valgvalg - lokal, provinsiell og nasjonal - måtte trengs. De
første lokale valgene i 20 år skjedde i tre faser mellom mai og
september 2017, mens stats- og føderalvalget gikk i to faser i
november og desember 2017.

Geografi av Nepal

Hvor på kloden er Nepal?
Plasseringen av dette landet er Sør-Asia, mellom Kina og India.
Totalt areal på Nepal er 147,181 km2, hvorav 143,351 km2 er



land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: Tarai eller flatt flodslett av
Ganges i sør; sentral bakkeområde med robuste Himalaya i
nord. Det laveste punktet på Nepal er Kanchan Kalan 70 m,
det høyeste punktet Mount Everest 8 848 m (høyeste topp i
Asia og høyeste punkt på jorden over havet). Og klimaet er
varierer fra kjølige somre og alvorlige vintre i nord til
subtropiske somre og milde vintre i sør-.

Innbyggere av Nepal
La oss se hvor mange mennesker bor i Nepal. Nummeret

er: 29,384,297 (7/2017 anslag). Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? Chhettri 16,6%, Brahman-Hill 12,2%, Magar
7,1%, Tharu 6,6%, Tamang 5,8%, Newar 5%, Kami 4,8%,
Muslim 4,4%, Yadav 4%, Rai 2,3%, Gurung 2%, Damai /
Dholii 1,8 %, Thakuri 1,6%, Limbu 1,5%, Sarki 1,4%, Teli
1,4%, Chamar / Harijan / Ram 1,3%, Koiri / Kushwaha 1,2%,
andre 19%. Hva er språkene i Nepal? nepalesisk (offisiell)
44,6%, Maithali 11,7%, Bhojpuri 6% Tharu 5,8%, Tamang
5,1%, Newar 3,2%, Magar 3%, Bajjika 3%, Urdu 2,6%,
Avadhi 1,9%, Limbu 1,3%, Gurung 1,2%, annen 10,4%,
uspesifisert 0,2%. Og religioner: Hindu 81,3%, buddhistisk 9%
, Muslimske 4,4%, kirant 3,1%, kristne 1,4%, andre 0,5%
uspesifiserte 0,2% (2011 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 24.1 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 71 år.
Hvor bor folk i Nepal? Her: Mesteparten av befolkningen er



delt nesten like mellom en konsentrasjon i den sørligste slettene i
Tarai-regionen og den sentrale kupert regionen; samlet tetthet er
ganske lavt. De store byområdene av Nepal er: Kathmandu
(hovedstad) 1.183 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Nepal
Hovedstaden Nepal er Kathmandu og regjeringen type

føderal parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 14 soner (ankale, entall og flertall);
Bagmati, Bheri, Dhawalagiri, Gandaki, Janakpur, Karnali, Kosi,
Lumbini, Mahakali, Mechi, Narayani, Rapti, Sagarmatha, Seti.
Når det gjelder økonomien til Nepal, er viktige
industriprodukter turisme, tepper, tekstiler; små ris, jute, sukker
og oljemøller; sigaretter, sement og mursteinproduksjon. Viktige
landbruksprodukter er Pulser, ris, mais, hvete, sukkerrør, jute,
rotkulturer; melk, vann buffalo kjøtt. De viktigste eksportvarene
er klær, pulser, tepper, tekstiler, juice, jute varer og de viktigste
eksportpartnerne er India 56,6%, USA 11,5%, Tyrkia 4%
(2016). De viktigste importvarene er petroleumsprodukter,
maskiner og utstyr, gull, elektriske varer, medisin og de viktigste
importpartnerne er India 70,1%, Kina 10,3%. Hvor rik er
Nepal og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her
er BNP per innbygger (PPP): $2,700 (2017 anslag). Dette er et
svært lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 25.2%
(2011 anslag).

Kart over Nepal
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Nederland

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Nederland.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Nederland. Men la oss starte med landflagget Nederland her:
 

Nederland - Oversikt:
Hva bør du vite om Nederland? La oss starte med dette:

De nederlandske unike provinsene erklærte sin uavhengighet fra
Spania i 1579; i løpet av det 17. århundre ble de en ledende
sjøfart og kommersiell makt, med bosetninger og kolonier rundt
om i verden. Etter en 20-årig fransk okkupasjon ble et
kongerikke av Nederland dannet i 1815. I 1830 avskilt Belgia
og dannet et eget rike. Nederland ble nøytral i første
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verdenskrig, men led tysk invasjon og yrke i andre verdenskrig.
En moderne, industrialisert nasjon, Nederland er også en stor
eksportør av landbruksprodukter. Landet var et grunnlegger av
NATO og EØS (nå EU) og deltok i innføringen av euroen i
1999. I oktober 2010 ble de tidligere nederlandske Antillene
oppløst og de tre minste øyene - Bonaire, Sint Eustatius, og
Saba - ble spesielle kommuner i den nederlandske
administrasjonsstrukturen. De større øyene Sint Maarten og
Curacao ble med i Nederland og Aruba som land som danner
kongeriket Nederland.

Geografi av Nederland

Hvor på kloden er Nederland?
Plasseringen av dette landet er Vest-Europa, grenser til
Nordsjøen, mellom Belgia og Tyskland. Totalt areal på
Nederland er 41,543 km2, hvorav 33,893 km2 er land. Så
dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: meste kystnære lavlandet og
gjenvunnet land (polders); noen bakker i sørøst. Det laveste
punktet på Nederland er Zuidplaspolder -7 m, det høyeste
punktet Mount Scenery 862 m (på øya Saba i Karibien, nå
ansett som en integrert del av Nederland etter oppløsning av De



nederlandske Antillene). Og klimaet er temperert; marine; Kule
somre og milde vintre, det.

Innbyggere av Nederland
La oss se hvor mange mennesker bor i Nederland.

Nummeret er: 17,084,719 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? nederlandsk 77,4%, EU
6,2%, tyrkisk 2,3%, marokkansk 2,3%, indonesisk 2,1%,
surinamisk 2%, andre 7,7% (2017 est.). Hva er språkene i
Nederland? Nederlandsk (offisiell). Og religioner: romersk-
katolsk 23,7%, protestantisk 15,5% (inkluderer nederlandsk
reformert 6,5%, protestantisk kirke i nederlandsk 5,7%,
calvinist 3,3%), islam 4,9%, andre 5,7% Buddhistisk, jødisk),
ingen 50,1% (2015 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt?
42.6 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel
av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 81.4 år. Hvor bor folk
i Nederland? Her: et område kjent som Randstad, forankret av
byene Amsterdam, Rotterdam, Haag og Utrecht, er den tettest
befolkede regionen; Norden har en tendens til å være mindre
tett, selv om store samfunn kan bli funnet over hele landet. De
store byområdene av Nederland er: Amsterdam (hovedstad)
1.091 millioner; Rotterdam 993 000; Haag (regjeringssted) 650
000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Nederland
Hovedstaden Nederland er amsterdam; note - Haag er

regjeringsstedet og regjeringen type Parlamentarisk
konstitusjonelt monarki; del av kongeriket nederland. La oss ta



en titt på de administrative divisjonene - 12 provinser
(provinser, singular - provins); Drenthe, Flevoland, Fryslân
(Friesland), Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant
(North Brabant), Nord-Holland (Holland), Overijssel, Utrecht,
Zeeland (Sjælland), Zuid-Holland (South Holland). Når det
gjelder økonomien til Nederland, er viktige industriprodukter
agroindustries, metall og engineering produkter, elektriske
maskiner og utstyr, kjemikalier, petroleum, bygging,
mikroelektronikk, fiske. Viktige landbruksprodukter er
grønnsaker, prydplanter, meieri, fjærfe og animalske produkter;
formeringsmateriale. De viktigste eksportvarene er maskiner og
transportutstyr, kjemikalier, mineralbrensel; mat og husdyr,
produserte varer og de viktigste eksportpartnerne er Tyskland
24,1%, Belgia 10,7%, Storbritannia 9,4%, Frankrike 8,8%,
Italia 4,2% (2016). De viktigste importvarene er Maskiner og
transportutstyr, Kjemikalier, Drivstoff, Matvarer, Klær og de
viktigste importpartnerne er Tyskland 15,3%, Kina 14,1%,
Belgia 8,4 %, USA 7,9%, Storbritannia 5,3%, Russland 4,1%
(2016). Hvor rik er Nederland og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$53,600 (2017 anslag). Dette betyr at folk er rike i
gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 8.8%
(2015 anslag).

Kart over Nederland
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Ny-Caledonia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Ny-
Caledonia. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Ny-Caledonia. Men la oss starte med
landflagget Ny-Caledonia her:
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Ny-Caledonia - Oversikt:
Hva bør du vite om Ny-Caledonia? La oss starte med

dette: Oppdaget av både Storbritannia og Frankrike i første
halvdel av 1800-tallet ble øya fransk besittelse i 1853. Det
tjente som en straffekoloni i fire tiår etter 1864. Agitering for
uavhengighet i 1980-tallet og tidlig på 1990-tallet endte i 1998
Noumea Akkord, som de siste 20 årene har overført en
økende mengde styrende ansvar fra Frankrike til Ny-
Caledonia. Avtalen forplikter også Frankrike til å gjennomføre
folkeavstemning innen november 2018 for å avgjøre om Ny-
Caledonia skal påta seg full suverenitet og uavhengighet.

Geografi av Ny-Caledonia

Hvor på kloden er Ny-Caledonia?
Plasseringen av dette landet er Oseania, øyer i Sør Stillehavet,
øst for Australia. Totalt areal på Ny-Caledonia er 18,575 km2,
hvorav 18,275 km2 er land. Så dette er ganske lite land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
kystnære sletter med innvendige fjell. Det laveste punktet på
Ny-Caledonia er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet Mont
Panie 1.628 m. Og klimaet er tropisk; endret av sørøst trade
winds; varme, fuktige.



Innbyggere av Ny-Caledonia
La oss se hvor mange mennesker bor i Ny-Caledonia.

Nummeret er: 279,070 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Kanak 40,3%, Europeisk
29,2%, Wallisian, Futunian 8,7%, Tahitian 2%, Indonesisk
1,6%, Vietnamesisk 1%, Ni-Vanuatu 0,9%, Andre 16,2%
(2009 est.). Hva er språkene i Ny-Caledonia? Fransk (offisiell),
33 Melanesisk -Polynesiske dialekter. Og religioner: Romersk-
katolske 60%, protestantiske 30%, andre 10%. Hvor gammel
er folk i gjennomsnitt? 32 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 77.9 år. Hvor bor folk i Ny-Caledonia? Her: fleste av
befolkningen bor i den sørlige delen av hovedøya, i og rundt
hovedstaden i Noumea. De store byområdene av Ny-
Caledonia er: Noumea (hovedstad) 181.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Ny-Caledonia
Hovedstaden Ny-Caledonia er Noumea og regjeringen

type parlamentarisk demokrati (territorial kongres); en
oversjøisk samling av Frankrike. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 3 provinser; Provinsen Iles (Islands-
provinsen), Provins Nord (Nord-provinsen), og provinsen Sud
(Sør-provinsen). Når det gjelder økonomien til Ny-Caledonia,
er viktige industriprodukter nikkel mining og smelting. Viktige
landbruksprodukter er grønnsaker; biff, vilt, andre animalske
produkter; fisk. De viktigste eksportvarene er ferronickels,
nikkelmalm, fisk og de viktigste eksportpartnerne er Kina



30,4%, Japan 15,7%, Sør-Korea 14,7%, Frankrike 5%,
Belgia 4,5% (2016). De viktigste importvarene er maskiner og
utstyr, brensel, kjemikalier, matvarer og de viktigste
importpartnerne er Frankrike 25,1%, Singapore 10,1%, Kina
9,8%, Australia 6,2%, Malaysia 5,9%, Sør-Korea 5,8%, NZ
4,6%, USA 4,3%. Hvor rik er Ny-Caledonia og hvor rik er
folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $31,100 (2015 anslag). Dette betyr at levestandarden er
god her. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 17% (2008).

Kart over Ny-Caledonia
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New Zealand

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til New
Zealand. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert
kart over New Zealand. Men la oss starte med landflagget New
Zealand her:
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New Zealand - Oversikt:
Hva bør du vite om New Zealand? La oss starte med dette:

Den polynesiske maori nådde New Zealand i ca 800 AD. I
1840 inngikk deres høvdinger en kompakt med Storbritannia,
Waitangi-traktaten, der de ceded suverenitet til Queen Victoria,
samtidig som de beholdt territoriale rettigheter. Samme år
begynte britene den første organisert koloniale bosetningen. En
serie landkrig mellom 1843 og 1872 endte med nederlaget for
de opprinnelige folkene. Den britiske kolonien i New Zealand
ble et uavhengig herskap i 1907 og støttet Storbritannia militært
i begge verdenskrigen. New Zealands fullstendige deltakelse i
en rekke forsvarsallianser utløp av 1980-tallet. I de senere år
har regjeringen forsøkt å håndtere langvarige Maori-klager.

Geografi av New Zealand

Hvor på kloden er New Zealand?
Plasseringen av dette landet er Oseania, øyer i Sør Stillehavet,
sørøst for Australia. Totalt areal på New Zealand er 268,838
km2, hvorav 264,537 km2 er land. Så dette er ganske stort
land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne
måten: hovedsakelig fjellrike med store kystnære seter. Det
laveste punktet på New Zealand er Stillehavet 0 m, det høyeste
punktet Aoraki-Mount Cook 3 724 m. Og klimaet er temperert



med skarpe regionale kontraster.

Innbyggere av New Zealand
La oss se hvor mange mennesker bor i New Zealand.

Nummeret er: 4,510,327 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? europeiske 71,2%, maori
14,1%, asiatiske 11,3%, stillehavs-folk 7,6%, Midtøsten,
latinamerikanske, afrikanske 1,1% andre 1,6%, ikke oppgitt
eller uidentifisert 5,4%. Hva er språkene i New Zealand?
Engelsk (de facto offisielt) 89,8%, Maori (de jure offisielt)
3,5%, Samoan 2%, Hindi 1,6%, Fransk 1,2%, Nordkinesisk
1,2%, Yue 1%, Annet eller ikke oppgitt 20,5%, New Zealand
tegnspråk (de jure offisielle). Og religioner: kristne 44,3%,
hinduistiske 2,1%, buddhistiske 1,4%, maori kristne 1,3%,
katolske 11,6%, anglikanske 10,8%, presbyterian og
congregational 7,8%, metodist, 2,4% Islam 1.1%, annen
religion 1,4% (inkluderer jødedommen, Spiritualism og New
Age religioner, Baha'i, asiatiske religioner bortsett fra
buddhismen), ingen religion 38,5%, ikke oppgitt eller
uidentifisert 8,2%, motsatt å svare 4,1%. Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 37.9 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 81.3 år.
Hvor bor folk i New Zealand? Her: Over tre fjerdedeler av
New Zealanders, inkludert innfødte maori, bor på Nordøya,
hovedsakelig i urbane områder. De store byområdene av New
Zealand er: Auckland 1,344 millioner; Wellington (kapital) 383
000 (2015).



Regjeringen og økonomien av New Zealand
Hovedstaden New Zealand er Wellington og regjeringen

type Parlamentarisk demokrati (New Zealand Parliament)
under et konstitusjonelt monarki; en Commonwealth-rike. La
oss ta en titt på de administrative divisjonene - 16 regioner og 1
territorium; Auckland, Bay of Plenty, Canterbury, Chatham
Islands, Gisborne, Hawkes Bay, Manawatu-Wanganui,
Marlborough, Nelson, Northland, Otago, Southland, Taranaki,
Tasman, Waikato, Wellington, West Coast. Når det gjelder
økonomien til New Zealand, er viktige industriprodukter
landbruk, skogbruk, fiske, logger og trevarer, produksjon,
gruvedrift, bygging, finansielle tjenester,
eiendomsmeglingstjenester, turisme. Viktige landbruksprodukter
er Meieriprodukter, sauer, biff, fjærfe, frukt, grønnsaker, vin,
sjømat, hvete og bygg. De viktigste eksportvarene er
meieriprodukter, kjøtt og spiselige slakteavfall, logger og
trevarer, frukt, råolje, vin og de viktigste eksportpartnerne er
Kina 19,4% Australia 17,1%, USA 10,9%, Japan 6,2%
(2016). De viktigste importvarene er Petroleum og produkter,
Mekanisk maskineri, Kjøretøy og deler, Elektriske maskiner,
Tekstiler og de viktigste importpartnerne er Kina 19,9%,
Australia 12,6%, USA 11,3%, Japan 7,1%, Tyskland 4,8%,
Thailand 4,5%, Sør-Korea 4,2% (2016). Hvor rik er New
Zealand og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her
er BNP per innbygger (PPP): $38,500 (2017 anslag). Dette
betyr at levestandarden er god her. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og



enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
ukjent%.

Kart over New Zealand
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Nicaragua

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Nicaragua.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
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Nicaragua. Men la oss starte med landflagget Nicaragua her:
 

Nicaragua - Oversikt:
Hva bør du vite om Nicaragua? La oss starte med dette:

Stillehavet kysten av Nicaragua ble avgjort som en spansk
koloni fra Panama tidlig på 1500-tallet. Uavhengighet fra Spania
ble deklarert i 1821, og landet ble en uavhengig republikk i
1838. Storbritannia okkuperte Karibiske kysten i første halvdel
av 1800-tallet, men ble gradvis ceded kontroll over regionen i
påfølgende tiår. Voldelig motstand mot regjeringens
manipulering og korrupsjon spredte seg til alle klasser i 1978 og
resulterte i en kortvarig borgerkrig som førte til marxistiske
Sandinista-guerrillaer ledet av Daniel Ortega Saavedra til
makten i 1979. Nicaraguansk hjelp til venstreorienterte
opprørere i El Salvador oppfordret USA til å sponsor anti-
Sandinista contra-guerrillaer gjennom mye av 1980-tallet. Etter
å ha mistet frie og rettferdige valg i 1990, 1996 og 2001, ble
tidligere president Sandinista Daniel Ortega valgt til president i
2006, 2011, og senest i 2016. Valg av kommunale, regionale og
nasjonalt nivå siden 2008 har blitt ødelagt av utbredt
uregelmessigheter. Nicaraguas infrastruktur og økonomi - hardt
rammet av den tidligere borgerkrigen og av orkanen Mitch i
1998 - blir gjenoppbygget, men demokratiske institusjoner har
svekket seg under Ortega-administrasjonen, da presidenten har
fått full kontroll over alle fire regjeringsgrener: presidentskapet,
rettsvesenet, nasjonalforsamlingen og det øverste valgstyret.



Geografi av Nicaragua

Hvor på kloden er Nicaragua?
Plasseringen av dette landet er Mellom-Amerika, som grenser
til både Karibiske hav og Nord-Stillehavet, mellom Costa Rica
og Honduras. Totalt areal på Nicaragua er 130,370 km2,
hvorav 119,990 km2 er land. Så dette er ikke et stort land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
omfattende atlantiske kystflettene stiger til sentrale indre fjell;
smal Stillehavet kystnære avbrutt av vulkaner. Det laveste
punktet på Nicaragua er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet
Mogoton 2,085 m. Og klimaet er tropisk i lavlandet, kjøligere i
høylandet.

Innbyggere av Nicaragua
La oss se hvor mange mennesker bor i Nicaragua.

Nummeret er: 6,025,951 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? mestizo (blandet
amerikansk og hvit) 69%, hvit 17%, svart 9%, amerindisk 5%.
Hva er språkene i Nicaragua? spansk (offisiell) 95,3%, Miskito
2,2%, Mestizo av den karibiske kysten 2%, andre 0,5%. Og
religioner: romersk-katolske 51,6%, evangelisk 33,9 %, andre
1,5%, uspesifisert 12,9%, ingen 0,2% (2016 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 25.7 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en



halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 73.5 år. Hvor bor folk i Nicaragua? Her: Det
overveldende flertallet av befolkningen ligger i den vestlige delen
av landet, med mye av byveksten sentrert i hovedstaden i
Managua; Kystområdene viser også store befolkningsklynger.
De store byområdene av Nicaragua er: Managua (hovedstad)
956 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Nicaragua
Hovedstaden Nicaragua er Managua og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 15 avdelinger (departamentos, singular -
departamento) og 2 autonome regioner (regiones autonomistas,
singular - region autonoma); Boaco, Carazo, Chinandega,
Chontales, Costa Caribe Norte, Costa Caribe Sur, Esteli,
Granada, Jinotega, Leon, Madriz, Managua, Masaya,
Matagalpa, Nueva Segovia, Rio San Juan, Rivas. Når det
gjelder økonomien til Nicaragua, er viktige industriprodukter
matvareindustri, kjemikalier, maskiner og metallprodukter,
strikk og vevd klær, petroleum raffinering og distribusjon,
drikkevarer, fottøy, tre, elektrisk ledning produksjon, gruvedrift.
Viktige landbruksprodukter er Kaffe, bananer, sukkerrør, ris,
mais, tobakk, bomull, sesam, soya, bønner, biff, kalvekjøtt,
svinekjøtt, fjærfe, meieriprodukter, reker, hummer, peanøtter.
De viktigste eksportvarene er Kaffe, biff, gull, sukker,
peanøtter, reker og hummer, tobakk, sigarer, bil ledningsnett,
tekstiler, klær og de viktigste eksportpartnerne er USA 51,5%,
Mexico 13,8%, El Salvador 6%, Venezuela 5,9% ). De
viktigste importvarene er forbruksvarer, maskiner og utstyr,



råvarer, petroleumsprodukter og de viktigste importpartnerne er
USA 19,7%, Kina 12,9%, Mexico 9,7%, Costa Rica 7,8%,
Guatemala 6,5%, De nederlandske Antillene 5,7%, El Salvador
4,8%. Hvor rik er Nicaragua og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $5,800
(2017 anslag). Dette er ganske lavt antall. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
29.6% (2015 anslag).

Kart over Nicaragua
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Niger

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Niger.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Niger. Men la oss starte med landflagget Niger her:
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Niger - Oversikt:
Hva bør du vite om Niger? La oss starte med dette: Niger

ble uavhengig av Frankrike i 1960, og opplevde ensidig parti og
militær styre fram til 1991 da general Ali Saibou ble tvunget av
offentlig press for å tillate flerepartsvalg, noe som førte til en
demokratisk regjering i 1993. Politisk infighting brakte
regjeringen til stillstand og i 1996 førte til et kupp av Col.
Ibrahim BARE. I 1999 ble BARE drept i et motkupp av
militære offiserer som gjenopprettet demokratisk styre og holdt
valg som tok Mamadou Tandja til makten i desember samme
år. Tandja ble gjenvalgt i 2004 og i 2009 spyttet en
konstitusjonell endring som tillot ham å forlenge sin periode som
president. I februar 2010 ledet militære offiserer et kupp som
deponerte Tandja og suspendert grunnloven. Issoufou
Mahamadou ble valgt i april 2011 etter kuppet og reelected til
et andre sikt tidlig i 2016. Niger er et av de fattigste landene i
verden med minimal regjeringstjenester og utilstrekkelige midler
til å utvikle sin ressursbase. Den i stor grad agrariske og
subsistensbaserte økonomien blir ofte forstyrret av utvidede
tørker som er felles for Sahel-regionen i Afrika. Et opprør i
Tuareg ble oppstått i 2007 og avsluttet i 2009. Niger står
overfor økte sikkerhetsproblemer på grensen fra ulike eksterne
trusler, inkludert usikkerhet i Libya, spillover fra konflikten i
Mali, og voldelig ekstremisme i nordøstlige Nigeria.

Geografi av Niger



Hvor på kloden er Niger?
Plasseringen av dette landet er Vest-Afrika, sørøst for Algerie.
Totalt areal på Niger er 1.267 million km2, hvorav 1,266,700
km2 er land. Så dette er veldig stort land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: overveiende ørken
sletter og sanddyner; flatt til rulle i sør; bakker i nord. Det
laveste punktet på Niger er Niger River 200 m, det høyeste
punktet Idoukal-n-Taghes 2,022 m. Og klimaet er ørken; for
det meste varmt, tørt, støvt; tropisk i ekstreme sør.

Innbyggere av Niger
La oss se hvor mange mennesker bor i Niger. Nummeret er:

19,245,344 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Hausa 53,1%, Zarma / Songhai
21,2%, Tuareg 11%, Fulani (Peul) 6,5%, Kanuri 5,9%, Gurma
0,8%, Arab 0,4%, Tubu 0,4% Annet / utilgjengelig 0,9% (2006
est.). Hva er språkene i Niger? Fransk (offisiell), Hausa,
Djerma. Og religioner: Muslim 80%, annen (inkluderer urfolks
tro og kristen) 20%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 15.4
år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 55.9 år. Hvor bor folk



i Niger? Her: Flertallet av befolkningen ligger i den sørligste
ekstremen av landet langs grensen til Nigeria og Benin. De store
byområdene av Niger er: Niamey (kapital) 1,09 millioner
(2015).

Regjeringen og økonomien av Niger
Hovedstaden Niger er Niamey og regjeringen type

halvpresidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 7 regioner (regioner, singular - region) og 1
hovedstad communaute urbaine); Agadez, Diffa, Dosso,
Maradi, Niamey, Tahoua, Tillaberi, Zinde. Når det gjelder
økonomien til Niger, er viktige industriprodukter uran gruvedrift,
petroleum, sement, murstein, såpe, tekstiler, matvareindustri,
kjemikalier, slakterier. Viktige landbruksprodukter er cowpeas,
bomull, peanøtter, hirse, sorghum, kassava (maniok, tapioka),
ris; okser, sauer, geiter, kameler, esler, hester, fjærfe. De
viktigste eksportvarene er uranmalm, husdyr, cowpeas, løk og
de viktigste eksportpartnerne er Frankrike 31,3% , Thailand
11,6%, Malaysia 11,1%, Nigeria 9,5%, Mali 5,6%, Kina 5,3%
(2016). De viktigste importvarene er Matvarer, maskiner,
kjøretøy og deler, petroleum, korn og de viktigste
importpartnerne er Frankrike 28,3%, Kina 16,1%, USA 7,8%,
Nigeria 5,8% Thailand 5,8% (2016). Hvor rik er Niger og hvor
rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $1,200 (2017 anslag). Dette er et svært lavt
antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 45.4% (2014 anslag).



Kart over Niger
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Nigeria

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Nigeria.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Nigeria. Men la oss starte med landflagget Nigeria her:
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Nigeria - Oversikt:
Hva bør du vite om Nigeria? La oss starte med dette:

Britisk påvirkning og kontroll over hva som ville bli Nigeria og
Afrikas mest folkerike land vokste gjennom 1800-tallet. En
rekke konstitusjoner etter andre verdenskrig ga Nigeria større
autonomi. Etter uavhengighet i 1960 ble politikken preget av
kupper og for det meste militære styre, til en militær
statsoverhodet i 1998 tillot en politisk overgang. I 1999 ble en
ny grunnlov vedtatt og en fredelig overgang til sivil regjering ble
fullført. Regjeringen fortsetter å møte den skremmende
oppgaven med å institusjonalisere demokrati og reformere en
petroleumsbasert økonomi, hvis inntekter har blitt ødelagt
gjennom korrupsjon og dårlig forvaltning. I tillegg fortsetter
Nigeria å oppleve langvarige etniske og religiøse spenninger.
Selv om både presidentvalget i 2003 og 2007 ble ødelagt av
betydelige uregelmessigheter og vold, opplever Nigeria nå sin
lengste periode av sivil regjering siden uavhengighet. Valget i
april 2007 markerte den første sivile til sivile overføring av makt
i landets historie, og valget i 2011 ble generelt betraktet som
troverdig. 2015-valget regnes som den mest veldrevne i Nigeria
siden retur til sivil regjering, med paraplyopposisjonsselskapet,
All Progressives Congress, beseiret det langtidsherende
Folkepartiets demokratiske parti som hadde styrt siden 1999. s
historie og valget i 2011 ble generelt betraktet som troverdige.
2015-valget regnes som den mest veldrevne i Nigeria siden
retur til sivil regjering, med paraplyopposisjonsselskapet, All



Progressives Congress, beseiret det langtidsherende
Folkepartiets demokratiske parti som hadde styrt siden 1999. s
historie og valget i 2011 ble generelt betraktet som troverdige.
2015-valget regnes som den mest veldrevne i Nigeria siden
retur til sivil regjering, med paraplyopposisjonsselskapet, All
Progressives Congress, beseiret det langtidsherende
Folkepartiets demokratiske parti som hadde styrt siden 1999.

Geografi av Nigeria

Hvor på kloden er Nigeria?
Plasseringen av dette landet er Vest-Afrika, som grenser til
Guinea-golfen, mellom Benin og Kamerun. Totalt areal på
Nigeria er 923,768 km2, hvorav 910,768 km2 er land. Så dette
er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i
landet? På denne måten: sørlige lavlandet flette inn i sentrale
åser og platåer; fjell i sørøst, slett i nord. Det laveste punktet på
Nigeria er Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet Chappal
Waddi 2,419 m. Og klimaet er varierer; ekvatorial i sør, tropisk
i sentrum, tørre i nord.

Innbyggere av Nigeria
La oss se hvor mange mennesker bor i Nigeria. Nummeret

er: 190,632,261. Så dette landet er blant de mest folkerike i



verden. Hvem bor her? Nigeria, Afrikas mest folkerike land,
består av mer enn 250 etniske grupper; Den mest folkerike og
politisk innflytelsesrike er: Hausa og Fulani 29%, Yoruba 21%,
Igbo (Ibo) 18%, Ijaw 10%, Kanuri 4%, Ibibio 3,5%, Tiv
2,5%. Hva er språkene i Nigeria? Engelsk (offisielt), Hausa,
Yoruba, Igbo (Ibo), Fulani, over 500 ekstra urfolkspråk. Og
religioner: Muslim 50%, kristen 40%, indfødte tro 10%. Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 18.4 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 53.8 år. Hvor bor folk i Nigeria? Her: Største
befolkning i noen afrikanske nasjoner; betydelige
befolkningsklynger er spredt over hele landet, med de høyeste
tetthetsområdene i sør og sørvest. De store byområdene av
Nigeria er: Lagos 13.123 millioner; Kano 3.587 millioner;
Ibadan 3,16 millioner; Abuja (kapital) 2,44 millioner; Port
Harcourt 2 343 millioner; Benin City 1.496 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Nigeria
Hovedstaden Nigeria er Abuja og regjeringen type føderal

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 36 stater og 1 territorium; Abia, Adamawa, Akwa
Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River,
Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Federal Capital Territory,
Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Kogi,
Kwara, Lagos, Nasarawa, Niger, Ogun, Ondo, Osun, Oyo,
Platå, elver, Sokoto, Taraba, Yobe, Zamfara. Når det gjelder
økonomien til Nigeria, er viktige industriprodukter råolje, kull,
tinn, columbite; gummi produkter, tre; huder og skinn, tekstiler,



sement og andre byggematerialer, matvarer, fottøy, kjemikalier,
gjødsel, trykking, keramikk, stål. Viktige landbruksprodukter er
Kakao, jordnøtter, bomull, palmeolje, mais, ris, sorghum, hirse,
cassava (maniok, tapioka), yams, gummi; storfe, sauer, geiter,
griser; tømmer; fisk. De viktigste eksportvarene er petroleum og
petroleumsprodukter 95%, kakao, gummi (2012 est.) og de
viktigste eksportpartnerne er India 34 %, US 9%, Spania
5,9%, Frankrike 5,8%, Sør-Afrika 5,5%, Canada 5,1%
(2016). De viktigste importvarene er maskiner, kjemikalier,
transport utstyr, produserte varer, mat og levende dyr og de
viktigste importpartnerne er Kina 20,3%, USA 8,3%, Belgia
7,6% , Storbritannia 4,4%, Nederland 4,1% (2016). Hvor rik
er Nigeria og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $5,900 (2017 anslag). Dette
er ganske lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 70%
(2010 anslag).

Kart over Nigeria
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Niue

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Niue.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Niue. Men la oss starte med landflagget Niue her:
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Niue - Oversikt:
Hva bør du vite om Niue? La oss starte med dette: Niues

fjernhet, samt kulturelle og språklige forskjeller mellom dens
polynesiske innbyggere og de tilstøtende Cookøyene, har
forårsaket at den skal administreres separat av New Zealand.
Befolkningen på øya fortsetter å synke (fra en topp på 5 200 i
1966 til 1618 i 2017) med betydelig utvandring til New Zealand
2,400 km mot sørvest.

Geografi av Niue

Hvor på kloden er Niue?
Plasseringen av dette landet er Oseania, øy i Sør Stillehavet, øst
for Tonga. Totalt areal på Niue er 260 km2, hvorav 260 km2 er
land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: bratte kalkstein klipper
langs kysten, sentral platået. Det laveste punktet på Niue er
Stillehavet 0 m, det høyeste punktet unnamed høyde 1,4 km øst
for Hikutavake 80 m. Og klimaet er tropisk; modifisert av
sørøst handel vinder.

Innbyggere av Niue
La oss se hvor mange mennesker bor i Niue. Nummeret er:

1,618 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor her.



Hvem bor her? Niuen 66,5%, del-Niuen 13,4%, ikke-Niuen
20,1% (inkluderer 12% europeiske og asiatiske og 8% Pacific
Islanders) (2011 est.). Hva er språkene i Niue? Niuean
(offisiell) 46% (et polynesisk språk nært knyttet til tongansk og
samoansk), Niuean og engelsk 32%, engelsk (offisiell) 11%,
Niuean og andre 5%, andre 6% (2011 est.). Og religioner:
Ekalesia Niue (Congregational Christian Church of Niue - en
protestantisk kirke grunnlagt av misjonærer fra London
Missionary Society) 67%, andre protestantiske 3% (inkluderer
syvende dag adventist 1%, presbyterian 1% og metodist 1%),
Mormon 10%, romersk-katolske 10%, Jehovas vitner 2%,
andre 6%, ingen 2% (2011 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? dette er ukjent. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: ukjent. Hvor bor folk i Niue? Her: Befolkning fordelt
rundt de perifere kystområdene på øya. De store byområdene
av Niue er: Alofi (hovedstad) 1000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Niue
Hovedstaden Niue er Alofi og regjeringen type selvstyrende

parlamentarisk demokrati (Fouo Ekepule) i fri forening med
New Zealand. La oss ta en titt på de administrative divisjonene
- ingen; notat - det er ingen førstegangs administrative divisjoner
som definert av den amerikanske regjeringen, men det er 14
landsbyer i andre orden. Når det gjelder økonomien til Niue, er
viktige industriprodukter håndverk, matvarebehandling. Viktige
landbruksprodukter er Kokosnøtter, lidenskapsfrukt, honning,
limes, taro, yams, cassava (maniok, tapioka), søte poteter; svin,



fjærfe, oksekjøtt. De viktigste eksportvarene er hermetisert
kokoskrem, copra, honning, vanilje, lidenskapsfruktprodukter,
pawpaws, rotkulturer, limes, fotballer, frimerker, håndverk og
de viktigste eksportpartnerne er dette er ukjent. De viktigste
importvarene er mat, levende dyr, produserte varer, maskiner,
brensel, smøremidler, kjemikalier, rusmidler og de viktigste
importpartnerne er dette er ukjent. Hvor rik er Niue og hvor rik
er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $5,800 (2003 anslag). Dette er ganske lavt
antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Niue
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Nord-Marianene

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Nord-
Marianene. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Nord-Marianene. Men la oss starte med
landflagget Nord-Marianene her:
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Nord-Marianene - Oversikt:
Hva bør du vite om Nord-Marianene? La oss starte med

dette: Under amerikansk administrasjon som en del av FNs
forvaltnings territorium i Stillehavet bestemte folket i Nord-
Marianene på 1970-tallet ikke å søke uavhengighet, men i
stedet for å skape nærmere forbindelser med USA.
Forhandlinger om territoriell status begynte i 1972. En
konvensjon om å etablere en commonwealth i den politiske
union med USA ble godkjent i 1975 og trådte i kraft 24. mars
1976. En ny regjering og forfatning trådte i kraft i 1978.

Geografi av Nord-Marianene

Hvor på kloden er Nord-Marianene?
Plasseringen av dette landet er Oseania, øyene i Nord-
Stillehavet, omtrent tre fjerdedeler av veien fra Hawaii til
Filippinene. Totalt areal på Nord-Marianene er 464 km2,
hvorav 464 km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: De sørlige
øyene i denne nord-sør trending øygruppen er kalkstein, med
fringing korallrev; De nordlige øyene er vulkanske, med aktive
vulkaner på flere øyer. Det laveste punktet på Nord-Marianene
er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet uavhengig forhøyning på
Agrihan 965 m. Og klimaet er tropisk marine; moderert av



nordøst trade winds, liten sesongmessig temperatur variasjon;
tørr sesong desember til juni, regntiden juli til oktober.

Innbyggere av Nord-Marianene
La oss se hvor mange mennesker bor i Nord-Marianene.

Nummeret er: 52,263 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Asiatisk 50% (inkluderer
Filippinsk 35,3%, kinesisk 6,8%, koreansk 4,2% og andre
asiatiske 3,7%), innfødte hawaiiske eller andre øyer i
Stillehavsøyene 34,9% (inkluderer Chamorro 23,9%,
Carolinian 4,6% og andre indianer %, to eller flere etnisiteter
eller løp 12,7% (2010 est.). Hva er språkene i Nord-
Marianene? Filippinske språk 32,8%, Chamorro (offisiell)
24,1%, engelsk 17%, andre Stillehavsøyaspråk 10,1%,
kinesisk 6,8%, andre asiatiske språk 7,3%, andre 1,9% (2010
est.). Og religioner: Kristen (romersk-katolsk flertall, Selv om
tradisjonelle overbevisninger og tabuer fortsatt kan finnes).
Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 33.6 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 75.4 år. Hvor bor folk i Nord-Marianene?
Her: ca 90% av befolkningen bor på Saipan. De store
byområdene av Nord-Marianene er: Saipan (hovedstad)
49.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Nord-Marianene
Hovedstaden Nord-Marianene er Saipan og regjeringen

type presidentdemokrati; et samveld i politisk union med USA.
La oss ta en titt på de administrative divisjonene - ingen



(Commonwealth i den politiske union med USA); Det er ingen
førstegangs administrative divisjoner som definert av den
amerikanske regjeringen, men det er 4 kommuner i andre
rekkefølge: Nord-øyene, Rota, Saipan, Tinian. Når det gjelder
økonomien til Nord-Marianene, er viktige industriprodukter
turisme, bank, bygging, fiske, håndverk, andre tjenester. Viktige
landbruksprodukter er Grønnsaker og meloner, frukt og nøtter;
prydplanter; husdyr, fjærfe, egg; fisk og akvakulturprodukter.
De viktigste eksportvarene er klær og de viktigste
eksportpartnerne er dette er ukjent. De viktigste importvarene
er mat, byggemateriell og materialer, petroleumsprodukter og
de viktigste importpartnerne er dette er ukjent. Hvor rik er
Nord-Marianene og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $13,300 (2013 anslag).
Dette er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Nord-Marianene
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Norge

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Norge.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Norge. Men la oss starte med landflagget Norge her:
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Norge - Oversikt:
Hva bør du vite om Norge? La oss starte med dette: To

århundrer med vikingangrep i Europa avsmalnet etter at
kristenheten ble vedtatt av kong Olav Tryggvason i 994;
Konvertering av det norske rike skjedde over de neste tiårene.
I 1397 ble Norge absorbert i en union med Danmark som varet
i mer enn fire århundrer. I 1814 motsto nordmenn sesjonen til
landet sitt til Sverige og vedtok en ny grunnlov. Sverige
invaderte da Norge, men ble enige om å la Norge holde sin
grunnlov i motsetning til å akseptere foreningen under en svensk
konge. Stigende nasjonalisme gjennom 1800-tallet førte til en
folkeavstemning i 1905 som ga Norge uavhengighet. Selv om
Norge forblir nøytral i første verdenskrig, led det store tap i sin
frakt. Norge proklamerte sin nøytralitet i begynnelsen av andre
verdenskrig, men ble likevel okkupert i fem år av nazistiske
Tyskland (1940-45). I 1949, Norge forlot nøytralitet og ble
medlem av NATO. Oppdagelse av olje og gass i tilstøtende
farvann på slutten av 1960-tallet økte Norges økonomiske
formue. I folkeavstemninger holdt i 1972 og 1994, nektet
Norge å bli med i EU. Viktige innenlandske problemer
inkluderer innvandring og integrering av etniske minoriteter,
opprettholde landets omfattende sosiale sikkerhetsnett med en
aldrende befolkning og bevare økonomisk konkurranseevne.

Geografi av Norge



Hvor på kloden er Norge?
Plasseringen av dette landet er Nord-Europa, grenser til
Nordsjøen og Nord-Atlanterhavet, vest for Sverige. Totalt areal
på Norge er 323,802 km2, hvorav 304,282 km2 er land. Så
dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: isbreer; for det meste høye platåer og
robuste fjell ødelagt av friske daler; små, spredte sletter;
kystlinje dypt innlagt av fjordene; arktisk tundra i nord. Det
laveste punktet på Norge er Norsk sjø 0 m, det høyeste
punktet Galdhopiggen 2.469 m. Og klimaet er temperert langs
kysten, endret av Nord-Atlanterhavsstrømmen; kaldere interiør
med økt nedbør og kaldere somre; regn året rundt på
vestkysten.

Innbyggere av Norge
La oss se hvor mange mennesker bor i Norge. Nummeret

er: 5,320,045 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Norsk 83,2% (inkluderer ca 60.000
samer), andre europeiske 8,3%, andre 8,5% (2017 est.). Hva
er språkene i Norge? Bokmal norsk (offisiell), norsk norsk ,
små samisk- og finsktalende minoriteter. Og religioner: Norges



kirke 71.5%, romersk-katolske 2,8%, andre kristne 3,9%,
muslim 2,8%, andre 2% uspesifiserte 7,5% (2016 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 39.2 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 81.9 år. Hvor bor folk i Norge? Her: de fleste
nordmenn bor i sør der klimaet er mildere og det er bedre
tilkobling til fastlandet i Europa; befolkningsklynger finnes langs
hele Nordsjøkysten i sørvest og Skaggerak i sørøst;. De store
byområdene av Norge er: Nordområdets indre områder forblir
tett befolket OSLO (kapital) 986 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Norge
Hovedstaden Norge er Oslo og regjeringen type

parlamentarisk konstitusjonell monarki. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 19 fylker (fylker, singular - fylke);
Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark,
Hordaland, Mer og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag,
Oppland, Oslo, Østfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sor-
Trondelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold. Når det
gjelder økonomien til Norge, er viktige industriprodukter
petroleum og gass, frakt, fiske, akvakultur, matvareindustri,
skipsbygging, papirmasse og papirprodukter, metaller,
kjemikalier, tømmer, gruvedrift, tekstiler. Viktige
landbruksprodukter er Bygg, hvete, poteter; svinekjøtt, biff,
kalvekjøtt, melk; fisk,. De viktigste eksportvarene er petroleum
og petroleumsprodukter, maskiner og utstyr, metaller,
kjemikalier, skip, fisk og de viktigste eksportpartnerne er UK
21 %, Tyskland 14,4%, Nederland 10,7%, Frankrike 6,9%,



Sverige 6,5%, Belgia 4,4%, USA 4,3%, Danmark 4% (2016).
De viktigste importvarene er Maskiner og utstyr, kjemikalier,
metaller, matvarer og de viktigste importpartnerne er Tyskland
12,2%, Sverige 12,2%, Kina 11,2%, USA 6,6%, Danmark
5,7%, Storbritannia 5,2%, Nederland 4,1% (2016). Hvor rik
er Norge og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $70,600 (2017 anslag). Dette
betyr at folk er rike i gjennomsnitt her. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
ukjent%.

Kart over Norge
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Oman

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Oman.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
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Oman. Men la oss starte med landflagget Oman her:
 

Oman - Oversikt:
Hva bør du vite om Oman? La oss starte med dette:

Innbyggerne i Oman-området har lenge blomstret fra handel
med indiske hav. På slutten av det 18. århundre signerte den
fremspringende sultanaten i Muscat den første i en rekke
vennskapsavtaler med Storbritannia. Over tid økte omansiden
av britiske politiske og militære rådgivere, selv om sultanatet
aldri ble en britisk koloni. I 1970 revet Qaboos bin Said Al-
Said sin far, og har siden regert som sultan, men han har ikke
utpekt en etterfølger. Hans omfattende moderniseringsprogram
har åpnet landet til omverdenen, samtidig som de langvarige
nære båndene med Storbritannia og USA opprettholdes.
Omans moderate, uavhengige utenrikspolitikk har forsøkt å
opprettholde gode relasjoner med sine naboer og for å unngå
eksterne forstyrrelser. Inspirert av de populære opprørene som
feide Midtøsten og Nord-Afrika begynte i januar 2011, fant
noen Omanis demonstrasjoner, og krever flere jobber og
økonomiske fordeler og en slutt på korrupsjon. Som svar på
disse demonstrantens krav lovet Qaboos i 2011 å gjennomføre
økonomiske og politiske reformer, for eksempel å gi lovgivende
og regulerende myndigheter til Majlis al-Shura og økende
arbeidsledighet. I tillegg annonserte sultanen i august 2012 et
kongelig direktiv som mandat til en rask implementering av en
nasjonal arbeidsplan for tusenvis av omani-arbeidsplasser i



offentlig og privat sektor. Som en del av regjeringens arbeid
med å desentralisere myndighet og tillate større medborgers
deltakelse i lokal styring, gjennomførte Oman suksessfullt sitt
første kommunalvalg i desember 2012. Kommunalrådene har
kunngjort sultanen i 2011, og har mulighet til å gi råd til
kongressen om behovene til de lokale distriktene på tvers av
Omans 11 landstingsområder. Sultanen kom tilbake til Oman i
mars 2015 etter åtte måneder i Tyskland, hvor han fikk
medisinsk behandling. Han har siden dukket opp offentligheten
ved noen anledninger.

Geografi av Oman

Hvor på kloden er Oman? Plasseringen
av dette landet er Midtøsten, grenser til Arabiahavet, Oman-
bukten, og Persiske gulfen, mellom Jemen og UAE. Totalt areal
på Oman er 309,500 km2, hvorav 309,500 km2 er land. Så
dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: sentrale ørkensletten, forrevne fjell i
nord og sør. Det laveste punktet på Oman er Arabiahavet 0 m,
det høyeste punktet Jabal Shams 3004 m. Og klimaet er tørr
ørken; varmt, fuktig langs kysten; varmt, tørt interiør; sterk
sørvest sommeren monsun (mai til september) i langt sør.



Innbyggere av Oman
La oss se hvor mange mennesker bor i Oman. Nummeret

er: 3,424,386 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Arabisk, baluki, sør asiatisk (indisk,
pakistansk, sivilansk, bangladeshisk), afrikansk. Hva er
språkene i Oman? arabisk (offisiell), engelsk, baluchi, urdu,
indisk dialekter. Og religioner: muslimsk 85,9%, kristen 6,5%,
hinduistisk 5,5%, buddhistisk 0,8%, jødisk. Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 25.6 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 75.7 år. Hvor bor folk i Oman? Her: Det store flertallet
av befolkningen ligger i og rundt Al Hagar-fjellene i nordlandet;
En annen mindre klynge er funnet rundt Salalah i det fjerne sør;
mesteparten av landet forblir sparsomt populert. De store
byområdene av Oman er: Muscat (hovedstad) 838 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Oman
Hovedstaden Oman er Muscat og regjeringen type absolutt

monarki. La oss ta en titt på de administrative divisjonene - 11
guvernører (muhafazat, singular - muhafaza); Ada Dakhiliyah,
Al Buraymi, Al Wusta, Az Zahirah, Janub al Batinah (Al Batinah
Sør), Janub Ash Sharqiyah (Ash Sharqiyah South), Masqat
(Muscat), Musandam, Shamal al Batinah (Al Batinah North),
Shamal Ash Sharqiyah Ash Sharqiyah North), Zufar (Dhofar).
Når det gjelder økonomien til Oman, er viktige
industriprodukter Produksjon og raffinering av fiskeoljeolje ,
naturlig og flytende naturgassproduksjon; konstruksjon, sement,
kobber, stål, kjemikalier, optisk fiber. Viktige



landbruksprodukter er Datoer, limes, bananer, alfalfa,
grønnsaker; kameler, storfe;. De viktigste eksportvarene er
petroleum, reexports, fisk, metaller, tekstiler og de viktigste
eksportpartnerne er Kina 47,8%, UAE 8,3%, India 4,1%. De
viktigste importvarene er maskiner og transportutstyr,
produserte varer, mat, husdyr, smøremidler og de viktigste
importpartnerne er UAE 44,9%, Kina 4,8%, India 4,8%
(2016). Hvor rik er Oman og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $45,500
(2017 anslag). Dette betyr at folk er rike i gjennomsnitt her. La
oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,
som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer
og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Oman
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Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Pakistan

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Pakistan.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Pakistan. Men la oss starte med landflagget Pakistan her:
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Pakistan - Oversikt:
Hva bør du vite om Pakistan? La oss starte med dette:

Indus Valley sivilisasjonen, en av de eldste i verden og dateres
tilbake i minst 5000 år, spredt seg over mye av det som er
Pakistan nå. I løpet av andre årtusen f.Kr. smeltet rester av
denne kulturen sammen med de migrerende indo-ariske folk.
Området gjennomgikk suksessive invasjoner i påfølgende
århundrer fra perserne, grekerne, syrene, araberne (som tok
islam), afghanere og tyrker. Mughal Empire blomstret i det 16.
og 17. århundre; briterne kom til å dominere regionen i det 18.
århundre. Adskillelsen i 1947 av britisk india til den muslimske
staten i pakistan (med vest og øst) og stort sett hinduistisk india
ble aldri tilfredsstillende løst, og india og pakistan kjempet to
kriger og en begrenset konflikt i 1947-48, 1965 og 1999
henholdsvis - over det omstridte Kashmir territoriet. En tredje
krig mellom disse landene i 1971 - der India kapitaliserte seg på
islamabads marginalisering av bengalene i pakistansk politikk -
resulterte i at Øst-Pakistan ble den separate nasjonen i
Bangladesh. Som svar på indisk atomvåkningstesting
gjennomførte Pakistan sine egne tester i midten av 1998.
Forholdene mellom India og Pakistan ble forbedret i midten av
2000-tallet, men har vært steinete siden Mumbai-angrepene i
november 2008 og har blitt ytterligere anstrengt av angrep i
India av militante mistenker å være basert i Pakistan. Nawaz
Sharif tok kontor som statsminister i 2013 og markerte for



første gang i pakistansk historie at en demokratisk valgt
regjering fullførte en full sikt og overgikk til en etterfølgende
demokratisk valgt regjering. I juli 2017 diskvalifiserte
Høyesterett Sharif fra det offentlige kontor, og Shahid Khaqan
Abbasi erstattet ham som statsminister i august. Pakistan har
vært engasjert i en tiår lang væpnet konflikt med militante
grupper som retter seg mot offentlige institusjoner og sivile,
herunder Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) og andre militante
nettverk.

Geografi av Pakistan

Hvor på kloden er Pakistan?
Plasseringen av dette landet er Sør-Asia, grenser til
Arabiahavet, mellom India i øst og Iran og Afghanistan i vest og
Kina i nord. Totalt areal på Pakistan er 796,095 km2, hvorav
770,875 km2 er land. Så dette er ganske stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: delt inn i
tre store geografiske områder: nordområdene, Indus-elven i
midten og øst og Balochistan-platået i sør og vest. Det laveste
punktet på Pakistan er arabisk hav 0 m, det høyeste punktet k2
(Mt. Godwin-Austen) 8 611 m. Og klimaet er mest og tørr
ørken; temperert i nordvest; arktisk i nord.

Innbyggere av Pakistan



La oss se hvor mange mennesker bor i Pakistan. Nummeret
er: 204,924,861 (7/2017 anslag). Så dette landet er blant de
mest folkerike i verden. Hvem bor her? Punjabi 44,7%,
Pashtun (Pathan) 15,4%, Sindhi 14,1%, Sariaki 8,4%,
Muhajirs 7,6%, Balochi 3,6%, andre 6,3%. Hva er språkene i
Pakistan? Punjabi 48%, Sindhi 12%, Saraiki (en Punjabi-
variant) 10%, Pashto navn, Pashtu) 8%, Urdu (offisiell) 8%,
Balochi 3%, Hindko 2%, Brahui 1%, Engelsk (offisiell, lingua
franca av pakistansk elite og de fleste offentlige departementer),
Burushaski og andre 8%. Og religioner: Muslim ) 96,4% (Sunni
85-90%, Shia 10-15%), andre (inkluderer kristne og hinduer)
3,6% (2010 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 23.8 år.
Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 68.1 år. Hvor bor folk
i Pakistan? Her: Indus-elven og dens bifloder tiltrekker seg de
fleste bosetning, med Punjab-provinsen den tettest befolkede.
De store byområdene av Pakistan er: Karachi 16.618 millioner;
Lahore 8.741 millioner; Faisalabad 3.567 millioner; Rawalpindi
2,506 millioner; Multan 1.921 millioner; Islamabad (kapital)
1.365 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Pakistan
Hovedstaden Pakistan er Islamabad og regjeringen type

føderal parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 4 provinser, 1 territorium og 1
hovedstadsområde; Balokistan, føderalt administrerte
stammeområder, Islamabad Capital Territory, Khyber
Pakhtunkhwa (tidligere Nordvest-provinsen), Punjab, Sindh.



Når det gjelder økonomien til Pakistan, er viktige
industriprodukter tekstiler og klær, matvareindustrien,
legemidler, kirurgiske instrumenter, byggematerialer,
papirprodukter, gjødsel, reker. Viktige landbruksprodukter er
bomull, hvete, ris, sukkerrør, frukt, grønnsaker; melk, biff,
fårekjøtt, egg. De viktigste eksportvarene er tekstiler (klær,
sengetøy, bomullstøy, garn), ris, lærvarer, sportsartikler,
kjemikalier , produsenter, kirurgiske instrumenter, tepper og
tepper og de viktigste eksportpartnerne er US 16,3%, Kina
7,6%, Storbritannia 7,4%, Afghanistan 6,5%, Tyskland 5,7%
(2016). De viktigste importvarene er petroleum,
petroleumsprodukter, maskiner, plast, transportutstyr, spiselige
oljer, papir og papp, jern og stål, te og de viktigste
importpartnerne er Kina 29,1%, UAE 13,2%, Indonesia 4,4%,
USA 4,3%, Japan 4,2% (2016). Hvor rik er Pakistan og hvor
rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $5,400 (2017 anslag). Dette er ganske lavt
antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 29.5% (FY2013 anslag).

Kart over Pakistan
 



Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Palau

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Palau.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Palau. Men la oss starte med landflagget Palau her:
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Palau - Oversikt:
Hva bør du vite om Palau? La oss starte med dette: Etter

tre tiår som en del av FNs tillitsområde i Stillehavet under
amerikansk administrasjon, valgte denne vestligste klyngen av
Caroline-øyene å være uavhengige i 1978, i stedet for å bli med
i De forente stater i Mikronesia. En Compact of Free
Association med USA ble godkjent i 1986, men ikke ratifisert
til 1993. Den trådte i kraft året etter da øyene ble uavhengige.

Geografi av Palau

Hvor på kloden er Palau?
Plasseringen av dette landet er Oseania, gruppe av øyer i Nord-
Stillehavet, sørøst for Filippinene. Totalt areal på Palau er 459
km2, hvorav 459 km2 er land. Så dette er ganske lite land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
varierende topografi fra den høye fjellagtige øya Babelthuap til
lave koralløyer som regel freser av store barrierrever. Det
laveste punktet på Palau er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet
Mount Ngerchelchuus 242 m. Og klimaet er tropisk; Varmt og
fuktig; våt sesong Mai til Novembe.

Innbyggere av Palau



La oss se hvor mange mennesker bor i Palau. Nummeret er:
21,431 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? Palauan (mikronesisk med malaysiske og
melanesiske blandinger) 73% Carolinian 2%, asiatisk 21,7%,
kaukasisk 1,2%, andre 2,1% (2015 est.). Hva er språkene i
Palau? Palauan (offisiell på de fleste øyer) 65,2%, andre
mikronesiske 1,9%, engelsk (offisiell) 19,1%, filippinsk 9,9%,
kinesisk 1,2% andre 2,8%. Og religioner: romersk-katolske
45,3%, protestantiske 34,9% (inkludert evangelisk 26,4%,
syvende dag adventist 6,9%, gudforsamling .9%, baptist .7%),
modekngei 5,7% (innfødte til palau), muslimske 3%, mormon
1,5%, andre 9,7% (2015 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 33.4 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 73.4 år.
Hvor bor folk i Palau? Her: mesteparten av befolkningen ligger
på den sørlige delen av øya Babelthuap. De store byområdene
av Palau er: Melekeok (hovedstad) 299 (2012).

Regjeringen og økonomien av Palau
Hovedstaden Palau er Ngerulmud og regjeringen type

presidens republikk i fri tilknytning til USA. La oss ta en titt på
de administrative divisjonene - 16 stater; Aimeliik, Airai,
Angaur, Hatohobei, Kayangel, Koror, Melekeok, Ngaraard,
Ngarchelong, Ngardmau, Ngatpang, Ngchesar, Ngeremlengui,
Ngiwal, Peleliu, Sonsorol. Når det gjelder økonomien til Palau,
er viktige industriprodukter turisme, fiske, subsistens landbruk.
Viktige landbruksprodukter er kokosnøtter, kassava (maniok,
tapioka), søte poteter; fisk, griser, kyllinger, egg, bananer,



papaya, brødfrukt, calamansi, soursop, polynesiske kastanjer,
polynesiske mandler, mango, taro, guava, bønner, agurker,
squash / gresskar (forskjellige), aubergine, grønnløk, kangkong
, kål (forskjellige), reddiker, betel nøtter, meloner, peppers,
noni, okra. De viktigste eksportvarene er skalldyr, tunfisk,
andre fisk (mange arter) og de viktigste eksportpartnerne er
Hellas 82,4%, USA 6,9% (2016). De viktigste importvarene er
maskiner og utstyr, drivstoff, metaller; matvarer og de viktigste
importpartnerne er USA 24,6%, Japan 19,8%, Kina 14,3%,
Guam 14,2%, Filippinene 4,4% (2016). Hvor rik er Palau og
hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $16,700 (2017 anslag). Dette er ganske
bra. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Palau
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Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser
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Panama

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Panama.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Panama. Men la oss starte med landflagget Panama her:
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Panama - Oversikt:
Hva bør du vite om Panama? La oss starte med dette:

Explorert og bosatt av spansken i 1500-tallet, brøt Panama
med Spania i 1821 og ble med i en union av Colombia,
Ecuador og Venezuela - kalt Republikken Gran Colombia. Da
sistnevnte løste seg opp i 1830, forblir Panama en del av
Colombia. Med amerikansk støtte ble Panama avskåret fra
Colombia i 1903 og signert straks en traktat med USA, noe
som muliggjør bygging av en kanal og amerikansk suverænitet
over en stripe land på hver side av strukturen
(Panamakanalsonen). Panamakanalen ble bygget av US Army
Corps of Engineers mellom 1904 og 1914. I 1977 ble det
inngått en avtale om fullstendig overføring av kanalen fra USA til
Panama innen slutten av århundret. Visse deler av sone og
økende ansvar over kanalen ble vendt om i de påfølgende
tiårene. Med amerikansk hjelp,

Geografi av Panama

Hvor på kloden er Panama?
Plasseringen av dette landet er Mellom-Amerika, grenser til
både Karibiskehavet og Nord-Stillehavet, mellom Colombia og
Costa Rica. Totalt areal på Panama er 75,420 km2, hvorav



74,340 km2 er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: innvendig,
hovedsakelig bratte, robuste fjell med dissekte, opplandslettene;
kystnære sletter med bølgende åser. Det laveste punktet på
Panama er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet Volcan Baru
3.475 m. Og klimaet er tropisk maritimt; varmt, fuktig,
overskyet; langvarig regntid (mai til januar), kort tørr sesong
(januar til mai).

Innbyggere av Panama
La oss se hvor mange mennesker bor i Panama. Nummeret

er: 3,753,142 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? mestizo (blandet amerikansk og
hvit) 65%, indianer 12,3% (Ngabe 7,6%, Kuna 2,4%, Embera
0,9%, Bugle 0,8%, Andre 0,4% Uspesifisert 0,2%), Svart eller
afrikansk nedstigning 9,2%, Mulat 6,8% , hvit 6,7% (2010
est.). Hva er språkene i Panama? Spansk (offisielt), indfødte
språk (inkludert Ngabere (eller Guaymi), Buglere, Kuna,
Embera, Wounaan, Naso (eller Teribe) og Bri Bri), Panamansk
engelsk kreolsk Engelsk kreolsk, en blanding av engelsk og
spansk med elementer av Ngabere, også kjent som Guari Guari
og Colon Creole), Engelsk, Kinesisk (Yue og Hakka), Arabisk,
Fransk Kreolsk, Annet (Jiddisk, Hebraisk, Koreansk,
Japansk). Og religioner: Romersk Katolsk 85%, protestantiske
15%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 29.2 år. Vi må legge
til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre
enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid
(ved fødselen)? Dette: 78.8 år. Hvor bor folk i Panama? Her:



befolkningen er konsentrert mot sentrum av landet, spesielt
rundt kanalen, men et stort segment av befolkningen bor også i
den fjerne vest rundt David; den østlige tredjedelen av landet er
tynt bebodd. De store byområdene av Panama er: Panama
CITY (hovedstad) 1.673 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Panama
Hovedstaden Panama er Panama City og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 10 provinser (provinser, entall - provinsia) og 3
urbefolkninger (comarcas); Bocas del Toro, Chiriqui, Cocle,
Colon, Darien, Embera-Wounaan, Herrera, Guna Yala, Los
Santos, Ngobe-Bugle, Panama, Panama Oeste, Veraguas. Når
det gjelder økonomien til Panama, er viktige industriprodukter ,
brygging, sement og annet byggemateriale, sukkerfrø. Viktige
landbruksprodukter er Bananer, ris, mais, kaffe, sukkerrør,
grønnsaker; husdyr; rekerkonstruksjon. De viktigste
eksportvarene er frukt og nøtter, fisk, jern og stålavfall, tre og
de viktigste eksportpartnerne er USA 21,4%, Nederland
15,2%, Costa Rica 6%, Kina 5,6% ). De viktigste
importvarene er brensel, maskiner, kjøretøyer, jern- og
stålstenger, legemidler og de viktigste importpartnerne er USA
25,7%, Kina 9,2%, Mexico 5,3% (2016). Hvor rik er Panama
og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $24,300 (2017 anslag). Dette betyr at
levestandarden er god her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 23%



(2015 anslag).
Kart over Panama
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http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
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Papua Ny-Guinea

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Papua Ny-
Guinea. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert
kart over Papua Ny-Guinea. Men la oss starte med landflagget
Papua Ny-Guinea her:
 

Papua Ny-Guinea - Oversikt:
Hva bør du vite om Papua Ny-Guinea? La oss starte med

dette: Den østlige halvdel av øya New Guinea - nest største i
verden - ble delt mellom Tyskland (nord) og Storbritannia (sør)
i 1885. Sistnevnte område ble overført til Australia i 1902, som
okkuperte den nordlige delen av verdenskriget Jeg og fortsatte
å administrere de kombinerte områdene til uavhengighet i 1975.

http://mapsguides.com/


En niårig sekessionist opprør på øya Bougainville endte i 1997
etter å ha hevdet rundt 20.000 liv. Siden 2001 har Bougainville
opplevd autonomi. I henhold til fredsavtale er 2015 det året
som et femårig vindu åpnes for folkeavstemning om
uavhengighetsspørsmålet.

Geografi av Papua Ny-Guinea

Hvor på kloden er Papua Ny-
Guinea? Plasseringen av dette landet er Oseania, gruppe av
øyer inkludert den østlige halvdelen av øya New Guinea mellom
Coral Sea og det sørlige Stillehavet, øst for Indonesia. Totalt
areal på Papua Ny-Guinea er 462,840 km2, hvorav 452,860
km2 er land. Så dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: meste fjell med
kystnære lavlandet og rullende foten. Det laveste punktet på
Papua Ny-Guinea er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet
Mount Wilhelm 4,509 m. Og klimaet er tropisk;
nordvestmonson (desember til mars), sørøstmonson (mai til
oktober); liten sesongmessig temperatur variasjon for det.

Innbyggere av Papua Ny-Guinea
La oss se hvor mange mennesker bor i Papua Ny-Guinea.

Nummeret er: 6,909,701 (7/2017 anslag). Så dette er ikke



veldig stor befolkning. Hvem bor her? Melanesisk, Papuan,
Negrito, Mikronesisk, Polynesisk. Hva er språkene i Papua
Ny-Guinea? Tok Pisin (offisiell), engelsk (offisiell), Hiri Motu
(offisiell), noen 839 innfødte språk snakkes (ca. 12% av
verdens totale); mange språk har færre enn 1000 talere. Og
religioner: romersk-katolske 27%, protestantiske 69,4%
(evangelisk lutherske 19,5%, united church 11,5%, syvende
dag adventist 10%, pinsel 8,6%, evangelisk allianse 5,2%,
anglikanske 3,2%, baptist 2,5% andre protestantiske 8,9%),
Baha'i 0,3%, indfødte tro og andre 3,3% (2000 folketelling).
Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 23.1 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 67.3 år. Hvor bor folk i Papua Ny-Guinea?
Her: befolkning konsentrert i høylandet og østlige kystområder
på øya New Guinea; hovedsakelig en distriktsdistribusjon med
kun om lag en femtedel av befolkningen bosatt i byområder. De
store byområdene av Papua Ny-Guinea er: PORT Moresby
(kapital) 345 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Papua Ny-Guinea
Hovedstaden Papua Ny-Guinea er Port Moresby og

regjeringen type parlamentarisk demokrati (nasjonal parlament)
under et konstitusjonelt monarki; en Commonwealth-rike. La
oss ta en titt på de administrative divisjonene - 20 provinser, 1
autonom region og 1 distrikt; Bougainville, Central, Chimbu,
Øst-Highlands, Øst-New Britain, Øst Sepik, Enga, Gulf, Hela,
Jiwaka, Madang, Manus, Milne Bay, Morobe, Nasjonal
hovedstad, New Ireland, Northern, Southern Highlands,



Western, Western Highlands, West New Britain, West Sepik.
Når det gjelder økonomien til Papua Ny-Guinea, er viktige
industriprodukter copra knusing, palmeolje bearbeiding,
kryssfinér produksjon, produksjon av trebrikker; gruvedrift
(gull, sølv, kobber); råolje og petroleumsprodukter;
konstruksjon, reiseliv. Viktige landbruksprodukter er kaffe,
kakao, copra, palmekjerner, te, sukker, gummi, søte poteter,
frukt, grønnsaker, vanilje; fjærfe, svinekjøtt; shellfish. De
viktigste eksportvarene er olje, gull, kobber malm, tømmer,
palmeolje, kaffe, kakao, kreps, reker og de viktigste
eksportpartnerne er Singapore 23,7%, Australia 22,9%, Japan
13,2%, Kina 11,9% (2016). De viktigste importvarene er
maskiner og transportmidler utstyr, produserte varer, mat,
drivstoff, kjemikalier og de viktigste importpartnerne er
Australia 36%, Kina 14,9%, Singapore 8,5%, Malaysia 7,5%
(2016). Hvor rik er Papua Ny-Guinea og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$3,800 (2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 37% (2002 anslag).

Kart over Papua Ny-Guinea
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Paraguay

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Paraguay.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Paraguay. Men la oss starte med landflagget Paraguay her:
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Paraguay - Oversikt:
Hva bør du vite om Paraguay? La oss starte med dette:

Paraguay oppnådde sin uavhengighet fra Spania i 1811. I den
katastrofale krigen for Tredje Alliansen (1865-70) - mellom
Paraguay og Argentina, Brasil og Uruguay - Paraguay mistet to
tredjedeler av sine voksne menn og mye av sitt territorium.
Landet stagnerte økonomisk i det neste halve århundre. Etter
Chaco-krigen fra 1932-35 med Bolivia, fikk Paraguay en stor
del av Chaco-lavlandet. Den 35-årige militære diktaturen til
Alfredo Stroessner avsluttet i 1989, og til tross for en markert
økning i politisk innflytelse de siste årene, har Paraguay hatt
relativt frie og vanlige presidentvalg siden landet er tilbake til
demokrati.

Geografi av Paraguay

Hvor på kloden er Paraguay?
Plasseringen av dette landet er Sentral-Sør-Amerika, nordøst
for Argentina, sørvest for Brasil. Totalt areal på Paraguay er
406,752 km2, hvorav 397,302 km2 er land. Så dette er ganske
stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På



denne måten: greske sletter og skogkledde åser øst for Rio
Paraguay; Gran Chaco-regionen vest for Rio Paraguay for det
meste lavt, myrdemark i nærheten av elva og tørr skog og
tornete skrubbe andre steder. Det laveste punktet på Paraguay
er krysset Rio Paraguay og Rio Parana 46 m, det høyeste
punktet Cerro Pero 842 m. Og klimaet er subtropisk til
temperert; betydelig nedbør i de østlige porsjonene, og blir
semiarid i de vestlige.

Innbyggere av Paraguay
La oss se hvor mange mennesker bor i Paraguay.

Nummeret er: 6,943,739 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? mestizo (blandet spansk
og amerikansk) 95% , andre 5%. Hva er språkene i Paraguay?
spansk (offisiell), guarani (offisiell). Og religioner: Romersk-
katolske 89,6%, protestantiske 6,2%, andre kristne 1,1%,
andre eller uspesifiserte 1,9%, ingen 1,1% (2002 folketelling).
Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 28.2 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 77.4 år. Hvor bor folk i Paraguay? Her:
Mesteparten av befolkningen ligger i den østlige delen av landet;
i vest ligger Gran Chaco, som står for 60% av landets
territorium, men kun 2% av den samlede befolkningen. De store
byområdene av Paraguay er: Asuncion (kapital) 2.356 millioner
(2015).

Regjeringen og økonomien av Paraguay
Hovedstaden Paraguay er Asuncion og regjeringen type



presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 17 avdelinger (departamentos, singular -
departamento) og 1 hovedstad; Alto Paraguay, Alto Parana,
Amambay, Asuncion, Boqueron, Caaguazu, Caazapa,
Canindeyu, Central, Concepcion, Cordillera, Guaira, Itapua,
Misiones, Neembucu, Paraguari, President Hayes, San Pedro.
Når det gjelder økonomien til Paraguay, er viktige
industriprodukter sukker behandling, sement, tekstiler,
drikkevarer, treprodukter, stål, uedle metaller, elektrisk po.
Viktige landbruksprodukter er bomull, sukkerrør, soyabønner,
mais, hvete, tobakk, kassava (maniok, tapioka), frukt,
grønnsaker; biff, svinekjøtt, egg, melk; tÃ. De viktigste
eksportvarene er soyabønner, husdyr strøm, bomull, kjøtt,
spiselige oljer, tre, lær, gull og de viktigste eksportpartnerne er
Brasil 35,4%, Argentina 10,5%, Russland 7,6%, Chile 6,1%
(2016). De viktigste importvarene er kjøretøyer, forbruksvarer,
tobakk, petroleumsprodukter, elektriske maskiner, traktorer,
kjemikalier, kjøretøy deler og de viktigste importpartnerne er
Kina 27,3%, Brasil 24,3%, Argentina 14,3% USA 7,1%
(2016). Hvor rik er Paraguay og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $9,800
(2017 anslag). Dette er ganske lavt antall. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
22.2% (2015 anslag).

Kart over Paraguay
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Peru - Oversikt:
Hva bør du vite om Peru? La oss starte med dette:

Antikkens Peru var sete for flere fremtredende andesiske
sivilisasjoner, særlig det som ble brukt av Inkaene hvis imperium
ble fanget av spanske conquistadors i 1533. Peru erklærte sin
uavhengighet i 1821, og de resterende spanske styrker ble
beseiret i 1824. Etter et dusin år med militær styre , Peru kom
tilbake til demokratisk ledelse i 1980, men opplevde
økonomiske problemer og veksten av en voldelig opprør.
President Alberto Fujimori valg i 1990 førte til et tiår som så en
dramatisk vending i økonomien og betydelige fremskritt i å
redusere guerillaaktiviteten. Likevel har presidentens økende
tillit til autoritære tiltak og en økonomisk nedgang i slutten av
1990-tallet generert misnøye med sitt regime, noe som førte til
at han ble sagt opp i 2000. En vaktmester regjeringen overvåte
et nytt valg våren 2001, som installerte Alejandro Toledo
Manrique som ny regjeringshode - Perus første demokratisk
valgte president av urfolks etnisitet. Presidentvalget i 2006 ga
tilbake av Alan Garcia Perez, som etter en skuffende
presidentperiode fra 1985 til 1990 hadde en robust økonomisk
oppgang. Tidligere hærleder Ollanta Humala Tasso ble valgt til
president i juni 2011 og gjennomført den sunne
markedsorienterte økonomiske politikken til de tre foregående
administrasjonene. Fattigdom og arbeidsledighet har falt
dramatisk i løpet av de siste tiårene, og i dag har Peru en av de



mest effektive økonomiene i Latin-Amerika. Pedro Pablo
Kuczynski Godard vant et meget smalt presidentvalget i juni
2016. som installerte Alejandro Toledo Manrique som ny
regjeringshode - Perus første demokratisk valgte president av
urfolks etnisitet. Presidentvalget i 2006 ga tilbake av Alan
Garcia Perez, som etter en skuffende presidentperiode fra 1985
til 1990 hadde en robust økonomisk oppgang. Tidligere
hærleder Ollanta Humala Tasso ble valgt til president i juni 2011
og gjennomført den sunne markedsorienterte økonomiske
politikken til de tre foregående administrasjonene. Fattigdom og
arbeidsledighet har falt dramatisk i løpet av de siste tiårene, og i
dag har Peru en av de mest effektive økonomiene i Latin-
Amerika. Pedro Pablo Kuczynski Godard vant et meget smalt
presidentvalget i juni 2016. som installerte Alejandro Toledo
Manrique som ny regjeringshode - Perus første demokratisk
valgte president av urfolks etnisitet. Presidentvalget i 2006 ga
tilbake av Alan Garcia Perez, som etter en skuffende
presidentperiode fra 1985 til 1990 hadde en robust økonomisk
oppgang. Tidligere hærleder Ollanta Humala Tasso ble valgt til
president i juni 2011 og gjennomført den sunne
markedsorienterte økonomiske politikken til de tre foregående
administrasjonene. Fattigdom og arbeidsledighet har falt
dramatisk i løpet av de siste tiårene, og i dag har Peru en av de
mest effektive økonomiene i Latin-Amerika. Pedro Pablo
Kuczynski Godard vant et meget smalt presidentvalget i juni
2016. Presidentvalget i 2006 ga tilbake av Alan Garcia Perez,
som etter en skuffende presidentperiode fra 1985 til 1990
hadde en robust økonomisk oppgang. Tidligere hærleder



Ollanta Humala Tasso ble valgt til president i juni 2011 og
gjennomført den sunne markedsorienterte økonomiske
politikken til de tre foregående administrasjonene. Fattigdom og
arbeidsledighetsnivå har falt dramatisk i det siste tiåret, og i dag
har Peru en av de mest effektive økonomiene i Latin-Amerika.
Pedro Pablo Kuczynski Godard vant et meget smalt
presidentvalget i juni 2016. Presidentvalget i 2006 ga tilbake av
Alan Garcia Perez, som etter en skuffende presidentperiode fra
1985 til 1990 hadde en robust økonomisk oppgang. Tidligere
hærleder Ollanta Humala Tasso ble valgt til president i juni 2011
og gjennomført den sunne markedsorienterte økonomiske
politikken til de tre foregående administrasjonene. Fattigdom og
arbeidsledighet har falt dramatisk i løpet av de siste tiårene, og i
dag har Peru en av de mest effektive økonomiene i Latin-
Amerika. Pedro Pablo Kuczynski Godard vant et meget smalt
presidentvalget i juni 2016. markedsorienterte økonomiske
politikk for de tre foregående administrasjonene. Fattigdom og
arbeidsledighetsnivå har falt dramatisk i det siste tiåret, og i dag
har Peru en av de mest effektive økonomiene i Latin-Amerika.
Pedro Pablo Kuczynski Godard vant et meget smalt
presidentvalget i juni 2016. markedsorienterte økonomiske
politikk for de tre foregående administrasjonene. Fattigdom og
arbeidsledighetsnivå har falt dramatisk i det siste tiåret, og i dag
har Peru en av de mest effektive økonomiene i Latin-Amerika.
Pedro Pablo Kuczynski Godard vant et meget smalt
presidentvalget i juni 2016.

Geografi av Peru



Hvor på kloden er Peru? Plasseringen
av dette landet er Vest-Sør-Amerika, grenser til Sør-Stillehavet,
mellom Chile og Ecuado. Totalt areal på Peru er 1,285,216
km2, hvorav 1,279,996 km2 er land. Så dette er veldig stort
land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne
måten: vestlige kystnære (costa), høye og robuste Andes i
sentrum (sierra), østlige lavlandet jungelen av Amazon Basin
(selva). Det laveste punktet på Peru er Stillehavet 0 m, det
høyeste punktet Nevado Huascaran 6.746 m. Og klimaet er
varierer fra tropisk i øst til tørr ørken i vest; temperert til frigid i
Andes.

Innbyggere av Peru
La oss se hvor mange mennesker bor i Peru. Nummeret er:

31,036,656 (7/2017 anslag). Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? Amerindian 45%, mestizo (blandet amerikansk
og hvit) 37%, hvit 15%, svart, japansk, kinesisk og andre 3%.
Hva er språkene i Peru? spansk (offisielt) 84,1%, Quechua
(offisiell) 13%, Aymara (offisiell) 1,7%, Ashaninka 0,3%, andre
morsmål (inkluderer et stort antall mindre amazoniske språk)
0,7%, andre (inkluderer fremmedspråk og tegnspråk) 0.2 %



(2007 est.). Og religioner: Romersk-katolske 81,3%,
evangeliske 12,5%, andre 3,3%, ingen 2,9% (2007 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 28 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 74 år. Hvor bor folk i Peru? Her: Omtrent en
tredjedel av befolkningen bor langs ørkenens kystbelt i vest,
med en sterk fokus på hovedstaden Lima; den andinske
høylandet, eller sierra, som er sterkt identifisert med landets
indianske befolkning, inneholder omtrent halvparten av den
samlede befolkningen; Andes østlige skråninger og tilstøtende
regnskog er tynt befolkede. De store byområdene av Peru er:
LIMA (kapital) 9.897 millioner; Arequipa 850.000; Trujillo 798
000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Peru
Hovedstaden Peru er Lima og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 25 regioner (regioner, singular - region) og 1
provins (provinsia); Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuco,
Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima, Loreto,
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin,
Tacna, Tumbes, Ucayali. Når det gjelder økonomien til Peru, er
viktige industriprodukter gruvedrift og raffinering av mineraler;
stål, metall fabrikasjon; petroleumsutvinning og raffinering,
naturgass og flytende flytende gass; fiske, bearbeiding, sement,
glass, tekstiler, klær, matvareindustrien, øl, brus, gummi,
maskiner, elektriske maskiner, kjemikalier, møbler. Viktige



landbruksprodukter er Artisjokker, asparges, avokado, blåbær,
kaffe, kakao, bomull, sukkerrør, ris, poteter, mais, plantainer,
druer, appelsiner, ananas, guavaer, bananer, epler, sitroner,
pærer, kokos, tomater, mango, bygg, medisinske planter,
quinoa, palmeolje, morgenfrukter, løk, hvete, tørre bønner;
fjærfe, biff, svinekjøtt, meieriprodukter; marsvin; fisk. De
viktigste eksportvarene er kobber, gull, bly, sink, tinn, jernmalm
, molybden, sølv; råolje og petroleumsprodukter, naturgass;
kaffe, asparges og andre grønnsaker, frukt, klær og tekstiler,
fiskemel, fisk, kjemikalier, metallprodukter og maskiner,
legeringer og de viktigste eksportpartnerne er Kina 23,5%,
USA 17,3%, Sveits 7,1%, Canada 4,7%. De viktigste
importvarene er petroleums- og petroleumsprodukter,
kjemikalier, plast, maskiner, kjøretøyer, TV-apparater, sponere,
frontlastere, telefoner og telekommunikasjonsutstyr, jern og stål,
hvete, mais, soyabønner, papir, bomull, vaksiner og medisiner
og de viktigste importpartnerne er Kina 22,8% , USA 20,2%,
Brasil 5,8%, Mexico 4,5% (2016). Hvor rik er Peru og hvor
rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $13,300 (2017 anslag). Dette er ganske bra.
La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,
som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer
og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 22.7% (2014 anslag).

Kart over Peru
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Filippinene - Oversikt:
Hva bør du vite om Filippinene? La oss starte med dette:

De filippinske øyene ble en spansk koloni i det 16. århundre;
De ble ceded til USA i 1898 etter den spansk-amerikanske
krigen. I 1935 ble Filippinene en selvstyrende commonwealth.
Manuel Quezon ble valgt til president og var opptatt av å
forberede landet for uavhengighet etter en 10-årig overgang. I
1942 falt øyene under japansk okkupasjon under andre
verdenskrig, og amerikanske styrker og filippinere kjempet
sammen i 1944-45 for å gjenvinne kontroll. Den 4. juli 1946
oppnådde Republikken Filippinene sin uavhengighet. En 20-årig
regel av Ferdinand Marcos avsluttet 1986, da en "folkekraft" -
bevegelse i Manila ("EDSA 1") tvang ham til eksil og installerte
Corazon Aquino som president. Hennes presidentskap ble
hindret av flere kuppforsøk som forhindret en retur til full
politisk stabilitet og økonomisk utvikling. Fidel Ramos ble valgt
til president i 1992. Hans administrasjon ble preget av økt
stabilitet og fremgang i økonomiske reformer. I 1992 avsluttet
USA sine siste militære baser på øyene. Joseph Estrada ble
valgt til president i 1998. Han ble etterfulgt av hans
visepresident, Gloria Macapagal-arroyo, i januar 2001 etter at
Estradas stormfulle fengselprosedyre om korrupsjonskostnader
brøt sammen og en annen "folkemakt" -bevegelse ("EDSA 2")
krevde hans oppsigelse. Macapagal-arroyo ble valgt til en
sesårsperiode som president i mai 2004. Hennes presidentskap
ble ødelagt av flere anklager om korrupsjon, men den



filippinske økonomien var en av de få for å unngå
sammentrekning etter den globale finanskrisen i 2008, og utvide
hvert år hennes administrasjon. Benigno Aquino III ble valgt til
en sesårsperiode som president i mai 2010, og ble etterfulgt av
Rodrigo Duterte i mai 2016. Den filippinske regjeringen står
overfor trusler fra flere grupper, hvorav noen er på den
amerikanske regjeringens liste over utenlandsk
terrororganisasjon. Manila har gjennomført en tiår lang kamp
mot etniske moroforsikringer i det sørlige Filippinene, noe som
har ført til en fredskonvensjon med Moro National Liberation
Front og pågående fredssamtaler med den moro-islamske
frigjøringsfronten. Det tiår lange Maoist-inspirerte New
People's Army-opprøret opererer også gjennom mye av landet.

Geografi av Filippinene

Hvor på kloden er Filippinene?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Asia, skjærgård mellom
Filippinskehavet og Sør-Kinahavet, øst for Vietnam. Totalt areal
på Filippinene er 300,000 km2, hvorav 298,170 km2 er land.
Så dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: meste fjell med smale til
store kystnære lavlandet. Det laveste punktet på Filippinene er
filippinsk hav 0 m, det høyeste punktet apo 2.954 m. Og
klimaet er tropisk marine; nordøstmonson (november til april);



sørvestmonson (mai til oktober) for det.

Innbyggere av Filippinene
La oss se hvor mange mennesker bor i Filippinene.

Nummeret er: 104,256,076 (7/2017 anslag). Så dette landet er
blant de mest folkerike i verden. Hvem bor her? Tagalog
28,1%, Cebuano 13,1%, Ilocano 9%, Bisaya / Binisaya 7,6%,
hiligaynon Ilonggo 7,5%, bikol 6%, waray 3,4%, andre 25,3%
(2000 tellingen). Hva er språkene i Filippinene? Filipino
(offisiell, basert på tagalog) og Norsk (offisiell ); åtte store
dialekter - Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon eller Ilonggo,
Bicol, Waray, Pampango og Pangasinan. Og religioner: katolsk
82,9% (romersk-katolsk 80,9%, Aglipayan 2%), muslimsk
5%, evangelisk 2,8%, Iglesia ni Kristo 2,3% andre kristne
4,5%, andre 1,8%, uspesifiserte 0,6%, ingen 0,1% (2000
folketelling). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 23.5 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 69.4 år. Hvor bor folk i
Filippinene? Her: befolkningen konsentrert hvor gode
landbruksområder ligger; Høyeste konsentrasjoner er nordvest
og sør-sentrale Luzon, den sørøstlige utvidelsen av Luzon, og
øyene i Visayanhavet, spesielt Cebu og Negros; Manila er
hjemsted for en åttende av hele nasjonalbefolkningen. De store
byområdene av Filippinene er: Manila (hovedstaden) 12.946
millioner; Davao 1,63 millioner; Cebu City 951 000;
Zamboanga 936,000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Filippinene



Hovedstaden Filippinene er Manila og regjeringen type
presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 80 provinser og 39 befolket byer. Når det gjelder
økonomien til Filippinene, er viktige industriprodukter
halvledere og elektronikkmontering, mat og drikkevareindustri,
bygging, elektrisk / gass / vannforsyning, kjemiske produkter,
radio / fjernsyn / kommunikasjon utstyr og apparater, petroleum
og drivstoff, tekstiler og klær, ikke-metalliske mineraler,
metallindustrier, transportutstyr. Viktige landbruksprodukter er
ris, fisk, husdyr, fjærfe, bananer, kokos / copra, mais,
sukkerrør, mango, ananas, kassava. De viktigste eksportvarene
er halvledere og elektroniske produkter, maskiner og
transportutstyr, treproduksjon, kjemikalier, bearbeidet mat og
drikkevarer, klær, kokosolje, kobberkoncentrater, sjømat,
bananer / frukt og de viktigste eksportpartnerne er Japan
20,8%, USA 15,5%, Hong Kong 11,7%, Kina 11%,
Singapore 6,6%, Tyskland 4,1% (2016). De viktigste
importvarene er elektronikk, mineralbrensel, maskiner og
transportutstyr, jern og stål, tekstilstoffer, korn, kjemikalier,
plast og de viktigste importpartnerne er Kina 17,3%, Japan
11,1%, USA 8,4%, Thailand 7,3%, Sør-Korea 6,1%,
Singapore 6,1%, Indonesia 5,1 % (2016). Hvor rik er
Filippinene og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $8,200 (2017 anslag). Dette
er ganske lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 21.6%



(2015 anslag).
Kart over Filippinene
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Polen. Men la oss starte med landflagget Polen her:
 

Polen - Oversikt:
Hva bør du vite om Polen? La oss starte med dette: Polens

historie som en stat begynte i midten av det 10. århundre. Ved
midten av 1600-tallet regjerte den polsk-litauiske
Commonwealth en stor del av landet i Sentral-og Øst-Europa. I
løpet av 1700-tallet svekket interne forstyrrelser nasjonen, og i
en rekke avtaler mellom 1772 og 1795 delte Russland,
Preussen og Østerrike Polen hverandre. Polen gjenvarte sin
uavhengighet i 1918, bare for å bli overskredet av Tyskland og
Sovjetunionen i andre verdenskrig. Det ble en sovjetisk
satellittstat etter krigen, men regjeringen var relativt tolerant og
progressiv. Arbeidstilsynet i 1980 førte til dannelsen av den
uavhengige fagforeningen "Solidaritet" som over tid ble en
politisk makt med over 10 millioner medlemmer. Frie valg i
1989 og 1990 vant solidaritetskontroll av parlamentet og
presidentskapet, noe som førte til den kommunistiske æra. Et
"sjokkterapi" -program i begynnelsen av 1990-tallet gjorde det
mulig for landet å omdanne sin økonomi til en av de mest
robuste i Sentral-Europa. Polen ble med i NATO i 1999 og EU
i 2004. Med sin transformasjon til et demokratisk,
markedsorientert land som i stor grad er fullført, og med store
investeringer i forsvars-, energi og annen infrastruktur, er Polen
et stadig mer aktivt medlem av euro-atlantiske organisasjoner.

Geografi av Polen



Hvor på kloden er Polen?
Plasseringen av dette landet er Sentral-Europa, øst for
Tyskland. Totalt areal på Polen er 312,685 km2, hvorav
304,255 km2 er land. Så dette er ganske stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: meste flat
plain; fjell langs sørlige borde. Det laveste punktet på Polen er
nærheten av Raczki Elblaskie -2 m, det høyeste punktet Rysy
2,499 m. Og klimaet er temperert med kalde, skyet, moderat
alvorlige vintre med hyppig nedbør; milde somre med hyppige
dusjer og tundershowers for det.

Innbyggere av Polen
La oss se hvor mange mennesker bor i Polen. Nummeret

er: 38,476,269 (7/2017 anslag). Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? Polsk 96,9%, Silesian 1,1%, Tysk 0,2%,
Ukrainsk 0,1%, Annet og uspesifisert 1,7%. Hva er språkene i
Polen? Polsk (offisiell) 98,2%, Silesian 1,4%, annen 1,1%,
uspesifisert 1,3%. Og religioner: Katolsk 87,2% (inkluderer
romersk-katolsk 86,9% og gresk katolsk, armensk katolsk og
bysantinsk-slavisk katolsk .3%), ortodokse 1,3% er polsk
autentisk ortodoks), protestantisk 0,4% (hovedsakelig



Augsburg evangelisk og pentacostal), andre 0,4% (inkluderer
Jehovas vitne, buddhist, Hare Krishna, Gaudiya Vaishnavism,
muslim, jødisk, mormon), uspesifisert 10,8% (2012 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 40.7 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 77.8 år. Hvor bor folk i Polen? Her:
Befolkning konsentrert i det sørlige området rundt Krakow og
det sentrale området rundt Warszawa og Lodz, med en
forlengelse til den nordlige kystbyen Gdansk. De store
byområdene av Polen er: Warszawa (hovedstad) 1.722
millioner; Krakow 760,000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Polen
Hovedstaden Polen er Warszawa og regjeringen type

parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 16 provinser (wojewodztwa, singular -
wojewodztwo); Dolnoslaskie (Nedre Silesia), Kujawsko-
Pomorskie (Lodz), Lubelskie, Lubuskie (Lubusz), Malopolskie
(Lesser Poland), Mazowieckie (Masovia), Opolskie (Opole),
Podkarpackie (Subcarpathia) Polen, Podlaskie, Pomorskie
(Pommern), Slaskie (Silesia), Swietokrzyskie (Warmuskus),
Warminsko-Mazurskie (Warmia-Masuria), Wielkopolskie
(Storpolen), Zachodniopomorskie (Vestpommern). Når det
gjelder økonomien til Polen, er viktige industriprodukter
maskinbygging, jern og stål, kullgruveindustri, kjemikalier,
skipsbygging, matvareindustri, glass, drikkevarer, tekstiler.
Viktige landbruksprodukter er Poteter, frukt, grønnsaker, hvete;
fjærfe, egg, svinekjøtt, meieri. De viktigste eksportvarene er



maskiner og transportutstyr 37,8%, mellomprodukter 23,7%
industrivarer 17,1%, mat og levende dyr 7,6% (2012 est.) og
de viktigste eksportpartnerne er Tyskland 27,3%, UK 6,6%,
Tsjekkia 6,6%, Frankrike 5,4%, Italia 4,8%, Nederland 4,5%
(2016). De viktigste importvarene er maskiner og
transportmidler 38%, mellomprodukter 21%, kjemikalier 15%,
mineraler, brensel, smøremidler og tilhørende materialer 9%
(2011 est.) og de viktigste importpartnerne er Tyskland 28,3%,
Kina 7,9%, Nederland 6%, Russland 5,8%, Italia 5,3%,
Frankrike 4,2% Tsjekkia 4,1% (2016). Hvor rik er Polen og
hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $29,300 (2017 anslag). Dette betyr at
levestandarden er god her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 17.6%
(2015 anslag).

Kart over Polen
 



Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Portugal

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Portugal.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Portugal. Men la oss starte med landflagget Portugal her:
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Portugal - Oversikt:
Hva bør du vite om Portugal? La oss starte med dette: Etter

sin høydepunkt som global maritim kraft i det 15. og 16.
århundre mistet Portugal mye av sin rikdom og status ved
ødeleggelsen av Lisboa i et jordskjelv i 1755, okkupasjon
under Napoleonskrigen, og Brasiliens uavhengighet, den rikeste
koloni, i 1822. En revolusjon fra 1910 avsatte monarkiet; i de
fleste seks årtier kjørte repressive regjeringer landet. I 1974
satte et venstrevåpen militærkupp bred demokratiske reformer.
Det følgende året ga Portugal uavhengighet til alle sine
afrikanske kolonier. Portugal er et grunnlegger av NATO og
inngikk EF (nå EU) i 1986. Sørøst-

Geografi av Portugal

Hvor på kloden er Portugal?
Plasseringen av dette landet er Europa, grenser til Nord-
Atlanterhavet, vest for Spania. Totalt areal på Portugal er
92,090 km2, hvorav 91,470 km2 er land. Så dette er ikke et
stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På



denne måten: vestligstrømmende Tagus River deler landet:
Norden er fjellaktig mot det indre, mens søret er preget av
rullebaner. Det laveste punktet på Portugal er Atlanterhavet 0
m, det høyeste punktet Ponta do Pico (Pico eller Pico Alto) på
Ilha do Pico på Azorene. 2.351 m. Og klimaet er maritime
tempererte; Kald og regnfull i nord, varmere og tørrere i sør.

Innbyggere av Portugal
La oss se hvor mange mennesker bor i Portugal. Nummeret

er: 10,839,514 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? homogen middelhavsbefolkning;
borgere av svart afrikansk nedstigning som immigrert til
fastlandet under dekoloniseringsnummer mindre enn 100.000;
Siden 1990 har øst-europeer kommet inn i portugisisk. Hva er
språkene i Portugal? portugisisk (offisiell), Mirandese (offisiell,
men lokalt brukt). Og religioner: romersk-katolsk 81%, andre
kristne 3,3%, andre (inkluderer jødiske, muslimske, andre)
0,6%, ingen 6,8%, uspesifiserte 8,3%. Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 42.2 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 79.4 år.
Hvor bor folk i Portugal? Her: Konsentrasjoner er primært
langs eller nær Atlanterhavskysten; både Lisboa og den nest
største byen, Porto, er kystbyer. De store byområdene av
Portugal er: Lisboa (hovedstaden) 2.884 millioner; Porto 1,299
millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Portugal
Hovedstaden Portugal er Lisboa og regjeringen type



semipresidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 18 distrikter (distritos, entall - distrito) og 2
autonome regioner (regioes autonomas, singular - regiao
autonoma); Aveiro, Acores (Azorene), Beja, Braga, Braganca,
Castelo Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa
(Lisboa), Madeira, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana
do Castelo, Vila Real, Viseu. Når det gjelder økonomien til
Portugal, er viktige industriprodukter tekstiler, klær, fottøy, tre
og kork, papir og papirmasse, kjemikalier, drivstoff og
smøremidler, biler og auto deler, uorganiske mineraler,
mineraler, porselen og keramikk, glassvarer, teknologi,
telekommunikasjon; meieriprodukter, vin, andre matvarer; skip
konstruksjon og oppussing; turisme, plast, finansielle tjenester,
optikk. Viktige landbruksprodukter er Korn, poteter, tomater,
oliven, druer; sauer, storfe, geiter, griser, fjærfe,
meieriprodukter; fisk. De viktigste eksportvarene er
landbruksprodukter, matvarer, vin, oljeprodukter, kjemiske
produkter, plast og gummi, huder, skinn, tre og kork, tremasse
og papir, tekstilmaterialer, klær, skotøy, maskiner og verktøy,
grunnmetaller og de viktigste eksportpartnerne er Spania
26,2%, Frankrike 12,6%, Tyskland 11,7%, Storbritannia 7%,
USA 4,9% (2016). De viktigste importvarene er
landbruksprodukter, kjemiske produkter, kjøretøy og annet
transportmateriale, optiske og presisjonsinstrumenter,
datatilbehør og deler, halvledere og tilhørende enheter,
oljeprodukter, uorganiske produkter, matvarer, tekstilmaterialer
og de viktigste importpartnerne er Spania 32,8%, Tyskland
13,5%, Frankrike 7,8% Italia 5,5%, Nederland 5,1% (2016).



Hvor rik er Portugal og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $30,300 (2017
anslag). Dette betyr at levestandarden er god her. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 19% (2015 anslag).

Kart over Portugal
 





Vi anbefaler

Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Puerto Rico

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Puerto Rico.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
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Puerto Rico. Men la oss starte med landflagget Puerto Rico her:
 

Puerto Rico - Oversikt:
Hva bør du vite om Puerto Rico? La oss starte med dette:

Befestet i århundrer av urfolk, øya ble hevdet av den spanske
kronen i 1493 etter Christopher Columbus 'andre reise til
Amerika. I 1898, etter 400 år med koloniale styre som så den
urbefolkede befolkningen nesten utryddet og afrikansk
slavearbeid ble introdusert, ble Puerto Rico sendt til USA som
et resultat av den spansk-amerikanske krigen. Puerto Ricans
ble innvilget amerikansk statsborgerskap i 1917. Populært
valgte guvernører har tjent siden 1948. I 1952 ble en forfatning
gitt for intern selvstyre. I plebiscites holdt i 1967, 1993 og 1998
valgte velgerne ikke å endre den nåværende politiske statusen
med USA, men resultatene fra en 2012-stemme igjen åpnet
muligheten for amerikansk statehood. Økonomisk
lavkonjunktur på øya har ført til et netto befolkningstap siden ca
2005, så stort antall beboere flyttet til det amerikanske
fastlandet. Trenden har akselerert siden 2010; i 2014 opplevde
Puerto Rico et netto befolkningstap til fastlandet på 64 000,
mer enn det dobbelte nettofortabetet på 26 000 i 2010.
Orkanen Maria slo øya den 20. september 2017 og forårsaket
katastrofale skader, herunder ødeleggelse av det elektriske
nettet som hadde blitt cripled av Orkanen Irma bare to uker før.
Det var den verste stormen å slå øya på i åtte tiår, og skaden er
estimert i titalls milliarder dollar. Orkanen Maria slo øya den 20.



september 2017 og forårsaket katastrofale skader, inkludert
ødeleggelse av det elektriske nettet som hadde blitt cripled av
orkanen Irma bare to uker før. Det var den verste stormen å slå
øya på i åtte tiår, og skaden er estimert i titalls milliarder dollar.
Orkanen Maria slo øya den 20. september 2017 og forårsaket
katastrofale skader, inkludert ødeleggelse av det elektriske
nettet som hadde blitt cripled av orkanen Irma bare to uker før.
Det var den verste stormen å slå øya på i åtte tiår, og skaden er
estimert i titalls milliarder dollar.

Geografi av Puerto Rico

Hvor på kloden er Puerto Rico?
Plasseringen av dette landet er Karibia, øy mellom Karibiske
hav og Nord-Atlanterhavet, øst for Den dominikanske
republikk. Totalt areal på Puerto Rico er 9,104 km2, hvorav
8,959 km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne
vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: meste fjell med
kystnære i nord; steinete fjell til sjø på vestkysten; sandstrender
langs de fleste kystområder. Det laveste punktet på Puerto Rico
er Karibiske hav 0 m, det høyeste punktet Cerro de Punta 1
338 m. Og klimaet er tropisk marine, mild; liten sesongmessig
temperatur variasjon for det.

Innbyggere av Puerto Rico
La oss se hvor mange mennesker bor i Puerto Rico.



Nummeret er: 3,351,827 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? hvit 75,8%, svart /
afroamerikaner 12,4%, andre 8,5% American Indian, Alaskan
native, Native Hawaiian, andre Pacific Islander og andre),
blandet 3,3%. Hva er språkene i Puerto Rico? spansk, engelsk.
Og religioner: romersk-katolsk 85%, protestantisk og annen
15%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 41.5 år. Vi må legge
til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre
enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid
(ved fødselen)? Dette: 80.9 år. Hvor bor folk i Puerto Rico?
Her: befolkningsklynger har en tendens til å bli funnet langs
kysten, den største av disse finnes i og rundt San Juan; et
unntak fra dette er en betydelig befolkning som ligger i det indre
av øya rett sør for hovedstaden rundt Caguas; Det meste av
interiøret, spesielt i den vestlige delen av øya, domineres av
Cordillera Central Mountains, hvor befolkningstettheten er lav.
De store byområdene av Puerto Rico er: SAN JUAN (kapital)
2.463 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Puerto Rico
Hovedstaden Puerto Rico er San Juan og regjeringen type

presidensdemokrati; en selvstyrende commonwealth i politisk
tilknytning til USA. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - ingen (territorium i USA med commonwealth
status); Det er ingen førstegangs administrative divisjoner som
definert av den amerikanske regjeringen, men det er 78
kommuner (kommune, singular - kommune) i andre ordre;
Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Aibonito,
Anasco, Arecibo, Arroyo, Barceloneta, Barranquitas,



Bayamon, Cabo Rojo, Caguas, Camuy, Canovanas, Carolina,
Catano, Cayey, Ceiba, Ciales, Cidra, Coamo, Comerio,
Corozal, Culebra, Dorado, Fajardo, Florida, Guanica,
Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Gurabo, Hatillo,
Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya, Juana Diaz, Juncos,
Lajas, Lares, Las Marias, Las Piedras, Loiza, Luquillo, Manati,
Maricao , Maunabo, Mayaguez, Moca, Morovis, Naguabo,
Naranjito, Orocovis, Patillas, Penuelas, Ponce, Quebradillas,
Rincon, Rio Grande, Sabana Grande, Salinas, San-tysk, San
Juan, San Lorenzo,. Når det gjelder økonomien til Puerto Rico,
er viktige industriprodukter legemidler, elektronikk, klær,
matvarer, turisme. Viktige landbruksprodukter er sukkerrør,
kaffe, ananas, plantains, bananer; husdyrprodukter, kyllinger.
De viktigste eksportvarene er kjemikalier, elektronikk, klær,
hermetisert tunfisk, rom, drikke konsentrater, og de viktigste
eksportpartnerne er dette er ukjent. De viktigste importvarene
er kjemikalier for medisinsk utstyr , maskiner og utstyr, klær,
mat, fisk, petroleumsprodukter og de viktigste importpartnerne
er dette er ukjent. Hvor rik er Puerto Rico og hvor rik er folk i
dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $37,900 (2017 anslag). Dette betyr at levestandarden er
god her. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Puerto Rico
 



Vi anbefaler

Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser
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Qatar

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Qatar.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Qatar. Men la oss starte med landflagget Qatar her:
 

Qatar - Oversikt:
Hva bør du vite om Qatar? La oss starte med dette: Klaret

av Al Thani-familien siden midten av 1800-tallet, har Qatar de
siste 60 årene forvandlet seg fra et fattig britisk protektorat som
hovedsakelig er kjent for å perle i en uavhengig stat med
betydelige olje- og naturgassinntekter. Den kontinuerlige
siphoning av petroleumsinntekter gjennom midten av 1990-tallet
av Qatari-amirer som var permanent bosatt i Europa, hadde
stuntet Qatars økonomiske vekst. Tidligere amir Hamad bin

http://mapsguides.com/


Khalifa Al Thani, som omstyrtet faren sin i et blodløst kupp i
1995, innledet omfattende politiske og media reformer,
enestående økonomiske investeringer og en voksende rolle i
Qatar-lederskap, delvis gjennom etableringen av pan- Arabisk
satellitt nyheter nettverk Al-Jazeera og Qatar er mekling av
noen regionale konflikter. I 2000-tallet, Qatar løst sine
langvarige grensetvister med både Bahrain og Saudi-Arabia, og
i 2007 hadde de høyeste inntektene per innbygger i verden.
Qatar opplevde ikke innenlandsk uro eller vold som det som
ble sett i andre nær- og nordafrikanske land i 2010-11, delvis
på grunn av sin enorme rikdom. I midten av 2013 abdikerte
Hamad fredelig, overførte makt til sin sønn, den nåværende
Amir Tamim bin Hamad. Tamim er fortsatt populær blant
Qatar-myndighetene, og har prioritert å forbedre Qataris
innenlandske velferd, blant annet ved å etablere avanserte
helsevesen og utdanningssystemer og utvide landets infrastruktur
i påvente av Dohas hosting av 2022-verdensmesterskapet.
Nylig har Qatar relasjoner med sine naboer vært spente til tider.
Etter utbruddet av regional uro i 2011, Doha prided seg på sin
støtte for mange populære revolusjoner, spesielt i Libya og
Syria. Denne holdning var til skade for Qatars forhold til
Bahrain, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater (UAE),
som midlertidig tilbakekalte deres respektive ambassadører fra
Doha i mars 2014. Tamim overvåket senere oppvarming av
Qatars forhold til Bahrain, Saudi-Arabia, og UAE i november
2014 etter kuwaitisk mekling og undertegning av Riyadh-
avtalen. I juni 2017 klarte imidlertid kvartetten - Bahrain, Egypt,
Saudi Arabia og UAE - diplomatiske og økonomiske bånd med



Qatar som svar på påståtte brudd på avtalen. som midlertidig
tilbakekalte deres respektive ambassadører fra Doha i mars
2014. Tamim overviste senere oppvarming av Qatars forhold til
Bahrain, Saudi Arabia og UAE i november 2014 etter
kuwaitisk mekling og undertegning av Riyadh-avtalen. I juni
2017 klarte imidlertid kvartetten - Bahrain, Egypt, Saudi Arabia
og UAE - diplomatiske og økonomiske bånd med Qatar som
svar på påståtte brudd på avtalen. som midlertidig tilbakekalte
deres respektive ambassadører fra Doha i mars 2014. Tamim
overviste senere oppvarming av Qatars forhold til Bahrain,
Saudi Arabia og UAE i november 2014 etter kuwaitisk mekling
og undertegning av Riyadh-avtalen. I juni 2017 klarte imidlertid
kvartetten - Bahrain, Egypt, Saudi Arabia og UAE -
diplomatiske og økonomiske bånd med Qatar som svar på
påståtte brudd på avtalen.

Geografi av Qatar

Hvor på kloden er Qatar? Plasseringen
av dette landet er Midtøsten, halvøy grenser til Persia og Saudi-
Arabia. Totalt areal på Qatar er 11,586 km2, hvorav 11,586
km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: og uklare ørken.
Det laveste punktet på Qatar er Persisk Gulf 0 m, det høyeste



punktet Tuwayyir al Hamir 103 m. Og klimaet er tørr; milde,
hyggelige vintre; veldig varme og fuktige somre mesteplante.

Innbyggere av Qatar
La oss se hvor mange mennesker bor i Qatar. Nummeret

er: 2,314,307 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Ikke-Qatari 88,4%, Qatari 11,6%
(2015 est.). Hva er språkene i Qatar? Arabisk (offisiell),
Engelsk ofte brukt som andre språk. Og religioner: Muslim
67,7%, Kristen 13,8%, Hindu 13,8%, Buddhistisk 3,1%,
Folkelig religion. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 33.2 år.
Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 78.9 år. Hvor bor folk
i Qatar? Her: mesteparten av befolkningen er gruppert i eller
rundt hovedstaden i Doha på den østlige siden av halvøya. De
store byområdene av Qatar er: DOHA (hovedstad) 718 000
(2015).

Regjeringen og økonomien av Qatar
Hovedstaden Qatar er Doha og regjeringen type absolutt

monarki. La oss ta en titt på de administrative divisjonene - 8
kommuner (baladiyat, singular - baladiyah); Ad Dawhah, Al
Khawr wa adh Dhakhirah, Al Wakrah, Ar Rayyan, Ash
Shamal, Ash Shihaniyah, Az Za'ayin, Umm Salal. Når det
gjelder økonomien til Qatar, er viktige industriprodukter
flytende naturgass, råoljeproduksjon og raffinering, ammoniakk,
gjødsel, petrokjemikalier, stålforsterkende barer, sement,
kommersiell skiprepai. Viktige landbruksprodukter er Frukt,



grønnsaker; fjærfe, meieriprodukter, biff; fisk. De viktigste
eksportvarene er flytende naturgass (LNG),
petroleumsprodukter, gjødsel, stål og de viktigste
eksportpartnerne er Japan 20%, Sør-Korea 15,5%, India
13,1%, Kina 8,2%, UAE 5,5%, Singapore 5,3% (2016). De
viktigste importvarene er Maskiner og transportutstyr, mat,
kjemikalier og de viktigste importpartnerne er USA 13,7%,
Tyskland 9,8%, UAE 9,2%, Kina 8,6%, Japan 7,2%,
Storbritannia 5,5%, Saudi Arabia 4,6%, italia 4,4% (2016).
Hvor rik er Qatar og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $124,900
(2017 anslag). Så folk er ekstremt rike i gjennomsnitt her. La
oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,
som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer
og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Qatar
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Romania

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Romania.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
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Romania. Men la oss starte med landflagget Romania her:
 

Romania - Oversikt:
Hva bør du vite om Romania? La oss starte med dette:

Statsråden i Wallachia og Moldova - i århundrer under
suzerkirken i det tyrkiske osmanske imperiet - sikret sin
autonomi i 1856; de ble de facto koblet i 1859 og formelt
forent i 1862 under det nye navnet på Romania. Landet fikk
anerkjennelse av sin uavhengighet i 1878. Den ble med i de
allierte styrker i første verdenskrig og kjøpte nye territorier -
spesielt Transylvania - etter konflikten. I 1940 slo Romania
sammen med aksebefolkningen og deltok i den tyske invasjonen
av Sovjetunionen i 1941. Tre år senere, Sovjetunionen
overgikk, signerte Romania en våpenskjold. Den etterkrigs
sovjetiske okkupasjonen førte til dannelsen av en kommunistisk
"folks republikk" i 1947 og kongens abdikasjon. Den tiår lange
regjeringen for diktatoren Nicolae Ceausescu, som tok makten i
1965, og hans sikkerhetspolitiske stat ble stadig mer
undertrykkende og drakonisk gjennom 1980-årene. Ceausescu
ble omstyrt og henrettet i slutten av 1989. Tidligere
kommunister dominert regjeringen til 1996 da de ble feid av
makten. Romania kom til NATO i 2004 og EU i 2007.

Geografi av Romania



Hvor på kloden er Romania?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Europa, grenser til
Svartehavet, mellom Bulgaria og Ukraina. Totalt areal på
Romania er 238,391 km2, hvorav 229,891 km2 er land. Så
dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: Central Transylvanian Basin er skilt
fra Moldavias platå i øst ved østkarpatiske fjell og skilt fra
Walachian Plain i sør ved de Transsylvanske Alpene. Det
laveste punktet på Romania er Svartehavet 0 m, det høyeste
punktet Moldoveanu 2,544 m. Og klimaet er temperert; kaldt,
overskyet vintre med hyppig snø og tåke; solfylte sommere med
hyppige dusjer og tordenbyer.

Innbyggere av Romania
La oss se hvor mange mennesker bor i Romania.

Nummeret er: 21,529,967 (7/2017 anslag). Så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Rumensk 83,4%, ungarsk
6,1%, romani 3,1%, ukrainsk 0,3%, tysk 0,2%, annen 0,7%
uspesifisert 6,1% 2011 est.). Hva er språkene i Romania?
Norsk (leder) 85,4%, ungarsk 6,3%, Romani 1,2%, andre 1%,
uspesifisert 6,1% (2011 est.). Og religioner: ortodokse



(inkludert alle under benevnelser) 81,9%, protestant
(forskjellige verdier inkludert reformerte og Pentecostal) 6,4%,
romersk-katolsk 4,3%, andre (inkluderer muslim) 0,9%, ingen
eller ateist 0,2%, uspesifisert 6,3% (2011 est.). Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 41.1 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 75.4 år. Hvor bor folk i Romania? Her: Urbanisering er
ikke spesielt høy, og en ganske jevn befolkningsfordeling finnes
over hele landet, med byområder som tiltrekker seg større og
tettere befolkninger; Ungarerne, landets største minoritet, har en
spesielt sterk tilstedeværelse i det østlige Transylvania. De store
byområdene av Romania er: Bucuresti (kapital) 1.868 millioner
(2015).

Regjeringen og økonomien av Romania
Hovedstaden Romania er Bucharest og regjeringen type

semi-presidentrepublikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 41 fylker (judete, singular - judet) og 1 kommune
(municipiu); Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud,
Botosani, Braila, Brasov, Bucuresti (Bucuresti), Buzau,
Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Covasna,
Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Giurgiu, Harghita , Hunedoara,
Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt,
Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis,
Tulcea, Vaslui, Valcea, Vrancea. Når det gjelder økonomien til
Romania, er viktige industriprodukter elektriske maskiner og
utstyr, auto montering, tekstiler og skotøy, lette maskiner,
metallurgi, kjemikalier, matvareindustrien, petroleum raffinering,



gruvedrift, tømmer, byggematerialer. Viktige
landbruksprodukter er hvete, mais, bygg, sukkerroer,
solsikkefrø, poteter, druer; egg, sau. De viktigste eksportvarene
er maskiner og utstyr, andre produserte varer,
landbruksprodukter produkter og matvarer, metaller og
metallprodukter, kjemikalier, mineraler og drivstoff, råvarer og
de viktigste eksportpartnerne er Tyskland 21,5%, Italia 11,6%,
Frankrike 7,2%, Ungarn 5,2%, Storbritannia 4,3% (2016). De
viktigste importvarene er Maskiner og utstyr, andre produserte
varer, kjemikalier, landbruksprodukter produkter og
næringsmidler, brensel og mineraler, metaller og
metallprodukter, råvarer og de viktigste importpartnerne er
Tyskland 20,5%, Italia 10,3%, Ungarn 7,5%, Frankrike 5,6%,
Polen 5,1%, Kina 5,1%, Nederland 4,1% (2016). Hvor rik er
Romania og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $24,000 (2017 anslag). Dette
betyr at levestandarden er god her. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
22.4% (2012 anslag).

Kart over Romania
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Russland

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Russland.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Russland. Men la oss starte med landflagget Russland her:
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Russland - Oversikt:
Hva bør du vite om Russland? La oss starte med dette:

Fyrstendømmet Muscovy ble grunnlagt i det 12. århundre og
kunne komme seg fra over 200 år med mongoldominasjon (13-
15-årene) og gradvis erobre og absorbere omgivende hersker. I
begynnelsen av det 17. århundre fortsatte en ny Romanov-
dynasti denne utvidelsespolitikken over Sibirien til Stillehavet.
Under Peter I (hersket 1682-1725) ble hegemoni utvidet til
Østersjøen, og landet ble omdøpt til det russiske imperiet. I
løpet av 1800-tallet ble det gjort flere territoriale oppkjøp i
Europa og Asia. Nederlaget i den russisk-japanske krigen i
1904-05 bidro til revolusjonen i 1905, noe som resulterte i
dannelsen av et parlament og andre reformer. Repeterte
ødeleggende nederlag av den russiske hæren i første
verdenskrig førte til utbredt opprør i de store byene i det
russiske imperiet og til styrtet i 1917 av det keiserlige husstand.
Kommunistene under Vladimir Lenin tok makten kort tid etter
og dannet Sovjetunionen. Den brutale regelen av Iosif Stalin
(1928-53) styrket kommunistiske styre og russisk dominans i
Sovjetunionen til en pris av titalls millioner av liv. Etter å ha
beseiret Tyskland i andre verdenskrig som en del av en allianse
med USA (1939-1945), utvidet Sovjetunionen sitt territorium
og innflytelse i Øst-Europa og oppsto som en global makt.
Sovjetunionen var den viktigste motstanderen til USA under den
kalde krigen (1947-1991). Sovjets økonomi og samfunn



stagnerte i årtier etter Stalins styre, til generalsekretær Mikhail
Gorbatsjov (1985-91) introduserte glasnost (åpenhet) og
perestroika (restrukturering) i et forsøk på å modernisere
kommunismen, men hans initiativer utilsiktet løslatt krefter som i
desember 1991 spaltet Sovjetunionen til Russland og 14 andre
uavhengige republikker. Etter økonomisk og politisk uro under
president Boris Jeltsin sikt (1991-99), flyttet Russland seg mot
en sentralisert autoritær stat under ledelse av president Vladimir
Putin (2000-2008, 2012-nåtid) der regimet søker å legitimere
sin regel gjennom forvaltet valg, populistiske appeller, en
utenrikspolitikk fokusert på å styrke landets geopolitiske
innflytelse og råvarebasert økonomisk vekst. Russland står
overfor en stort sett dyptgående rebelbevegelse i Tsjetsjenia og
noen andre omkringliggende regioner,

Geografi av Russland

Hvor på kloden er Russland?
Plasseringen av dette landet er Nord-Asia grenser til Arktis,
som strekker seg fra Europa (delen vest for uralene) til Nord-
Stillehavet. Totalt areal på Russland er 17,098,242 km2, hvorav
16,377,742 km2 er land. Dette er et av de største landene i
verden. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne
måten: bred sletten med lave bakker vest for Urals; Stor barsk



skog og tundra i Sibiria; oppover og fjell langs sørlige
grenseregioner. Det laveste punktet på Russland er Kaspiske
hav -28 m, det høyeste punktet Gora El'brus 5 642 m (høyeste
punkt i Europa). Og klimaet er spenner fra stepper i sør
gjennom fuktig kontinentale i mye av det europeiske Russland ;
subarctic i sibirien til tundra klima i polar nord; Vinterene
varierer fra kult langs Svartehavskysten til frigid i Sibirien; somre
varierer fra varme i steppene for å kjøle seg langs den arktiske
kysten,.

Innbyggere av Russland
La oss se hvor mange mennesker bor i Russland.

Nummeret er: 142,257,519 (7/2017 anslag). Så dette landet er
blant de mest folkerike i verden. Hvem bor her? Russisk
77,7%, tatar 3,7%, ukrainsk 1,4%, bashkir 1,1%, tsuvash 1%,
tsjetsjensk 1%, annen 10,2%, uspesifisert 3,9%. Hva er
språkene i Russland? Russisk (offisiell) 85,7%, Tatar 3,2%,
Tsjetsjensk 1%, annen 10,1%. Og religioner: Russisk ortodoks
15-20%, muslim 10-15%, annen kristen 2% (2006 est). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 39.6 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 71 år. Hvor bor folk i Russland? Her:
befolkningen er tungt konsentrert i den vestligste femtedel av
landet som strekker seg fra Østersjøen, sør til Kaspianhavet, og
østover parallelt med den kazakiske grensen; andre steder er
store lommer isolert og vanligvis funnet i sør-. De store
byområdene av Russland er: Moskva (hovedstaden) 12.166



millioner; St. Petersburg 4.993 millioner; Novosibirsk 1 497
millioner; Yekaterinburg 1,379 millioner; Nizhniy Novgorod
1,212 millioner; Samara 1,164 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Russland
Hovedstaden Russland er Moskva og regjeringen type

seksspresidentforbund. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 46 provinser (oblasti, singular - oblast), 21
republikker (respubliki, singular - respublika), 4 autonome
okrugi (avtonomnyye okrugi, singular - avtonomnyy okrug), 9
krays (kraya, singular - kray), 2 føderale byer (goroda, entall -
gorod) og 1 autonom oblast (avtonomnaya oblast). Når det
gjelder økonomien til Russland, er viktige industriprodukter
komplett utvalg av gruvedrift og utvinningsindustrier som
produserer kull, olje, gass, kjemikalier og metaller; alle former
for maskinbygging fra valsemaskiner til høyytelsesfly og
romfartøyer; forsvarsindustrien (inkludert radar,
rakettproduksjon, avanserte elektroniske komponenter),
skipsbygging; vei og jernbane transport utstyr;
kommunikasjonsutstyr; landbruksmaskiner, traktorer og
anleggsmaskiner; elektrisk kraft generasjon og overføring utstyr;
medisinske og vitenskapelige instrumenter; forbruksvarer,
tekstiler, matvarer, håndverk. Viktige landbruksprodukter er
Korn, sukkerroer, solsikkefrø, grønnsaker, frukt; biff, melk. De
viktigste eksportvarene er petroleum og petroleumsprodukter,
naturgass, metaller, tre og treprodukter, kjemikalier og et bredt
spekter av sivile og militære produsenter og de viktigste
eksportpartnerne er Nederland 10,5%, Kina 10,3%, Tyskland
7,8%, Tyrkia 5%, Italia 4,4%, Hviterussland 4,3% (2016). De



viktigste importvarene er maskiner, kjøretøyer, farmasøytiske
produkter, plast, halvfabrikata metallprodukter, kjøtt, frukt og
nøtter, optisk og medisinsk instrumenter, jern, stål og de
viktigste importpartnerne er Kina 21,6%, Tyskland 11%, USA
6,3%, Frankrike 4,8%, Italia 4,4%, Hviterussland 4,3%
(2016). Hvor rik er Russland og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $27,900
(2017 anslag). Dette betyr at levestandarden er god her. La oss
legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 13.3% (2015 anslag).

Kart over Russland
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Rwanda

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Rwanda.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Rwanda. Men la oss starte med landflagget Rwanda her:
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Rwanda - Oversikt:
Hva bør du vite om Rwanda? La oss starte med dette: I

1959, tre år før uavhengighet fra Belgia, flettet flertallet av
etniske grupper, Hutusene, den herskende tutsiskongen. I løpet
av de neste årene ble tusenvis av tutsier drept, og rundt
150.000 drev til eksil i nabolandene. Barnene til disse eksilene
dannet senere en rebellgruppe, den rwandiske patriotiske
fronten (RPF) og begynte en borgerkrig i 1990. Krigen,
sammen med flere politiske og økonomiske omveltninger,
forverret etniske spenninger, som kulminerte i april 1994 i en
statlig- orkestrert folkedrab, der rwandere drepte opptil en
million medborgere, inkludert omtrent tre fjerdedeler av Tutsi-
befolkningen. Folkemordet endte senere samme år da den
overveiende Tutsi RPF, opererer ut av Uganda og Nord-
Rwanda, beseiret den nasjonale hæren og Hutu-militsene, og
etablert en RPF-ledet regjeringen for nasjonal enhet. Omtrent 2
millioner Hutu-flyktninger - mange fryktede Tutsi-gjengjeldelse -
flyktet til nabo Burundi, Tanzania, Uganda og tidligere Zaire.
Siden da har de fleste flyktninger returnert til Rwanda, men flere
tusen forblir i den nærliggende Demokratiske Republikken
Kongo (DRC, den tidligere Zaire) og dannet en ekstremistisk
opprør bøyd på å gjenoppta Rwanda, mye som RPF gjorde i
1990. Rwanda holdt sitt første lokalvalg i 1999 og sitt første
folkevalgs president- og valgvalg i 2003. Rwanda i 2009
arrangerte en felles militæroperasjon med den kongolesiske
hæren i DRC for å utrydde Hutu-ekstremistiske opprør der, og



Kigali og Kinshasa gjenopprettet diplomatiske relasjoner .
Rwanda deltok også i Commonwealth i slutten av 2009.

Geografi av Rwanda

Hvor på kloden er Rwanda?
Plasseringen av dette landet er Sentral-Afrika, øst for Den
demokratiske republikken Kongo, nord for Burundi. Totalt
areal på Rwanda er 26,338 km2, hvorav 24,668 km2 er land.
Så dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: mest gressletter og åser;
relieff er fjellaktig med høyde som faller fra vest til øst. Det
laveste punktet på Rwanda er Rusizi-elven 950 m, det høyeste
punktet Volcan Karisimbi 4,519 m. Og klimaet er temperert; To
regnfulle årstider (februar til april, november til januar); mild i
fjell med frost og snø mulig.

Innbyggere av Rwanda
La oss se hvor mange mennesker bor i Rwanda. Nummeret

er: 11,901,484. Så dette er ikke veldig stor befolkning. Hvem
bor her? Hutu (Bantu), Tutsi (Hamitic), Twa (Pygmy). Hva er
språkene i Rwanda? Kinyarwanda 93.2%, fransk (offisiell). Og
religioner: Protestantisk 50,2% (inkluderer adventist 12% og
andre protestantiske 38,2%), romersk-katolske 44,3%,



muslimske 2%, andre 0,9% (inkluderer tradisjonell / animistisk),
ingen 2,5%, uspesifisert. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt?
19 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel
av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 64.3 år. Hvor bor folk
i Rwanda? Her: Et av Afrikas tettest befolkede land; store
konsentrasjoner har en tendens til å være i de sentrale
områdene og langs kysten av Kivu-sjøen i vest. De store
byområdene av Rwanda er: Kigali (hovedstaden) 1,257
millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Rwanda
Hovedstaden Rwanda er Kigali og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 4 provinser (i fransk - provinser, singular -
provins, i Kinyarwanda - intara for singular og flertall) og 1 by
(på fransk - ville; i Kinyarwanda - umujyi); Est (øst), Kigali,
Nord (Nord), Ouest (Vest), Sud (Sør). Når det gjelder
økonomien til Rwanda, er viktige industriprodukter ,
landbruksprodukter, småskala drikkevarer, såpe, møbler, sko,
plastvarer, tekstiler, sigaretter. Viktige landbruksprodukter er
kaffe, te, pyretrum (insektsmiddel laget av krysantemum),
bananer, bønner, sorghum, poteter; husdyrhold. De viktigste
eksportvarene er kaffe, te, huder, tinnmalm og de viktigste
eksportpartnerne er Den demokratiske republikken Kongo
31,3%, Kenya 15,7% UAE 13,8%, Sveits 8,7%, Burundi
5,7% (2016). De viktigste importvarene er matvarer, maskiner
og utstyr, stål, petroleumsprodukter, sement og byggematerialer
og de viktigste importpartnerne er Kina 21,2%, Uganda 11,2%,



Kenya 7,8%, India 7,4%, UAE 5,8%, Tanzania 5,3% (2016).
Hvor rik er Rwanda og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $2,100 (2017
anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
39.1% (2015 anslag).

Kart over Rwanda
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St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til St. Helena,
Ascension og Tristan da Cunha. Inkludert er valgt statistikk,
oversiktskart og detaljert kart over St. Helena, Ascension og
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Tristan da Cunha. Men la oss starte med landflagget St. Helena,
Ascension og Tristan da Cunha her:
 

St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha -
Oversikt:

Hva bør du vite om St. Helena, Ascension og Tristan da
Cunha? La oss starte med dette: Saint Helena er et britisk
oversjøisk territorium bestående av Saint Helena og Ascension
Islands, og øya gruppen Tristan da Cunha. Saint Helena:
Ubebodd da den første ble oppdaget av portugisisk i 1502, ble
Saint Helena garnert av britene i det 17. århundre. Den kjøpte
berømmelse som stedet for Napoleon Bonaparte eksil fra 1815
til sin død i 1821, men dens betydning som en anløpshavn ble
redusert etter at Suezkanalen ble åpnet i 1869. Under Anglo-
Boer War i Sør-Afrika ble flere tusen Boer fanger ble begrenset
på øya mellom 1900 og 1903. Saint Helena er et av verdens
mest fjerntliggende steder. Den britiske regjeringen forpliktet
seg til å bygge en flyplass på Saint Helena i 2005. Etter mer enn
et tiår med forsinkelser og konstruksjon, En kommersiell luftfart
til Sør-Afrika via Namibia ble innviet i oktober 2017. Den
ukentlige tjenesten til Saint Helena fra Johannesburg via
Windhoek i Namibia tar litt over seks timer (inkludert tankstopp
i Windhoek) og erstatter postskipet som hadde gjort en Fem
dagers reise til øya hver tredje uke. Ascension Island: Denne
urene og ubebodde øya ble oppdaget og oppkalt av portugisisk
i 1503. Britene garnet øya i 1815 for å forhindre redning av



Napoleon fra Saint Helena. Det tjente som en forsyningsstasjon
for Royal Navy's West Africa Squadron på anti-slaveri patrulje.
Øya forble under admiralitetskontroll til 1922, da det ble en
avhengighet av Saint Helena. Under andre verdenskrig,
Storbritannia tillot USA å bygge en flyplass på Ascension til
støtte for transatlantiske fly til Afrika og anti-ubåt operasjoner i
Sør-Atlanteren. På 1960-tallet ble øya en viktig
plasssporingsstasjon for USA. I 1982 var Ascension et viktig
område for britiske styrker under Falklands-krigen. Det forblir
et kritisk tankstasjon i luftbroen fra Storbritannia til Sør-
Atlanteren. Øya er vert for en av fire dedikerte jordantenner (de
andre er på Diego Garcia (British Indian Ocean Territory),
Kwajalein (Marshalløyene), og ved Cape Canaveral, Florida
(USA)) som bistår driften av Global Positioning System ( GPS)
navigasjonssystem. NASA og US Air Force opererer også et
Meter-Class Autonome Teleskop (MCAT) på Ascension som
en del av det dype romovervåkningssystemet for sporing av
orbitalavfall, noe som kan være en fare for romfartøy og
astronauter. Tristan da Cunha: Øyruppen består av Tristan da
Cunha, Nightingale, Utilgjengelig og Gough Islands. Tristan da
Cunha, oppkalt etter sin portugisiske oppdager (1506), ble
garnisonert av briterne i 1816 for å forhindre ethvert forsøk på
å redde Napoleon fra Saint Helena. Gough og utilgjengelige
øyer har blitt utpekt som verdensarvsteder. Sør-Afrika leier et
sted for en meteorologisk stasjon på Gough Island. oppkalt
etter den portugisiske oppdageren (1506), ble garnisonert av
briterne i 1816 for å forhindre ethvert forsøk på å redde
Napoleon fra Saint Helena. Gough og utilgjengelige øyer har



blitt utpekt som verdensarvsteder. Sør-Afrika leier et sted for
en meteorologisk stasjon på Gough Island. oppkalt etter den
portugisiske oppdageren (1506), ble garnisonert av briterne i
1816 for å forhindre ethvert forsøk på å redde Napoleon fra
Saint Helena. Gough og utilgjengelige øyer har blitt utpekt som
verdensarvsteder. Sør-Afrika leier et sted for en meteorologisk
stasjon på Gough Island.

Geografi av St. Helena, Ascension og Tristan da
Cunha

Hvor på kloden er St. Helena,
Ascension og Tristan da Cunha? Plasseringen av dette landet er
øyer i Sør-Atlanterhavet, omtrent halvveis mellom Sør-Amerika
og Afrika; Ascension Island ligger 1.300 km (800 mi) nordvest
for Saint Helena; Tristan da Cunha ligger 4.300 km (2.700 mi)
sørvest for Saint Helena. Totalt areal på St. Helena, Ascension
og Tristan da Cunha er 394 km2, hvorav Saint Heleukjent
Island 122 km2; Ascension Island 88 km2; Tristan da Cunha
island group 184 km2 (includes Tristan (98 km2),
Iukjentccessible, Nightingale, and Gough islands) er land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
øyer i denne gruppen er av vulkansk opprinnelse assosiert med
Atlanterhavet Mid-Ocean Ridge. Det laveste punktet på St.



Helena, Ascension og Tristan da Cunha er Atlanterhavet 0 m,
det høyeste punktet Queen Marys Peak på Tristan da Cunha
2.060 m; Green Mountain on Ascension Island 859 m; Mount
Actaeon på Saint Helena Island 818 m. Og klimaet er tropisk
marine; mildt, temperert av handelsvindene.

Innbyggere av St. Helena, Ascension og Tristan da
Cunha

La oss se hvor mange mennesker bor i St. Helena,
Ascension og Tristan da Cunha. Nummeret er: 7,828. Så ikke
så mange mennesker bor her. Hvem bor her? afrikansk
nedstigning 50%, hvit 25%, kinesisk 25%. Hva er språkene i
St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha? engelsk. Og
religioner: protestantisk 75,9% (inkluderer anglikansk 68,9,
baptist 2,1%, syvende dag Adventist 1,8%, Frelsesarme 1,7%,
Nye apostoliske 1,4%), Jehovas vitne 4,1%, romersk-katolsk
1,2%, andre 2,5% (inkluderer baha'i), uspesifisert 0,8%, ingen
6,1%, ingen respons 9,4%. Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 41.9 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 79.6 år.
Hvor bor folk i St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha?
Her: Saint Helena - befolkningen er konsentrert i og rundt
hovedstaden Jamestown i nordvest, med en annen betydelig
klynge i det indre Longwood-området; Ascension - største
bosetning, og plassering for de fleste av befolkningen, er
Georgetown; Tristan da Cunha - de fleste av de nesten 300
innbyggerne bor i den nordlige kystbyen Edinburgh i Seven



Seas. De store byområdene av St. Helena, Ascension og
Tristan da Cunha er: Jamestown (hovedstad) 1000 (2014).

Regjeringen og økonomien av St. Helena, Ascension
og Tristan da Cunha

Hovedstaden St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha er
Jamestown og regjeringen type Parlamentarisk demokrati
(lovgivende råd); begrenset selvstyrende oversjøisk territorium i
Storbritannia. La oss ta en titt på de administrative divisjonene -
3 administrative områder; Ascension, Saint Helena, Tristan da
Cunha. Når det gjelder økonomien til St. Helena, Ascension og
Tristan da Cunha, er viktige industriprodukter , friluftsfrimærker.
Viktige landbruksprodukter er Kaffe, mais, poteter, grønnsaker;
fisk, hummer; husdyr; fisk. De viktigste eksportvarene er fisk
(frosset, hermetisert og salttørket skipjack, tunfisk), kaffe,
håndverk og de viktigste eksportpartnerne er dette er ukjent.
De viktigste importvarene er mat, drikkevarer, tobakk,
bensinoljer, dyrefoder, byggematerialer, motorvogner og deler,
maskiner og deler og de viktigste importpartnerne er dette er
ukjent. Hvor rik er St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha
og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $7,800 (FY09/10 anslag). Dette er
ganske lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha
 





Vi anbefaler

Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Saint Kitts og Nevis

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Saint Kitts
og Nevis. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


kart over Saint Kitts og Nevis. Men la oss starte med
landflagget Saint Kitts og Nevis her:
 

Saint Kitts og Nevis - Oversikt:
Hva bør du vite om Saint Kitts og Nevis? La oss starte med

dette: Karibiske indianere okkuperte øyene i Vestindie i
hundrevis av år før britene begynte bosetting i 1623. I 1967 ble
øya territorium Saint Christopher-Nevis-Anguilla blitt en
tilknyttet stat i Storbritannia med full intern autonomi. Øya
Anguilla opprørte og fikk lov til å skille seg ut i 1971. De
resterende øyene oppnådde uavhengighet i 1983 som Saint
Kitts og Nevis. I 1998 falt en folkeavstemning om Nevis for å
skille seg fra Saint Kitts til de to tredelte flertallene som trengs.
Nevis fortsetter i sin innsats for å skille seg fra Saint Kitts.

Geografi av Saint Kitts og Nevis

Hvor på kloden er Saint Kitts og
Nevis? Plasseringen av dette landet er Karibien, øyene i Det
karibiske hav, omtrent en tredjedel av veien fra Puerto Rico til
Trinidad og Tobago. Totalt areal på Saint Kitts og Nevis er 261
km2 (Saint Kitts 168 km2; Nevis 93 km2), hvorav 261 km2 er
land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: vulkansk med fjellinteriør.



Det laveste punktet på Saint Kitts og Nevis er Karibiske hav 0
m, det høyeste punktet Mount Liamuiga 1.156 m. Og klimaet er
tropisk, temperert av konstant havbris; liten sesongmessig
temperaturvariasjon; regntiden (mai til november).

Innbyggere av Saint Kitts og Nevis
La oss se hvor mange mennesker bor i Saint Kitts og

Nevis. Nummeret er: 52,715 (7/2017 anslag). Så ikke så
mange mennesker bor her. Hvem bor her? overveiende svart;
noen britiske, portugisiske og libanesiske. Hva er språkene i
Saint Kitts og Nevis? engelske (offisielle). Og religioner:
anglikanske, andre protestantiske, romersk-katolske. Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 35 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 75.9 år. Hvor bor folk i Saint Kitts og Nevis?
Her: befolkningsklynger finnes i de små byene som ligger på
utkanten av begge øyene. De store byområdene av Saint Kitts
og Nevis er: Basseterre (hovedstad) 14.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Saint Kitts og Nevis
Hovedstaden Saint Kitts og Nevis er Basseterre og

regjeringen type føderalt parlamentarisk demokrati
(nasjonalforsamling) under et konstitusjonelt monarki; en
Commonwealth-rike. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 14 parishes; Christ Church Nichola Town, Saint
Anne Basset, Saint George Basseterre, Saint George
Gingerland, Saint James Windward, Saint John Capesterre,
Saint John Figtree, Saint Mary Cayon, Saint Paul Capesterre,



Saint Paul Charlestown, Saint Peter Basseterre, St. Thomas
Lowland, Saint Thomas Middle Island, Trinity Palmetto Point.
Når det gjelder økonomien til Saint Kitts og Nevis, er viktige
industriprodukter , bomull, salt, copra, klær, fottøy, drikkevarer.
Viktige landbruksprodukter er Sukkerrør, ris, yams,
grønnsaker, bananer; fisketurisme. De viktigste eksportvarene
er maskiner, mat, elektronikk, drikkevarer, tobakk og de
viktigste eksportpartnerne er US 49,6%, Polen 15,2%, Tyrkia
11,6% (2016). De viktigste importvarene er maskiner,
produsenter, mat, brensel og de viktigste importpartnerne er
USA 56,8%, Trinidad og Tobago 6,8%, Kypros 6,2%, Japan
4%. Hvor rik er Saint Kitts og Nevis og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$26,800 (2017 anslag). Dette betyr at levestandarden er god
her. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Saint Kitts og Nevis
 



Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser
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Saint Lucia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Saint Lucia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Saint Lucia. Men la oss starte med landflagget Saint Lucia her:
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Saint Lucia - Oversikt:
Hva bør du vite om Saint Lucia? La oss starte med dette:

Øya, med sin fine naturlige havn ved Castries, ble anfalt mellom
England og Frankrike gjennom hele 17 og tidlig 1800-tallet
(bytte besittelse 14 ganger); Det ble endelig ceded til
Storbritannia i 1814. Selv etter avskaffelsen av slaveri på sine
plantasjer i 1834, forblir Saint Lucia en landbruksøya, dedikert
til å produsere tropiske råvareavlinger. Selvstyre ble gitt i 1967
og uavhengighet i 1979.

Geografi av Saint Lucia

Hvor på kloden er Saint Lucia?
Plasseringen av dette landet er Karibien, øy mellom
Karibiskehavet og Nord-Atlanterhavet, nord for Trinidad og
Tobago. Totalt areal på Saint Lucia er 616 km2, hvorav 606
km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: vulkansk og
fjellaktig med brede, frodige daler. Det laveste punktet på Saint
Lucia er Karibiske hav 0 m, det høyeste punktet Mount Gimie
948 m. Og klimaet er tropisk, moderert av nordøst handelsvind;
tørr sesong januar til april, regntid mai til august.

Innbyggere av Saint Lucia



La oss se hvor mange mennesker bor i Saint Lucia.
Nummeret er: 164,994 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? svart / afrikansk nedstigning
85,3%, blandet 10,9%, østindisk 2,2%, annen 1,6%
uspesifisert 0,1% .). Hva er språkene i Saint Lucia? Engelsk
(offisielt), fransk patois. Og religioner: Romersk-katolske
61,5%, protestantiske 25,5% (syvende dag adventist 10,4%,
pinsel 8,9%, baptist 2,2%, anglikansk 1,6%, gud kirke 1,5%,
andre protestantiske 0,9%), andre kristne 3,4% Jehovas vitne
1,1%), Rastafarian 1,9%, andre 0,4%, ingen 5,9%, uspesifisert
1,4% (2010 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 34.8 år.
Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 77.9 år. Hvor bor folk
i Saint Lucia? Her: meste av befolkningen er funnet på øya, med
en større konsentrasjon i nord rundt Castries. De store
byområdene av Saint Lucia er: Castries (hovedstad) 22 000
(2014).

Regjeringen og økonomien av Saint Lucia
Hovedstaden Saint Lucia er Castries og regjeringen type

parlamentarisk demokrati (parlament) under et konstitusjonelt
monarki; en Commonwealth Rike. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 10 distrikter; Anse-la-Raye,
Kanariøyene, Castries, Choiseul, Dennery, Gros-Islet, Laborie,
Micoud, Soufriere, Vieux-Fort. Når det gjelder økonomien til
Saint Lucia, er viktige industriprodukter turisme; klær,
montering av elektroniske komponenter, drikkevarer,
bølgepapkasser, limebehandling, kokosnøttbehandling. Viktige



landbruksprodukter er Bananer, kokosnøtter, grønnsaker,
sitrus, rotlinger, kakao. De viktigste eksportvarene er bananer
41%, klær, kakao, avokado, mango, kokosnøttolje (2010 est.)
og de viktigste eksportpartnerne er US 48,8%, Trinidad og
Tobago 14,1%, Storbritannia 11,2%, Maldivene 4,7% (2016).
De viktigste importvarene er mat, ferdigvarer, maskiner og
transportutstyr, kjemikalier, brensel og de viktigste
importpartnerne er USA 39,8%, Trinidad og Tobago 18%,
Storbritannia 6,7%, Japan 4%. Hvor rik er Saint Lucia og hvor
rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $13,500 (2017 anslag). Dette er ganske bra.
La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,
som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer
og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Saint Lucia
 



Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Saint-Pierre og Miquelon

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Saint-Pierre
og Miquelon. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Saint-Pierre og Miquelon. Men la oss starte
med landflagget Saint-Pierre og Miquelon her:
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Saint-Pierre og Miquelon - Oversikt:
Hva bør du vite om Saint-Pierre og Miquelon? La oss

starte med dette: Først bosatt av franskmenn i tidlig 1700-tall,
representerer øyene den eneste gjenværende vestige av
Frankrikes engang store nordamerikanske eiendeler. De
oppnådde status som en oversjøisk samling i 2003.

Geografi av Saint-Pierre og Miquelon

Hvor på kloden er Saint-Pierre og
Miquelon? Plasseringen av dette landet er Nord-Nord-
Amerika, øyer i Nord-Atlanterhavet, sør for Newfoundland
(Canada). Totalt areal på Saint-Pierre og Miquelon er 242 km2,
hvorav 242 km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: meste
ufruktbar stein. Det laveste punktet på Saint-Pierre og
Miquelon er Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet Morne de
la Grande Montagne 240 m. Og klimaet er kaldt og vått, med
betydelig tåke og tåke ; vår og høst er ofte blåsig, for det.



Innbyggere av Saint-Pierre og Miquelon
La oss se hvor mange mennesker bor i Saint-Pierre og

Miquelon. Nummeret er: 5,533 (7/2017 anslag). Så ikke så
mange mennesker bor her. Hvem bor her? Basker og Bretons
(franske fiskere). Hva er språkene i Saint-Pierre og Miquelon?
Fransk (offisiell). Og religioner: romersk-katolsk 99%, annen
1%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 46.5 år. Vi må legge
til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre
enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid
(ved fødselen)? Dette: 80.6 år. Hvor bor folk i Saint-Pierre og
Miquelon? Her: fleste av befolkningen er funnet på Saint Pierre
Island; et lite bosetning ligger på nordenden av Miquelon Island.
De store byområdene av Saint-Pierre og Miquelon er: Saint-
pierre (hovedstad) 5.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Saint-Pierre og
Miquelon

Hovedstaden Saint-Pierre og Miquelon er Saint-Pierre og
regjeringen type parlamentarisk demokrati (territoriale råd);
oversjøisk samling av Frankrike. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - ingen (territorial oversjøisk samling
av Frankrike); notat - det er ingen førstegangs administrative
divisjoner som definert av den amerikanske regjeringen, men
det er to kommuner i andre rekkefølge - Saint Pierre,
Miquelon. Når det gjelder økonomien til Saint-Pierre og
Miquelon, er viktige industriprodukter fiskeforedling og tilførsel
base for fiskeflåten; turisme. Viktige landbruksprodukter er
Grønnsaker; fjærfe, storfe, sauer, griser; fisk. De viktigste
eksportvarene er fisk og fiskeprodukter, soyabønner, dyrefoder,



mollusker og krepsdyr, rev og minkeskinn og de viktigste
eksportpartnerne er dette er ukjent. De viktigste importvarene
er kjøtt, klær, drivstoff, elektrisk utstyr, maskiner,
byggematerialer og de viktigste importpartnerne er dette er
ukjent. Hvor rik er Saint-Pierre og Miquelon og hvor rik er folk
i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $34,900 (2006 anslag). Dette betyr at levestandarden er
god her. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Saint-Pierre og Miquelon
 



Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Saint Vincent og Grenadinene

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Saint Vincent
og Grenadinene. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Saint Vincent og Grenadinene. Men la oss
starte med landflagget Saint Vincent og Grenadinene her:
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Saint Vincent og Grenadinene - Oversikt:
Hva bør du vite om Saint Vincent og Grenadinene? La oss

starte med dette: Motstand av innfødte karibere forhindret
kolonisering på Saint Vincent til 1719. Tvister mellom Frankrike
og Storbritannia for det meste av det 18. århundre, ble øya
ceded til sistnevnte i 1783. Mellom 1960 og 1962 var Saint
Vincent og Grenadinene en egen administrativ enhet av
Forbundet av Vestindia. Autonomi ble gitt i 1969 og
uavhengighet i 1979.

Geografi av Saint Vincent og Grenadinene

Hvor på kloden er Saint Vincent og
Grenadinene? Plasseringen av dette landet er Karibien, øyene
mellom Det karibiske hav og Nord-Atlanterhavet, nord for
Trinidad og Tobago. Totalt areal på Saint Vincent og
Grenadinene er 389 km2 (Saint Vincent 344 km2), hvorav 389
km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: vulkanisk
fjellagtige. Det laveste punktet på Saint Vincent og Grenadinene
er karibiske hav 0 m, det høyeste punktet La Soufriere 1 234
m. Og klimaet er tropisk; liten sesongmessig
temperaturvariasjon; regntiden (mai til november).



Innbyggere av Saint Vincent og Grenadinene
La oss se hvor mange mennesker bor i Saint Vincent og

Grenadinene. Nummeret er: 102,089 (7/2017 anslag). Så ikke
så mange mennesker bor her. Hvem bor her? svart 66%,
blandet 19% Øst-Indisk 6%, Europeisk 4%, Karibisk
Amerindisk 2%, Andre 3%. Hva er språkene i Saint Vincent og
Grenadinene? Engelsk, Fransk Patois. Og religioner: Protestant
75% (Anglikansk 47%, Metodist 28%), Romersk Katolsk
13%, Andet (inkluderer hinduistisk, syvende-dag adventist,
andre Protestantiske) 12%. Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 33.6 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 75.5 år.
Hvor bor folk i Saint Vincent og Grenadinene? Her:
Mesteparten av befolkningen er konsentrert i og rundt
hovedstaden i Kingstown. De store byområdene av Saint
Vincent og Grenadinene er: Kingstown (hovedstad) 27.000
(2014).

Regjeringen og økonomien av Saint Vincent og
Grenadinene

Hovedstaden Saint Vincent og Grenadinene er Kingstown
og regjeringen type Parlamentarisk demokrati konstitusjonelt
monarki; en Commonwealth riket. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 6 sogne; Charlotte, Grenadinene,
Saint Andrew, Saint David, Saint George, Saint Patrick. Når
det gjelder økonomien til Saint Vincent og Grenadinene, er
viktige industriprodukter ; matbehandling, sement, møbler, klær,



stivelse. Viktige landbruksprodukter er Bananer, kokosnøtter,
søte poteter, krydder; lite antall storfe, sauer, griser, geiter;
fisketurisme. De viktigste eksportvarene er bananer, eddoes og
dasheen (taro), pilroot stivelse; tennis raketter og de viktigste
eksportpartnerne er Barbados 18,3%, St. Lucia 17,6%,
Antigua og Barbuda 14,8%, Trinidad og Tobago 12,3%,
Dominica 9,5%, St. Kitts og Nevis 7,3%, Grenada 5,9%
(2016). De viktigste importvarene er matvarer, maskiner og
utstyr, kjemikalier og Gjødsel, mineraler og brensel og de
viktigste importpartnerne er USA 44%, Trinidad og Tobago
14,1%, UK 6,5%, Frankrike 4,8% (2016). Hvor rik er Saint
Vincent og Grenadinene og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $11,600 (2017
anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Saint Vincent og Grenadinene
 



Vi anbefaler
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Samoa

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Samoa.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Samoa. Men la oss starte med landflagget Samoa her:
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Samoa - Oversikt:
Hva bør du vite om Samoa? La oss starte med dette: New

Zealand okkuperte det tyske protektoratet i Vest-Samoa ved
utbruddet av første verdenskrig i 1914. Det fortsatte å
administrere øyene som mandat og deretter som et tillitsområde
til 1962, da øyene ble den første polynesiske nasjonen for å
gjenopprette uavhengighet i det 20. århundre. Landet droppet
"Western" fra sitt navn i 1997.

Geografi av Samoa

Hvor på kloden er Samoa?
Plasseringen av dette landet er Oseania, gruppe av øyer i Sør-
Stillehavet, omtrent halvveis mellom Hawaii og New Zealand.
Totalt areal på Samoa er 2,831 km2, hvorav 2,821 km2 er land.
Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: to hovedøyene (Savaii,
Upolu) og flere mindre øyer og ubebodde øyer; smal kyststripe
med vulkanske, forrevne fjell i interio. Det laveste punktet på
Samoa er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet Mount Silisili
1857 m. Og klimaet er tropisk; regntiden (november til april),
tørr sesong (mai til oktober).

Innbyggere av Samoa



La oss se hvor mange mennesker bor i Samoa. Nummeret
er: 200,108 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? samoansk 92,6%, Euronesians ( personer
av europeisk og polynesisk blod) 7%, europeer 0,4% (2001
folketelling). Hva er språkene i Samoa? samoansk (polynesisk)
(offisiell), engelsk. Og religioner: Protestantiske 57,4%,
romersk-katolske 19,4%, Mormon 15,2%, tilbedelsesenter
1,7%, andre kristne 5,5%, andre 0,7%, ingen 0,1 %,
uspesifisert 0,1% (2011 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 24.4 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 74 år.
Hvor bor folk i Samoa? Her: Omtrent tre fjerdedeler av
befolkningen bor på øya Upolu. De store byområdene av
Samoa er: APIA (kapital) 37.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Samoa
Hovedstaden Samoa er Apia og regjeringen type

parlamentariske republikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 11 distrikter; A'ana, Aiga-i-le-Tai,
Atua, Fa'asaleleaga, Gaga'emauga, Gagaifomauga, Palauli,
Satupa'itea, Tuamasaga, Va'a-o-Fonoti, Vaisigano. Når det
gjelder økonomien til Samoa, er viktige industriprodukter mat
behandling, byggematerialer, auto deler. Viktige
landbruksprodukter er Kokosnøtter, nonu, bananer, taro, yams,
kaffe, kakao. De viktigste eksportvarene er fisk, kokosnøtt olje
og fløte, nonu, copra, taro, bil deler, klær, bee og de viktigste
eksportpartnerne er Australia 30,2%, Amerikanske Samoa
21,7%, Afghanistan 11,2%, NZ 10,1%, USA 5,6% (2016). De



viktigste importvarene er Maskiner og utstyr, industrielle
forsyninger, næringsmidler og de viktigste importpartnerne er
NZ 23%, Singapore 14%, Kina 13,5%, USA 10,2 %,
Australia 9,9%, Fiji 6,3%, Japan 5% (2016). Hvor rik er
Samoa og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her
er BNP per innbygger (PPP): $5,700 (2017 anslag). Dette er
ganske lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Samoa
 



Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

São Tomé og Príncipe

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til São Tomé
og Príncipe. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over São Tomé og Príncipe. Men la oss starte
med landflagget São Tomé og Príncipe her:
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São Tomé og Príncipe - Oversikt:
Hva bør du vite om São Tomé og Príncipe? La oss starte

med dette: Portugisisk oppdaget og hevdet på slutten av det 15.
århundre ga øyens sukkerbaserte økonomi vei til kaffe og
kakao på 1800-tallet - alt vokst med afrikansk plantasjens
slavearbeid, en form som lingered inn i det 20. århundre. Mens
uavhengighet ble oppnådd i 1975, ble demokratiske reformer
ikke innført til slutten av 1980-tallet. Landet holdt sitt første frie
valg i 1991, men hyppig intern krangling mellom de ulike
politiske partiene utgjorde gjentatte endringer i lederskap og fire
mislykkede, ikke-voldelige kuppforsøk i 1995, 1998, 2003 og
2009. I 2012 ble tre oppositionspartier kombinert i en tillit
stemme å bringe ned majoritetsregeringen av tidligere
statsminister Patrice Trovoada, men i 2014 returnerte valgvalget
ham til kontoret. President Evaristo Carvalho, av det samme
politiske partiet som statsminister Trovoada, ble valgt i
september 2016, og markerte et sjeldent tilfelle hvor stillingene
til president og statsminister holdes av samme parti. Nye
oljefunn i Guineabukten kan tiltrekke økt oppmerksomhet til
den lille øya nasjonen.

Geografi av São Tomé og Príncipe



Hvor på kloden er São Tomé og
Príncipe? Plasseringen av dette landet er Sentral-Afrika, øyer i
Guinea-golfen, like nord for ekvator, vest for Gabon. Totalt
areal på São Tomé og Príncipe er 964 km2, hvorav 964 km2 er
land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: vulkansk, fjellaktig. Det
laveste punktet på São Tomé og Príncipe er Atlanterhavet 0 m,
det høyeste punktet Pico de Sao Tome 2.024 m. Og klimaet er
tropisk; varmt, fuktig; en regnfull sesong (oktober til mai).

Innbyggere av São Tomé og Príncipe
La oss se hvor mange mennesker bor i São Tomé og

Príncipe. Nummeret er: 201,025 (7/2017 anslag). Så ikke så
mange mennesker bor her. Hvem bor her? mestico, angolares
(etterkommere av angolanske slaver), forroer (etterkommere av
frigjorte slaver), servicais (kontraktarbeidere fra Angola,
Mosambik og Cabo Verde), tunger (tjenere som er født på
øyene), europeerne (hovedsakelig portugisisk), asiater (for det
meste kinesisk). Hva er språkene i São Tomé og Príncipe?
Portugisisk 98,4%, Forro 36,2%, Cabo Verdian 8,5%, Fransk
6,8%, Angolær 6,6%, Engelsk 4,9%, Lunguie 1%, Annet
(inkludert tegnspråk) 2,4%. Og religioner: Katolsk 55,7%,



Adventist 4.1 % Guds forsamling 3,4%, Ny apostolisk 2,9%,
Mana 2,3%, Universelt Guds rike 2%, Jehovas vitne 1,2%,
andre 6,2%, ingen 21,2%, uspesifisert 1% (2012 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 18.4 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 65.3 år. Hvor bor folk i São Tomé og
Príncipe? Her: Sao Tome, hovedstaden, har omtrent en
fjerdedel av landets befolkning; Santo Antonio er den største
byen på Principe; De nordlige områdene på begge øyene har de
høyeste befolkningstetthetene. De store byområdene av São
Tomé og Príncipe er: SAO TOME (kapital) 71 000 (2014).

Regjeringen og økonomien av São Tomé og Príncipe
Hovedstaden São Tomé og Príncipe er Sao Tome og

regjeringen type halvpresidentrepublikken. La oss ta en titt på
de administrative divisjonene - 2 provinser; Principe, Sao
Tome. Når det gjelder økonomien til São Tomé og Príncipe, er
viktige industriprodukter lys konstruksjon, tekstiler, såpe, øl,
fiskeforedling, timbe. Viktige landbruksprodukter er Kakao,
kokosnøtter, palmekjerner, copra, kanel, pepper, kaffe,
bananer, papaya, bønner; fjærfe; fisk. De viktigste
eksportvarene er kakao 80%, kopra, kaffe, palmeolje (2010
est.) og de viktigste eksportpartnerne er Tyskland 23,3%,
Nederland 13,8%, Portugal 10%, Angola 6,4%, Sør-Korea
5,2%, Peru 4,5%, Den dominikanske republikk 4,1% (2016).
De viktigste importvarene er maskiner og elektrisk utstyr,
matvarer, petroleumsprodukter og de viktigste importpartnerne
er Portugal 58,8%, Angola 15,2%, Kina 5,3% (2016). Hvor



rik er São Tomé og Príncipe og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $3,200
(2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
66.2% (2009 anslag).

Kart over São Tomé og Príncipe
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Saudi-Arabia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Saudi-
Arabia. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert
kart over Saudi-Arabia. Men la oss starte med landflagget

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Saudi-Arabia her:
 

Saudi-Arabia - Oversikt:
Hva bør du vite om Saudi-Arabia? La oss starte med dette:

Saudi-Arabia er islamens fødested og hjemmet til islams to
hellige helligdommer i mekka og medina. Kongens offisielle tittel
er bevarer av de to hellige moskene. Den moderne saudiske
staten ble grunnlagt i 1932 av ABD AL-AZIZ bin Abd al-
Rahman Al Saud (Ibn Saud) etter en 30-årig kampanje for å
forene det meste av den arabiske halvøy. En av hans mannlige
etterkommere regjerer landet i dag, som kreves av landets
1992 grunnlov. Etter Iraks invasjon av Kuwait i 1990, godtok
Saudi-Arabia Kuwaiti-kongelige familie og 400.000 flyktninger,
samtidig som vestlige og arabiske tropper kunne distribuere på
sin jord for frigjøring av Kuwait året etter. Den fortsatte
tilstedeværelsen av utenlandske tropper på den saudiske jorda
etter frigjøring av Kuwait ble en kilde til spenning mellom den
kongelige familien og offentligheten til alle operasjonelle
amerikanske tropper forlot landet i 2003. Store terrorangrep i
mai og november 2003 spurte en sterk pågående kampanje
mot innenriks terrorisme og ekstremisme. Fra 2005 til 2015
moderniserte kong Abdalla gradvis kongeriket. Drevet av
personlig ideologi og politisk pragmatisme, introduserte han en
rekke sosiale og økonomiske tiltak, blant annet utvide
sysselsetting og sosiale muligheter for kvinner, tiltrekke
utenlandske investeringer, øke privat sektorens rolle i



økonomien og motvirke bedrifter fra å ansette utenlandske
arbeidstakere. Saudi-Arabia så protester i 2011-arabiske
våren, men ikke nivået på blodsutgytelse som ble sett i protester
andre steder i regionen. Shia-muslimer i den østlige provinsen
protesterte primært mot internering av politiske fanger,
endemisk diskriminering, og Bahrains og Saudi-regjeringens
handlinger i Bahrain. Riyadh tok en forsiktig men fast tilnærming
ved å arrestere noen demonstranter, men frigjorde de fleste av
dem raskt og ved å bruke sin statsstøttede klerker til å motvirke
politisk og islamistisk aktivisme. Regjeringen holdt sitt første
valg i 2005 og 2011, da Saudis dro til valgene for å velge
kommunalrådsmedlemmer. I desember 2015 fikk kvinner lov til
å stemme og stå som kandidater for første gang i
kommunalvalg, med 19 kvinner som vinner seter. Kong Salman
bin Abd al-Aziz Al Saud steg opp til tronen i 2015 og plasserte
den første neste generasjons prinsen, Muhammad BIN NAIF
bin Abd al-Aziz Al Saud, i rekkefølgen som kronprins. Han
utnevnte sin sønn, Muhammad BIN Salman bin Abd al-Aziz Al
Saud, som vicekronprinsen. I mars 2015 led Saudi-Arabia en
koalisjon på 10 land i en militærkampanje for å gjenopprette
regjeringen i Jemen, som hadde blitt utryddet av Huthi-styrker
alliert med tidligere president ALI Abdullah al-Salih. Krigen i
Jemen har ført til sivile tap og mangel på grunnleggende
forsyninger, noe som har trukket stor internasjonal kritikk. I
desember 2015 annonserte viceprinsprinsen Muhammad BIN
Salman Saudi-Arabia at en 34-nasjoners islamsk koalisjon
skulle bekjempe terrorisme (den har siden vokst til 41
nasjoner). I januar 2016, Saudi-Arabia henrettet 47 personer



på terrorhandlinger, inkludert shia-muslimsk kloster NIMR al-
Nimr. Iranske demonstranter overfor saudi-diplomatiske anlegg
i Iran for å protestere mot al-NIMRs henrettelse og den
saudiske regjeringen reagerte ved å kutte ut diplomatiske bånd
med Iran. Landet er fortsatt en ledende produsent av olje og
naturgass og holder om lag 16% av verdens beviste oljereserver
fra og med 2015. Regjeringen fortsetter å forfølge økonomisk
reform og diversifisering, særlig siden Saudi-Arabias tiltredelse
til WTO i 2005, og fremmer utenlandske investering i
Storbritannia. I april 2016 annonserte den saudiske regjeringen
et bredt sett med sosioøkonomiske reformer, kjent som Visjon
2030. De lave globale oljeprisene gjennom 2015 og 2016
reduserte signifikant Saudi-Arabias statlige inntekter. Som svar,
reduserte regjeringen subsidier på vann, elektrisitet og bensin;
redusert regjeringens ansattes kompensasjonspakker; og
annonserte begrenset ny landskatt. I samordning med OPEC og
noen av de viktigste ikke-OPEC-landene, sa Saudi-Arabia kutt
oljeproduksjon tidlig i 2017 for å regulere forsyningen og bidra
til å heve globale priser.

Geografi av Saudi-Arabia

Hvor på kloden er Saudi-Arabia?
Plasseringen av dette landet er Midtøsten, ved Den Persiske



Golf og Rødehavet, nord for Jemen. Totalt areal på Saudi-
Arabia er 2,149,690 km2, hvorav 2,149,690 km2 er land. Så
dette er veldig stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i
landet? På denne måten: mest sint ørken. Det laveste punktet på
Saudi-Arabia er Persisk Gulf 0 m, det høyeste punktet Jabal
Sawda '3.133 m. Og klimaet er hard, tørr ørken med store
ekstreme temperaturer.

Innbyggere av Saudi-Arabia
La oss se hvor mange mennesker bor i Saudi-Arabia.

Nummeret er: 28,571,770 (7/2017 anslag). Så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Arabisk 90%, afro-asiatisk
10%. Hva er språkene i Saudi-Arabia? arabisk (offisiell). Og
religioner: muslimsk (offisiell; innbyggerne er 85-90% sunni og
10-15% shia), andre (inkluderer ortodokse, protestantiske,
romersk-katolske, jødiske, hinduistiske, buddhistiske og Sikh)
(2012 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 27.5 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 75.5 år. Hvor bor folk i Saudi-
Arabia? Her: Historisk sett en befolkning som var for det meste
nomadisk eller semi-nomadisk, har den saudiske befolkningen
blitt mer bosatt siden petroleum ble oppdaget på 1930-tallet;
De fleste av de økonomiske aktivitetene - og dermed landets
befolkning - er konsentrert i et bredt område over halvøya, fra
Ad Dammam i øst, gjennom Riyad i innlandet, til Mekka-
Medina i vest nær Rødehavet. De store byområdene av Saudi-
Arabia er: Riyadh (hovedstaden) 6,195 millioner; Jeddah 4.076



millioner; Mekka 1 771 millioner; Medina 1,28 millioner; Ad
Dammam 1.064 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Saudi-Arabia
Hovedstaden Saudi-Arabia er Riyadh og regjeringen type

absolutt monarki. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 13 provinser (mintaqat, singular - mintaqah); Al-
Bahah, Al Hudud-asj Shamaliyah (Nordgrensen), Al Jawf, Al
Madinah (Medina), Al Qasim, Ar Riyad (Riyad), Ash
Sharqiyah (Øst), Asir, Ha'il, Jazan, Makkah (Mekka) Najran,
Tabuk. Når det gjelder økonomien til Saudi-Arabia, er viktige
industriprodukter råoljeproduksjon, petroleum raffinering,
grunnleggende petrokjemikalier, ammoniakk, industrielle gasser,
natriumhydroksid (kaustisk soda), sement, gjødsel, plast,
metaller, kommersiell skipreparasjon, reparasjon av
kommersiell fly, bygging. Viktige landbruksprodukter er Hvete,
bygg, tomater, meloner, datoer, sitrus; fårekjøtt, kyllinger, egg,
melk. De viktigste eksportvarene er petroleum og
petroleumsprodukter 90% .) og de viktigste eksportpartnerne
er Kina 13,6%, Japan 11,3%, India 10,7%, USA 9,8%, Sør-
Korea 9,1%, Singapore 4,7% (2016). De viktigste
importvarene er maskiner og utstyr, matvarer, kjemikalier, biler,
tekstiler og de viktigste importpartnerne er Kina 16,2%, USA
15%, Tyskland 6,3%, Japan 5,3%, UAE 5%, Sør-Korea 4,3%
(2016). Hvor rik er Saudi-Arabia og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$55,300 (2017 anslag). Dette betyr at folk er rike i
gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn



til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Saudi-Arabia
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Senegal

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Senegal.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Senegal. Men la oss starte med landflagget Senegal her:
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Senegal - Oversikt:
Hva bør du vite om Senegal? La oss starte med dette: De

franske koloniene i Senegal og Fransk Sudan ble fusjonert i
1959 og gitt uavhengighet i 1960 som Mali-føderasjonen.
Foreningen brøt opp etter bare noen få måneder. Senegal ble
med i Gambia for å danne den nominelle konfederasjonen i
Senegambia i 1982. Den planlagte integrasjonen av de to
landene ble aldri implementert, og foreningen ble oppløst i
1989. Bevegelsen av demokratiske styrker i Casamance har
ført til et lavnivå separatistiske opprør i Sør-Senegal siden
1980-tallet. Flere fredsavtaler har ikke løst konflikten, men en
uoffisiell våpenhvile har vært stort sett i kraft siden 2012.
Senegal er fortsatt en av de mest stabile demokratiene i Afrika
og har en lang historie med å delta i internasjonal fredsbevaring
og regional mekling. Senegal ble styrt av et sosialistisk parti i 40
år til Abdoulaye WADE ble valgt til president i 2000. Han ble
gjenvalgt i 2007 og under hans to betingelser endret Senegals
grunnlov over et dusin ganger for å øke den utøvende makten
og svekke opposisjonen. Hans beslutning om å løpe for en
tredje presidentkandidatperiode utløste en stor offentlig
tilbakeslag som førte til hans nederlag i mars 2012 avgang med
Macky SALL, hvis sikt løper til 2019. En konstitusjonell
folkeavstemning i 2016 reduserte siktet til fem år med
maksimalt to påfølgende vilkår for fremtidige presidenter.

Geografi av Senegal



Hvor på kloden er Senegal?
Plasseringen av dette landet er Vest-Afrika, som grenser til
Nord-Atlanterhavet, mellom Guinea-Bissau og Mauretania.
Totalt areal på Senegal er 196,722 km2, hvorav 192,530 km2

er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: generelt lavt,
rullende, sletter stigende til foten i sørøst. Det laveste punktet på
Senegal er Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet unnamed
elevasjon 2,8 km sørøst for Nepen Diaka 648 m. Og klimaet er
tropisk; varmt, fuktig; regntiden (mai til november) har sterk
sørøstvind; tørr sesong (desember til april) dominert av varmt,
tørt, harmattan vind.

Innbyggere av Senegal
La oss se hvor mange mennesker bor i Senegal. Nummeret

er: 14,668,522 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Wolof 38,6%, Pular 26,6%, Serer
14,9%, Mandinka 4,6%, 4,1% Jola, Soninke 2,3%, andre
8,9% (omfatter europeere og personer av libanesiske
nedstigning) (2010-11 est.). Hva er språkene i Senegal? Fransk
(leder), Wolof, Pular, Jola, Mandinka, Serer, Soninke. Og
religioner: Muslim 95,3% (de fleste holder seg til et av de fire



største Sufi brødrene), Christian 4,3% (hovedsakelig romersk-
katolsk), animist 0,4% (2010-11 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 18.8 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 62.1 år.
Hvor bor folk i Senegal? Her: befolkningen er konsentrert i
vest, med Dakar forankring et veldefinert kjerneområde;
Omtrent 70% av befolkningen er landlige. De store
byområdene av Senegal er: Dakar (hovedstaden) 3,52 millioner
(2015).

Regjeringen og økonomien av Senegal
Hovedstaden Senegal er Daka og regjeringen type

presidensrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 14 regioner (regioner, singular - region); Dakar,
Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kedougou, Kolda, Louga,
Matam, Saint-Louis, Sedhiou, Tambacounda, Thies, Ziguincho.
Når det gjelder økonomien til Senegal, er viktige
industriprodukter landbruksprodukter og fiskeforedling,
fosfatutvinning, gjødselproduksjon, petroleumraffinering, zirkon
og gullgruvedrift, byggematerialer, skipkonstruksjon og
reparasjon. Viktige landbruksprodukter er peanøtter, hirse,
mais, sorghum, ris, bomull, tomater, grønn grønnsaker; storfe,
fjærfe, griser; fisk,. De viktigste eksportvarene er fisk,
jordnøtter (jordnøtter), petroleumsprodukter, fosfater, bomull
og de viktigste eksportpartnerne er Mali 18,2%, Sveits 10,6%,
India 8,2%, Cote dIvoire 5,3%, Kina 5% (2016). De viktigste
importvarene er mat og drikkevarer, kapitalvarer, brensel og de
viktigste importpartnerne er Frankrike 15,9%, Kina 10,3%,



Nigeria 7,8%, India 7,6%, Nederland 5,3% , Spania 4,9%
(2016). Hvor rik er Senegal og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $2,700
(2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
46.7% (2011 anslag).

Kart over Senegal
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Serbia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Serbia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Serbia. Men la oss starte med landflagget Serbia her:
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Serbia - Oversikt:
Hva bør du vite om Serbia? La oss starte med dette:

Kongeriket serbere, kroater og slover ble dannet i 1918; dets
navn ble endret til Jugoslavia i 1929. Kommunistiske
partisanere motstod asbisk okkupasjon og deling av Jugoslavia
fra 1941 til 1945 og kjempet også nasjonalistiske motstandere
og samarbeidspartnere. Den militære og politiske bevegelsen
ledet av Josip Broz "TITO" (partisanere) tok full kontroll over
Jugoslavia da deres innenlandske rivaler og okkupanter ble
beseiret i 1945. Selv om kommunister, TITO og hans
etterfølgere (Tito døde i 1980) klarte å styre sine egne sti
mellom Warszawa-pakken og vest for de neste fire og et halvt
tiår. I 1989 ble Slobodan Milosevic president for Republikken
Serbia, og hans ultranasjonalistiske krav til serbisk dominans
førte til voldelig oppbrudd av Jugoslavia langs etniske linjer. I
1991, Kroatia, Slovenia, og Makedonien erklærte
uavhengighet, etterfulgt av Bosnia i 1992. De resterende
republikkene Serbien og Montenegro erklærte en ny
Forbundsrepublikken Jugoslavia i juli 1992, og under
Milosevics ledelse førte Serbia flere militære kampanjer for å
forene etniske serbere i nabolandene til en "Stor-Serbia." Disse
tiltakene til slutt mislyktes, og etter internasjonale inngrep førte
det til undertegning av Dayton-fredsavtalen i 1995. Milosevic
beholdt kontroll over Serbia og ble til slutt president for FRJ i
1997. I 1998 ble et etnisk albansk opprør i den tidligere



autonome serbiske provinsen av Kosovo provoserte en serbisk
motforsvarskampanje som resulterte i massakrer og massive
utvisning av etniske albanere som bodde i Kosovo. Milosevic
regjeringen ' s avvisning av et foreslått internasjonalt oppgjør
førte til NATOs bombing av Serbia våren 1999. Serbiske
militær- og politistyrker trakk seg fra Kosovo i juni 1999 og
FNs sikkerhetsråd godkjente en midlertidig FN-administrasjon
og en NATO-ledd sikkerhetsstyrke i Kosovo . FRY-valgene i
slutten av 2000 førte til at Milosevic ble ødelagt og at
demokratisk regjering ble satt opp. I 2003 ble FRJ statsunionen
av Serbia og Montenegro, en løs føderasjon av de to
republikkene. Utbredt vold som hovedsakelig rettet mot etniske
serbere i Kosovo i mars 2004, førte til mer intense samtaler for
å ta opp Kosovo status, og FN begynte å legge til rette for
statusforhandlinger i 2006. I juni 2006 avskrev Montenegro seg
fra føderasjonen og erklærte seg selv en selvstendig nasjon.
Serbia etterlot da at det var etterfølgerstat til foreningen av
Serbia og Montenegro. I februar 2008, etter nesten to års
uavklare forhandlinger, erklærte Kosovo seg selv uavhengig av
Serbia - en handling Serbia nekter å anerkjenne. På Serbiens
forespørsel søkte FNs generalforsamling (UNGA) i oktober
2008 en rådgivende mening fra Den internasjonale domstolen
(ICJ) om Kosovos ensidige uavhengighetserklæring var i
samsvar med folkeretten. I en avgjørelse som var uheldig for
Serbia, utstedte ICJ en rådgivende uttalelse i juli 2010 som
fastslår at folkeretten ikke forbyde uavhengighetserklæringer. I
slutten av 2010 kom Serbia til en EU-utarbeidet FNs resolusjon
som anerkjente ICJs avgjørelse og ber om en ny



forhandlingsrunde mellom Serbia og Kosovo, Denne gangen på
praktiske problemer i stedet for Kosovos status. Serbia og
Kosovo undertegnet den første avtalen om prinsipper for
normalisering av forholdet mellom de to landene i april 2013 og
er i ferd med å gjennomføre bestemmelsene. I 2015 nådde
Serbia og Kosovo ytterligere fire avtaler i Brussel-dialogen.
Disse inkluderte avtaler om fellesskapet av serbisk
majoritetsbyer; telekommunikasjon; energiproduksjon og
distribusjon; og bevegelsesfrihet. President Aleksandar Vucic
har fremmet et ambisiøst mål om at Serbien blir medlem av EU
innen 2020. Under hans ledelse som statsminister åpnet Serbia i
januar 2014 formelle forhandlinger om tiltredelse. Serbia og
Kosovo undertegnet den første avtalen om prinsipper for
normalisering av forholdet mellom de to landene i april 2013 og
er i ferd med å gjennomføre bestemmelsene. I 2015 nådde
Serbia og Kosovo ytterligere fire avtaler i Brussel-dialogen.
Disse inkluderte avtaler om fellesskapet av serbisk
majoritetsbyer; telekommunikasjon; energiproduksjon og
distribusjon; og bevegelsesfrihet. President Aleksandar Vucic
har fremmet et ambisiøst mål om at Serbien blir medlem av EU
innen 2020. Under hans ledelse som statsminister åpnet Serbia i
januar 2014 formelle forhandlinger om tiltredelse. Serbia og
Kosovo undertegnet den første avtalen om prinsipper for
normalisering av forholdet mellom de to landene i april 2013 og
er i ferd med å gjennomføre bestemmelsene. I 2015 nådde
Serbia og Kosovo ytterligere fire avtaler i Brussel-dialogen.
Disse inkluderte avtaler om fellesskapet av serbisk
majoritetsbyer; telekommunikasjon; energiproduksjon og



distribusjon; og bevegelsesfrihet. President Aleksandar Vucic
har fremmet et ambisiøst mål om at Serbien blir medlem av EU
innen 2020. Under hans ledelse som statsminister åpnet Serbia i
januar 2014 formelle forhandlinger om tiltredelse. Disse
inkluderte avtaler om fellesskapet av serbisk majoritetsbyer;
telekommunikasjon; energiproduksjon og distribusjon; og
bevegelsesfrihet. President Aleksandar Vucic har fremmet et
ambisiøst mål om at Serbien blir medlem av EU innen 2020.
Under hans ledelse som statsminister åpnet Serbia i januar 2014
formelle forhandlinger om tiltredelse. Disse inkluderte avtaler
om fellesskapet av serbisk majoritetsbyer; telekommunikasjon;
energiproduksjon og distribusjon; og bevegelsesfrihet. President
Aleksandar Vucic har fremmet et ambisiøst mål om at Serbien
blir medlem av EU innen 2020. Under hans ledelse som
statsminister åpnet Serbia i januar 2014 formelle forhandlinger
om tiltredelse.

Geografi av Serbia

Hvor på kloden er Serbia?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Europa, mellom
Makedonia og Ungarn. Totalt areal på Serbia er 77,474 km2,
hvorav 77,474 km2 er land. Så dette er ikke et stort land.



Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
ekstremt variert; i nord, rike fruktbare slettene; i øst,
kalksteinbaner og bassenger; til sørøst, gamle fjell og åser. Det
laveste punktet på Serbia er Donau og Timok elver 35 m, det
høyeste punktet Midzor 2.169 m. Og klimaet er i nord,
kontinentalt klima ( kaldvintre og varme, fuktige somre med
godt fordelt nedbør); I andre deler, kontinentale og
middelhavsklima (relativt kalde vintre med tungt snøfall og
varme, tørre somre og høstinger).

Innbyggere av Serbia
La oss se hvor mange mennesker bor i Serbia. Nummeret

er: 7,111,024. Så dette er ikke veldig stor befolkning. Hvem
bor her? Serb 83,3%, ungarsk 3,5%, romani 2,1%, bosniak
2%, andre 5,7%, sort eller ukjent 3,4% (2011 est.). Hva er
språkene i Serbia? serbisk (offisielt) 88,1%, ungarsk 3,4%,
bosnisk 1,9%, romani 1,4%, andre 3,4%, svart eller ukjent
1,8%. Og religioner: ortodoks 84,6% katolsk 5% muslim 3,1%
protestant 1% ateist 1,1% andre 0,8% (inkludert agnostikere,
andre kristne, østlige religiøse, jødiske), svart eller ukjent 4,5%
(2011 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 42.6 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 75.7 år. Hvor bor folk i Serbia?
Her: en forholdsvis jevn fordeling over hele landet, med
byområder som tiltrekker seg større og tettere Befolkningen.
De store byområdene av Serbia er: Beograd (kapital) 1,182
millioner (2015).



Regjeringen og økonomien av Serbia
Hovedstaden Serbia er Beograd og regjeringen type

parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 119 kommuner (opprinnelse, singular - opstina) og
26 byer (gradovi, singular grad). Når det gjelder økonomien til
Serbia, er viktige industriprodukter biler, uavhengige metaller,
møbler, matvareindustri, maskiner, kjemikalier, sukker, dekk,
klær, legemidler. Viktige landbruksprodukter er Hvete, mais,
solsikke, sukkerroer, druer / vin, frukt (bringebær, epler,
surkirsebær) grønnsaker (tomater, paprika, poteter), biff,
svinekjøtt og kjøttprodukter, melk og meieriprodukter. De
viktigste eksportvarene er biler, jern og stål, gummi, klær, hvete,
frukt og grønnsaker, ikke-jernholdige metaller, elektriske
apparater, metallprodukter, våpen og ammunisjon og de
viktigste eksportpartnerne er Italia 14,6%, Tyskland 13,1%,
Bosnia-Hercegovina 8,3%, Romania 5,7%, Russland 5,4%
2016),. De viktigste importvarene er maskiner og
transportmidler, drivstoff og smøremidler, næringsmidler,
kjemikalier, mat og levende dyr, råvarer og de viktigste
importpartnerne er Tyskland 12,9%, Italia 10,4%, Kina 8,4%,
Russland 7,9%, Ungarn 4,6%, Polen 4,4%. Hvor rik er Serbia
og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $15,200 (2017 anslag). Dette er ganske
bra. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 8.9% (2014 anslag).

Kart over Serbia
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Seychellene

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Seychellene.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Seychellene. Men la oss starte med landflagget Seychellene her:
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Seychellene - Oversikt:
Hva bør du vite om Seychellene? La oss starte med dette:

En lang kamp mellom Frankrike og Storbritannia for øyene
endte i 1814, da de ble ceded til sistnevnte. Under
kolonialregjering utviklet en plantasjebasert økonomi som stod
på importert arbeidskraft, hovedsakelig fra europeiske kolonier
i Afrika. Uavhengighet kom i 1976. Enpartsregelen ble avsluttet
med en ny konstitusjon og frie valg i 1993. President France-
Albert RENE, som hadde tjent siden 1977, ble gjenvalgt i
2001, men gikk ned i 2004. Vice president James Alix Michel
tok over presidentskapet og i 2006 ble valgt til en ny
femårsperiode; Han ble gjenvalgt i 2011 og igjen i 2015. I
oktober 2016 forlot James Michel og overlevert
presidentskapet til hans vicepresident Danny Faure.

Geografi av Seychellene

Hvor på kloden er Seychellene?
Plasseringen av dette landet er skjærgård i Det indiske hav,
nordøst for Madagaska. Totalt areal på Seychellene er 455
km2, hvorav 455 km2 er land. Så dette er ganske lite land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:



Mahe-gruppen er vulkansk med en smal kyststrimmel og
steinete, kupert interiør; andre er koraller, flate, forhøyede rev.
Det laveste punktet på Seychellene er Indisk hav 0 m, det
høyeste punktet Morne Seychellois 905 m. Og klimaet er
tropisk marine; fuktig; kjøligere sesong under sørøst monsun
(sent mai til september); varmere sesong under nordvestmonson
(mars til mai).

Innbyggere av Seychellene
La oss se hvor mange mennesker bor i Seychellene.

Nummeret er: 93,920 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? blandet fransk, afrikansk,
indisk, kinesisk og Ara. Hva er språkene i Seychellene?
Seychellois Creole (offisiell) 89,1%, engelsk (offisiell) 5,1%,
fransk (offisiell) 0,7% andre 3,8%, uspesifisert 1,4% (2010
est.). Og religioner: Romersk-katolske 76,2%, protestantiske
10,5% (anglikanske 6,1%, pinsekonferanse 1,5%, syvende dag
adventist 1,2%, andre protestantiske 1,7), andre kristne 2,4%,
hinduistiske 2,4%, muslimske 1,6%, andre ikke-kristne 1,1%
uspesifiserte 4,8%, ingen 0,9% (2010 est). Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 35.4 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 74.9 år. Hvor bor folk i Seychellene? Her: Mer enn tre
fjerdedeler av befolkningen bor på hovedøya Mahe; Praslin
inneholder mindre enn 10%; en mindre prosent på La Digue og
ytre øyene. De store byområdene av Seychellene er: Victoria
(hovedstad) 26,000 (2014).



Regjeringen og økonomien av Seychellene
Hovedstaden Seychellene er Victoria og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 25 administrative distrikter; Anse Aux Pins, Anse
Boileau, Anse Etoile, Anse Royale, Au Cap, Baie Lazare, Baie
Sainte Anne, Beau Vallon, Bel Air, Bel Ombre, Cascade,
Glacis, Grand Anse Mahe, Grand Anse Praslin, Innerøyene, La
Riviere Anglaise Les Mamalles, Mont Buxton, Mont Fleuri,
Plaisance, Pointe Larue, Port Glaud, Roche Caiman, Saint
Louis, Takamaka. Når det gjelder økonomien til Seychellene, er
viktige industriprodukter fiske, turisme, drikkevarer. Viktige
landbruksprodukter er kokosnøtter, kanel, vanilje, søte poteter,
kassava (maniok, tapioka), copra, bananer; tunfisk. De viktigste
eksportvarene er hermetisert tunfisk, frossen fisk,
petroleumsprodukter (reexports) og de viktigste
eksportpartnerne er UAE 28,8%, Frankrike 21%, Storbritannia
14,7%, Italia 9,2%, Spania 8,8%. De viktigste importvarene er
maskiner og utstyr, matvarer, petroleumsprodukter, kjemikalier,
andre produserte varer og de viktigste importpartnerne er UAE
21,6%, Frankrike 9,9%, Sør-Afrika 8,4%, Mauritius 7,8%,
Spania 7,2%, India 4,9%, Kina 4,8%, Storbritannia 4,7%.
Hvor rik er Seychellene og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $28,900 (2017
anslag). Dette betyr at levestandarden er god her. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 39.3% (2013 anslag).



Kart over Seychellene
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Sierra Leone

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Sierra
Leone. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert
kart over Sierra Leone. Men la oss starte med landflagget
Sierra Leone her:
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Sierra Leone - Oversikt:
Hva bør du vite om Sierra Leone? La oss starte med dette:

Britene opprettet et handelssted nær dagens Freetown i det 17.
århundre. Opprinnelig handlet handel med tømmer og elfenben,
men senere utvidet det seg til slaver. Etter den amerikanske
revolusjonen ble en koloni etablert i 1787, og Sierra Leone ble
et mål for å gjenbosette svarte lojalister som opprinnelig ble
resettlert i Nova Scotia. Etter avskaffelsen av slavehandelen i
1807, leverte britiske mannskaper tusenvis av afrikanere befriet
fra ulovlige slavefartøy til Sierra Leone, spesielt Freetown.
Kolonien utvidet gradvis innlandet i løpet av 1800-tallet;
Uavhengighet ble oppnådd i 1961. Demokratiet blir sakte
gjenopprettet etter borgerkriget (1991-2002) som resulterte i
titusenvis av dødsfall og forskyvning av mer enn 2 millioner
mennesker (omtrent en tredjedel av befolkningen). Militæret,
som overtok det fulle ansvaret for sikkerhet etter at FNs
fredsbevarere var ferdigstilt i slutten av 2005, har utviklet seg
som garant for landets stabilitet; de væpnede styrkene forblir på
sidelinjen i løpet av 2007 og 2012 nasjonale valg. I mars 2014
markerte avslutningen av FNs integrerte fredsbyggende kontor i
Sierra Leone slutten på mer enn 15 års fredsbevarende og
politisk operasjon i Sierra Leone. Regjeringens uttalte
prioriteringer inkluderer å fremme utviklingen - inkludert å
gjenopprette fra Ebola-epidemien - skape arbeidsplasser og
stempling ut endemisk korrupsjon. I mars 2014 markerte



avslutningen av FNs integrerte fredsbyggende kontor i Sierra
Leone slutten på mer enn 15 års fredsbevarende og politisk
operasjon i Sierra Leone. Regjeringens uttalte prioriteringer
inkluderer å fremme utviklingen - inkludert å gjenopprette fra
Ebola-epidemien - skape arbeidsplasser og stempling ut
endemisk korrupsjon. I mars 2014 markerte avslutningen av
FNs integrerte fredsbyggende kontor i Sierra Leone slutten på
mer enn 15 års fredsbevarende og politisk operasjon i Sierra
Leone. Regjeringens uttalte prioriteringer inkluderer å fremme
utviklingen - inkludert å gjenopprette fra Ebola-epidemien -
skape arbeidsplasser og stempling ut endemisk korrupsjon.

Geografi av Sierra Leone

Hvor på kloden er Sierra Leone?
Plasseringen av dette landet er Vest-Afrika, grenser til Nord-
Atlanterhavet, mellom Guinea og Liberia. Totalt areal på Sierra
Leone er 71,740 km2, hvorav 71,620 km2 er land. Så dette er
ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet?
På denne måten: kystbelt av mangrove sump, skogkledde åker ,
oppland plateau, fjell i øst. Det laveste punktet på Sierra Leone
er Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet Loma Mansa
(Bintimani) 1,948 m. Og klimaet er tropisk; varmt, fuktig;
sommer regntiden (mai til desember); vinter tørr sesong



(desember til april).

Innbyggere av Sierra Leone
La oss se hvor mange mennesker bor i Sierra Leone.

Nummeret er: 6,163,195 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? Temne 35%, Mende
31%, Limba 8%, Kono 5%, Kriole 2% (etterkommere av
frigjorte jamaikanske slaver som ble bosatt i Freetown-området
på slutten av det 18. århundre, også kjent som Krio), Mandingo
2%, Loko 2%, andre 15% (inkluderer flyktninger fra Liberias
siste borgerkrig, og små europeere, libanesiske, pakistanske og
indianere) (2008-folketelling). Hva er språkene i Sierra Leone?
Engelsk (offisiell, regelmessig bruk begrenset til litigert
minoritet), Mende sør), Temne (engelskspråklig kreolsk), Krio
(engelskbasert kreolsk, talt av etterkommerne av frigjorte
jamaikanske slaver som ble bosatt i Freetown-området, en
lingua franca og et morsmål for 10% av befolkningen, men
forstod med 95%). Og religioner: muslimsk 60%, urfolks tro
30%, kristen 10%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 19 år.
Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 58.6 år. Hvor bor folk
i Sierra Leone? Her: befolkningsklynger finnes i nedre høyder i
sør og vest; den nordlige tredjedelen av landet er mindre
befolket. De store byområdene av Sierra Leone er: Freetown
(kapital) 1.007 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Sierra Leone
Hovedstaden Sierra Leone er Freetown og regjeringen type



presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 3 provinser og 1 område; Eastern, Northern,
Southern, Western. Når det gjelder økonomien til Sierra Leone,
er viktige industriprodukter diamant gruvedrift; jernmalm, rutil
og bauxitt gruvedrift; småskala produksjon (drikkevarer,
tekstiler, fottøy). Viktige landbruksprodukter er Ris, kaffe,
kakao, palmekjerner, palmeolje, peanøtter, cashewnøtter ;
fjærfe, storfe, sauer, griser; fisk. De viktigste eksportvarene er
jernmalm, diamanter, rutil, kakao, kaffe, fisk og de viktigste
eksportpartnerne er Cote dIvoire 31,7%, USA 28,3%, Belgia
17,7%, Kina 6,6% (2016). De viktigste importvarene er
matvarer, maskiner og utstyr, brensel og smøremidler,
kjemikalier og de viktigste importpartnerne er Kina 12,5%,
USA 9,7% India 7,8%, UAE 7,2%, Senegal 6,2%, Belgia
5,5%, Tyrkia 5,5%, Storbritannia 4,7% (2016). Hvor rik er
Sierra Leone og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $1,800 (2017 anslag).
Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 70.2%
(2004 anslag).

Kart over Sierra Leone
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Singapore

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Singapore.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Singapore. Men la oss starte med landflagget Singapore her:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Singapore - Oversikt:
Hva bør du vite om Singapore? La oss starte med dette: En

malaysisk handelshavn som var kjent som Temasek, eksisterte
på Singapore i 1400-tallet. Oppgjøret endret hender flere
ganger i de påfølgende århundrene og ble til slutt brent i 1700-
tallet og falt i uklarheten. Briterne grunnla Singapore som
handels koloni på stedet i 1819. Den ble med i Malaysias
føderasjon i 1963, men ble utøst to år senere og ble uavhengig.
Singapore ble etter hvert et av verdens mest velstående land
med sterke internasjonale handelsforbindelser (porten er en av
verdens travleste når det gjelder tonnasjehåndtert) og med BNP
per capita som det som er de ledende nasjonene i Vest-Europa.

Geografi av Singapore

Hvor på kloden er Singapore?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Asia, øyene mellom
Malaysia og Indonesia. Totalt areal på Singapore er 719.2 km2,
hvorav 709.2 km2 er land. Så dette er ganske lite land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
Mellommonson - hyppig ettermiddag og tidlig om morgenen



tordenvær svingende, forsiktig bølgende sentrale platået. Det
laveste punktet på Singapore er Singapore-stredet 0 m, det
høyeste punktet Bukit Timah 166 m. Og klimaet er tropisk;
varmt, fuktig, regnfullt; to distinkte monsun sesonger -
nordøstlige monsun (desember til mars) og sørvestlige monsun
(juni til september);.

Innbyggere av Singapore
La oss se hvor mange mennesker bor i Singapore.

Nummeret er: 5,888,926 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? Kinesisk 74,3%,
malaysisk 13,4%, indisk 9,1% (inkluderer sivilansk), andre
3,2% (2016 est.). Hva er språkene i Singapore? Mandarin
(offisiell) 36,3%, engelsk (offisiell) 29,8%, Malay (offisiell)
11,9%, Hokkien 8,1%, Kantonesisk 4,1%, Tamil (offisiell)
3,2%, Teochew 3,2%, andre indianske språk 1,2%, andre
kinesiske dialekter 1.1 % andre 1,1% (2010 est.). Og
religioner: buddhistiske 33,9% muslimske 14,3% taoistiske
11,3% katolske 7,1% hinduiske 5,2% andre kristne 11% andre
0,7% ingen 16,4% år 2010. Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 34.6 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 85.2 år.
Hvor bor folk i Singapore? Her: mesteparten av urbaniseringen
er langs sørkysten, med relativt tette befolkningsklynger funnet i
sentrale områder. De store byområdene av Singapore er:
Singapore (hovedstad) 5,619 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Singapore



Hovedstaden Singapore er Singapore og regjeringen type
parlamentarisk republikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - ingen. Når det gjelder økonomien til
Singapore, er viktige industriprodukter fiskelektronikk,
kjemikalier, finansielle tjenester, oljeboreutstyr,
petroleumsraffinering, gummiforedling og gummiprodukter,
bearbeidet mat og drikkevarer, skipreparasjon, offshore
plattformbygging, biovitenskap, entrepothandel. Viktige
landbruksprodukter er Orkideer, grønnsaker; fjærfe, egg; fisk,
ornamental. De viktigste eksportvarene er maskiner og utstyr
(inkludert elektronikk og Telekommunikasjon), legemidler og
andre kjemikalier, raffinerte petroleumsprodukter, matvarer og
drikkevarer og de viktigste eksportpartnerne er Kina 12,8%,
Hong Kong 12,6%, Malaysia 10,5%, Indonesia 7,8%, USA
6,8%, Japan 4,5%, Sør-Korea 4,4%. De viktigste
importvarene er maskiner og utstyr, mineralbrensel, kjemikalier,
matvarer, forbruksvarer og de viktigste importpartnerne er Kina
14,3%, Malaysia 11,4%, USA 10,8%, Japan 7%, Sør-Korea
6,1%, Indonesia 4,8%. Hvor rik er Singapore og hvor rik er
folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $90,500 (2017 anslag). Dette betyr at folk er rike i
gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Singapore
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Slovakia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Slovakia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Slovakia. Men la oss starte med landflagget Slovakia her:
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Slovakia - Oversikt:
Hva bør du vite om Slovakia? La oss starte med dette:

Slovakia sporer sine røtter til det 9. århundre i Great Moravia.
Senere ble slovakene en del av det ungarske rike, der de ble
igjen i de neste 1000 årene. Etter dannelsen av det dobbelte
østro-ungarske monarkiet i 1867 resulterte språk- og
utdanningspolitikker som favoriserte bruken av ungarsk
(magyarisering) en styrking av slovakisk nasjonalisme og
dyrking av kulturelle bånd med nært besluttede tsjekkere, som
var under østerriksk regel. Etter oppløsningen av det østro-
ungarske imperiet ved slutten av første verdenskrig, slo slovene
seg til tsjekkene for å danne tsjekkoslovakia. I mellomkrigstiden
presset slovakiske nasjonalistiske ledere for autonomi i
Tsjekkoslovakia, og i 1939 ble Slovakia en uavhengig stat alliert
med nazistiske Tyskland. Etter andre verdenskrig,
Tsjekkoslovakia ble rekonstituert og kom under kommunistisk
styre innen Sovjetdominert Øst-Europa. I 1968 endte en
invasjon av Warszawa-paktstyrker innsatsene fra landets ledere
om å liberalisere kommunistiske styre og skape «sosialisme med
et menneskelig ansikt», som innebar en periode med
undertrykkelse kjent som "normalisering". Den fredelige
"fløyelsrevolusjonen" feide kommunistpartiet fra makten i slutten
av 1989 og innviet en retur til demokratisk styre og
markedsøkonomi. Den 1. januar 1993 gjennomgikk landet en
ikke-voldelig "fløyelsskilt" i sine to nasjonale komponenter,



Slovakia og Tsjekkia. Slovakia ble med i både NATO og EU
våren 2004 og eurosonen 1. januar 2009. En invasjon av
Warszawa-paktstyrker endte innsatsen til landets ledere for å
liberalisere kommunistiske styre og skape «sosialisme med et
menneskelig ansikt», som innebar en periode med
undertrykkelse kjent som "normalisering". Den fredelige
"fløyelsrevolusjonen" feide kommunistpartiet fra makten i slutten
av 1989 og innviet en retur til demokratisk styre og
markedsøkonomi. Den 1. januar 1993 gjennomgikk landet en
ikke-voldelig "fløyelsskilt" i sine to nasjonale komponenter,
Slovakia og Tsjekkia. Slovakia ble med i både NATO og EU
våren 2004 og eurosonen 1. januar 2009. En invasjon av
Warszawa-paktstyrker endte innsatsen til landets ledere for å
liberalisere kommunistiske styre og skape «sosialisme med et
menneskelig ansikt», som innebar en periode med
undertrykkelse kjent som "normalisering". Den fredelige
"fløyelsrevolusjonen" feide kommunistpartiet fra makten i slutten
av 1989 og innviet en retur til demokratisk styre og
markedsøkonomi. Den 1. januar 1993 gjennomgikk landet en
ikke-voldelig "fløyelsskilt" i sine to nasjonale komponenter,
Slovakia og Tsjekkia. Slovakia ble med i både NATO og EU
våren 2004 og eurosonen 1. januar 2009.

Geografi av Slovakia



Hvor på kloden er Slovakia?
Plasseringen av dette landet er Sentral-Europa, sør for Polen.
Totalt areal på Slovakia er 49,035 km2, hvorav 48,105 km2 er
land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: tøffe fjell i den sentrale og
nordlige delen og lavlandet i sør. Det laveste punktet på
Slovakia er Bodrok-elven 94 m, det høyeste punktet
Gerlachovsky Stit 2.655 m. Og klimaet er temperert; kule
somre; kaldt, overskyet, fuktig vintre.

Innbyggere av Slovakia
La oss se hvor mange mennesker bor i Slovakia. Nummeret

er: 5,445,829 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? slovakisk 80,7%, ungarsk 8,5%,
romani 2%, andre og uspesifisert 8,8% (2011 est.). Hva er
språkene i Slovakia? slovakisk 78,6%, ungarsk 9,4 %, Roma
2,3%, Ruthenian 1%, annen eller uspesifisert 8,8% (2011 est.).
Og religioner: Romersk-katolske 62%, protestantiske 8,2%,
gresk katolske 3,8%, andre eller uspesifiserte 12,5%, ingen
13,4% (2011 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 40.5
år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av



folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 77.3 år. Hvor bor folk
i Slovakia? Her: En forholdsvis jevn fordeling over hele landet;
litt større konsentrasjon i vest i nærheten av den tsjekkiske
borde. De store byområdene av Slovakia er: Bratislava
(hovedstaden) 401 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Slovakia
Hovedstaden Slovakia er Bratislava og regjeringen type

parlamentariske republikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 8 regioner (kraje, entall - kraj );
Banskobystricky, Bratislavsky, Kosicky, Nitriansky, Presovsky,
Trenciansky, Trnavsky, Zilinsky. Når det gjelder økonomien til
Slovakia, er viktige industriprodukter biler; metall og
metallprodukter; elektrisitet, gass, koks, olje, atombrensel;
kjemikalier, syntetiske fibre, tre og papirprodukter; maskineri;
keramikk og keramikk; tekstiler; elektriske og optiske
apparater; gummi produkter; mat og Drikke; farmasøytiske.
Viktige landbruksprodukter er , poteter, sukkerroer, humle,
frukt; griser, storfe, fjærfe; skogsprodukter. De viktigste
eksportvarene er kjøretøy og tilhørende deler 27%, maskiner
og elektrisk utstyr 20%, atomreaktorer og ovner 12%, jern og
stål 4% mineraloljer og brensel 5% (2015 est.) og de viktigste
eksportpartnerne er Tyskland 21,9% Tsjekkia 11,9%, Polen
7,7%, Frankrike 6,1%, Storbritannia 5,9%, Østerrike 5,7%,
Ungarn 5,7%, Italia 4,8% (2016). De viktigste importvarene er
maskiner og elektrisk utstyr 20%, kjøretøy og tilhørende deler
14%, atomreaktorer og ovner 12%, brensel og mineraloljer 9%
(2015 est.) og de viktigste importpartnerne er Tyskland 20,2%,



Tsjekkia 16,9%, Østerrike 9,8%, Polen 6,5%, Ungarn 6,1%,
Sør-Korea 4,7%, Kina 4,6%, Frankrike 4,4% (2016). Hvor
rik er Slovakia og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $32,900 (2017 anslag).
Dette betyr at levestandarden er god her. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
12.3% (2015 anslag).

Kart over Slovakia
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Slovenia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Slovenia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Slovenia. Men la oss starte med landflagget Slovenia her:
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Slovenia - Oversikt:
Hva bør du vite om Slovenia? La oss starte med dette: De

slovenske landene var en del av det østro-ungarske imperiet til
sistnevnte oppløsning ved slutten av første verdenskrig. I 1918
ble slovenerne med i serber og kroater i å danne en ny
multinasjonal stat, som ble kalt Jugoslavia i 1929. Etter
verdenskriget II, Slovenia ble en republikk av det fornyede
Jugoslavia, som, selv om det var kommunist, fjernet seg fra
Moskvas regjering. Misfornøyd med maktutøvelsen av de fleste
serbere, lyktes sloene til å etablere sin uavhengighet i 1991 etter
en kort 10-dagers krig. Historiske bånd til Vest-Europa, en
sterk økonomi og et stabilt demokrati har hjulpet Slovenias
transformasjon til en moderne stat. Slovenia tiltrådte både
NATO og EU våren 2004; Den ble med i euroområdet og
Schengen-sone i 2007.

Geografi av Slovenia

Hvor på kloden er Slovenia?
Plasseringen av dette landet er sør Sentral-Europa, Julian
Alpene mellom Østerrike og Kroatia. Totalt areal på Slovenia



er 20,273 km2, hvorav 20,151 km2 er land. Så dette er ikke et
stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På
denne måten: en kort sørvest kyststripe av Karst-topografi på
Adriaterhavet; et alpint fjellområde ligger ved siden av Italia og
Østerrike i nord; blandede fjell og daler med mange elver i øst.
Det laveste punktet på Slovenia er Adriatiske hav 0 m, det
høyeste punktet Triglav 2.864 m. Og klimaet er
middelhavsklima på kysten, kontinentalt klima med milde til
varme somre og kalde vintre i platåer og daler i øst.

Innbyggere av Slovenia
La oss se hvor mange mennesker bor i Slovenia. Nummeret

er: 1,972,126 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker
bor her. Hvem bor her? slovensk 83,1%, serbisk 2%, kroatisk
1,8%, bosniak 1,1%, annen eller uspesifisert 12% (2002
folketelling). Hva er språkene i Slovenia? slovensk (offisiell)
91,1%, serbo -Croatian 4,5%, andre eller uspesifiserte 4,4%,
italiensk (offisiell, bare i kommuner hvor italienske nasjonal
samfunn er bosatt), ungarsk (offisiell, bare i kommuner hvor
ungarske nasjonalbefolkninger bor) (2002 folketelling). Og
religioner: katolske 57,8%, muslim 2,4% Ortodokse 2,3%,
andre kristne 0,9%, unaffiliated 3,5%, andre eller uspesifiserte
23%, ingen 10,1% (2002 folketelling). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 44.5 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 78.3 år.
Hvor bor folk i Slovenia? Her: en forholdsvis jevn fordeling
over det meste av landet, med byområder som tiltrekker seg



større og tettere befolkninger; lommer i fjellet nordvest viser
mindre tetthet enn andre steder. De store byområdene av
Slovenia er: Ljubljana (hovedstad) 279 000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Slovenia
Hovedstaden Slovenia er Ljubljana og regjeringen type

parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 201 kommuner (obcine, entall - obcina ) og 11
urbane kommuner (mestne obcine, singular - mestna obcina).
Når det gjelder økonomien til Slovenia, er viktige
industriprodukter jernholdig metallurgi og aluminiumsprodukter;
bly og sink smelteverk; elektronikk (inkludert
militærelektronikk), lastebiler, biler, elektrisk kraftutstyr,
treprodukter, tekstiler, kjemikalier, maskinverktøy. Viktige
landbruksprodukter er humle, hvete, kaffe, mais, epler , pærer;
storfe, sau, fjærfe. De viktigste eksportvarene er fabrikker,
maskiner og transportutstyr, kjemikalier, mat og de viktigste
eksportpartnerne er Tyskland 19,3%, Italia 10,4% Østerrike
7,5%, Kroatia 7,3%, Ungarn 4,4%, Frankrike 4,1% (2016).
De viktigste importvarene er Maskiner og transportutstyr,
produserte varer, kjemikalier, drivstoff og smøremidler, mat og
de viktigste importpartnerne er Tyskland 16,8%, Italia 13,5%,
Østerrike 9,9%, Kroatia 5,5%, Kina 4,8%, Tyrkia 4,4%
(2016). Hvor rik er Slovenia og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $34,100
(2017 anslag). Dette betyr at levestandarden er god her. La oss
legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under



fattigdomsgrensen: 14.3% (2015 anslag).
Kart over Slovenia

 

Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Salomonøyene

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til
Salomonøyene. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Salomonøyene. Men la oss starte med
landflagget Salomonøyene her:
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Salomonøyene - Oversikt:
Hva bør du vite om Salomonøyene? La oss starte med

dette: Storbritannia etablerte et protektorat over Salomonøyene
på 1890-tallet. Noen av de bittereste kampene i 2. verdenskrig
skjedde på denne øygruppen. Selvstyre ble oppnådd i 1976 og
uavhengighet to år senere. Etnisk vold, regjeringens
misforståelse, endemisk kriminalitet og en smal økonomisk base
har undergravet stabiliteten og det sivile samfunn. I juni 2003
søkte statsminister Sir Allan Kemakeza bistand fra Australia
med å gjenopprette lov og orden; Den følgende måneden
ankom en australsk ledd multinasjonal styrke for å gjenopprette
fred og avvæpne etniske militser. Den regionale
bistandsmisjonen til Salomonøyene (Ramsi) har generelt vært
effektiv i å gjenopprette lov og orden og gjenoppbygge statlige
institusjoner.

Geografi av Salomonøyene

Hvor på kloden er Salomonøyene?
Plasseringen av dette landet er Oseania, gruppe av øyer i det
sørlige Stillehavet, øst for Papua Ny Guinea. Totalt areal på
Salomonøyene er 28,896 km2, hvorav 27,986 km2 er land. Så
dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget



i landet? På denne måten: meste robuste fjell med noen lave
korallatoler. Det laveste punktet på Salomonøyene er Stillehavet
0 m, det høyeste punktet Mount Popomanaseu 2,335 m. Og
klimaet er tropisk monsun; få temperatur- og vær-ekstremer,
for det.

Innbyggere av Salomonøyene
La oss se hvor mange mennesker bor i Salomonøyene.

Nummeret er: 647,581 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Melanesisk 95,3%,
polynesisk 3,1%, mikronesisk 1,2%, annen 0,3% est.). Hva er
språkene i Salomonøyene? Melanesisk pidgin (i stor del av
landet er lingua franca), engelsk (offisielt men snakkes kun av
1% -2% av befolkningen), 120 urfolks språk. Og religioner:
Protestantiske 73,4%, Den kristne fellesskapskirke 2,5%),
romersk-katolske 19,6%, andre kristne 2,9%, andre 4%, ingen
0,03 %, uspesifisert 0,1% (2009 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 22.5 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 75.6 år.
Hvor bor folk i Salomonøyene? Her: fleste av befolkningen bor
langs kystområdene; Omtrent en av fem bor i byområder,
hvorav ca to tredjedeler bor i Honiara, den største byen og
hovedhavnen. De store byområdene av Salomonøyene er:
Honiara (hovedstaden) 73 000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Salomonøyene
Hovedstaden Salomonøyene er Honiara og regjeringen type

parlamentarisk demokrati (Nasjonalparlamentet) under et



konstitusjonelt monarki; en Commonwealth-rike. La oss ta en
titt på de administrative divisjonene - 9 provinser og 1 by;
Central, Choiseul, Guadalcanal, Honiara, Isabel, Makira og
Ulawa, Malaita, Rennell og Bellona, Temotu, Western. Når det
gjelder økonomien til Salomonøyene, er viktige
industriprodukter fisk (tunfisk), gruvedrift, tÃ. Viktige
landbruksprodukter er Kakao, kokosnøtter, palmekjerner, ris,
frukt; storfe, griser; fisk; tÃ. De viktigste eksportvarene er
tømmer, fisk, kopra, palmeolje, kakao og de viktigste
eksportpartnerne er Kina 62,4%, Italia 7%, UK 4,4% (2,016).
De viktigste importvarene er mat, anlegg og utstyr, produseres
varer, brennstoffer, kjemikalier og de viktigste importpartnerne
er Kina 25,3% , Australia 15,5%, Singapore 9,6%, Malaysia
9,5%, Japan 5,2%, Sør-Korea 5%, NZ 5%, Papua Ny Guinea
4,4% (2016). Hvor rik er Salomonøyene og hvor rik er folk i
dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $2,100 (2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La
oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person,
som omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer
og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Salomonøyene
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Somalia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Somalia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Somalia. Men la oss starte med landflagget Somalia her:
 

Somalia - Oversikt:
Hva bør du vite om Somalia? La oss starte med dette:

Storbritannia trakk seg tilbake fra British Somaliland i 1960 for
å tillate protektoratet å bli med italiensk Somaliland og danne
den nye nasjonen Somalia. I 1969 innledet et kupp under
ledelse av Mohamed SIAD Barre en autoritær sosialistisk styre
preget av forfølgelse, fengsel og tortur av politiske motstandere
og dissidenter. Etter at regimet ble kollapset tidlig i 1991, kom

http://mapsguides.com/


Somalia ned i uro, fraksjonskamp og anarki. I mai 1991
erklærte nordlige klaner en uavhengig republikk Somaliland som
nå omfatter de administrative områdene Awdal, Woqooyi
Galbeed, Togdheer, Sanaag og Sool. Selv om dette ikke er
anerkjent av noen regjering, har denne enheten opprettholdt en
stabil eksistens og fortsetter arbeidet med å etablere et
konstitusjonelt demokrati, blant annet å holde kommunale,
parlamentariske og presidentvalg. Bari-områdene, Nugaal og
nordlige Mudug utgjør en nærliggende halvautonomisk delstat
Puntland, som har vært selvstyrende siden 1998, men er ikke
rettet mot uavhengighet; Det har også gjort skritt mot å
rekonstruere en legitim, representativ regjering, men har hatt
noen sivile stridigheter. Puntland bestrider grensen til Somaliland
som det også hevder områdene Sool og Sanaag, og deler av
Togdheer. Fra 1993 begynte en toårig FN-humanitær innsats
(hovedsakelig i Sør-Sentral-Somalia) å lindre
hungersnødsforhold, men da FN trakk seg tilbake i 1995,
hadde det vært alvorlige tap, var ordren fortsatt ikke
gjenopprettet. I 2000 ble det i Somalia nasjonale
fredskonferanse holdt i Djibouti resultert i dannelsen av en
midlertidig regjering, kjent som Transitional National
Government (TNG). Da TNG ikke klarte å etablere
tilstrekkelige sikkerhets- eller styrende institusjoner, ledet
Kenya-regjeringen, i regi av Intergovernmental Authority on
Development (IGAD), en etterfølgende fredsprosess som
avsluttet i oktober 2004 med valget av Abdullahi Yusuf Ahmed
som president for en andre midlertidig regjering, kjent som
Transitional Federal Government (TFG) av Somalias republikk.



TFG inkluderte en 275-ledig parlamentarisk organ, kjent som
Transitional Federal Parliament (TFP). President Yusuf sluttet
sent i 2008 mens FN-sponsede samtaler mellom TFG og
oppositionsalliansen for gjenfrivilligelse av Somalia (ARS) var
på vei i Djibouti. I januar 2009, etter opprettelsen av en TFG-
ARS enhet regjeringen, etiopiske militære styrker, som hadde
kommet inn i Somalia i desember 2006 for å støtte TFG i møte
med fremskrittene fra opposisjonen Islamic Courts Union
(ICU), trakk seg fra landet. TFP ble doblet i størrelse til 550
seter med tillegg av 200 ARS og 75 sivile samfunnsmedlemmer.
Det utvidede parlamentet valgte Sheikh Sharif Sheikh Ahmed,
tidligere ICU og ARS-leder som president i januar 2009.
Opprettelsen av TFG ble basert på Transitional Federal Charter
(TFC), som skisserte et femårig mandat som førte til
etableringen av en ny somalisk grunnlov og en overgang til en
representativ myndighet etter nasjonale valg. I 2009 endret TFP
TFC for å utvide TFGs mandat til 2011, og i 2011 besluttet
somaliske prinsipper å sette opp politisk overgang innen august
2012.

Geografi av Somalia

Hvor på kloden er Somalia?
Plasseringen av dette landet er Øst-Afrika, grenser Aden-



bukten og Det indiske hav, øst for Etiopia. Totalt areal på
Somalia er 637,657 km2, hvorav 627,337 km2 er land. Så
dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: mest flate til bølgende platå som
stiger til åser i nord. Det laveste punktet på Somalia er indisk
hav 0 m, det høyeste punktet shimbiris 2,416 m. Og klimaet er
hovedsakelig ørken; nordøstmonson (desember til februar),
moderate temperaturer i nord og varmt i sør; sørvestmonson
(mai til oktober), torr i nord og varmt i sør, uregelmessig
nedbør, varme og fuktige perioder (tangambili) mellom
monsuner.

Innbyggere av Somalia
La oss se hvor mange mennesker bor i Somalia. Nummeret

er: 11,031,386. Så dette er ikke veldig stor befolkning. Hvem
bor her? Somali 85%, Bantu og andre ikke-somaliske 15%
(inkludert 30.000 arabere). Hva er språkene i Somalia? Somali
(offisiell, i henhold til Transitional Federal Charter i 2012) ,
Arabisk (offisiell, i henhold til 2012-overgangsforbundsloven),
italiensk, engelsk. Og religioner: sunnimuslimsk islam (offisiell, i
henhold til overgangsloven for 2012). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 18.1 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 52.8 år.
Hvor bor folk i Somalia? Her: fordelingen varierer sterkt over
hele landet; minst tett befolkede områder er i nordøst og
sentrale regioner, samt områder langs den kenyanske grensen;
De mest befolkede områdene er i og rundt byene Mogadishu,



Marka, Boorama, Hargeysa og Baidoa. De store byområdene
av Somalia er: Mogadishu (kapital) 2.138 millioner; Hargeysa
760 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Somalia
Hovedstaden Somalia er Mogadishu og regjeringen type

Føderal parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 18 regioner (flertall - NA, singular -
gobolka); Awdal, Bakool, Banaadir, Bari, Bay, Galguduud,
Gedo, Hiiraan, Jubbada Dhexe (Middle Jubba), Jubbada
Hoose (Nedre Jubba), Mudug, Nugaal, Sanaag, Shabeellaha
Dhexe (Middle Shabeelle), Shabeellaha Hoose (Lower
Shabeelle) Sool, Togdheer, Woqooyi Galbeed. Når det gjelder
økonomien til Somalia, er viktige industriprodukter lys næringer,
inkludert sukkerraffinering, tekstiler, trådløs kommunikasjon.
Viktige landbruksprodukter er Bananer, sorghum, mais,
kokosnøtter, ris, sukkerrør, mango, sesamfrø, bønner; storfe,
sauer, geiter; fisk. De viktigste eksportvarene er husdyr,
bananer, huder, fisk, trekull, skrapmetall og de viktigste
eksportpartnerne er Saudi Arabia 37,2%, Oman 22,7%, FAE
16,3% (2016). De viktigste importvarene er produserer,
petroleumsprodukter, næringsmidler, bygningsmaterialer , qat og
de viktigste importpartnerne er India 26,3%, Kina 20,8%,
Oman 9,1%, Kenya 8,3%, Tyrkia 6%, Malaysia 4,3%, Brasil
4,2% (2016). Hvor rik er Somalia og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$ukjent (2017 anslag). La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et



viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: ukjent%.
Kart over Somalia

 

Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Sør-Afrika

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Sør-Afrika.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Sør-Afrika. Men la oss starte med landflagget Sør-Afrika her:
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Sør-Afrika - Oversikt:
Hva bør du vite om Sør-Afrika? La oss starte med dette:

Hollandske handlende landet på sørspissen av moderne Sør-
Afrika i 1652 og etablerte et stoppested på krydderruten
mellom Nederland og Fjernøsten, som grunnla byen Cape
Town. Etter at briterne grep Cape of Good Hope-området i
1806, trakk mange av de nederlandske bosetterne (Afrikanere,
kalt "Boers" av britene) nord for å finne egne republikker,
Transvaal og Orange Free State. Oppdagelsen av diamanter
(1867) og gull (1886) spurte rikdom og innvandring og
intensiverte undertrykkelsen av de innfødte innbyggerne.
Afrikanerne motstod britiske inngrep, men ble beseiret i den
andre sydafrikanske krigen (1899-1902); Imidlertid regjerte
britene og Afrikanerne sammen begynnelsen i 1910 under
Union of South Africa, som ble en republikk i 1961 etter en
hvite-eneste folkeavstemning. I 1948, Det Afrikaner-dominerte
Nasjonalpartiet ble stemt inn i makten og innført en
apartheidpolitikk - den separate utviklingen av løpene - som
favoriserte den hvite minoriteten på bekostning av det svarte
flertallet. Den afrikanske nasjonalkongressen (ANC) led
motstanden mot apartheid og mange topp ANC-ledere, som
Nelson Mandela, tilbrakte tiår i Sydafrikas fengsler. Innvendige
protester og opprør, samt boikott av enkelte vestlige nasjoner
og institusjoner, førte til regimets endelige vilje til å forhandle om
en fredelig overgang til flertallsregel. De første multi-rase



valgene i 1994 etter slutten av apartheid innledet majoritetsregel
under en ANC-ledet regjering. Sør-Afrika har siden slitt for å
imøtekomme ulykker i apartheid-urene i anstendig bolig,
utdanning og helsevesen. ANC-innflytelse kom til hodet i 2008
da president Thabo Mbeki ble tilbakekalt av parlamentet, og
nestleder Kgalema Motlanthe lyktes ham som midlertidig
president. Jacob ZUMA ble president etter at ANC har vunnet
valgvalg i 2009; Han ble gjenvalgt i 2014. Hans regjering har
blitt plaget av mange skandaler, noe som førte til gevinster av
oppositionspartier på kommunalt nivå i 2016.

Geografi av Sør-Afrika

Hvor på kloden er Sør-Afrika?
Plasseringen av dette landet er Sør-Afrika, ved sydspissen av
Afrikas kontinent. Totalt areal på Sør-Afrika er 1,219,090 km2,
hvorav 1,214,470 km2 er land. Så dette er veldig stort land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
stort innvendig plateau rimmet av robuste åser og smal
kystnære. Det laveste punktet på Sør-Afrika er Atlanterhavet 0
m, det høyeste punktet Njesuthi 3,408 m. Og klimaet er
hovedsakelig semiarid; subtropisk langs østkysten; solfylte
dager, kule netter.



Innbyggere av Sør-Afrika
La oss se hvor mange mennesker bor i Sør-Afrika.

Nummeret er: 54,841,552. Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? svartafrikansk 80,2%, hvit 8,4%, farget 8,8%,
indisk / asiatisk 2,5%. Hva er språkene i Sør-Afrika? isiZulu
(offisiell) 22,7%, isiXhosa (offisiell) 16%, engelsk (offisiell)
13,5% 9,1%, Setswana (offisiell) 8%, Sesotho (offisiell) 7,6%,
Xitsonga (offisiell) 4,5%, siSwati (offisiell) 2,5%, Tshivenda
(offisiell) 2,4%, isiNdebele andre 1,6% (2011 est.). Og
religioner: protestantiske 36,6% (kristen sivil 11,1%,
pinsekirurgisk 8,2%, metodist 6,8%, nederlandsk reformert
6,7%, anglikansk 3,8%), katolsk 7,1% andre 2,3%, uspesifisert
1,4%, ingen 15,1% (2001 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 27.1 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 63.8 år.
Hvor bor folk i Sør-Afrika? Her: befolkningen konsentrert seg
langs den sørlige og sørøstlige kysten, og innlandet rundt
Petoria; Den østlige halvdelen av landet er mer tett befolket enn
vest. De store byområdene av Sør-Afrika er: Johannesburg
(inkluderer Ekurhuleni) 9.399 millioner; Cape Town (lovgivende
kapital) 3,66 millioner; Durban 2.901 million; Pretoria
(hovedstaden) 2.059 millioner; Port Elizabeth 1,179 millioner;
Vereeniging 1.155 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Sør-Afrika
Hovedstaden Sør-Afrika er Pretoria (administrativ kapital);

Cape Town (lovende kapital); Bloemfontein (juridisk
hovedstad) og regjeringen type parlamentarisk republikk. La



oss ta en titt på de administrative divisjonene - 9 provinser;
Øst-Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo,
Mpumalanga, Nord-Cape, North West, Western Cape. Når
det gjelder økonomien til Sør-Afrika, er viktige
industriprodukter gruvedrift (verdens største produsent av
platina, gull og krom), bilmontering, metallbearbeiding,
maskineri, tekstiler, jern og stål, kjemikalier, gjødsel,
næringsmidler, kommersiell skiprepai. Viktige
landbruksprodukter er Mais, hvete, sukkerrør, frukt,
grønnsaker; biff, fjærfe, fårekjøtt, ull, meieriprodukter. De
viktigste eksportvarene er gull, diamanter, platina, andre
metaller og mineraler, maskiner og utstyr og de viktigste
eksportpartnerne er Kina 9,2%, Tyskland 7,5%, USA 7,4%,
Botswana 5%, Namibia 4,8%, Japan 4,6%, India 4,3%,
Storbritannia 4,2%. De viktigste importvarene er maskiner og
utstyr, kjemikalier, petroleumsprodukter, vitenskapelige
instrumenter, matvarer og de viktigste importpartnerne er Kina
18,1%, Tyskland 11,8%, USA 6,7%, India 4,2% (2016). Hvor
rik er Sør-Afrika og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste
tallet her er BNP per innbygger (PPP): $13,400 (2017 anslag).
Dette er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 16.6%
(2016 anslag).

Kart over Sør-Afrika
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Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser
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Spania

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Spania.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Spania. Men la oss starte med landflagget Spania her:
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Spania - Oversikt:
Hva bør du vite om Spania? La oss starte med dette:

Spanias mektige verdens imperium i det 16. og 17. århundre ga
til slutt kommandoen til havene til England. Senere unnlatelse av
å omfavne handels- og industrirevolusjonene førte til at landet
rammet Storbritannia, Frankrike og Tyskland i økonomisk og
politisk makt. Spania forblir nøytral i første verdenskrig og II,
men led gjennom en ødeleggende borgerkrig (1936-39). En
fredelig overgang til demokrati etter diktatoren Francisco
Francos død i 1975 og rask økonomisk modernisering (Spania
ble med i EU i 1986) ga Spania en dynamisk og raskt voksende
økonomi og gjorde den til en global mester for frihet og
menneskerettigheter. Mer nylig har Spania oppstått av en
alvorlig økonomisk lavkonjunktur som begynte i midten av
2008, og sendte tre rette år med BNP-vekst over EU-
gjennomsnittet. Arbeidsledigheten har falt, men er fortsatt høy
spesielt blant ungdommen. Spania er euroområdets fjerde
største økonomi.

Geografi av Spania



Hvor på kloden er Spania?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Europa, grenser til
Middelhavet, Nord-Atlanterhavet, Biscayabukten og
Pyreneene-fjellene; sørvest for Frankrike. Totalt areal på
Spania er 505,370 km2, hvorav 498,980 km2 er land. Så dette
er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i
landet? På denne måten: stort, flatt til dissekert plateau omgitt
av robuste åser; Pyreneene i nord. Det laveste punktet på
Spania er Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet Pico de Teide
(Tenerife) på Kanariøyene 3.718 m. Og klimaet er temperert;
klare, varme somre i interiøret, mer moderat og overskyet langs
kysten; skyet, kaldt vintre i interiøret, delvis overskyet og kult
langs kysten.

Innbyggere av Spania
La oss se hvor mange mennesker bor i Spania. Nummeret

er: 48,958,159 (7/2017 anslag). Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? sammensatt av middelhavs og nordiske typer.
Hva er språkene i Spania? castiliansk spansk (offisiell
landsomfattende) 74%, katalansk (tjenestemann i Catalonia,
Balearene, og Valencian Community (der det er kjent som



Valencian)) 17%, galicisk (offisiell i Galicia) 7%, baskisk
(offisiell i Baskerland og i det baskaspråklige området Navarra)
2%, Aranese nordvest hjørne av Catalonia (Vall d'Aran)
sammen med katalansk,. Og religioner: Romersk-katolske
67,8%, ateist 9,1%, andre 2,2%, ikke-troende 18,4%,
uspesifisert 2,5% (2016 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 42.7 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 81.8 år.
Hvor bor folk i Spania? Her: Med det bemerkelsesverdige
unntaket fra Madrid, Sevilla og Zaragoza, den største urban
byområder finnes langs Middelhavet og Atlanterhavskysten;
mange mindre byer er spredt over hele interiøret som reflekterer
Spanias agrariske arv; tett bosetning finnes rundt hovedstaden i
Madrid, samt havnebyen Barcelona. De store byområdene av
Spania er: Madrid (hovedstaden) 6,199 millioner; Barcelona
5.258 millioner; Valencia 810 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Spania
Hovedstaden Spania er Madrid og regjeringen type

parlamentarisk konstitusjonell monarki. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 17 autonome samfunn
(comunidades autonomas, singular - comunidad autonoma) og
2 autonome byer (autonome autonome, entallige - autonoma);
Andalucia; Aragon; Asturias; Canarias (Kanariøyene);
Cantabria; Castilla-La Mancha; Castilla-Leon; Cataluna
(Castilian), Catalunya (Catalan), Catalonha (Aranese)
[Catalonia]; Ceuta; Comunidad Valenciana (Castilian), Valencia
(Valenciana) [Valencian Community]; Extremadura; Galicia; Illes



Balearene (Balearene); La Rioja; Madrid; Melilla; Murcia;
Navarra (Castilian), Nafarroa (Basque) [Navarre]; Pais Vasco
(Castilian), Euskadi (Baskerland) [Baskerland]. Når det gjelder
økonomien til Spania, er viktige industriprodukter tekstiler og
klær (inkludert sko), mat og drikkevarer, metaller og
metallprodukter, kjemikalier, skipsbygging, biler, maskiner
verktøy, turisme, leire og ildfaste produkter, fottøy, legemidler,
medisinsk utstyr. Viktige landbruksprodukter er korn,
grønnsaker, oliven, vindruer, sukkerroer , sitrus; biff, svinekjøtt,
fjærfe, meieriprodukter; fisk. De viktigste eksportvarene er
maskiner, kjøretøy ; matvarer, legemidler, medisiner, andre
forbruksvarer og de viktigste eksportpartnerne er Frankrike
15,2%, Tyskland 11,4%, Italia 7,8%, Storbritannia 7,6%,
Portugal 7%, USA 4,4% (2016). De viktigste importvarene er
Maskiner og utstyr, brensel, kjemikalier, halvfabrikata,
matvarer, forbruksvarer, måleinstrumenter og medisinsk
kontrollinstrumenter og de viktigste importpartnerne er Tyskland
14,7%, Frankrike 12%, Kina 7,1%, Italia 6,7%, Nederland
5,2%, Storbritannia 4,4% (2016). Hvor rik er Spania og hvor
rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $38,200 (2017 anslag). Dette betyr at
levestandarden er god her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 21.1%
(2012 anslag).

Kart over Spania
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Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser
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Sri Lanka

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Sri Lanka.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Sri Lanka. Men la oss starte med landflagget Sri Lanka her:
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Sri Lanka - Oversikt:
Hva bør du vite om Sri Lanka? La oss starte med dette:

Den første singalese kom til Sri Lanka sent på det 6. århundre
f.Kr., sannsynligvis fra Nord-India. Buddhismen ble introdusert
ca 250 f.Kr., Og de første kongedømmene utviklet seg i byene
Anuradhapura (fra ca 200 f.Kr. til ca 1000 AD) og
Polonnaruwa (fra ca. 1070 til 1200). I det 14. århundre
etablerte et sørindisk dynasti et tamilsk rike i Nord-Sri Lanka.
Den portugisiske styrte kystområdene på øya i det 16. århundre
og nederlandsk i det 17. århundre. Øya ble ceded til britene i
1796, ble en kronekoloni i 1802, og ble formelt forent under
britisk styre innen 1815. Som Ceylon ble den uavhengig i 1948;
Navnet ble endret til Sri Lanka i 1972. Herskende spenninger
mellom det singalesiske flertallet og de tamilske separatistene
brøt ut i krigen i 1983. Etter to tiår med kamp, Regjeringen og
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) formaliserte en
våpenhvile i februar 2002 med Norge forhandlinger om
fredsforhandlinger. Både LTTE og regjeringen uoffisielt
opphørte våpenhvile og vold mellom LTTE og regjeringskrefter
styrket i 2006, men regjeringen gjenvarte kontrollen over den
østlige provinsen i 2007. Regjeringen ble offisielt trukket fra
våpenhvileavtalen i januar 2008 og i mai 2009, var restene av
LTTE blitt beseiret. Etter konfliktens slutt har regjeringen vedtatt
et ambisiøst program for økonomiske utviklingsprosjekter,
hvorav mange finansieres med lån fra Kinas regjering. I tillegg til
arbeidet med å rekonstruere sin økonomi, Regjeringen har



resettled mer enn 95% av de sivile flyttet i den siste fasen av
konflikten og utgitt det store flertallet av tidligere LTTE-soldater
fanget av regjeringens sikkerhetsstyrker. Langsom fremgang
fortsetter på mer omstridte og politisk vanskelige saker som å
nå en politisk oppgjør med tamilvalgte representanter og holde
ansvarlig de påstått å ha vært involvert i
menneskerettighetsbrudd og andre misbruk under konflikten.

Geografi av Sri Lanka

Hvor på kloden er Sri Lanka?
Plasseringen av dette landet er Sør-Asia, øy i Det indiske hav,
sør for India. Totalt areal på Sri Lanka er 65,610 km2, hvorav
64,630 km2 er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: mest lavt,
flatt til rullende slett; fjell i sør-sentrale interi. Det laveste punktet
på Sri Lanka er Indisk hav 0 m, det høyeste punktet
Pidurutalagala 2,524 m. Og klimaet er tropisk monsun;
nordøstmonson (desember til mars); sørvestmonson (juni til
oktober).

Innbyggere av Sri Lanka
La oss se hvor mange mennesker bor i Sri Lanka.

Nummeret er: 22,409,381 (7/2017 anslag). Så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Sinhalese 74,9%, Sri



Lankas tamil 11,2%, Sri Lankasmors 9,2%, indisk tamil 4,2%,
andre 0,5% (2012 est.). Hva er språkene i Sri Lanka? Sinhala
(offisielt og nasjonalt språk) 74%, tamil (offisielt og nasjonalt
språk) 18%, andre 8%. Og religioner: buddhistiske (offisielle)
70,2%, hinduistiske 12,6%, muslimske 9,7%, romersk-
katolske 6,1%, andre kristne 1,3%, andre 0,05 % (2012 est.).
Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 32.8 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 76.9 år. Hvor bor folk i Sri Lanka? Her:
Befolkningen er primært konsentrert innenfor en bred våt sone i
sørvest, bysentre langs østkysten og på Jaffna-halvøya i nord.
De store byområdene av Sri Lanka er: Sri Jayewardenepura
Kotte ) 128 000 (2014); Colombo (kapital) 707 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Sri Lanka
Hovedstaden Sri Lanka er Colombo (kommersiell

hovedstad); Sri Jayewardenepura Kotte (administrasjon) og
regjeringen type presidens republikk. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 9 provinser; Sentral, Øst, Nord-
Sentral, Nord-Vest, Sabaragamuwa, Sør, Uva, Vestlig. Når det
gjelder økonomien til Sri Lanka, er viktige industriprodukter
behandling av gummi, te, kokosnøtter, tobakk og andre
landbruksprodukter; telekommunikasjon, forsikring,
bankvirksomhet; turisme, frakt; klær, tekstiler; sement,
petroleum raffinering, informasjonsteknologi tjenester,
konstruksjon. Viktige landbruksprodukter er Ris, sukkerrør ,
korn, pulser, oljefrø, krydder, grønnsaker, frukt, te, gummi,
kokosnøtter; melk, egg, huder, biff; fisk. De viktigste



eksportvarene er tekstiler og klær, te og krydder; gummi
produserer; dyrebare steiner; kokosnøttprodukter, fisk og de
viktigste eksportpartnerne er USA 27,3%, Storbritannia
10,2%, India 7,3%, Tyskland 5%, Italia 4,2% (2016). De
viktigste importvarene er petroleum, tekstiler, maskiner og
transportutstyr, byggematerialer, mineralske produkter, matvarer
og de viktigste importpartnerne er India 21,7%, Kina 12,1%,
UAE 6,1% Singapore 5,9%, Japan 5,4% (2016). Hvor rik er
Sri Lanka og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $13,000 (2017 anslag). Dette
er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 6.7%
(2012 anslag).

Kart over Sri Lanka
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Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Sudan

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Sudan.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Sudan. Men la oss starte med landflagget Sudan her:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Sudan - Oversikt:
Hva bør du vite om Sudan? La oss starte med dette:

Militære regimer som favoriserer islam-orienterte regjeringer har
dominert nasjonalpolitikk siden uavhengighet fra den anglo-
egyptiske samestyrelsen i 1956. Sudan ble involvert i to lange
sivile kriger i løpet av de fleste av det 20. århundre. Disse
konfliktene var forankret i nordområdets økonomiske, politiske
og sosiale dominans av stort sett ikke-muslimske, ikke-arabiske
sørlige sudanesere. Den første borgerkrig avsluttet i 1972, men
en annen brøt ut i 1983. Fredsforhandlinger fikk fart i 2002-04
med signering av flere avtaler. Den endelige nordlige / sørlige
fredsavtalen (CPA), undertegnet i januar 2005, ga sør-
opprørernes autonomi i seks år etterfulgt av en folkeavstemning
om uavhengighet for Sør-Sudan. Folkeavstemningen ble avholdt
i januar 2011 og indikerte overveldende støtte til uavhengighet.
Sør-Sudan ble uavhengig 9. juli 2011. Sudan og Sør-Sudan har
ennå ikke fullt ut iverksatt sikkerhets- og økonomiske avtaler
undertegnet i september 2012 om normalisering av forholdet
mellom de to landene. Den endelige disposisjonen til den
omstridte Abyei-regionen må også avgjøres. Etter Sør-Sudans
uavhengighet brøt konflikt mellom regjeringen og Sudans
People's Liberation Movement-North i sørlige Kordofan og
Blue Nile-statene (sammen kjent som de to områdene), og har
resultert i 1,1 millioner internt fordrevne eller alvorlig berørte
personer som trenger humanitær assistanse. En separat konflikt
brøt ut i den vestlige delen av Darfur i 2003, fortrengte nesten 2



millioner mennesker og forårsaket tusenvis av dødsfall.
Bekjempelse i både de to områdene og Darfur mellom
regjeringsstyrker og opposisjon har i stor grad avtatt, Men de
sivile befolkningene påvirkes av vold på lavt nivå, inkludert
konflikt og banditri mellom tribunene, hovedsakelig et resultat
av svak lovstatsprinsipp. FN og Den Afrikanske Union har i
fellesskap beordret en Darfur-fredsbevarende operasjon
(Unamid) siden 2007. Fredsbevarende tropper har slitt seg for
å takle usikkerhet i Darfur og har blitt stadig mål for angrep fra
væpnede grupper. Sudan har også møtt flyktningstrøm fra
nabolandene, først og fremst Etiopia, Eritrea, Tsjad, Sentral-
Afrika og Sør-Sudan. Væpnet konflikt, dårlig
transportinfrastruktur og nektet tilgang av både regjeringen og
den væpnede opposisjonen har hindret levering av humanitær
bistand til berørte befolkninger. FN og Den Afrikanske Union
har i fellesskap beordret en Darfur-fredsbevarende operasjon
(Unamid) siden 2007. Fredsbevarende tropper har slitt seg for
å takle usikkerhet i Darfur og har blitt stadig mål for angrep fra
væpnede grupper. Sudan har også møtt flyktningstrøm fra
nabolandene, først og fremst Etiopia, Eritrea, Tsjad, Sentral-
Afrika og Sør-Sudan. Væpnet konflikt, dårlig
transportinfrastruktur og nektet tilgang av både regjeringen og
den væpnede opposisjonen har hindret levering av humanitær
bistand til berørte befolkninger. FN og Den Afrikanske Union
har i fellesskap beordret en Darfur-fredsbevarende operasjon
(Unamid) siden 2007. Fredsbevarende tropper har slitt seg for
å takle usikkerhet i Darfur og har blitt stadig mål for angrep fra
væpnede grupper. Sudan har også møtt flyktningstrøm fra



nabolandene, først og fremst Etiopia, Eritrea, Tsjad, Sentral-
Afrika og Sør-Sudan. Væpnet konflikt, dårlig
transportinfrastruktur og nektet tilgang av både regjeringen og
den væpnede opposisjonen har hindret levering av humanitær
bistand til berørte befolkninger. Sudan har også møtt
flyktningstrøm fra nabolandene, først og fremst Etiopia, Eritrea,
Tsjad, Sentral-Afrika og Sør-Sudan. Væpnet konflikt, dårlig
transportinfrastruktur og nektet tilgang av både regjeringen og
den væpnede opposisjonen har hindret levering av humanitær
bistand til berørte befolkninger. Sudan har også møtt
flyktningstrøm fra nabolandene, først og fremst Etiopia, Eritrea,
Tsjad, Sentral-Afrika og Sør-Sudan. Væpnet konflikt, dårlig
transportinfrastruktur og nektet tilgang av både regjeringen og
den væpnede opposisjonen har hindret levering av humanitær
bistand til berørte befolkninger.

Geografi av Sudan

Hvor på kloden er Sudan?
Plasseringen av dette landet er Nordøst-Afrika, grenser til
Rødehavet, mellom Egypt og Eritrea. Totalt areal på Sudan er
1,861,484 km2, hvorav ukjent er land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: generelt flat,
featureless vanlig; ørkenen dominerer nord. Det laveste punktet



på Sudan er Rødehavet 0 m, det høyeste punktet Jabal Marrah
3,042 m. Og klimaet er varmt og tørt; tørr ørken; regntiden
varierer etter region (april til november).

Innbyggere av Sudan
La oss se hvor mange mennesker bor i Sudan. Nummeret

er: 37,345,935 (7/2017 anslag). Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? Sudanesisk arabisk (ca. 70%), Fur, Beja,
Nuba, Fallata. Hva er språkene i Sudan? arabisk (offisiell),
engelsk (offisiell), Nubian, Ta Bedawie, Fu. Og religioner: Sunni
Muslim, liten kristen minoritet. Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 19.9 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 64.4 år.
Hvor bor folk i Sudan? Her: med unntak av et bånd av
bosetning som tilsvarer bredden av Nilen, Nord-Sudan, som
strekker seg inn i den tørre Sahara, er tynt befolket; mer rikelig
vegetasjon og bredere tilgang til vann øker
befolkningsfordelingen i det sørlige, utvidede beboelige området
langs nesten hele grensen med Sør-Sudan; Større
befolkningsområder finnes rundt Khartoum, sørøst mellom Blå
og Hvite Nile elver, og gjennom Sør Darfu. De store
byområdene av Sudan er: Khartoum (hovedstad) 5.129
millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Sudan
Hovedstaden Sudan er Khartoum og regjeringen type

presidens republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 18 stater (wilayat, singular - wilayah); Blå Nilen,



Central Darfur, Øst-Darfur, Gedaref, Gezira, Kassala,
Khartoum, Nord-Darfur, Nord-Kordofan, Nord-Rødehavet,
Nilen, Sennar, Sør-Darfur, Sør-Kordofan, Vest-Darfur, Vest-
Kordofan, Den hvite Nilen. Når det gjelder økonomien til
Sudan, er viktige industriprodukter olje, bomullsgjødsel,
tekstiler, sement, spiselige oljer, sukker, såpe destillasjon, sko,
petroleum raffinering, legemidler, bevegelser, bil / lett
lastebilmontering, fresing. Viktige landbruksprodukter er bomull,
jordnøtter (jordnøtter), sorghum, hirse, hvete, tyggegummi
Arabisk, sukkerrør, kassava (maniok, tapioka ), mango,
papaya, bananer, søte poteter, sesamfrø; animalsk fôr, sau og
annen animalsk. De viktigste eksportvarene er gull; olje og
petroleumsprodukter; bomull, sesam, husdyr, jordnøtter,
tyggegummi arabisk, suga og de viktigste eksportpartnerne er
UAE 42,9%, Saudi Arabia 19,5%, Egypt 15,9% (2016). De
viktigste importvarene er matvarer, ferdigvarer, raffinaderi og
transportutstyr, medisiner, kjemikalier, tekstiler, hvete og de
viktigste importpartnerne er UAE 15,4%, India 11,2 %, Egypt
10,4%, Saudi Arabia 9,2%, Tyrkia 8,9%, Japan 5% (2016).
Hvor rik er Sudan og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $4,600 (2017
anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
46.5% (2009 anslag).

Kart over Sudan
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Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Surinam

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Surinam.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Surinam. Men la oss starte med landflagget Surinam her:
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Surinam - Oversikt:
Hva bør du vite om Surinam? La oss starte med dette:

Først utforsket av spanjolene i 1500-tallet og deretter bosatt av
engelsk i midten av 1700-tallet ble Surinam en nederlandsk
koloni i 1667. Med avskaffelsen av afrikansk slaveri i 1863 ble
arbeidere hentet fra India og Java. Nederland ga koloni
uavhengighet i 1975. Fem år senere ble den sivile regjering
erstattet av et militært regime som snart erklærte Surinam en
sosialistisk republikk. Den fortsatte å utøve kontroll gjennom en
rekke nominelle sivile myndigheter fram til 1987, da
internasjonalt press til slutt tvang et demokratisk valg. I 1990
revolusjonerte militæret sivil lederskap, men en demokratisk
valgt regjering - en fireparts-koalisjon - kom tilbake til makten i
1991. Koalisjonen utvidet til åtte parter i 2005 og regjerte til
august 2010, da velgerne returnerte tidligere militærleder Desire
Bouterse og hans opposisjonskolisjon til makten. President
Bouterse ble gjenvalgt ubestemt i 2015.

Geografi av Surinam



Hvor på kloden er Surinam?
Plasseringen av dette landet er Nord-Sør-Amerika, grenser til
Nord-Atlanterhavet, mellom fransk Guyana og Guyana. Totalt
areal på Surinam er 163,820 km2, hvorav 156,000 km2 er
land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: hovedsakelig bølgende åser;
smal kystnorge med sumpene. Det laveste punktet på Surinam
er unnamed plass i kystsletten -2 m, det høyeste punktet Juliana
Topp 1,230 m. Og klimaet er tropisk; moderert av
handelsvindene,.

Innbyggere av Surinam
La oss se hvor mange mennesker bor i Surinam. Nummeret

er: 591,919 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Hindustani (også kjent som lokalt som
"indianere", deres forfedre emigrert fra Nord-India i den siste
delen av 1800-tallet) 27,4%, "Maroon" (deres afrikanske
forfedre ble ført til landet i 17 og 18 århundre som slaver og
rømt til interiøret) 21,7%, kreolsk (blandet hvit og svart)
15,7%, javanesisk 13,7%, blandet 13,4%, annen 7,6%
uspesifisert 0,6% (2012 est.). Hva er språkene i Surinam?



nederlandsk Tongo (Surinamese, noen ganger kalt Taki-Taki, er
morsmålet til kreoler og mye av den yngre befolkningen og er
blant annet lingua franca), karibisk Hindustani (en dialekt av
hindi), javanesisk. Og religioner: Protestantiske 23,6%,
romersk-katolske 21,6%, muslimske 13,8%, andre kristne
3,2%, winti 1,8%, Jehovas vitne 1,2% , andre 1,7%, ingen
7,5%, uspesifisert 3,2% (2012 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 29.8 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 72.5 år.
Hvor bor folk i Surinam? Her: befolkning konsentrert langs den
kystnære stripen; Resten av landet er tynt befolket. De store
byområdene av Surinam er: Paramaribo (hovedstad) 234 000
(2014).

Regjeringen og økonomien av Surinam
Hovedstaden Surinam er Paramaribo og regjeringen type

presidens republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 10 distrikter (distrikt, singular - distrikt);
Brokopondo, Commewijne, Coronie, Marowijne, Nickerie,
Par, Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini, Wanica. Når det
gjelder økonomien til Surinam, er viktige industriprodukter
bauksitt- og gull gruvedrift, aluminiumoksyd produksjon; olje,
tømmer, matforedling, fiske. Viktige landbruksprodukter er Ris,
bananer, palmekjerner, kokosnøtter, plantains, peanøtter; biff,
kyllinger; reke; Forest Products. De viktigste eksportvarene er
alumina, gull, råolje, tømmer, reker og fisk, ris, bananer og de
viktigste eksportpartnerne er Sveits 28,3%, UAE 27,1%,
Belgia 9,1%, Guyana 9%, USA 4,7% , Trinidad og Tobago



4,5% (2016). De viktigste importvarene er Kapitalutstyr,
petroleum, matvarer, bomull, forbruksvarer og de viktigste
importpartnerne er US 21,2%, Nederland 10,9% Kina 10,5%
Trinidad og Tobago 10,1% St. Lucia 7% 2016. Hvor rik er
Surinam og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her
er BNP per innbygger (PPP): $13,900 (2017 anslag). Dette er
ganske bra. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 70% (2002 anslag).

Kart over Surinam
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Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Swaziland

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Swaziland.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Swaziland. Men la oss starte med landflagget Swaziland her:
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Swaziland - Oversikt:
Hva bør du vite om Swaziland? La oss starte med dette:

Autonomi for svaziene i Sør-Afrika ble garantert av britene i
slutten av 1800-tallet; Uavhengighet ble gitt i 1968. Student- og
arbeidstorg ur 1990-årene presset kong Mswati III, Afrikas
siste absolutte monark, for å gi tillatelse til politisk reform og
større demokrati, selv om han har gått tilbake på disse løftene
de siste årene. En forfatning trådte i kraft i 2006, men politiske
partiers juridiske status ble ikke definert og deres status forblir
uklar. Swaziland har overgått Botswana som land med verdens
høyeste kjente hiv / aids-prevalensrate.

Geografi av Swaziland

Hvor på kloden er Swaziland?
Plasseringen av dette landet er Sør-Afrika, mellom Mosambik
og Sør-Afrika. Totalt areal på Swaziland er 17,364 km2,
hvorav 17,204 km2 er land. Så dette er ganske lite land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
hovedsakelig fjell og åser; Noen moderat skrånende slett. Det
laveste punktet på Swaziland er Stor Usutu-elv 21 m, det



høyeste punktet Emlembe 1 862 m. Og klimaet er varierer fra
tropisk til nært temperert.

Innbyggere av Swaziland
La oss se hvor mange mennesker bor i Swaziland.

Nummeret er: 1,467,152. Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? afrikansk 97%, europeisk 3%. Hva er
språkene i Swaziland? engelsk (offisiell, brukt til offentlig
virksomhet), siSwati (offisiell). Og religioner: Kristen 90%
(sionistisk - en blanding av kristendom og innfødt tilbedelse -
40%, romersk-katolske 20%, andre 30% - inkluderer
anglikansk, metodist, mormon, Jehovas vitne), muslimsk 2%,
andre 8% , Buddhistisk, hinduistisk, innfødte religionist, jødisk)
(2015 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 21.7 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 52.1 år. Hvor bor folk i
Swaziland? Her: grunn av sitt fjellrike terreng, er
befolkningsfordelingen ujevn over hele landet og konsentrerer
seg hovedsakelig i daler og slett. De store byområdene av
Swaziland er: Mbabane (hovedstad) 66.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Swaziland
Hovedstaden Swaziland er Mbabane (administrativ kapital);

Lobamba (kongelig og lovlig kapital) og regjeringen type
absolutt monarki. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 4 regioner; Hhohho, Lubombo, Manzini,
Shiselweni. Når det gjelder økonomien til Swaziland, er viktige
industriprodukter konsentrater, geiter , kull, skogbruk, sukker



bearbeiding, tekstiler og klær Sør-Afrika 87,1%, Namibia 4%
(2016) motorkjøretøyer, maskiner, transportutstyr, bearbeiding,
tekstiler og klær. Viktige landbruksprodukter er Sukkerrør,
mais, bomull, sitrus, ananas, storfe, geiter,. De viktigste
eksportvarene er konsentrater, sukker, tømmer, bomullsgarn,
kjøleskap , matvarer, petroleumsprodukter, kjemikalier Sør-
Afrika 60,3%, Kina 5,3%, Mosambik 5,1% (2016) og de
viktigste eksportpartnerne er . De viktigste importvarene er og
de viktigste importpartnerne er . Hvor rik er Swaziland og hvor
rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $9,900 (2017 anslag). Dette er ganske lavt
antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 63% (2010 anslag).

Kart over Swaziland
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Sverige

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Sverige.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Sverige. Men la oss starte med landflagget Sverige her:
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Sverige - Oversikt:
Hva bør du vite om Sverige? La oss starte med dette: En

militær makt i det 17. århundre, har Sverige ikke deltatt i noen
krig i to århundrer. En væpnet nøytralitet ble bevart i begge
verdenskrig. Sveriges langvarige økonomiske formel for et
kapitalistisk system som var blandet med velfungerende
elementer ble utfordret på 1990-tallet av høy ledighet og i
2000-02 og 2009 av de globale økonomiske nedgangene, men
finanspolitisk disiplin de siste årene har gitt landet mulighet til å
vær økonomiske vagaries. Sverige kom til EU i 1995, men
publikum avviste innføringen av euroen i en folkeavstemning i
2003.

Geografi av Sverige

Hvor på kloden er Sverige?
Plasseringen av dette landet er Nord-Europa, grenser til
Østersjøen, Bottenviken, Kattegat og Skagerrak, mellom
Finland og Norge. Totalt areal på Sverige er 450,295 km2,
hvorav 410,335 km2 er land. Så dette er ganske stort land.



Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
hovedsakelig flat eller forsiktig rullende lavlandet; fjell i vest. Det
laveste punktet på Sverige er gjenvunnet Bay of Hammarsjon,
nær Kristianstad -2,4 m, det høyeste punktet Kebnekaise 2.111
m. Og klimaet er temperert i sør med kaldt, overskyet vintre og
kule, delvis skyet somre; subarctic i nord,.

Innbyggere av Sverige
La oss se hvor mange mennesker bor i Sverige. Nummeret

er: 9,960,487 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? urbefolkning: svenskere med finske
og samiske minoriteter; De fleste vanlige opprinnelsesland blant
innvandrere: Finland, Syria, Irak, Polen, Iran. Hva er språkene i
Sverige? Svensk (offisiell) Svensk. Og religioner: kirke
(lutherske) 63%, andre (inkluderer romersk-katolske,
ortodokse, baptistiske, muslimske, jødiske og buddhistiske)
17% 2016 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 41.2 år.
Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 82.1 år. Hvor bor folk
i Sverige? Her: fleste sverige bor i sør der klimaet er mildere og
det er bedre tilkobling til fastlandet i Europa; befolkningsklynger
finnes langs hele den baltiske kysten i øst;. De store
byområdene av Sverige er: Nordområdets indre områder forblir
tett befolkede Stockholm (hovedstaden) 1.486 millioner
(2015).

Regjeringen og økonomien av Sverige
Hovedstaden Sverige er Stockholm og regjeringen type



parlamentarisk konstitusjonell monarki. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 21 fylker (lan, entall og flertall);
Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Gotland, Halland, Jämtland,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Orebro,
Östergötland, Skåne, Södermanland, Stockholm, Uppsala,
Varmland, Västerbotten, Västernorrland, Vastmanland, Vastra
Gotaland. Når det gjelder økonomien til Sverige, er viktige
industriprodukter og stål, presisjonsutstyr (lagre, radio og
telefondeler, bevegelser), trepulp og papirprodukter,
bearbeidede matvarer, motorvogner. Viktige
landbruksprodukter er bygg, hvete, sukkerroer; kjøtt,
melkejern. De viktigste eksportvarene er maskineri 35%,
kjøretøyer, papirprodukter, papirmasse og tre, jern- og
stålprodukter, kjemikalier (2012 est.) og de viktigste
eksportpartnerne er Tyskland 10,6%, Norge 10,4%, USA
7,3%, Danmark 7%, Finland 6,8%, Storbritannia 6%,
Nederland 5,4%, Belgia 4,7%, Frankrike 4,4% (2016). De
viktigste importvarene er maskiner, petroleum og
petroleumsprodukter, kjemikalier, motorvogner, jern og stål;
matvarer, klær og de viktigste importpartnerne er Tyskland
18,8%, Nederland 8,2%, Norge 7,8%, Danmark 7,6%, Kina
5,6%, Storbritannia 5,2%, Belgia 4,6%, Finland 4,5%,
Frankrike 4,1%. Hvor rik er Sverige og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$51,300 (2017 anslag). Dette betyr at folk er rike i
gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et



viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 15%
(2014 anslag).

Kart over Sverige
 





Vi anbefaler
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Sveits

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Sveits.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
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Sveits. Men la oss starte med landflagget Sveits her:
 

Sveits - Oversikt:
Hva bør du vite om Sveits? La oss starte med dette: Det

sveitsiske forbund ble grunnlagt i 1291 som en defensiv allianse
blant tre kantoner. I de følgende årene kom andre lokaliteter
sammen med de opprinnelige tre. Det sveitsiske forbund sikret
sin uavhengighet fra det hellige romerske riket i 1499. En
konstitusjon av 1848, senere endret i 1874, erstattet
konføderasjonen med en sentralisert føderal regjering. Sveits
suverenitet og nøytralitet har lenge blitt æret av de store
europeiske kreftene, og landet var ikke involvert i noen av de to
verdenskrigene. Den politiske og økonomiske integrasjonen av
Europa i løpet av det siste halve århundre, samt Sveits rolle i
mange FN og internasjonale organisasjoner, har styrket Sveits
bånd med sine naboer. Landet ble imidlertid ikke officielt
medlem av FN til 2002.

Geografi av Sveits

Hvor på kloden er Sveits?



Plasseringen av dette landet er Sentral-Europa, øst for
Frankrike, nord for Italia. Totalt areal på Sveits er 41,277 km2,
hvorav 39,997 km2 er land. Så dette er ikke et stort land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
meste fjell (Alpene i sør, Jura i nordvest) med et sentralt platå
av bølgende åser, sletter og store innsjøer. Det laveste punktet
på Sveits er Lago Maggiore 195 m, det høyeste punktet
Dufourspitze 4.634 m. Og klimaet er temperert, men varierer
med høyde; kaldt, overskyet, regnfullt / snøhvit vintre; Kule til
varme, overskyet, fuktige somre med sporadisk dusj for det.

Innbyggere av Sveits
La oss se hvor mange mennesker bor i Sveits. Nummeret

er: 8,236,303 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? tysk 65%, fransk 18%, italiensk
10%, romansk 1%, andre 6%. Hva er språkene i Sveits? Tysk
(eller sveitsisk tysk) (offisiell) 63%, fransk (offisiell) 22,7%,
italiensk (offisiell) 8,1%, engelsk 4,9%, portugisisk 3,7%,
albansk 3%, serbisk kroatisk 2,4%, spansk 2,2%, romansk
offisielle) 0,5%, andre 7,1%. Og religioner: romersk-katolske
37,3%, protestantiske 24,9%, andre kristne 5,8%, muslimske
5,1%, andre 1,4%, jødiske 0,2%, ingen 23,9%, uspesifiserte
1,3% (2015 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 42.4 år.
Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 82.6 år. Hvor bor folk
i Sveits? Her: Befolkningsfordeling tilsvarer høyde med de
nordlige og vestlige områdene langt mer befolket; de høyere



Alpene i. De store byområdene av Sveits er:
sørgrenseoppgjøret Zürich 1 246 millioner; BERN (hovedstad)
358 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Sveits
Hovedstaden Sveits er Bern og regjeringen type Føderal

republikk (formelt konfederasjon). La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 26 kantoner (kantoner, singular -
kanton på fransk; cantoni, singular - kantone på italiensk;
Kantone, singular - Kanton på tysk); Aargau, Appenzell
Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft,
Basel-Stadt, Berne / Bern, Fribourg / Freiburg, Geneve, Glarus,
Graubünden / Grigioni / Grischun, Jura, Luzern, Neuchâtel,
Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen, Schwyz ,
Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri, Valais / Wallis, Vaud, Zug,
Zuerich. Når det gjelder økonomien til Sveits, er viktige
industriprodukter maskiner, kjemikalier, klokker, tekstiler,
presisjonsinstrumenter, turisme, bank, forsikring, legemidler.
Viktige landbruksprodukter er , frukt, grønnsaker; kjøtt, egg,
meieriprodukter. De viktigste eksportvarene er maskineri,
kjemikalier, metaller, klokker, landbruksprodukter og de
viktigste eksportpartnerne er Tyskland 14,4%, USA 12,1%,
UK 10,7%, Kina 9%, Hong Kong 6,1%, Frankrike 5,8%,
Italia 4,9%, India 4,8% (2016). De viktigste importvarene er
maskineri, kjemikalier, kjøretøy metaller; landbruksprodukter,
tekstiler og de viktigste importpartnerne er Tyskland 19,4%,
USA 9%, Italia 7,4%, Storbritannia 7,1%, UAE 6,2%,
Frankrike 6,1%, Kina 4,7% (2016). Hvor rik er Sveits og hvor
rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per



innbygger (PPP): $61,400 (2017 anslag). Dette betyr at folk er
rike i gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 6.6%
(2014 anslag).

Kart over Sveits
 

Vi anbefaler
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Syria

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Syria.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Syria. Men la oss starte med landflagget Syria her:
 

Syria - Oversikt:
Hva bør du vite om Syria? La oss starte med dette: Etter

første verdenskrig kjøpte Frankrike et mandat over den
nordlige delen av det tidligere osmanske riket Syria.
Franskmenn administrerte området som Syria til å gi det
uavhengighet i 1946. Det nye landet manglet politisk stabilitet og
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opplevde en rekke militære kupper. Syria forenet med Egypt i
februar 1958 for å danne De forente arabiske republikk. I
september 1961 separerte de to enhetene, og den syriske
arabiske republikken ble gjenopprettet. I den arabiske-israelske
krigen fra 1967 mistet Syria Golan Heights-regionen til Israel. I
løpet av 1990-tallet holdt Syria og Israel sporadisk, men
mislykkede, fredsforhandlinger om retur. I november 1970 tok
Hafiz al-ASAD, et medlem av det sosialistiske partiet og
minoritets-Alawi-sekten, makten i et blodløst kupp og bragte
politisk stabilitet i landet. Etter president Hafiz al-ASADs død
ble hans sønn, Bashar al-ASAD, godkjent som president ved
folkeavstemning i juli 2000. Syriske tropper - stasjonert i
Libanon siden 1976 i en åpenbar fredsbevarende rolle - ble
trukket tilbake i april 2005. Under I juli-august 2006-konflikten
mellom Israel og Hizballah sendte Syria sine militære styrker på
vakt, men grep ikke direkte på vegne av sin allierte Hizballah. I
mai 2007 ble Bashar al-ASADs andre periode som president
godkjent av folkeavstemning. På grunn av store opprør som
begynte andre steder i regionen, og forsterket av flere sosiale og
økonomiske faktorer, tok protester mot motstandsforstyrrelser
først i den sørlige provinsen Dar'a i mars 2011 med
demonstranter som ber om opphevelse av den restriktive
nødlov som tillater arrestasjoner uten lade, legalisering av
politiske partier og fjerning av korrupte lokale tjenestemenn.
Demonstrasjoner og voldelig uro spredt over Syria med
størrelsen og intensiteten av protester fluktuerende. Regjeringen
reagerte på uro med en blanding av innrømmelser - inkludert
opphevelse av nødlov, nye lover som tillater nye politiske



partier, og liberalisering av lokale og nasjonale valg - og med
militær makt og opphold. Regjeringens innsats for å kutte uro
og væpnet motstandsaktivitet førte til utvidede sammenstøt
mellom regjeringsstyrker, deres allierte og opposisjonister.
Internasjonalt press på ASAD-regimet intensivert etter slutten
av 2011, da den arabiske ligaen, EU, Tyrkia og USA utvidet
økonomiske sanksjoner mot regimet og de enhetene som støtter
det. I desember 2012, den syriske nasjonale koalisjonen, ble
anerkjent av mer enn 130 land som den eneste legitime
representanten for det syriske folket. I september 2015 lanserte
Russland et militært inngrep på vegne av ASAD-regimet, og
regjeringsjusterte styrker gjenviste Aleppo-byen i desember
2016, og skiftet konflikten i regimets favør. Politiske
forhandlinger mellom regjeringen og opposisjonsdelegasjonene
på FN-sponsede Genève-konferanser siden 2014 har ikke
klart å gi en løsning på konflikten. Russland, Iran og Tyrkia
siden begynnelsen av 2017 har holdt forhandlinger i Astana for
å etablere de-eskaleringssoner for å redusere vold i Syria, og
Russland har også begynt å presse på politiske forhandlinger i
Sochi. Uroligheter fortsetter i Syria, og ifølge et FN-estimat fra
april 2016 var dødsfallet blant syriske regjeringskrefter,
opposisjonskrefter og sivile over 400.000.

Geografi av Syria



Hvor på kloden er Syria? Plasseringen
av dette landet er Midtøsten, grenser til Middelhavet, mellom
Libanon og Tyrkia. Totalt areal på Syria er 185,180 km2,
hvorav 183,630 km2 er land. Så dette er ikke et stort land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
primært semiarid og ørkenplatå; smal kystnett; fjell i vest. Det
laveste punktet på Syria er unnamed plassering i nærheten av
Tiberiasjøen -208 m, det høyeste punktet Mount Hermon
(Jabal a-Shayk) 2.814 m. Og klimaet er meste ørkenen; varme,
tørre, solrike somre (juni til august) og milde, regnfulle vintre
(desember til februar) langs kysten; kaldt vær med snø eller sleit
regelmessig i Damaskus.

Innbyggere av Syria
La oss se hvor mange mennesker bor i Syria. Nummeret er:

18,028,549 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? arabisk 90,3%, kurdisk, armensk
og andre 9,7%. Hva er språkene i Syria? arabisk (offisiell),
kurdisk, armensk, Aramaic, Circassian, fransk, engelsk. Og
religioner: muslimsk 87% (offisiell, inkluderer sunni 74% og
Alawi, Ismaili og Shia 13%), kristen 10% (inkluderer
ortodokse, uniater og nestorianer), druer 3%, jødisk Damaskus



og Aleppo). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 24.3 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 75.1 år. Hvor bor folk i Syria?
Her: betydelig befolkningstetthet langs Middelhavskysten; større
konsentrasjoner funnet i de store byene Damaskus, Aleppo
(landets største by) og Hims (Homs); mer enn halvparten av
befolkningen bor i kystlinjen, provinsen Halab og elven Eufrat-
dalen. De store byområdene av Syria er: Aleppo 3.562
millioner; Damaskus (kapital) 2.566 millioner; Hims (Homs) 1
641 millioner; Hamah 1,237 millioner; Lattakia 781 000
(2015).

Regjeringen og økonomien av Syria
Hovedstaden Syria er Damaskus og regjeringen type

presidentrepublikk; høyt autoritært regime. La oss ta en titt på
de administrative divisjonene - 14 provinser (muhafazat, singular
- muhafazah); Al Hasakah, Al Ladhiqiyah (Latakia), Al
Qunaytirah, Ar Raqqah, Som Suwayda, Dar'a, Dayr az Zawr,
Dimashq (Damaskus), Halab, Hamah, Hims (Homs), Idlib, Rif
Dimashq (Damaskus Countryside) Tartus. Når det gjelder
økonomien til Syria, er viktige industriprodukter , tekstiler,
matvareindustri, drikkevarer, tobakk, fosfat bergverksgruve,
sement, oljefrø knusing, bilmontering. Viktige
landbruksprodukter er Hvete, bygg, bomull, linser, kikærter,
oliven, sukkerroer; oksekjøtt, fårekjøtt, egg, fjærfe, melkolje.
De viktigste eksportvarene er råolje, mineraler,
petroleumsprodukter, frukt og grønnsaker, bomullsfibre,
tekstiler, klær, kjøtt og levende dyr, hvete og de viktigste



eksportpartnerne er Libanon 34,6%, Jordan 11,6%, Kina
9,4%, Tyrkia 8,2%, Irak 7,7%, Tunisia 4,9% ). De viktigste
importvarene er maskiner og transportutstyr, elektriske
maskiner, mat og husdyr, metall og metallprodukter, kjemikalier
og kjemiske produkter, plast, garn, pape og de viktigste
importpartnerne er Russland 22%, Tyrkia 20%, Kina 11,3%
(2016). Hvor rik er Syria og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $2,900 (2015
anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
82.5% (2014 anslag).

Kart over Syria
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Taiwan

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Taiwan.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Taiwan. Men la oss starte med landflagget Taiwan her:
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Taiwan - Oversikt:
Hva bør du vite om Taiwan? La oss starte med dette: Først

ble bebodd av austronesiske folk, ble Taiwan hjem for Han-
innvandrere som begynte i slutten av Ming-dynastiet (17.
århundre). I 1895 tvang militær nederlag Kinas Qing-dynasti til
å cede Taiwan til Japan, som deretter styrte Taiwan i 50 år.
Taiwan kom under kinesisk nasjonalistisk (Kuomintang, KMT)
kontroll etter andre verdenskrig. Med den kommunistiske
seieren i den kinesiske borgerkrigen i 1949 flyktet den
nasjonalistiske kontrollerte republikken Kina-regjeringen og 2
millioner nasjonalister til Taiwan og fortsatte å hevde å være den
legitime regjeringen for fastlandet Kina og Taiwan basert på en
1947 grunnlov utarbeidet for alle av Kina. Inntil 1987 regjerte
den nasjonalistiske regjeringen imidlertid Taiwan under en
borgerkrigserklæringserklæring som daterte til 1948. Fra 1970-
tallet, Nasjonalistiske myndigheter begynte gradvis å innlemme
den innfødte befolkningen i den styrende strukturen utover det
lokale nivået. Demokratiseringsprosessen utvidet seg raskt på
1980-tallet, noe som førte til den ulovlige grunnleggingen av
Taiwans første oppositionsparti (Det demokratiske progressive
partiet eller DPP) i 1986 og løftingen av krigsretten det følgende
året. Taiwan holdt valgvalg i 1992, den første i over førti år, og
det første direkte presidentvalget i 1996. I 2000 presidentvalget
gikk Taiwan sin første fredelige overføring av makt med KMT-
tapet til DPP og etterpå opplevde to ekstra demokratiske



Overføringer av makt i 2008 og 2016. Gjennom denne
perioden økte øya, ble en av Østasias økonomiske "Tigre" og
etter 2000 ble en stor investor i fastlands-Kina som
tverrstroppene ble modnet. De dominerende politiske
problemene fortsetter å være økonomisk reform og vekst, samt
styring av følsomme relasjoner mellom Taiwan og Kina.

Geografi av Taiwan

Hvor på kloden er Taiwan?
Plasseringen av dette landet er Øst-Asia, øyene grenser til Øst-
Kinahavet, Filippinskehavet, Sør-Kinahavet og Taiwansundet,
nord for Filippinene, utenfor den sørøstlige kysten av Kina.
Totalt areal på Taiwan er 35,980 km2, hvorav 32,260 km2 er
land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: østlige to tredjedeler for det
meste robuste fjell; flatt til forsiktig rullende sletter i vest. Det
laveste punktet på Taiwan er Sør-Kinahavet 0 m, det høyeste
punktet Yu Shan 3 952 m. Og klimaet er tropisk; marine;
regntiden under sørvestmonson (juni til august); vedvarende og
omfattende skyhet alle ja.

Innbyggere av Taiwan
La oss se hvor mange mennesker bor i Taiwan. Nummeret

er: 23,508,428 (7/2017 anslag). Så mange mennesker bor her.



Hvem bor her? mer enn 95% Han-kinesisk (inkludert Hoklo,
som komponerer ca 70% av Taiwans befolkning, Hakka og
andre grupper med opprinnelse i fastlands-Kina), 2,3% urfolks-
malaysisk-polynesiske folk. Hva er språkene i Taiwan?
Mandarin kinesisk (offisiell), taiwansk (Min), Hakka dialekter.
Og religioner: Buddhistiske 35,3%, taoistiske 33,2%, kristne
3,9%, taoistiske eller konfucianske folkeligistiske ca. 10%,
ingen eller uspesifiserte 18,2% (2005 est.). Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 40.7 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 80.2 år. Hvor bor folk i Taiwan? Her: Distribusjon viser
et perifer kystoppgjørsmønster med største befolkning på nord
og vestkysten. De store byområdene av Taiwan er: Taipei
(hovedstaden) 2.666 millioner; Kaohsiung 1 523 millioner;
Taichung 1.225 millioner; Tainan 815,000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Taiwan
Hovedstaden Taiwan er Taipei og regjeringen type

halvpresidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - omfatter hovedøya Taiwan, pluss mindre øyer i
nærheten og utenfor kysten av Kinas Fujian-provinsen; Taiwan
er delt inn i 13 fylker (xian, singular og flertall), 3 byer (shi,
singular og flertall) og 6 spesielle kommuner direkte under
jurisdiksjonen til Executive Yuan. Når det gjelder økonomien til
Taiwan, er viktige industriprodukter elektronikk,
kommunikasjon og informasjonsteknologi produkter, petroleum
raffinering, kjemikalier, tekstiler, jern og stål, maskiner, sement,
matvareindustrien, kjøretøy, forbrukerprodukter, legemidler.



Viktige landbruksprodukter er Ris, grønnsaker, frukt, te,
blomster; griser, fjærfe; fiske. De viktigste eksportvarene er
halvledere, petrokjemikalier, bil / auto deler, skip, trådløs
kommunikasjonsutstyr, flatskjermdisplayer, stål, elektronikk,
plast, datamaskiner og de viktigste eksportpartnerne er dette er
ukjent. De viktigste importvarene er olje / petroleum,
halvledere, naturgass, kull, stål, datamaskiner, trådløst
kommunikasjonsutstyr, biler, fine kjemikalier, tekstiler og de
viktigste importpartnerne er dette er ukjent. Hvor rik er Taiwan
og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $49,800 (2017 anslag). Dette betyr at
folk er rike i gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 1.5%
(2012 anslag).

Kart over Taiwan
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Tadsjikistan - Oversikt:
Hva bør du vite om Tadsjikistan? La oss starte med dette:

Tadsjikiske folket kom under russisk regjering i 1860- og
1870-tallet, men Russlands grep på Sentral-Asia svekket seg
etter revolusjonen fra 1917. Bands urinske guerrillaer (kalt
"basmachi") fiercely angrepet bolsjevikisk kontroll av området,
som ikke ble fullstendig gjenopprettet til 1925. Tadsjikistan ble
først opprettet som en autonom republikk i Usbekistan i 1924,
men Sovjetunionen utpekte Tadsjikistan en egen republikk i
1929 og overførte den til mye av dagens Sughd-provins.
Etniske uzbeks danner et betydelig minoritet i Tadsjikistan, og
etniske tadsjikere en enda større minoritet i Usbekistan.
Tadsjikistan ble uavhengig i 1991 etter Sovjetunionens
oppbrudd, og opplevde en borgerkrig mellom regionale
fraksjoner fra 1992 til 1997. Tadsjikistan har utholdt flere
innenlandske sikkerhetshendelser siden 2010, inkludert væpnet
konflikt mellom regjeringsstyrker og lokale sterkmenn i Rasht-
dalen og mellom regjeringskrefter og kriminelle grupper i
Gorno-Badakhshan Autonomt Oblast. I september 2015
tilbakeviste regjeringens sikkerhetsstyrker angrep ledet av en
tidligere høytstående tjenestemann i Forsvarsdepartementet.
President Emomali Rahmon, som kom til makten under
borgerkriget, brukte angrepene til å forby det politiske
oppositionspartiet i Tadsjikistan. I mai 2016 styrket Rahmon sin
posisjon ved å ha utpekt "Leader of the Nation" med
ubegrensede vilkår og livslang immunitet gjennom



konstitusjonelle endringer som ble ratifisert i en folkeavstemning.
Folkeavstemningen senket også den minste alderen som var
nødvendig for å lede president fra 35 til 30, noe som ville gjøre
Rahmons sønn Rustam Emomali, kvalifisert til å lede president i
2020. Landet er fortsatt de fattigste i det tidligere sovjetiske
sfæren. Tadsjikistan ble medlem av WTO i mars 2013.
Imidlertid fortsetter økonomien å møte store utfordringer, blant
annet avhengighet av overføringer fra tadsjikere som arbeider i
Russland, gjennomgripende korrupsjon og opiathandel fra
nabolandet i Afghanistan.

Geografi av Tadsjikistan

Hvor på kloden er Tadsjikistan?
Plasseringen av dette landet er Sentral-Asia, vest for Kina, sør
for Kirgisistan. Totalt areal på Tadsjikistan er 144,100 km2,
hvorav 141,510 km2 er land. Så dette er ikke et stort land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
fjellrike region dominert av Trans-Alay Range i nord og Pamirs i
sørøst; vestlig Ferganadalen i nord, Kofarnihon og Vakhsh daler
i vest. Det laveste punktet på Tadsjikistan er Syr Darya
(Sirdaryo) 300 m, det høyeste punktet Qullai Ismoili Somoni
7495 m. Og klimaet er breddegrad kontinentale, varme somre,
milde vintre; Semiarid til Polar i Pamir Mountains.



Innbyggere av Tadsjikistan
La oss se hvor mange mennesker bor i Tadsjikistan.

Nummeret er: 8,468,555 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? Tajik 84,3%, usbekiske
13,8% (inkluderer Lakai, Kongrat, Katagan, Barlos, yüz),
andre 2% (inkluderer kirgisere, russisk, turkmensk, tatarisk,
Arab) (2010 est.). Hva er språkene i Tadsjikistan? Tajik
(offisiell ) Russisk mye brukt i regjeringen og virksomheten. Og
religioner: Sunni Muslim 85%, Shia Muslim 5%, andre 10%
(2003 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 24.5 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 68.1 år. Hvor bor folk i
Tadsjikistan? Her: Landets befolkning er konsentrert i lavere
høyder, med kanskje like mye som 90% av befolkningen bor i
daler; samlet tetthet øker fra øst til vest. De store byområdene
av Tadsjikistan er: Dushanbe (hovedstaden) 822 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Tadsjikistan
Hovedstaden Tadsjikistan er Dushanbe og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 2 provinser (viloyatho, singular - viloyat), 1
autonom provins (viloyati mukhtor), 1 hovedstadsregion
(viloyati poytakht) og 1 område referert til som distrikt under
republikkens administrasjon; Dushanbe, Khatlon
(Qŭrghonteppa), Kŭhistoni Badakhshon [Gorno-Badakhshan]
(Khorugh), Nohiyahoi Tobei Jumhuri, Sughd (Khujand). Når
det gjelder økonomien til Tadsjikistan, er viktige



industriprodukter aluminium, sement, vegetabilsk olje. Viktige
landbruksprodukter er Bomull, korn, frukt, druer, grønnsaker;
kull, sauer, geiter. De viktigste eksportvarene er aluminium,
elektrisitet, bomull, frukt, vegetabilsk olje, tekstiler og de
viktigste eksportpartnerne er Tyrkia 27,8%, Russland 15,6%,
Kina 14,7%, Sveits 9,8%, Iran 6,5% Algerie 6,5%, Italia 5,8%
(2016). De viktigste importvarene er petroleumsprodukter,
aluminiumoksyd, maskiner og utstyr, matvarer og de viktigste
importpartnerne er Russland 31,2%, Kina 13,9%, Kasakhstan
12,8%, Usbekistan 5,2%, Iran 5,1% (2016). Hvor rik er
Tadsjikistan og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $3,100 (2017 anslag). Dette
er et svært lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 31.5%
(2016 anslag).

Kart over Tadsjikistan
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Tanzania - Oversikt:
Hva bør du vite om Tanzania? La oss starte med dette:

Kort tid etter å oppnå uavhengighet fra Storbritannia i
begynnelsen av 1960-tallet, fusjonerte Tanganyika og Zanzibar
til å danne Den forente republikken Tanzania i 1964.
Enpartsregelen avsluttet i 1995 med de første demokratiske
valgene som ble holdt i landet siden 1970-tallet. Zanzibis
halvautonomiske status og populær opposisjon førte til fire
omstridte valg siden 1995, som regjeringspartiet vant til tross
for internasjonale observatørers krav om å avgi
uregelmessigheter.

Geografi av Tanzania

Hvor på kloden er Tanzania?
Plasseringen av dette landet er Øst-Afrika, grenser til Det
indiske hav, mellom Kenya og Mosambik. Totalt areal på
Tanzania er 947,300 km2, hvorav 885,800 km2 er land. Så
dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: slett langs kysten; sentrale platået;



høylandet i nord, sør. Det laveste punktet på Tanzania er indisk
hav 0 m, det høyeste punktet Kilimanjaro 5,895 m (høyeste
punkt i Afrika). Og klimaet er varierer fra tropisk langs kysten
til temperert i høylandet.

Innbyggere av Tanzania
La oss se hvor mange mennesker bor i Tanzania. Nummeret

er: 53,950,935. Så mange mennesker bor her. Hvem bor her?
fastlandet - afrikansk 99% (hvorav 95% er bantu bestående av
mer enn 130 stammer), andre 1% (bestående av asiatiske ,
Europeisk og arabisk); Zanzibar - arabisk, afrikansk, blandet
arabisk og afrikansk. Hva er språkene i Tanzania? Kiswahili
eller Swahili (offisielt), Kiunguja, engelsk (offisielt, primært
språk for handel, administrasjon og høyere utdanning), arabisk
(mye talt i Zanzibar), mange lokale språk. Og religioner: kristne
61,4%, muslimske 35,2% , folkelig religion 1,8%, andre 0,2%,
unaffiliated 1,4%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 17.7 år.
Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 62.6 år. Hvor bor folk
i Tanzania? Her: det største og mest folkerike østafrikanske
landet; befolkningsfordeling er ekstremt ujevn, men større
befolkningsklynger forekommer i den nordlige halvdelen av
landet og langs østkysten. De store byområdene av Tanzania er:
DAR ES Salaam (hovedstaden) 5.116 millioner; Mwanza
838,000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Tanzania
Hovedstaden Tanzania er Dodoma (lovkapital), Dar es



Salaam (administrativ kapital); notat - Dodoma ble utpekt
nasjonal hovedstad i 1996 og fungerer som møtested for
nasjonalforsamlingen; Dar es Salaam forblir de facto
hovedstaden, landets største by og kommersielle sentrum, og
stedet for de utøvende avdelinger og diplomatisk
representasjon; Regjeringen hevder at det vil fullføre
overføringen av utøvende filial til Dodoma innen 2020 og
regjeringen type presidens republikk. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 30 regioner; Arusha, Dar es
Salaam, Dodoma, Geita, Iringa, Kagera, Kaskazini Pemba
(Pemba Nord), Kaskazini Unguja (Zanzibar North), Katavi,
Kigoma, Kilimanjaro, Kusini Pemba (Pemba Sør), Kusini
Unguja (Zanzibar Central / Sør) Lindi, Manyara, Mara, Mbeya,
Mjini Magharibi (Zanzibar Urban / West), Morogoro, Mtwara,
Mwanza, Njombe, Pwani (Kyst), Rukwa, Ruvuma, Shinyanga,
Simiyu, Singida, Tabora, Tanga. Når det gjelder økonomien til
Tanzania, er viktige industriprodukter landbruksprodukter
(sukker, øl, sigaretter, sisal garn); gruvedrift (diamanter, gull og
jern), salt, soda; sement, oljeraffinering, sko, klær, treprodukter,
befruktning. Viktige landbruksprodukter er kaffe, sisal, te,
bomull, pyretrum (insektsmiddel laget av krysantemum),
cashewnøtter, tobakk, nelliker, mais, hvete, kassava (maniok,
tapioka), bananer, frukt, grønnsaker; storfe, sauer, geiter. De
viktigste eksportvarene er gull, kaffe, cashewnøtter, produserer,
bomull og de viktigste eksportpartnerne er Sveits 15,1%, India
13,8%, Sør-Afrika 12,4%, Kina 7%, Kenya 6,2% ,
Demokratiske Republikken Kongo 5,7%, Belgia 5,6% (2016).
De viktigste importvarene er forbruksvarer, maskiner og



transportutstyr, industrielle råvarer, råolje og de viktigste
importpartnerne er Kina 20,7%, India 18,1%, UAE 7,5%,
Sør-Afrika 6%, Japan 4,7% 2016). Hvor rik er Tanzania og
hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $3,300 (2017 anslag). Dette er et svært
lavt antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 22.8% (2015 anslag).

Kart over Tanzania
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Thailand - Oversikt:
Hva bør du vite om Thailand? La oss starte med dette: Et

enhetlig thailandsk rike ble etablert i midten av 1400-tallet.
Kjent som Siam til 1939, er Thailand det eneste Sørøst-
asiatiske landet som aldri har blitt kolonisert av en europeisk
makt. En blodløs revolusjon i 1932 førte til etableringen av et
konstitusjonelt monarki. I allianse med Japan under andre
verdenskrig ble Thailand blitt en alliert av USA-traktat i 1954
etter å ha sendt tropper til Korea og senere slått sammen med
USA i Vietnam. Thailand siden 2005 har opplevd flere runder
av politisk uro, inkludert et militærkupp i 2006, som utgjorde da
statsminister Thaksin Chinnawat, etterfulgt av store street
protester av konkurrerende politiske fraksjoner i 2008, 2009
og 2010. Thaksins yngste søster, Yinglak Chinnawat, i 2011
ledet Puea Thai Party til en valgvinne og antok kontroll over
regjeringen. Et teltamnesty-faktura for personer involvert i street
protester, endret i siste øyeblikk for å inkludere alle politiske
forbrytelser - inkludert alle overbevisninger mot Thaksin -
utløste måneder av store anti-regjering protester i Bangkok
begynner i november 2013. I begynnelsen av mai 2014, Yinglak
ble fjernet fra kontoret av Konstitusjonsdomstolen og i slutten
av mai 2014 arrangerte den kongelige thailandske hæren, ledet
av Royal Thai Army Gen. Prayut Chan-ocha, et kupp mot
oppsynsregeringen. Prayut ble utnevnt til statsminister i august
2014. Den midlertidige militære regjeringen opprettet flere



midlertidige institusjoner for å fremme reform og utarbeide en ny
grunnlov, som ble vedtatt i en nasjonal folkeavstemning i august
2016. Valget er foreløpig satt for sent 2018. Kong Phumiphon
Adunyadet døde i oktober 2016 etter 70 år på tronen; hans
eneste sønn, Wachiralongkon Bodinthrathepphayawarangkun,
steg opp i tronen i desember 2016. Han undertegnet den nye
grunnloven i april 2017. Thailand har også opplevd vold knyttet
til etno-nasjonalistiske opprør i sine sørlige malay-muslimske
flertalls provinser. Siden januar 2004 har tusenvis blitt drept og
såret i opprøret.

Geografi av Thailand

Hvor på kloden er Thailand?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Asia, grenser til
Andamanhavet og Thailandsbukta, sørøst for Burma. Totalt
areal på Thailand er 513,120 km2, hvorav 510,890 km2 er
land. Så dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: sentralt ren; Khorat-platået i
øst; fjell andre steder. Det laveste punktet på Thailand er
Thailandsk tai 0 m, det høyeste punktet Doi Inthanon 2,565 m.
Og klimaet er tropisk; regnfull, varm, skyet sørvestmonson
(midten av mai til september); tørr, kul nordøstmonson
(november til midten av mars); sørlige isthmus alltid varm og
fuktig.



Innbyggere av Thailand
La oss se hvor mange mennesker bor i Thailand. Nummeret

er: 68,414,135. Så mange mennesker bor her. Hvem bor her?
Thai 97.5%, Burma 1.3%, andre 1,1%, uspesifisert. Hva er
språkene i Thailand? Thai (offisielt) 90,7%, burmesisk 1,3% ,
andre 8%. Og religioner: buddhistiske 94,6%, muslimske 4,3%,
kristne 1%, andre. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 37.7 år.
Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 74.9 år. Hvor bor folk
i Thailand? Her: Høyeste befolkningstetthet finnes i og rundt
Bangkok; Vesentlige befolkningsklynger fant seg gjennom store
deler av landet, særlig nord og nordøst for Bangkok og i den
ekstreme sørlige delen av landet. De store byområdene av
Thailand er: Bangkok (hovedstaden) 9,27 millioner; Samut
Prakan 1,814 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Thailand
Hovedstaden Thailand er Bangkok og regjeringen type

konstitusjonell monarki; notat - midlertidig militær-tilknyttet
regjering siden mai 2014. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 76 provinser (changwat, singular og flertall) og 1
kommune (maha nakhon); Amnat Charoen, Ang Thong, Bueng
Kan, Buri Ram, Chachoengsao, Chai Nat, Chaiyaphum,
Chanthaburi, Chiang Mai, Chiang Rai, Chon Buri, Chumphon,
Kalasin, Kamphaeng Phet, Kanchanaburi, Khon Kaen, Krabi,
Krung Thep (Bangkok) Nakhon Sawan, Nakhon Si
Thammarat, Nan, Narathiwat, Nong Bua Lamphu, Nong Khai,



Nonthaburi, Nakhon Nathok, Nakhon Pathom, Nakhon
Phanom, Lamphun, Loei, Lop Buri, Pathum Thani, Pattani,
Phangnga, Phatthalung, Phayao, Phetchabun, Phetchaburi,
Phichit, Phitsanulok, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phrae, Phuket,
Prachin Buri, Prachuap Khiri Khan, Ranong, Ratchaburi,
Rayong, Roi Et, Sa Kaeo, Sakon Nakhon, Samut Prakan,
Samut Sakhon, Samut Songkhram, Saraburi, Satun, Sing Buri,
Si Sa Ket, Songkhla,. Når det gjelder økonomien til Thailand,
er viktige industriprodukter turisme, tekstiler og klær,
landbruksprodukter, drikkevarer, tobakk, sement,
lysproduksjon som smykker og elektriske apparater,
datamaskiner og deler, integrerte kretser, møbler, plast, biler og
bildeler, landbruksmaskiner, klimaanlegg og kjøling, keramikk,
aluminium, kjemisk, miljøledelse, glass, granitt og marmor, lær,
maskiner og metallarbeid, petrokjemisk, petroleum raffinering,
legemidler, trykking, papirmasse og papir, gummi, sukker, ris,
fiske, kassava, verdens nest største wolfram produsent og
tredje største tinn produserer. Viktige landbruksprodukter er
Ris, kassava (maniok, tapioka), gummi, mais, sukkerrør,
kokosnøtter, palmeolje, ananas , husdyr, fiskeprodukter. De
viktigste eksportvarene er biler og deler, datamaskiner og deler,
smykker og edelstener, polymerer av etylen i primærform,
forbrenning av brensel, elektroniske integrerte kretser, kjemiske
produkter, ris, fiskeprodukter, gummiprodukter, sukker,
kassava, fjærfe, maskiner og deler, jern og stål og deres
produkter og de viktigste eksportpartnerne er USA 11,4%,
Kina 11,1%, Japan 9,6%, Hong Kong 5,3%, Australia 4,8%,
Malaysia 4,5%, Vietnam 4,4% (2016). De viktigste



importvarene er Maskiner og deler, råolje, elektriske maskiner
og deler, kjemikalier, jern & stål og produkt, elektronisk
integrert krets, bil deler, smykker inkludert sølv barer og gull,
datamaskiner og deler, hvitevarer, soya, soyabønne måltid,
hvete, bomull, meieriprodukter og de viktigste importpartnerne
er Kina 21,6%, Japan 15,8%, USA 6,2% Malaysia 5,6%
(2016). Hvor rik er Thailand og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $17,800
(2017 anslag). Dette er ganske bra. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
7.2% (2015 anslag).

Kart over Thailand
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Øst-Timor. Men la oss starte med landflagget Øst-Timor her:
 

Øst-Timor - Oversikt:
Hva bør du vite om Øst-Timor? La oss starte med dette:

Den portugisiske begynte å handle med øya Timor i
begynnelsen av 1500-tallet og koloniserte det i midten av
århundre. Skirmishing med nederlandsk i regionen resulterte til
slutt i en 1859-traktat der Portugal ceded den vestlige delen av
øya. Imperial Japan okkuperte portugisisk Timor fra 1942 til
1945, men Portugal gjenopptok koloniale myndighet etter det
japanske nederlaget i andre verdenskrig. Øst-Timor erklærte
seg uavhengig av Portugal den 28. november 1975 og ble
invadert og okkupert av indonesiske styrker ni dager senere.
Den ble innlemmet i Indonesia i juli 1976 som Timor Timur
(Øst-Timor). En mislykket kamp av pacifisering fulgte over de
neste to tiårene, hvor en anslagsvis 100.000 til 250.000
mennesker døde. I en FN-overvåket folkeavstemning i august
1999, et overveldende flertall av befolkningen i Timor-Leste
stemte for uavhengighet fra Indonesia. Men i de neste tre ukene
begynte de uhyrstlige timorske militsene - organisert og støttet
av det indonesiske militæret - en storskalig, veldrevet kampanje
for gjengjeldelse. Militærene drepte ca 1.400 timorese og tvang
300.000 mennesker inn i Vest-Timor som flyktninger. Det meste
av landets infrastruktur, inkludert boliger, vanningsanlegg,
vannforsyningssystemer og skoler, og nesten hele landets elnett
ble ødelagt. Den 20. september 1999 ble australske ledede



fredsbevarende tropper deployert til landet og brakt volden til
slutt. Den 20. mai 2002 ble Timor-Leste internasjonalt
anerkjent som en selvstendig stat. I 2006 truet interne
spenninger den nye nasjonens " s sikkerhet når en militær streik
førte til vold og en sammenbrudd av lov og orden. På Dili
forespørsel ble en australsk ledet internasjonal
stabiliseringsstyrke (ISF) utplassert til Timor-Leste, og FNs
sikkerhetsråd opprettet FNs integrerte misjon i Timor-Leste
(Unmit), som inneholdt en autorisert politiets tilstedeværelse på
over 1600 personell. ISF og Unmit gjenopprettet stabiliteten,
som gjorde det mulig for president- og parlamentsvalg i 2007 i
en stort sett fredelig atmosfære. I februar 2008 arrangerte en
rebellgruppe et mislykket angrep mot presidenten og
statsministeren. Ringleader ble drept i angrepet, og de fleste
opprørerne overgav seg i april 2008. Siden angrepet har
regjeringen hatt en av sine lengste perioder med stabilitet etter
uavhengighet,

Geografi av Øst-Timor

Hvor på kloden er Øst-Timor?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Asia, nordvest for
Australia i Lesser Sunda-øyene i den østlige delen av den
indonesiske øygruppen; note - Timor-Leste inkluderer den
østlige halvdelen av øya Timor, regionen Oecussi (Ambeno) på



nordvestsiden av øya Timor, og øyene Pulau Atauro og Pulau
Jaco. Totalt areal på Øst-Timor er 14,874 km2, hvorav 14,874
km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: fjell. Det laveste
punktet på Øst-Timor er Timor Sea, Savu Havet, og Banda Sea
0 m, det høyeste punktet Foho Tatamailau 2963 m. Og klimaet
er tropisk; varmt, fuktig; tydelig regn og tørre årstider.

Innbyggere av Øst-Timor
La oss se hvor mange mennesker bor i Øst-Timor.

Nummeret er: 1,291,358 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Austronesisk (Malayo-
Polynesisk) (Tetun, Mambai, Tokodede, Galoli, Kemak,
Baikeno), Melanesisk-Papuan (inkluderer Bunak, Fataluku,
Bakasai), liten kinesisk minoritet. Hva er språkene i Øst-Timor?
Tetun Prasa 30,6%, Mambai 16,6%, Makasai 10,5%, Tetun
Terik 6,1%, Baikenu 5,9%, Kemak 5,8%, Bunak 5,5%,
Tokodede 4%, Fataluku 3,5%, Waima'a 1,8%, Galoli 1,4%,
Naueti 1,4%, Idate 1,2%, Midiki 1,2%, Andre 4,5%. Og
religioner: Roman Katolsk 97,6%, protestantisk / evangelisk
2%, muslimsk 0,2%, andre 0,2% (2015 est.). Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 18.9 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 68.4 år. Hvor bor folk i Øst-Timor? Her: Mesteparten av
befolkningen konsentrert i den vestlige tredje delen av landet,
spesielt rundt Dili. De store byområdene av Øst-Timor er: DILI
) 228 000 (2014).



Regjeringen og økonomien av Øst-Timor
Hovedstaden Øst-Timor er Dili og regjeringen type

halvpresidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 13 administrative distrikter; Aileu, Ainaro,
Baucau, Bobonaro (Maliana), Cova-Lima (Suai), Dili, Ermera
(Gleno), Lautem (Los Palos), Liquica, Manatuto, Manufahi
(Same), Oecussi (Ambeno), Viqueque. Når det gjelder
økonomien til Øst-Timor, er viktige industriprodukter ,
såpeproduksjon, håndverk, vevd klut. Viktige
landbruksprodukter er Kaffe, ris, mais, kassava (maniok,
tapioka) poteter, soyabønner, kål, mango, bananer,
vaniljeutskrift. De viktigste eksportvarene er olje, kaffe,
sandeltre, marmor og de viktigste eksportpartnerne er dette er
ukjent. De viktigste importvarene er mat, bensin, parafin,
maskineri og de viktigste importpartnerne er dette er ukjent.
Hvor rik er Øst-Timor og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $5,000 (2017
anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
41.8% (2014 anslag).

Kart over Øst-Timor
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Togo

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Togo.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Togo. Men la oss starte med landflagget Togo her:
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Togo - Oversikt:
Hva bør du vite om Togo? La oss starte med dette: Fransk

Togoland ble Togo i 1960. Gen. Gnassingbe Eyadema, installert
som militær hersker i 1967, styrte Togo med en tung hånd i
nesten fire tiår. Til tross for fasaden til flerparti-valgene som ble
innført i begynnelsen av 1990-tallet, ble regjeringen stort sett
dominert av president Eyadema, hvis rally av Togolese People
(RPT) -partiet har vært i kraft nesten kontinuerlig siden 1967 og
dets etterfølger, republikken for republikken , opprettholder et
flertall av seter i dagens lovgiver. Ved Eyademas død i februar
2005 installerte militæret presidentens sønn, Faure Gnassingbe,
og konstruerte deretter sitt formelle valg to måneder senere.
Demokratiske gevinster har da tillatt Togo å holde sitt første
relativt frie og rettferdige valgvalg i oktober 2007. Siden 2007,
President Gnassingbe har startet landet langs en gradvis vei til
politisk forsoning og demokratisk reform, og Togo har hatt flere
presidens- og valgvalg som ble ansett som generelt frie og
rettferdige av internasjonale observatører. Til tross for de
positive bevegelsene, har politisk forsoning flyttet sakte, og
mange togolske klager over at viktige politiske tiltak som
presidens siktbegrensninger og valgreformene forblir ugjorte,
slik at landets politikk går i en sløv tilstand. Internasjonalt er
Togo fortsatt kjent som et land hvor den samme familien har
vært i makten i fem tiår. Politisk forsoning har beveget seg
sakte, og mange togolske klager over at viktige politiske tiltak



som presidens siktbegrensninger og valgreformene forblir
ubebyrd, og lar landets politikk gå i lethargisk tilstand.
Internasjonalt er Togo fortsatt kjent som et land hvor den
samme familien har vært i makten i fem tiår. Politisk forsoning
har beveget seg sakte, og mange togolske klager over at viktige
politiske tiltak som presidens siktbegrensninger og
valgreformene forblir ubebyrd, og lar landets politikk gå i
lethargisk tilstand. Internasjonalt er Togo fortsatt kjent som et
land hvor den samme familien har vært i makten i fem tiår.

Geografi av Togo

Hvor på kloden er Togo?
Plasseringen av dette landet er Vest-Afrika, som grenser mot
Benin, mellom Benin og Ghana. Totalt areal på Togo er 56,785
km2, hvorav 54,385 km2 er land. Så dette er ikke et stort land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
forsiktig rullende savanna i nord; sentrale åser; sørlige platået;
lav kystnære med store laguner og myrer. Det laveste punktet
på Togo er Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet Mont Agou
986 m. Og klimaet er tropisk; varmt, fuktig i sør; semiarid i
nord.

Innbyggere av Togo



La oss se hvor mange mennesker bor i Togo. Nummeret er:
7,965,055. Så dette er ikke veldig stor befolkning. Hvem bor
her? Afrikaner (37 stammer, største og viktigste er Ewe, Mina
og Kabre) 99%, europeisk og syrisk-libanesisk mindre enn 1%.
Hva er språkene i Togo? Fransk (offisielt, handelssprog), Ewe
og Mina (de to store afrikanske språk i sør), Kabye (noen
ganger stavet Kabiye) og Dagomba (de to store afrikanske
språkene i nord). Og religioner: Christian 29%, muslimske 20%
innfødte trosretninger 51%. Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 19.8 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen
- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 65.4 år.
Hvor bor folk i Togo? Her: en av de tettest befolkede
afrikanske nasjonene med størstedelen av befolkningen bosatt i
landlige samfunn, tettheten er høyest i sør på eller nær
Atlanterhavskysten. De store byområdene av Togo er: LOME
(hovedstad) 956 000 (2015) ).

Regjeringen og økonomien av Togo
Hovedstaden Togo er Lome og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 5 regioner (regioner, singular - region); Sentrale,
Kara, Maritime, Plateaux, Savanes. Når det gjelder økonomien
til Togo, er viktige industriprodukter fosfat gruvedrift,
landbruksmaskiner behandlingen, sement, håndverk, tekstiler,
drikkevarer. Viktige landbruksprodukter er Kaffe, kakao,
bomull, yam, kassava (maniok, tapioka), mais, bønner, ris,
hirse, sorghum; husdyr; fisk. De viktigste eksportvarene er
reexports, bomull, fosfater, kaffe, kakao og de viktigste



eksportpartnerne er Benin 17,5%, Burkina 15,9%, India 7,6%,
Mali 7,2%, Niger 7% , Cote dIvoire 6,1%, Ghana 4,8%,
Nigeria 4,3% (2016). De viktigste importvarene er maskiner og
utstyr, matvarer, petroleumsprodukter og de viktigste
importpartnerne er Kina 28,7%, Frankrike 8,9%, Nederland
4,3%, Japan 4,2%. Hvor rik er Togo og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$1,600 (2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 55.1% (2015 anslag).

Kart over Togo
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Tonga

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Tonga.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Tonga. Men la oss starte med landflagget Tonga her:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Tonga - Oversikt:
Hva bør du vite om Tonga? La oss starte med dette: Tonga

- unikt blant Stillehavslandene - har aldri helt mistet sin
urfolksstyring. Økellagene til "The Friendly Islands" ble forent i
et polynesisk rike i 1845. Tonga ble et konstitusjonelt monarki i
1875 og et britisk protektorat i 1900; den trakk seg tilbake fra
protektoratet og ble med i Commonwealth of Nations i 1970.
Tonga er fortsatt det eneste monarkiet i Stillehavet.

Geografi av Tonga

Hvor på kloden er Tonga?
Plasseringen av dette landet er Oseania, skjærgård i det sørlige
Stillehavet, omtrent to tredjedeler av veien fra Hawaii til New
Zealand. Totalt areal på Tonga er 747 km2, hvorav 717 km2 er
land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: hovedsakelig flate øyer med
kalkstein berggrunn dannet fra oppløftet korallformasjon; andre
har kalkstein over vulkanisk stein. Det laveste punktet på Tonga
er Stillehavet 0 m, det høyeste punktet Kao Volcano på Kao
1,046 m. Og klimaet er tropisk; endret av handelsvind; varm
sesong (desember til mai), kjølig sesong (mai til desember),.

Innbyggere av Tonga



La oss se hvor mange mennesker bor i Tonga. Nummeret
er: 106,479 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Tongan 96,6%, del-Tongan 1,7%, annen
1,7% uspesifisert 0,03% (2006 est.). Hva er språkene i Tonga?
Engelsk og Tongansk 87%, Tongan (offisiell) 10,7% , Engelsk
1.1%, Uspesifisert 0,03% (2006 est). Og religioner: Protestant
64,9% (inkluderer Free Wesleyan Church 37,3%, Free Tonga
Church 11.4%, Tonga kirke 7,2%, Tokaikolo Christian Church
2,6% Guds samling 2,3%, syvende dag adventist 2,2%,
konstitusjonelle kirken i Tonga 0,9%, anglikanske 0,8% og full
gospel kirke 0,2%), mormon 16,8%, romersk-katolsk 15,6%,
andre 1,1%, ingen 0,03% uspesifisert 1,7% (2006 est.). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 23 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 76.4 år. Hvor bor folk i Tonga? Her: Over to
tredjedeler av befolkningen bor på øya Tongatapu; bare 45 av
landets 171 øyer er okkupert. De store byområdene av Tonga
er: NUKU'Alofa 25.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Tonga
Hovedstaden Tonga er Nuku'alofa og regjeringen type

konstitusjonell monarki. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 5 øyedivisjoner; 'Eua, Ha'apai, Ongo Niua,
Tongatapu, Vava'u. Når det gjelder økonomien til Tonga, er
viktige industriprodukter turisme, bygging, fiske. Viktige
landbruksprodukter er Squash, kokosnøtter, copra, bananer ,
vanilje bønner, kakao, kaffe, søtpoteter, kassava, taro og kava.
De viktigste eksportvarene er squash, fisk, vanilje bønner,



rotfrukter og de viktigste eksportpartnerne er Hong Kong
25,6%, Japan 15,1%, NZ 14,3%, USA 13,5%, Australia 10%,
Filippinene 9,4% (2016). De viktigste importvarene er mat,
maskiner og transportmidler, drivstoff, kjemikalier og de
viktigste importpartnerne er NZ 35,3%, Fiji 12,1%, Singapore
9,3%, Kina 8,4%, USA 8%, Australia 7,6%, Japan 4,3%
(2016). Hvor rik er Tonga og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $5,600
(2017 anslag). Dette er ganske lavt antall. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
24% (FY03/04 anslag).

Kart over Tonga
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Trinidad og Tobago

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Trinidad og
Tobago. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert
kart over Trinidad og Tobago. Men la oss starte med
landflagget Trinidad og Tobago her:
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Trinidad og Tobago - Oversikt:
Hva bør du vite om Trinidad og Tobago? La oss starte med

dette: Først kolonisert av spanskene, kom øyene under britisk
kontroll tidlig på 1800-tallet. Ølens sukkerindustri ble skadet av
slavernes frigjøring i 1834. Manpower ble erstattet med import
av kontraktarbeidere fra India mellom 1845 og 1917, noe som
økte sukkerproduksjonen samt kakaoindustrien. Oppdagelsen
av olje på Trinidad i 1910 la til en annen viktig eksport.
Uavhengighet ble oppnådd i 1962. Landet er en av de mest
velstående i Karibia, takket være til stor del produksjon og
prosessering av petroleum og naturgass. Turisme, hovedsakelig i
Tobago, er rettet mot ekspansjon og vokser. Regjeringen
håndterer en økning i voldelig kriminalitet.

Geografi av Trinidad og Tobago

Hvor på kloden er Trinidad og Tobago?
Plasseringen av dette landet er Karibien, øyene mellom
Karibiskehavet og Nord-Atlanterhavet, nordøst for Venezuela.
Totalt areal på Trinidad og Tobago er 5,128 km2, hvorav 5,128



km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi
beskrive terrenget i landet? På denne måten: mest slett med
noen åser og lave fjell. Det laveste punktet på Trinidad og
Tobago er Karibiske hav 0 m, det høyeste punktet El Cerro del
Aripo 940 m. Og klimaet er tropisk; regntiden (juni til
desember).

Innbyggere av Trinidad og Tobago
La oss se hvor mange mennesker bor i Trinidad og Tobago.

Nummeret er: 1,218,208 (7/2017 anslag). Så ikke så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? 35,4%, afrikansk 34,2%,
blandet - annen 15,3%, blandet afrikansk / østindisk 7,7%,
annen 1,3% uspesifisert 6,2% (2011 est.). Hva er språkene i
Trinidad og Tobago? Engelsk offisiell), Trinidadian Creole
English, Tobagonian Creole English, Caribbean Hindustani (en
dialekt av hindi), Trinidad Creole fransk, spansk, kinesisk. Og
religioner: Protestantiske 32,1%, baptist 6.9%, anglikanske
5,7%, syvende dag adventist 4.1%, presbyterian /
congretational 2,5%, andre protestantiske 0,9%), romersk-
katolske 21,6%, hinduistiske 18,2%, muslim 5%, Jehovas vitne
1,5%, andre 8,4%, ingen 2,2%, uspesifisert 11,1% (2011 est.).
Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 36 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 73.1 år. Hvor bor folk i Trinidad og Tobago?
Her: Befolkningen på Trinidad er konsentrert i den vestlige
halvdelen av øya, på Tobago i Den sørlige halvdelen. De store
byområdene av Trinidad og Tobago er: av Spania (hovedstad)



34 000 (2014).
Regjeringen og økonomien av Trinidad og Tobago
Hovedstaden Trinidad og Tobago er Port of Spain og

regjeringen type parlamentariske republikken. La oss ta en titt
på de administrative divisjonene - 9 regioner, 3 bydeler, 2 byer,
1 menighet. Når det gjelder økonomien til Trinidad og Tobago,
er viktige industriprodukter petroleum og petroleumsprodukter,
flytende naturgass, metanol, ammoniakk, urea , stålprodukter,
drikkevarer, matbehandling, sement, bomullstekstiler. Viktige
landbruksprodukter er Kakao, dasheen, gresskar, kassava,
tomater, agurker, aubergine, varm pepper, pommecythere,
kokosnøtt vann, fjærfe. De viktigste eksportvarene er
petroleum og petroleumsprodukter, flytende naturgass, metanol,
ammoniakk, urea, stålprodukter, drikkevarer, frokostblandinger
og frokostblandinger, kakao, fisk, konserverte frukt, kosmetikk,
husholdnings rengjøringsmidler, plastemballasje og de viktigste
eksportpartnerne er USA 39,2%, Argentina 9,3% (2016). De
viktigste importvarene er mineraloljer, smøremidler, maskiner,
transportutstyr, ferdigvarer, mat, kjemikalier, levende dyr og de
viktigste importpartnerne er USA 33,4%, Russland 13,3%,
Gabon 12,4% Kina 6,1% (2016). Hvor rik er Trinidad og
Tobago og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her
er BNP per innbygger (PPP): $31,200 (2017 anslag). Dette
betyr at levestandarden er god her. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
20% (2014 anslag).



Kart over Trinidad og Tobago
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Tunisia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Tunisia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Tunisia. Men la oss starte med landflagget Tunisia her:
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Tunisia - Oversikt:
Hva bør du vite om Tunisia? La oss starte med dette:

Rivalisering mellom franske og italienske interesser i Tunisia
kulminerte i en fransk invasjon i 1881 og etableringen av et
protektorat. Agitering for uavhengighet i tiårene etter første
verdenskrig var endelig vellykket for å overbevise
franskmennene om å anerkjenne Tunisia som en selvstendig stat
i 1956. Landets første president, Habib Bourguiba, etablerte en
streng enpartsstat. Han dominert landet i 31 år, undertrykte
islamsk fundamentalisme og etablere rettigheter for kvinner som
ikke var i samsvar med noen annen arabisk nasjon. I november
1987 ble Bourguiba fjernet fra kontoret og erstattet av Zine El
Abidine Ben Ali i et blodløst kupp. Street protester som startet i
Tunis i desember 2010 over høy arbeidsledighet, korrupsjon,
utbredt fattigdom og høye matvarepriser økte i januar 2011, og
kulminerte i opprør som førte til hundrevis av dødsfall. Den 14.
januar 2011 avviste BEN ALI regjeringen, han flyktet fra
landet, og i slutten av januar 2011 ble det dannet en «nasjonal
enhetregering». Valg til den nye konstituerende forsamlingen ble
holdt i slutten av oktober 2011, og i desember valgte den
menneskerettighetsaktivisten Moncef Marzouki som midlertidig
president. Forsamlingen begynte å utarbeide en ny forfatning i
februar 2012, og etter flere iterasjoner og en månedslang
politisk krise som stoppet overgangen, ratifiserte dokumentet i
januar 2014. Parlaments- og presidentvalget for en permanent



stat ble avholdt i slutten av 2014. Beji CAID Essebsi ble valgt
som den første presidenten under landets nye grunnlov. I 2016
fortsatte den nye enhetsregeringen å forsøke å balansere politisk
sammenheng med økonomisk og sosialt press. Samme dag
avviste ALI regjeringen, han flyktet fra landet, og i slutten av
januar 2011 ble det dannet en «nasjonal enhetregering». Valg til
den nye konstituerende forsamlingen ble holdt i slutten av
oktober 2011, og i desember valgte den
menneskerettighetsaktivisten Moncef Marzouki som midlertidig
president. Forsamlingen begynte å utarbeide en ny grunnlov i
februar 2012, og etter flere iterasjoner og en månedslang
politisk krise som stoppet overgangen, ratifiserte dokumentet i
januar 2014. Parlaments- og presidentvalget for en permanent
regjering ble holdt i slutten av 2014. Beji CAID Essebsi ble
valgt som den første presidenten under landets nye grunnlov. I
2016 fortsatte den nye enhetsregeringen å forsøke å balansere
politisk sammenheng med økonomisk og sosialt press. Samme
dag avviste ALI regjeringen, han flyktet fra landet, og i slutten
av januar 2011 ble det dannet en «nasjonal enhetregering». Valg
til den nye konstituerende forsamlingen ble holdt i slutten av
oktober 2011, og i desember valgte den
menneskerettighetsaktivisten Moncef Marzouki som midlertidig
president. Forsamlingen begynte å utarbeide en ny grunnlov i
februar 2012, og etter flere iterasjoner og en månedslang
politisk krise som stoppet overgangen, ratifiserte dokumentet i
januar 2014. Parlaments- og presidentvalget for en permanent
regjering ble holdt i slutten av 2014. Beji CAID Essebsi ble
valgt som den første presidenten under landets nye grunnlov. I



2016 fortsatte den nye enhetsregeringen å forsøke å balansere
politisk sammenheng med økonomisk og sosialt press. Han
flyktet fra landet, og i slutten av januar 2011 ble det dannet en
«nasjonal enhetregering». Valg til den nye konstituerende
forsamlingen ble holdt i slutten av oktober 2011, og i desember
valgte den menneskerettighetsaktivisten Moncef Marzouki som
midlertidig president. Forsamlingen begynte å utarbeide en ny
grunnlov i februar 2012, og etter flere iterasjoner og en
månedslang politisk krise som stoppet overgangen, ratifiserte
dokumentet i januar 2014. Parlaments- og presidentvalget for
en permanent regjering ble holdt i slutten av 2014. Beji CAID
Essebsi ble valgt som den første presidenten under landets nye
grunnlov. I 2016 fortsatte den nye enhetsregeringen å forsøke å
balansere politisk sammenheng med økonomisk og sosialt
press. Han flyktet fra landet, og i slutten av januar 2011 ble det
dannet en «nasjonal enhetregering». Valg til den nye
konstituerende forsamlingen ble holdt i slutten av oktober 2011,
og i desember valgte den menneskerettighetsaktivisten Moncef
Marzouki som midlertidig president. Forsamlingen begynte å
utarbeide en ny grunnlov i februar 2012, og etter flere
iterasjoner og en månedslang politisk krise som stoppet
overgangen, ratifiserte dokumentet i januar 2014. Parlaments-
og presidentvalget for en permanent regjering ble holdt i slutten
av 2014. Beji CAID Essebsi ble valgt som den første
presidenten under landets nye grunnlov. I 2016 fortsatte den
nye enhetsregeringen å forsøke å balansere politisk
sammenheng med økonomisk og sosialt press. ble formert. Valg
til den nye konstituerende forsamlingen ble holdt i slutten av



oktober 2011, og i desember valgte den
menneskerettighetsaktivisten Moncef Marzouki som midlertidig
president. Forsamlingen begynte å utarbeide en ny grunnlov i
februar 2012, og etter flere iterasjoner og en månedslang
politisk krise som stoppet overgangen, ratifiserte dokumentet i
januar 2014. Parlaments- og presidentvalget for en permanent
regjering ble holdt i slutten av 2014. Beji CAID Essebsi ble
valgt som den første presidenten under landets nye grunnlov. I
2016 fortsatte den nye enhetsregeringen å forsøke å balansere
politisk sammenheng med økonomisk og sosialt press. ble
formert. Valg til den nye konstituerende forsamlingen ble holdt i
slutten av oktober 2011, og i desember valgte den
menneskerettighetsaktivisten Moncef Marzouki som midlertidig
president. Forsamlingen begynte å utarbeide en ny grunnlov i
februar 2012, og etter flere iterasjoner og en månedslang
politisk krise som stoppet overgangen, ratifiserte dokumentet i
januar 2014. Parlaments- og presidentvalget for en permanent
regjering ble holdt i slutten av 2014. Beji CAID Essebsi ble
valgt som den første presidenten under landets nye grunnlov. I
2016 fortsatte den nye enhetsregeringen å forsøke å balansere
politisk sammenheng med økonomisk og sosialt press.
Forsamlingen begynte å utarbeide en ny forfatning i februar
2012, og etter flere iterasjoner og en månedslang politisk krise
som stoppet overgangen, ratifiserte dokumentet i januar 2014.
Parlaments- og presidentvalget for en permanent stat ble
avholdt i slutten av 2014. Beji CAID Essebsi ble valgt som den
første presidenten under landets nye grunnlov. I 2016 fortsatte
den nye enhetsregeringen å forsøke å balansere politisk



sammenheng med økonomisk og sosialt press. Forsamlingen
begynte å utarbeide en ny forfatning i februar 2012, og etter
flere iterasjoner og en månedslang politisk krise som stoppet
overgangen, ratifiserte dokumentet i januar 2014. Parlaments-
og presidentvalget for en permanent stat ble avholdt i slutten av
2014. Beji CAID Essebsi ble valgt som den første presidenten
under landets nye grunnlov. I 2016 fortsatte den nye
enhetsregeringen å forsøke å balansere politisk sammenheng
med økonomisk og sosialt press. Beji CAID Essebsi ble valgt
som den første presidenten under landets nye grunnlov. I 2016
fortsatte den nye enhetsregeringen å forsøke å balansere politisk
sammenheng med økonomisk og sosialt press. Beji CAID
Essebsi ble valgt som den første presidenten under landets nye
grunnlov. I 2016 fortsatte den nye enhetsregeringen å forsøke å
balansere politisk sammenheng med økonomisk og sosialt
press.

Geografi av Tunisia

Hvor på kloden er Tunisia?
Plasseringen av dette landet er Nord-Afrika, grenser til
Middelhavet, mellom Algerie og Libya. Totalt areal på Tunisia
er 163,610 km2, hvorav 155,360 km2 er land. Så dette er ikke
et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På



denne måten: fjell i nord; varmt, tørt, sentralt slett; Semiarid
sørger sammen i Sahara. Det laveste punktet på Tunisia er Shatt
al Gharsah -17 m, det høyeste punktet Jebel ech Chambi 1 544
m. Og klimaet er temperert i nord med milde, regnfulle vintre og
varme, tørre somre; ørken i sørlige.

Innbyggere av Tunisia
La oss se hvor mange mennesker bor i Tunisia. Nummeret

er: 11,403,800 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? arabisk 98%, europeisk 1%, jødisk
og annen 1%. Hva er språkene i Tunisia? arabisk (offisielt, et av
handelslandene), fransk (handel), berber (tamazight). Og
religioner: Muslimsk (offisiell, sunni) 99,1%, andre (inkluderer
kristen, jødisk, shia muslim og bahai) 1%. Hvor gammel er folk
i gjennomsnitt? 31.6 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 75.7 år. Hvor bor folk i Tunisia? Her: Det overveldende
flertallet av befolkningen ligger i den nordlige delen av landet ;
Sør-Amerika forblir i stor grad underbefolket. De store
byområdene av Tunisia er: Tunis (kapital) 1.993 millioner
(2015).

Regjeringen og økonomien av Tunisia
Hovedstaden Tunisia er Tunis og regjeringen type

parlamentarisk republik. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 24 guvernører (wilayat, singular - wilayah); Beja
(Bajah), Ben Arous (Bin 'Arus), Bizerte (Banzart), Gabes
(Qabs), Gafsa (Qafsah), Jendouba (Jundubah), Kairouan (Al



Qayrawan), Kasserine (Al Qasrayn), Kebili (Qibili) Kef (Al
Kaf), L'Ariana (Aryanah), Mahdia (Al Mahdiyah), Manouba
(Manubah), Medenin (Madanin), Monastir (Al Munastir),
Nabeul (Nabul), Sfax (Safaqis), Sidi Bouzid Zayd), Siliana
(Silyanah), Sousse (Susah), Tataouine (Tawawin), Tozeur
(Tawzar), Tunis, Zaghouan (Zaghwan). Når det gjelder
økonomien til Tunisia, er viktige industriprodukter petroleum,
gruvedrift (spesielt fosfat, jernmalm), turisme, tekstiler, skotøy,
agroindustri, drikkevarer. Viktige landbruksprodukter er . biff,
meieriprodukter. De viktigste eksportvarene er klær,
halvfabrikata og tekstiler, landbruksprodukter, mekaniske varer,
fosfater og kjemikalier, hydrokarboner, elektrisk utstyr og de
viktigste eksportpartnerne er Frankrike 30,1%, Italia 19,3%,
Tyskland 10,7%, Spania 5,2%, Libya 4,3% (2016). De
viktigste importvarene er Tekstiler, maskiner og utstyr,
hydrokarboner, kjemikalier, matvarer og de viktigste
importpartnerne er Frankrike 18%, Italia 14,8%, Kina 8%,
Tyskland 7,3%, Spania 4,3%, Algerie 4,1% (2016). Hvor rik
er Tunisia og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $12,000 (2017 anslag). Dette
er ganske bra. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 15.5%
(2010 anslag).

Kart over Tunisia
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Tyrkia. Men la oss starte med landflagget Tyrkia her:
 

Tyrkia - Oversikt:
Hva bør du vite om Tyrkia? La oss starte med dette:

Moderne Tyrkia ble grunnlagt i 1923 fra restene av det
beseirede osmanske riket av nasjonalhelt Mustafa Kemal, som
senere ble hedret med tittelen Ataturk eller "Turks far". Under
sitt ledelse vedtok landet radikale sosiale, juridiske og politiske
reformer. Etter en periode med enpartsregjering førte et
eksperiment med flersepolitikk til 1950-valgene til
opposisjonens demokratiske parti og den fredelige overførelsen
av makt. Siden da har tyrkiske politiske partier multiplisert, men
demokratiet har blitt brutt av ustabilitetsperioder og militære
kupper (1960, 1971, 1980), som i hvert tilfelle resulterte i en
formell politisk makt tilbake til sivile. I 1997 hjalp militæret igjen
til å manipulere utrykket - populært kalt et "postmoderne kupp"
- av den tiden islamsk-orienterte regjeringen. Et kuppforsøk ble
gjort i juli 2016 av en fraksjon fra den tyrkiske væpnede
styrker. Tyrkia intervenerte militært på Kypros i 1974 for å
hindre en gresk overtakelse av øya og har siden handlet som
patronstat til den "tyrkiske republikken Nord-Kypros", som
bare Tyrkia anerkjenner. Et separatistiske opprør som ble
startet i 1984 av Kurdistan Workers Party (PKK), en
amerikansk utpekt terrororganisasjon, har lenge dominert
oppmerksomheten til tyrkiske sikkerhetsstyrker og hevdet mer
enn 40.000 liv. I 2013 gjennomførte den tyrkiske regjeringen og



PKK forhandlinger for å avslutte volden, men intens kampanjer
ble gjenopptatt i 2015. Tyrkia kom til FN i 1945, og i 1952 ble
det medlem av NATO. I 1963 ble Tyrkia et tilknyttet medlem
av Det europeiske fellesskap; Det begynte
tiltredelsesforhandlinger med EU i 2005. I løpet av det siste
tiåret, økonomiske reformer, kombinert med noen politiske
reformer, har bidratt til en voksende økonomi, selv om den
økonomiske veksten har senket de siste årene. Fra 2015 og
fortsetter gjennom 2016, opplevde Tyrkia en oppblåsing i
terroristvold, inkludert store angrep i Ankara, Istanbul, og i den
overveiende kurdiske sørøstlige delen av Tyrkia. Den 15. juli
2016 forsøkte elementer fra de tyrkiske væpnede styrker et
kupp som i siste instans mislyktes etter utbredt populær
motstand. Mer enn 240 mennesker ble drept og over 2000
skadd da tyrkiske borgere tok på gata en masse for å
konfrontere kuppstyrken. Som svar har de tyrkiske
myndighetene arrestert, suspendert eller avvist mer enn 100 000
sikkerhetspersonell, journalister, dommere, akademikere og
tjenestemenn på grunn av deres påståtte forbindelse med
forsøksloven. Regjeringen anklaget tilhengere av en islamisk
transnasjonal religiøs og sosial bevegelse for angivelig oppstart
av det mislykkede kuppet og betegner tilhengerne som
terrorister. Etter den mislykkede kuppet innførte den tyrkiske
regjeringen en nødsituasjon i juli 2016 som er forlenget til juli
2017. Den tyrkiske regjeringen gjennomførte en
folkeavstemning den 16. april 2017 som, når den gjennomføres,
vil endre Tyrkia fra en parlamentarisk til et presidenssystem.

Geografi av Tyrkia



Hvor på kloden er Tyrkia? Plasseringen
av dette landet er Sørøst-Europa og Sørøst-Asia (den delen av
Tyrkia vest for Bosporus er geografisk del av Europa), grenser
til Svartehavet, mellom Bulgaria og Georgia, og grenser til
Egeerhavet og Middelhavet mellom Hellas og Syria. Totalt areal
på Tyrkia er 783,562 km2, hvorav 769,632 km2 er land. Så
dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: High Central Plateau (Anatolia); smal
kystnett; flere fjellkjeder. Det laveste punktet på Tyrkia er
Middelhavet 0 m, det høyeste punktet Mount Ararat 5.137 m.
Og klimaet er temperert; varme, tørre somre med milde, våte
vintre; tøffere i Interio.

Innbyggere av Tyrkia
La oss se hvor mange mennesker bor i Tyrkia. Nummeret

er: 80,845,215 (7/2017 anslag). Så dette landet er blant de
mest folkerike i verden. Hvem bor her? Tyrkisk 70-75%,
kurdisk 19%, andre minoriteter 7-12 % (2016 est.). Hva er
språkene i Tyrkia? Tyrkisk (offisiell), kurdisk, andre
minoritetsspråk. Og religioner: Muslim 99,8% (for det meste
sunn), andre 0,2% (for det meste kristne og jøder). Hvor
gammel er folk i gjennomsnitt? 30.9 år. Vi må legge til at dette



tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 75 år. Hvor bor folk i Tyrkia? Her: Det tettest
befolkede området er funnet rundt Bosporus i nordvest, hvor
20% av befolkningen bor i Istanbul; Med unntak av Ankara
forblir bysentre små og spredt over det indre av Anatolia; Det
eksisterer et generelt mønster av perifert utvikling, spesielt langs
Egeerhavet i vest, og Tigris og Eufrats elvesystemer i sørøst-.
De store byområdene av Tyrkia er: Istanbul 14.164 millioner;
Ankara (hovedstaden) 4,75 millioner; Izmir 3,04 millioner;
Bursa 1.923 millioner; Adana 1,83 millioner; Gaziantep 1.528
millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Tyrkia
Hovedstaden Tyrkia er Ankara og regjeringen type

parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 81 provinser (iller, singular - ili); Adana,
Adiyaman, Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ankara,
Antalya, Ardahan, Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin, Batman,
Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa,
Canakkale, Cankiri, Corum, Denizli, Diyarbakir, Duzce, Edirne,
Elazig, Erzincan, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Giresun,
Gumushane, Hakkari, Hatay, Igdir, Isparta, Istanbul, Izmir
(Smyrna), Kahramanmaras, Karabuk, Karaman, Kars,
Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kirikkale , Kirklareli, Kirsehir,
Kocaeli, Konya, Kutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin,
Mugla, Mus, Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya,
Samsun, Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat ,
Trabzon (Trebizond), Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat,



Zonguldak. Når det gjelder økonomien til Tyrkia, er viktige
industriprodukter tekstiler, matvareindustrien, biler, elektronikk,
gruvedrift (kull, kromat, kobber, bor), stål, petroleum,
konstruksjon, trelast, pap. Viktige landbruksprodukter er
Tobakk, bomull, korn, oliven, sukkerroer, hasselnøtter, pulser,
sitrus; husdyr. De viktigste eksportvarene er klær,
næringsmidler, tekstiler, metallprodukter, transportutstyr og de
viktigste eksportpartnerne er Tyskland 9.8 %, Storbritannia
8,2%, Irak 5,4%, Italia 5,3%, USA 4,7%, Frankrike 4,2%
(2016). De viktigste importvarene er maskiner, kjemikalier,
halvfabrikata, drivstoff, transportutstyr og de viktigste
importpartnerne er Kina 12,8%, Tyskland 10,8%, Russland
7,6%, USA 5,5%, Italia 5,2% (2016). Hvor rik er Tyrkia og
hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $26,500 (2017 anslag). Dette betyr at
levestandarden er god her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 21.9%
(2015 anslag).

Kart over Tyrkia
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Turkmenistan

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til
Turkmenistan. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Turkmenistan. Men la oss starte med
landflagget Turkmenistan her:
 

Turkmenistan - Oversikt:
Hva bør du vite om Turkmenistan? La oss starte med dette:

Nåværende Turkmenistan dekker territorium som har vært på
krysset av sivilisasjoner i århundrer. Området ble styrt i antikken
av forskjellige persiske imperier, og ble erobret av Alexander
den Store, muslimske hærer, mongolene, tyrkiske krigere og til
slutt russerne. I middelalderen var Merv (som befinner seg i den
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nåværende Mary-provinsen) en av de store byene i den
islamske verden og et viktig stopp på Silkeveien. Vedlagt av
Russland på slutten av 1800-tallet, regnet Turkmenistan senere
frem i anti-bolsjevikbevegelsen i Sentral-Asia. I 1924 ble
Turkmenistan en sovjetisk republikk; Det oppnådde
uavhengighet ved oppløsningen av Sovjetunionen i 1991.
Omfattende hydrokarbon / naturgassreserver, som ennå ikke er
fullt utnyttet, har begynt å forandre landet. Regjeringen i
Turkmenistan flytter for å utvide utvinnings- og
leveringsprosjektene, og har forsøkt å diversifisere sine
gasseksportruter utover Russlands rørledningsnettverk. I 2010
begynte nye gasseksportrørledninger som bærer turkmenergass
til Kina og Nord-Iran, som effektivt sluttet det russiske
monopolet på turkmensk gasseksport. I 2016 stoppet Russland
og Iran sitt kjøp av gass fra Turkmenistan, noe som gjør Kina til
den eneste kjøperen av turkmensk gass. President for Life
Saparmurat Nyyazow døde i desember 2006, og Turkmenistan
holdt sitt første flerkandidats presidentvalg i februar 2007.
Gurbanguly Berdimuhamedow, en nestlederskapsformann under
Nyyazow, dukket opp som landets nye president. Han ble
gjenvalgt i 2012 og igjen i 2017 med over 97% av
stemmegivningen i begge tilfeller, i valg som allment betraktes
som utemokratisk.

Geografi av Turkmenistan



Hvor på kloden er Turkmenistan?
Plasseringen av dette landet er Sentral-Asia, grenser til
Kaspiasjøen, mellom Iran og Kasakhstan. Totalt areal på
Turkmenistan er 488,100 km2, hvorav 469,930 km2 er land. Så
dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: flat-to-rolling sandy ørken med
sanddyner som stiger til fjell i sør; lave fjell langs grensen mot
Iran; grenser Kaspiskehavet i vest. Det laveste punktet på
Turkmenistan er Vpadina Akchanaya -81 m (Sarygamysh Koli
er en innsjø i Nord-Turkmenistan med et vannløp som svinger
over og under høyden til Vpadina Akchanaya, sjøen har falt så
lavt som -110 m), det høyeste punktet Gora Ayribaba 3.139 m.
Og klimaet er subtropisk ørken,.

Innbyggere av Turkmenistan
La oss se hvor mange mennesker bor i Turkmenistan.

Nummeret er: 5,351,277 (7/2017 anslag). Så dette er ikke
veldig stor befolkning. Hvem bor her? Turkmen 85%, Usbekisk
5%, Russisk 4%, Øvrig 6% (2003). Hva er språkene i
Turkmenistan? Turkmen 72%, Russisk 12%, Usbekisk 9%,
Annet 7%. Og religioner: Muslim 89%, Øst-ortodoks 9 %,
ukjent 2%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 27.9 år. Vi må



legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 70.4 år. Hvor bor folk i
Turkmenistan? Her: de tettest befolkede områdene er sørlige,
østlige og nordøstlige oaser; ca 50% av befolkningen bor i og
rundt hovedstaden i Ashgabat. De store byområdene av
Turkmenistan er: Ashgabat (hovedstaden) 746 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Turkmenistan
Hovedstaden Turkmenistan er asjabat (ashabad) og

regjeringen type presidentrepublikk; autoritær. La oss ta en titt
på de administrative divisjonene - 5 provinser (Welayatlar,
singular - Welayat) og 1 uavhengig by: Ahal Welayaty (Anew),
Ashgabat, Balkan Welayaty (Balkanabat), Dasoguz Welayaty,
Lebap Welayaty (Turkmenabat), Mary Welayaty. Når det
gjelder økonomien til Turkmenistan, er viktige industriprodukter
naturgass, olje, oljeprodukter, tekstiler, matvareindustrien.
Viktige landbruksprodukter er Bomull, korn, meloner; husdyr.
De viktigste eksportvarene er gass, råolje, petrokjemi, tekstiler,
bomull fibe og de viktigste eksportpartnerne er Kina 70%,
Tyrkia 5,3%, Italia 5,3%, Afghanistan 4,5%, Russland 4,1%
(2016). De viktigste importvarene er maskiner og utstyr,
kjemikalier, matvarer og de viktigste importpartnerne er Tyrkia
26,4%, Russland 10,5%, Japan 8,6%, Tyskland 8,2%, Sør-
Korea 7,8%, Kina 7,2%, Italia 5,2%. Hvor rik er Turkmenistan
og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $18,700 (2017 anslag). Dette er ganske
bra. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på



lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 0.2% (2012 anslag).

Kart over Turkmenistan
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Turks- og Caicosøyene

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Turks- og
Caicosøyene. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Turks- og Caicosøyene. Men la oss starte
med landflagget Turks- og Caicosøyene her:
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Turks- og Caicosøyene - Oversikt:
Hva bør du vite om Turks- og Caicosøyene? La oss starte

med dette: Øyene var en del av Storbritannias jamaicanske
koloni til 1962, da de antok statusen til en egen kronekoloni på
Jamaikas uavhengighet. Guvernøren i Bahamas overvåket saker
fra 1965 til 1973. Med Bahamas uavhengighet mottok øyene en
egen guvernør i 1973. Selv om uavhengigheten ble avtalt for
1982, ble politikken reversert og øyene forblir et britisk
oversjøisk territorium. Grand Turk-øya hadde stor skade fra
orkanen Maria den 22. september 2017, noe som resulterte i
tap av kraft og kommunikasjon samt skade på boliger og
bedrifter.

Geografi av Turks- og Caicosøyene

Hvor på kloden er Turks- og
Caicosøyene? Plasseringen av dette landet er to øyegrupper i
Nord-Atlanterhavet, sørøst for Bahamas, nord for Haiti. Totalt
areal på Turks- og Caicosøyene er 948 km2, hvorav 948 km2

er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: lav, flat kalkstein;
omfattende myrer og mangrove sump. Det laveste punktet på
Turks- og Caicosøyene er Karibiske hav 0 m, det høyeste
punktet Blue Hill på Providenciales og Flamingo Hill på East



Caicos 48 m. Og klimaet er tropisk; marine; moderert av
handelsvind; solfylt og relativt tørt.

Innbyggere av Turks- og Caicosøyene
La oss se hvor mange mennesker bor i Turks- og

Caicosøyene. Nummeret er: 52,570 (7/2017 anslag). Så ikke
så mange mennesker bor her. Hvem bor her? svart 87,6%, hvit
7,9%, blandet 2,5%, østindisk 1,3%, andre 0,7% (2006). Hva
er språkene i Turks- og Caicosøyene? engelsk ). Og religioner:
Protestantiske 72,8%, romersk-katolske 11,4%, Jehovas vitner
1,8%, andre 14%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 33.3 år.
Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av
folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 80 år. Hvor bor folk i
Turks- og Caicosøyene? Her: Åtte av de tretti øyene er
bebodd; øya Providenciales er den mest befolket, men den
tettest befolkede er Grand Turk. De store byområdene av
Turks- og Caicosøyene er: Grand TURK (hovedstad) 5.000
(2014).

Regjeringen og økonomien av Turks- og Caicosøyene
Hovedstaden Turks- og Caicosøyene er Grand Turk

(Cockburn Town) og regjeringen type parlamentarisk
demokrati; selvstyrende oversjøisk territorium i Storbritannia.
La oss ta en titt på de administrative divisjonene - ingen
(oversjøisk territorium i Storbritannia). Når det gjelder
økonomien til Turks- og Caicosøyene, er viktige
industriprodukter , offshore finansielle tjenester. Viktige
landbruksprodukter er mais, bønner, kassava (maniok,



tapioka), sitrusfrukter; fisketurisme. De viktigste eksportvarene
er hummer, tørket og friskt conch, conch shells og de viktigste
eksportpartnerne er dette er ukjent. De viktigste importvarene
er mat og drikkevarer, tobakk, klær, produsenter,
byggematerialer og de viktigste importpartnerne er dette er
ukjent. Hvor rik er Turks- og Caicosøyene og hvor rik er folk i
dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $29,100 (2007 anslag). Dette betyr at levestandarden er
god her. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Turks- og Caicosøyene
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Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser
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Tuvalu

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Tuvalu.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Tuvalu. Men la oss starte med landflagget Tuvalu her:
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Tuvalu - Oversikt:
Hva bør du vite om Tuvalu? La oss starte med dette: I 1974

forårsaket etniske forskjeller i den britiske kolonien Gilbert og
Ellice-øyene at polyneserne i Ellice-øyene stemte for adskillelse
fra mikroneserne på Gilbert-øyene. Året etter ble Ellice-øyene
den separate britiske kolonien i Tuvalu. Uavhengighet ble gitt i
1978. I 2000 forhandlet Tuvalu en kontrakt som leier sitt
internettdomenavn ".tv" for $ 50 millioner i royalties over en 12-
årig periode. Avtalen ble deretter gjenforhandlet, men detaljer
ble ikke avslørt.

Geografi av Tuvalu

Hvor på kloden er Tuvalu?
Plasseringen av dette landet er Oseania, øyegruppe bestående
av ni korallatoller i Sør-Stillehavet, omtrent halvveis fra Hawaii
til Australia. Totalt areal på Tuvalu er 26 km2, hvorav 26 km2 er
land. Så dette er ganske lite land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: lavtliggende og smale
korallatoller. Det laveste punktet på Tuvalu er Stillehavet 0 m,
det høyeste punktet unnamed plass 5 m. Og klimaet er tropisk;
moderert av østlige handelsvindene (mars til november); vestlig
gale og tungt regn (november til mars).



Innbyggere av Tuvalu
La oss se hvor mange mennesker bor i Tuvalu. Nummeret

er: 11,052 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Polynesisk 96%, Mikronesisk 4%. Hva er
språkene i Tuvalu? Tuvaluan (offisiell), Engelsk (offisiell),
Samoansk, Kiribati (på øya Nui). Og religioner: Protestant
98,4% (Congregationalistiske kirke) 97%, Seventh-day
Adventist 1.4%), Baha 'I 1%, andre 0,6%. Hvor gammel er
folk i gjennomsnitt? 25.7 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 66.9 år. Hvor bor folk i Tuvalu? Her: over halvparten av
befolkningen ligger på atollen Funafuti. De store byområdene av
Tuvalu er: Funafuti (kapital) 6.000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Tuvalu
Hovedstaden Tuvalu er Funafuti; notat - hovedstaden er en

atoll på rundt 29 øyer; administrasjonskontorer er i Vaiaku
Village på Fongafale Islet og regjeringen type Parlamentarisk
demokrati (forsamlingsstyret) under et konstitusjonelt monarki;
en Commonwealth-riket. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 7 øyråd og 1 byråd; Funafuti, Nanumaga,
Nanumea, Niutao, Nui, Nukufetau, Nukulaelae, Vaitupu. Når
det gjelder økonomien til Tuvalu, er viktige industriprodukter
fiske. Viktige landbruksprodukter er Kokosnøtter; fisk. De
viktigste eksportvarene er kopra, fisk og de viktigste
eksportpartnerne er Bosnia-Hercegovina 24,8%, Singapore
18,8%, Nigeria 17,3%, Fiji 14,5%, US 6% (2016). De
viktigste importvarene er mat, dyr, mineralbrensel, maskiner,



produserte varer og de viktigste importpartnerne er Singapore
51,3%, NZ 9,4%, Australia 8,6%, USA 6,8%, Japan 6,1%,
Fiji 5,9% (2016). Hvor rik er Tuvalu og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$3,800 (2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 26.3% (2010 anslag).

Kart over Tuvalu
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Uganda

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Uganda.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Uganda. Men la oss starte med landflagget Uganda her:
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Uganda - Oversikt:
Hva bør du vite om Uganda? La oss starte med dette: De

koloniale grenser skapt av Storbritannia for å avgrense Uganda
grupperte sammen et bredt spekter av etniske grupper med
forskjellige politiske systemer og kulturer. Disse forskjellene
kompliserte etableringen av et fungerende politisk samfunn etter
at uavhengigheten ble oppnådd i 1962. Det diktatoriske regimet
i Idi AMIN (1971-79) var ansvarlig for at noen 300.000
motstandere døde. gerillakrig og menneskerettighetsbrudd
under Milton Obote (1980-85) hevdet minst en annen 100.000
liv. Regelen av Yoweri Museveni siden 1986 har gitt relativ
stabilitet og økonomisk vekst til Uganda. En konstitusjonell
folkeavstemning i 2005 avbrød et 19-årig forbud mot
flerpartspolitikk. I desember 2017 godkjente parlamentet
fjerning av presidentens aldersgrenser.

Geografi av Uganda

Hvor på kloden er Uganda?
Plasseringen av dette landet er Øst-Sentral-Afrika, vest for
Kenya, øst for Den demokratiske republikken Kongo. Totalt



areal på Uganda er 241,038 km2, hvorav 197,100 km2 er land.
Så dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: meste plateau med
fjellkjede. Det laveste punktet på Uganda er Albert Nile 614 m,
det høyeste punktet Margherita Peak på Mount Stanley 5.110
m. Og klimaet er tropisk; generelt regnfull med to tørre
sesonger (desember til februar, juni til august); Semiarid i
nordøst for det.

Innbyggere av Uganda
La oss se hvor mange mennesker bor i Uganda. Nummeret

er: 39,570,125. Så mange mennesker bor her. Hvem bor her?
Baganda 16,5%, Banyankole 9,6%, Basoga 8,8%, Bakiga
7,1%, Iteso 7%, Langi 6,3%, Bagisu 4,9%, Acholi 4,4%,
Lugbara 3,3%, andre 32,1% (2014 est.). Hva er språkene i
Uganda? English (offisielle nasjonale språk, undervist i
klasseskoler, brukt i rettssaker og av de fleste aviser og noen
radiosendinger), Ganda eller Luganda (mest brukt av Niger-
Kongo-språk, foretrukket for morsmålspublikasjoner i
hovedstaden og kan bli undervist i skolen), andre niger-kongo-
språk, nilo-sahara-språk, swahili, arabisk. Og religioner:
protestantisk 45,1% (anglikansk 32,0%, pinsel / født igjen /
evangelisk 11,1%, syvende dag adventist 1,7%, baptist .3%),
romersk-katolske 39,3% %, andre 1,6%, ingen 0,2% (2014
est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 15.8 år. Vi må legge
til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre
enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid
(ved fødselen)? Dette: 55.9 år. Hvor bor folk i Uganda? Her:



befolkningstettheten er relativt høy i forhold til andre afrikanske
nasjoner; det meste av befolkningen er konsentrert i den
sentrale og sørlige delen av landet, særlig langs bredden av
Lake Victoria og Lake Albert; Det nordøstlige er minst
befolket. De store byområdene av Uganda er: Kampala
(hovedstad) 1.936 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Uganda
Hovedstaden Uganda er Kampala og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 121 distrikter og 1 hovedstad; Abim, Adjumani,
Agago, Alebtong, Amolatar, Amudat, Amuria, Amuru, Apak,
Arua, Budaka, Bududa, Bugiri, Buhwe, Bukedea,
Bukomansimbi, Bukwa, Bulambuli, Buliisa, Bundibugyo,
Bunyangabu, Bushenyi, Busia, Butaleja, Butambala, Butebo,
Buvuma, Buyende, Dokolo, Gomba, Gulu, Hoima, Ibanda,
Iganga, Isingiro, Jinja, Kaabong, Kabale, Kabarole,
Kaberamaido, Kagadi, Kakumiro, Kalangala, Kaliro, Kalungu,
Kampala, Kamuli, Kamwenge, Kanungu, Kapchorwa, Kasese,
Katowwi, Kayunga, Kibaale, Kiboga, Kibuku, Kiruhura,
Kiryandongo, Kisoro, Kitgum, Koboko, Kole, Koto, Kumi,
Kween, Kyankwazi, Kyegegwa, Kyenjojo, Kyotera, Lamwo,
Lira, Luuka, Luwero, Lwengo, Lyantonde, Manafwa, Maracha,
Masaka, Masindi, Mayuge, Mbale, Mbarara, Mitooma,
Mityana, Moroto, Moyo, Mpigi, Mubende, Mukono,
Nakapiripirit, Nakaseke, Nakasongola, Namayingo,. Når det
gjelder økonomien til Uganda, er viktige industriprodukter
sukker behandling, brygging, tobakk, bomull tekstiler; sement,
stålproduksjon. Viktige landbruksprodukter er Kaffe, te,



bomull, tobak, kassava (maniok, tapioka), poteter, mais, hirse,
puls , kutte blomster; biff, geit kjøtt, melk, fjærfe og fisk. De
viktigste eksportvarene er kaffe, fisk og fiskeprodukter, te,
bomull, blomster, hagebruksprodukter; gull og de viktigste
eksportpartnerne er Kenya 20,9%, UAE 11,2%, Rwanda
9,5%, Demokratiske Republikken Kongo 8,9%, Italia 4,5%
(2016). De viktigste importvarene er Kapitalutstyr, kjøretøy,
petroleum, medisinsk utstyr; korn og de viktigste
importpartnerne er 17,9%, India 17,2%, UAE 9,5%, Kenya
9,2%, Japan 5,2%, Sør-Afrika 4,5%, Saudi-Arabia 4,4%
(2016). Hvor rik er Uganda og hvor rik er folk i dette landet?
Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $2,400
(2017 anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at
dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes
med hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester.
Og enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
19.7% (2013 anslag).

Kart over Uganda
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Ukraina

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Ukraina.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Ukraina. Men la oss starte med landflagget Ukraina her:
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Ukraina - Oversikt:
Hva bør du vite om Ukraina? La oss starte med dette:

Ukraina var sentrum for den første østlige slaviske staten,
Kyivan Rus, som i 10. og 11. århundre var den største og
mektigste staten i Europa. Forsvarte av interncine stridigheter
og mongolske invasjoner, ble Kyivan Rus innlemmet i
storhertugdømmet Litauen og til slutt inn i den polsk-litauiske
Commonwealth. Den kulturelle og religiøse arv fra Kyivansk
Rus lagde grunnlaget for ukrainsk nasjonalisme gjennom
påfølgende århundrer. En ny ukrainsk stat, Cossack Hetmanate,
ble etablert i midten av 1700-tallet etter et opprør mot polene.
Til tross for kontinuerlig muskovittrykk klarte hetmanatet å forbli
selvstyrt i godt over 100 år. I løpet av den siste delen av det 18.
århundre ble det fleste ukrainske etnografiske territorium
absorbert av det russiske imperiet. Etter sammenbruddet av
tsaristiske Russland i 1917, Ukraina oppnådde en kortvarig
uavhengighetsperiode (1917-20), men ble gjenopprettet og
utholdt en brutal sovjetregering som konstruerte to tvungne
hammere (1921-22 og 1932-33), hvor over 8 millioner døde. I
andre verdenskrig var tyske og sovjetiske hærer ansvarlig for 7
til 8 millioner flere dødsfall. Selv om Ukraina oppnådde
uavhengighet i 1991 med oppløsningen av Sovjetunionen, forblir
demokrati og velstand unnvikende da arven av statskontroll og
endemisk korrupsjon stoppet innsatsen ved økonomisk reform,
privatisering og borgerlige friheter. En fredelig masseprotest som



ble referert til som "Oransjerevolusjonen" i de siste månedene
av 2004, tvang myndighetene til å forstyrre et rigget
presidentvalg og for å tillate en ny internasjonalt overvåket
stemme som slått i kraft en reformistisk skifer under Viktor
Jusjtsjenko. Senere interne kamper i Jusjtsjenko-leiren tillot at
hans rival Viktor Janukovitsj kom tilbake til valg i
parlamentsvalget (Rada), ble statsminister i august 2006, og ble
valgt til president i februar 2010. I oktober 2012 holdt Ukraina
Rada-valg, kritisert stort av Vestlige observatører som feil på
grunn av bruk av statlige ressurser til fordel for regjerende
partskandidater, forstyrrelser av tilgang til media og trakassering
av opposisjonskandidater. President Janukovitsjs backtracking
på en handels- og samarbeidsavtale med EU i november 2013
- til fordel for nærmere økonomiske bånd med Russland - og
etterfølgende bruk av makt mot studenter, sivil
samfunnsaktivister og andre sivile til fordel for avtalen førte til en
tre- måned protest okkupasjon av Kyivs sentrale torg.
Regjeringen' s bruk av vold for å bryte opp protestleiren i
februar 2014 førte til at alle utkastede slag, antall dødsfall,
internasjonal fordømmelse og presidentens plutselige avgang for
Russland. Nytt valg i løpet av våren tillot vestpresident Petro
Poroshenko å påta seg kontor den 7. juni 2014. Kort etter
Janukovitsjs avreise i slutten av februar 2014 bestilte russiske
president Putin invasjonen av Ukrainas Krimhalvøya, og hevdet
at handlingen skulle beskytte etniske russere som bor der. To
uker senere ble det holdt en "folkeavstemning" om integrering av
Krim i Russland. "Folkeavstemningen" ble fordømt som illegitim
av den ukrainske regjeringen, EU, USA og FNs



Generalforsamling (UNGA). Som svar på Russlands påståtte
anneksasjon av Krim, 100 medlemmer av FN vedtok FNs
resolusjon 68/262, avviser "folkeavstemningen" som grunnløs
og ugyldig og bekrefter Ukrainas suverenitet, politiske
uavhengighet, enhet og territoriale integritet. Russland fortsetter
å levere såkalte separatister i to av Ukrainas østlige provinser
med arbeidskraft, finansiering og materiell som resulterer i en
væpnet konflikt med den ukrainske regjeringen. Representanter
fra Ukraina, Russland og de ukjente separatistiske republikkene
undertegnet Minsk-protokollen og memorandumet i september
2014 for å avslutte konflikten. Men denne avtalen klarte ikke å
stoppe kampene. I et fornyet forsøk på å lette pågående
sammenstøt, forhandlere i Ukraina, Russland, Frankrike og
Tyskland forhandlet en etterfølgende pakke med tiltak i februar
2015 for å implementere Minsk-avtalene. Representanter fra
Ukraina, Russland, og Organisasjonen for sikkerhet og
samarbeid i Europa møtes også regelmessig for å lette
gjennomføringen av fredsavtalen. Mer enn 33.000 sivile har blitt
drept eller såret i kampene som følge av russisk aggresjon i
Øst-Ukraina.

Geografi av Ukraina

Hvor på kloden er Ukraina?



Plasseringen av dette landet er Øst-Europa, grenser til
Svartehavet, mellom Polen, Romania og Moldova i vest og
Russland i øst. Totalt areal på Ukraina er 603,550 km2, hvorav
579,330 km2 er land. Så dette er ganske stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: meste
fruktbare slettene og platåene, med fjell funnet bare i vest
(Karpaterne) eller i det ytre sør på Krimhalvön. Det laveste
punktet på Ukraina er Svartehavet 0 m, det høyeste punktet
Hora Hoverla 2.061 m. Og klimaet er temperert kontinentale;
Middelhavet bare på den sørlige krim kysten; nedbør
disproportionelt fordelt, høyest i vest og nord, mindre i øst og
sørøst; Vinterne varierer fra kjølig langs Svartehavet til kaldt
lenger inn i landet; varme somre over store deler av landet,
varmt i sør for det.

Innbyggere av Ukraina
La oss se hvor mange mennesker bor i Ukraina. Nummeret

er: 44,033,874 (7/2017 anslag). Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? Ukrainsk 77,8%, russisk 17,3%, hviterussisk
0,6%, moldovisk 0,5%, krimtatarisk 0,5% , Bulgarsk 0,4%,
ungarsk 0,3%, rumensk 0,3%, polsk 0,3%, jødisk 0,2%, annen
1,8% (2001 est.). Hva er språkene i Ukraina? Ukrainsk
(offisiell) 67,5%, russisk (regional språk) 29,6% - Moldovan /
Rumensk og Ungarsktalende minoriteter) 2,9% (2001 est.). Og
religioner: Ortodokse (ukrainsk ortodokse ortodokse (UAOC),
ukrainsk ortodokse - Kyiv patriarkat (UOC-KP), ukrainsk
ortodokse - Moskva patriarkat (UOC-MP)), ukrainsk gresk
katolsk, romersk-katolsk, protestantisk, muslimsk, jødisk. Hvor



gammel er folk i gjennomsnitt? 40.6 år. Vi må legge til at dette
tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en
halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 72.1 år. Hvor bor folk i Ukraina? Her:
Tetteste bosetning i østlige (Donbas) og vestlige regioner;
bemerkelsesverdige konsentrasjoner i og rundt store byområder
i Kiev, Kharkiv, Donets'k, Dnipropetrovs'k og Odesa. De store
byområdene av Ukraina er: KYIV (kapital) 2.942 millioner;
Kharkiv 1,441 millioner; Odesa 1,01 millioner; Dnipropetrovsk
957.000; Donetsk 934,000; Zaporizhzhya 753 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Ukraina
Hovedstaden Ukraina er Kiev (Kiev) og regjeringen type

semi-presidens republikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 24 provinser (oblasti, singular - oblast), 1
autonome republikk (avtonomna respublika) og 2 kommuner
(mista, singular - misto) med oblast status; Cherkasy, Chernihiv,
Chernivtsi, Krim eller Avtonomna Respublika Krym
(Simferopol), Dnipropetrovs'k (Dnipro), Donets'k, Ivano-
Frankivs'k, Kharkiv, Kherson, Khmel'nyts'kyy, Kirovohrad
(Kropyvnyts'kyy), Kyiv, Kyiv, Luhans'k, L'viv, Mykolayiv,
Odesa, Poltava, Rivne, Sevastopol ', Sumy, Ternopil',
Vinnytsya, Volyn '(Luts'k), Zakarpattya (Uzhhorod),
Zaporizhzhya, Zhytomy. Når det gjelder økonomien til Ukraina,
er viktige industriprodukter kull, elektrisk strøm, jernholdige og
ikke-jernholdige metaller, maskiner og transportutstyr,
kjemikalier, matvareindustrien. Viktige landbruksprodukter er
korn, sukkerroer, solsikkefrø, grønnsaker; biff, melk. De
viktigste eksportvarene er jernholdige og ikke-jernholdige



metaller, drivstoff og oljeprodukter, kjemikalier, maskiner og
transportutstyr, matvarer og de viktigste eksportpartnerne er
Russland 9,9%. De viktigste importvarene er Energi, maskiner
og utstyr, kjemikalier og de viktigste importpartnerne er
Russland 13,1%, Kina 12%, Tyskland 11%, Hviterussland
7,1%, Hviterussland 6,1%, Polen 6,1%, Tyrkia 5,7%, Italia
5,3%, India 5,2% Polen 6,9%, USA 4,3% (2016). Hvor rik er
Ukraina og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her
er BNP per innbygger (PPP): $8,700 (2017 anslag). Dette er
ganske lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 24.1%
(2010 anslag).

Kart over Ukraina
 

Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

De forente arabiske emirater

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til De forente
arabiske emirater. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over De forente arabiske emirater. Men la oss
starte med landflagget De forente arabiske emirater her:
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De forente arabiske emirater - Oversikt:
Hva bør du vite om De forente arabiske emirater? La oss

starte med dette: De truciske statene i Persisk-gulfkysten
bevilget britisk kontroll over deres forsvar og utenrikspolitikk i
19. århundre-traktater. I 1971 ble seks av disse statene - Abu
Dhabi, Ajman, Al Fujayrah, Ash Shariqah, Dubayy og Umm al
Qaywayn - fusjonert for å danne De forente arabiske emirater
(UAE). De ble med i 1972 av Ra's al Khaymah. UAEs BNP
per capita er på nivå med de ledende vesteuropeiske landene. I
mer enn tre tiår har olje og global økonomi kjørt UAEs
økonomi. Imidlertid i 2008-09, sammenløp av fallende
oljepriser, kollapsende eiendomspriser og den internasjonale
bankkrisen rammet UAE spesielt hardt. UAE unngikk i
hovedsak den "arabiske vårens uro" sett andre steder i
Midtøsten i 2010-11, og i et forsøk på å begrense potensiell
uro, kunngjorde regjeringen et flerårig, $ 1. 6 milliarder
infrastrukturinvesteringsplan for de fattige nordlige emiratene og
aggressivt forfulgt fortalere for politisk reform. UAE de siste
årene har spilt en viktig rolle i regionale saker. I tillegg til å
donere milliarder dollar i økonomisk hjelp for å stabilisere
Egypt, er UAE medlem av en amerikansk ledet global koalisjon
for å beseire den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL) og
en koalisjonspartner i et saudis-ledet militær kampanje for å
gjenopprette regjeringen i Jemen.

Geografi av De forente arabiske emirater



Hvor på kloden er De forente arabiske
emirater? Plasseringen av dette landet er Midtøsten, grenser til
Oman og Persiske Golf, mellom Oman og Saudi-Arabia. Totalt
areal på De forente arabiske emirater er 83,600 km2, hvorav
83,600 km2 er land. Så dette er ikke et stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: fjellflate,
ufruktbar kystlinje som slår sammen i rullende sanddyner i stor
ørken; fjell i øst. Det laveste punktet på De forente arabiske
emirater er Persisk Gulf 0 m, det høyeste punktet Jabal Yibir
1,527 m. Og klimaet er ørken; kjøligere i østlige.

Innbyggere av De forente arabiske emirater
La oss se hvor mange mennesker bor i De forente arabiske

emirater. Nummeret er: 6,072,475 (7/2017 anslag). Så dette er
ikke veldig stor befolkning. Hvem bor her? Emirati 11,6%,
Sørasiatisk 59,4% (inkluderer indian 38,2%, Bangladesh 9,5%,
Pakistansk 9,4% , andre 2,3%), egyptiske 10,2%, filippinske
6,1%, andre 12,8% (2015 est.). Hva er språkene i De forente
arabiske emirater? Arabisk (offisiell), persisk, engelsk, hindi,
urdu. Og religioner: muslimsk (offisiell) 76%, kristen 9%, andre
(hovedsakelig hinduistisk og buddhistisk, mindre enn 5% av
befolkningen består av Parsi, Baha'i, Druze, Sikh, Ahmadi ,



Ismaili, Dawoodi Bohra Muslim og jødisk) 15%. Hvor gammel
er folk i gjennomsnitt? 30.3 år. Vi må legge til at dette tallet er
medianen - så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er
yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved fødselen)?
Dette: 77.7 år. Hvor bor folk i De forente arabiske emirater?
Her: Befolkningen er tungt konsentrert mot nordøst på
Musandam-halvøya; de tre største emiratene - Abu Dhabi,
Dubai og Sharjah - er hjem for nesten 85% av befolkningen. De
store byområdene av De forente arabiske emirater er: Dubai
2.415 millioner; Sharjah 1 279 millioner; ABU Dhabi (kapital)
1,145 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av De forente arabiske
emirater

Hovedstaden De forente arabiske emirater er Abu Dhabi
og regjeringen type Forbund. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 7 emirater (imarat, singular -
imarah); Abu Dhabi, Ajman, Al Fujayrah, Ash Shariqah
(Sharjah), Dubayy (Dubai), Ra Al Khaymah, Umm al
Qaywayn. Når det gjelder økonomien til De forente arabiske
emirater, er viktige industriprodukter og petrokjemikalier;
fiskeri, aluminium, sement, gjødsel, kommersiell skipreparasjon,
byggematerialer, håndverk, tekstiler. Viktige
landbruksprodukter er datoer, grønnsaker, vannmeloner; fjærfe,
egg, meieriprodukter; fiskeolje. De viktigste eksportvarene er
råolje 45%, naturgass, reeksport, tørket fisk, datoer (2012 est.)
og de viktigste eksportpartnerne er India 9,9%, Iran 8,9 %,
Japan 8,8%, Sveits 8,5%, Oman 5,4%, Kina 5,1% (2016). De
viktigste importvarene er maskiner og transportutstyr,



kjemikalier, mat og de viktigste importpartnerne er Kina 7,4%,
USA 6,9%, India 6,8%, Tyskland 4,4% (2016). Hvor rik er De
forente arabiske emirater og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $68,200 (2017
anslag). Dette betyr at folk er rike i gjennomsnitt her. La oss
legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 19.5% (2003 anslag).

Kart over De forente arabiske emirater
 

Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Storbritannia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til
Storbritannia. Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og
detaljert kart over Storbritannia. Men la oss starte med
landflagget Storbritannia her:
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Storbritannia - Oversikt:
Hva bør du vite om Storbritannia? La oss starte med dette:

Storbritannia har historisk hatt en ledende rolle i utviklingen av
parlamentarisk demokrati og i å fremme litteratur og vitenskap.
På sin høyden i det 19. århundre strekk det britiske imperiet
over en fjerdedel av jordens overflate. Første halvdel av det 20.
århundre så Storbritannias styrke alvorlig utarmet i to
verdenskriger og irske republikkens tilbaketrekking fra
foreningen. Andre halvdel opplevde demontering av imperiet og
Storbritannia gjenoppbygge seg til en moderne og velstående
europeisk nasjon. Som en av fem faste medlemmer av FNs
sikkerhetsråd og et grunnlegger av NATO og Commonwealth,
driver Storbritannia en global tilnærming til utenrikspolitikken.
Det skotske parlamentet, Nationalforsamlingen for Wales og
Nordirlands forsamling ble etablert i 1998. Storbritannia har
vært et aktivt medlem av EU siden tiltredelsen i 1973, selv om
den valgte å forbli utenfor Den økonomiske og monetære union.
Imidlertid, motivert delvis av frustrasjon på et eksternt byråkrati
i Brussel og massiv innvandring til landet, stemte britiske
statsborgere den 23. juni 2016 snevt for å forlate EU.
Storbritannia og EU forhandler for tiden vilkårene for
Storbritannias tilbaketrekking og vil diskutere et rammeverk for
deres fremtidige forhold i forkant av Storbritannias planlagte
avgang fra blokken 29. mars 2019.

Geografi av Storbritannia



Hvor på kloden er Storbritannia?
Plasseringen av dette landet er Vest-Europa, øyene - inkludert
den nordlige en sjettedel av øya Irland - mellom Nord-
Atlanterhavet og Nordsjøen; nordvest for Frankrike. Totalt
areal på Storbritannia er 243,610 km2, hvorav 241,930 km2 er
land. Så dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: mest robuste åser og lave
fjell; nivå til rullende slett i øst og sørøst. Det laveste punktet på
Storbritannia er Fens -4 m, det høyeste punktet Ben Nevis
1,343 m. Og klimaet er temperert; moderert av rådende
sørvestvind over Nord-Atlanterhavsstrømmen; mer enn
halvparten av dagene er overskyet,.

Innbyggere av Storbritannia
La oss se hvor mange mennesker bor i Storbritannia.

Nummeret er: 64,769,452 (7/2017 anslag). Så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? hvit 87,2%, svart /
afrikansk / karibisk / svart britisk 3%, Asia / Asiatisk Britisk:
indisk 2,3%, Asia / Asiatisk Britisk: pakistansk 1,9%, blandet
2%, andre 3,7% (2011 est).. Hva er språkene i Storbritannia?
Norsk. Og religioner: Kristen (inkluderer anglikansk, romersk-



katolsk, presbyterian, metodist) 59,5%, muslimsk 4,4%,
hinduistisk 1,3%, annen 2%, uspesifisert 7,2%, ingen 25,7%
(2011 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 40.5 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 80.8 år. Hvor bor folk i
Storbritannia? Her: Kjernen til befolkningen ligger i og rundt
London, med betydelige klynger funnet i Midt-Storbritannia
rundt Manchester og Liverpool, i skotske lavlandet mellom
Endinburgh og Glasgow, Sør-Wales i og rundt Cardiff, og øst
øst i Nord-Irland sentrert på Belfast. De store byområdene av
Storbritannia er: London (hovedstad ) 10.313 millioner;
Manchester 2.646 millioner; Birmingham 2.515 millioner;
Glasgow 1.223 millioner; Southampton / Portsmouth 882,000;
Liverpool 870,000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Storbritannia
Hovedstaden Storbritannia er London og regjeringen type

Parlamentarisk konstitusjonelt monarki; en Commonwealth-
rikdom. La oss ta en titt på de administrative divisjonene - 27
to-talls fylker, 32 London-bydeler og 1 City of London eller
Greater London, 36 storbyområder, 56 enhetlige myndigheter
(inkludert 4 single-tier fylker). Når det gjelder økonomien til
Storbritannia, er viktige industriprodukter , elektrisk utstyr,
automatiseringsutstyr, jernbaneutstyr, skipsbygging, fly,
motorvogner og deler, elektronikk og kommunikasjonsutstyr,
metaller, kjemikalier, kull, petroleum, papir og papirprodukter,
matvareindustri, tekstiler, klær og annen forbruker varer. Viktige
landbruksprodukter er frokostblandinger, oljefrø, poteter,



grønnsaker; storfe, sau, fjærfe; fiskemaskiner. De viktigste
eksportvarene er produserte varer, drivstoff, kjemikalier; mat,
drikkevarer, tobakk og de viktigste eksportpartnerne er USA
14,8%, Tyskland 10,7%, Frankrike 6,4%, Nederland 6,2%,
Irland 5,6%, Sveits 4,6%, Kina 4,4% (2016). De viktigste
importvarene er Produksjonsvarer, maskiner, drivstoff; matvarer
og de viktigste importpartnerne er Tyskland 13,6%, USA
9,3%, Kina 9,2%, Nederland 7,4%, Frankrike 5,2%, Belgia
4,9%, Sveits 4,5% (2016). Hvor rik er Storbritannia og hvor
rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $43,600 (2017 anslag). Dette betyr at folk er
rike i gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 15%
(2013 anslag).

Kart over Storbritannia
 





Vi anbefaler

Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

USA

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til USA.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
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USA. Men la oss starte med landflagget USA her:
 

USA - Oversikt:
Hva bør du vite om USA? La oss starte med dette:

Storbritannias amerikanske kolonier brøt sammen med
morslandet i 1776 og ble anerkjent som den nye nasjonen i
Amerikas forente stater etter Paris-traktaten i 1783. I den 19.
og 20. århundre ble 37 nye stater lagt til den opprinnelige 13
som nasjonen utvidet over det nordamerikanske kontinentet og
kjøpte flere utenlandske eiendeler. De to mest traumatiske
opplevelsene i nasjonens historie var borgerkriget (1861-65),
hvor en nordlig union av stater beseiret en
sekresjonskonfederasjon av 11 sørlige slavstater, og den store
depresjonen på 1930-tallet, en økonomisk nedgang under
hvilken en fjerdedel av arbeidsstyrken mistet jobbene sine.
Buoyed av seire i verdens krigene I og II og slutten av den
kalde krigen i 1991, er USA fortsatt verdens mektigste
nasjonalstat. Siden slutten av andre verdenskrig,

Geografi av USA



Hvor på kloden er USA? Plasseringen
av dette landet er Nord-Amerika, som grenser til både Nord-
Atlanterhavet og Nord-Stillehavet, mellom Canada og Mexico.
Totalt areal på USA er 9,833,517 km2, hvorav 9,147,593 km2

er land. Dette er et av de største landene i verden. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: stor
sentralt slett, fjell i vest, åser og lave fjell i øst; robuste fjell og
brede elvedaler i Alaska; robust, vulkansk topografi i Hawaii.
Det laveste punktet på USA er Death Valley -86 m (laveste
punkt i Nord-Amerika), det høyeste punktet Denali (Mount
McKinley) 6.190 m (høyeste punkt i Nord-Amerika). Og
klimaet er mest tempererte, men tropiske i Hawaii og Florida,
arktiske i Alaska, semiarid i det store slett vest for Mississippi-
elven, og tørker i det store bassenget i sørvest; lave
vintertemperaturer i nordvest blir forbedret av og til i januar og
februar med varme chinookvind fra østlige skråninger av fjellene
i fjellet,.

Innbyggere av USA
La oss se hvor mange mennesker bor i USA. Nummeret er:

326,625,791 (7/2017 anslag). Så dette landet er blant de mest



folkerike i verden. Hvem bor her? Hvit 72,4%, svart 12,6%,
asiatisk 4,8%, indianske og Alaska innfødte 0,9%, native
Hawaiian og andre Stillehavsøyene 0,2%, andre 6,2%, to eller
flere raser 2,9% (2010 estimat). Hva er språkene i USA?
engelsk. Og religioner: Protestant 46,5%, romersk-katolsk
20,8%, jødisk 1,9%, Mormon 1,6%, andre kristne 0,9%,
andre kristne 0,9% , andre indo-europeiske 3,7 % , Muslimske
0,9%, Jehovas vitne 0,8%, buddhistiske 0,7%, hinduer 0,7%,
andre 1,8%, unaffiliated 22.8%, vet ikke / nektet 0,6% (2014
est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 38.1 år. Vi må legge
til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre
enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid
(ved fødselen)? Dette: 80 år. Hvor bor folk i USA? Her: store
urbane klynger er spredt over hele den østlige delen av USA
(spesielt Great Lakes-området, nordøst, øst og sørøst) og de
vestlige delstatene; fjellrike områder, hovedsakelig Rocky
Mountains og Appalachian kjeden, ørkener i sørvest, de tette
boreal skogene i ekstreme nord og de sentrale prarie stater er
mindre tett befolket; Alaskas befolkning er konsentrert langs sin
sørkysten - med særlig vekt på byen Anchorage - og Hawaii er
sentrert på øya Oahu. De store byområdene av USA er: New
York-Newark 18 593 millioner; Los Angeles-Long Beach-
Santa Ana 12.31 million; Chicago 8.745 millioner; Miami 5 817
millioner; Dallas-Fort Worth 5 703 millioner; Washington, DC
(kapital) 4.955 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av USA
Hovedstaden USA er Washington, DC og regjeringen type

konstitusjonelle føderale republikken. La oss ta en titt på de



administrative divisjonene - 50 stater og 1 distrikt; USA,
Alabama, Arizona, Arkansas, California, California, Colorado,
Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia,
Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky,
Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska,
Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New
York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma,
Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South
Dakota, Tennessee, Texas, Utah , Vermont, Virginia,
Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming. Når det
gjelder økonomien til USA, er viktige industriprodukter svært
diversifisert, verdensledende, høyteknologisk innovatør, nest
største industrielle produksjonen i verden; petroleum, stål, biler,
luftfart, telekommunikasjon, kjemikalier, elektronikk,
matvareindustri, forbruksvarer, tømmer, gruvedrift. Viktige
landbruksprodukter er Hvete, mais, andre korn, frukt,
grønnsaker, bomull; biff, svinekjøtt, fjærfe, meieriprodukter;
fisk; skogsprodukter. De viktigste eksportvarene er
landbruksprodukter (soyabønner, frukt, mais) 9,2%, industrielle
forsyninger 49,0%, forbruksvarer (biler, medisiner) 15,0%
(2008 est.) og de viktigste eksportpartnerne er Canada 18,3%,
Mexico 15,9%, Kina 8%, Japan 4,4% , Capital goods
(transistorer, fly, (2016). De viktigste importvarene er
landbruksprodukter 4,9%, industrielle forsyninger 32,9%
(råolje 8,2%), kapitalvarer 30,4% (datamaskiner,
telekommunikasjonsutstyr, motorkjøretøy deler,
kontormaskiner, elektriske maskiner), forbruksvarer 31,8%



(biler, klær, medisiner, møbler , leker) (2008 est.) og de
viktigste importpartnerne er Kina 21,1%, Mexico 13,4%,
Canada 12,7%, Japan 6%, Tyskland 5,2% (2016). Hvor rik er
USA og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er
BNP per innbygger (PPP): $59,500 (2017 anslag). Dette betyr
at folk er rike i gjennomsnitt her. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 15.1%
(2010 anslag).

Kart over USA
 

Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser
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Uruguay

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Uruguay.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Uruguay. Men la oss starte med landflagget Uruguay her:
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Uruguay - Oversikt:
Hva bør du vite om Uruguay? La oss starte med dette:

Montevideo, som ble grunnlagt av spansken i 1726 som et
militært høyborg, utnyttet snart sin naturlige havn som et viktig
kommersielt senter. Hevdet av Argentina, men vedlagt av Brasil
i 1821, erklærte Uruguay sin uavhengighet fire år senere og
sikret sin frihet i 1828 etter en treårig kamp. Forvaltningen av
president Jose Batlle i begynnelsen av det 20. århundre lanserte
utbredt politiske, sosiale og økonomiske reformer som etablerte
en statist tradisjon. En voldelig marxistisk bybarriarbevegelse
som heter Tupamaros, lansert i slutten av 1960-tallet, førte til at
Uruguas president sluttet å styre regjeringen til militæret i 1973.
Ved årene ble opprørerne blitt knust, men militæret fortsatte å
utvide sitt grep over regjering. Sivilregelen ble restaurert i 1985.
I 2004, Venstre-center Frente Amplio-koalisjonen vant
nasjonale valg som effektivt avsluttet 170 års politisk kontroll
som tidligere ble holdt av Colorado og National (Blanco) -
partene. Uruguays politiske og arbeidsforhold er blant de
ledigste på kontinentet.

Geografi av Uruguay



Hvor på kloden er Uruguay?
Plasseringen av dette landet er Sør-Sør-Amerika, grenser til
Sør-Atlanterhavet, mellom Argentina og Brasil. Totalt areal på
Uruguay er 176,215 km2, hvorav 175,015 km2 er land. Så
dette er ikke et stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget
i landet? På denne måten: meste rullende sletter og lave åser;
frugtbart kystnære lavlandet. Det laveste punktet på Uruguay er
Atlanterhavet 0 m, det høyeste punktet Cerro Catedral 514 m.
Og klimaet er varm temperert; frysende temperaturer nesten
ukjent for det.

Innbyggere av Uruguay
La oss se hvor mange mennesker bor i Uruguay. Nummeret

er: 3,360,148 (7/2017 anslag). Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? hvit 88%, mestizo 8%, svart 4%,
amerindisk (praktisk talt ikke-eksisterende). Hva er språkene i
Uruguay? Spansk (offisielt), Portuñol, Brazilero (portugisisk-
spansk mix på brasiliansk grensen). Og religioner: katolske
47,1%, ikke-katolske kristne 11,1%, nondenominational
23,2%, jødisk 0,3%, ateist eller agnostiker 17,2%, andre 1,1%
(2006 est .). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 35 år. Vi må



legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 77.4 år. Hvor bor folk i Uruguay?
Her: meste av landets befolkning ligger i den sørlige delen av
landet; Omtrent 80% av befolkningen er urbane, bor i byer eller
byer; nesten halvparten av befolkningen bor i og rundt
hovedstaden i Montevideo. De store byområdene av Uruguay
er: Montevideo (hovedstaden) 1,707 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Uruguay
Hovedstaden Uruguay er Montevideo og regjeringen type

presidentrepublikken. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 19 avdelinger (departamentos, singular -
departamento); Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia,
Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Monte
Paysandu, Rio Negro, Rivera, Rocha, Salto, San Jose, Soriano,
Tacuarembo, Treinta y Tres. Når det gjelder økonomien til
Uruguay, er viktige industriprodukter vinmatvareindustri,
elektriske maskiner, transportutstyr, petroleumsprodukter,
tekstiler, kjemikalier, drikkevarer. Viktige landbruksprodukter
er Cellulose, biff, soyabønner, ris, hvete; meieriprodukter; fisk;
tømmer, tobakk,. De viktigste eksportvarene er biff,
soyabønner, cellulose, ris, hvete, tre, meieriprodukter, ull og de
viktigste eksportpartnerne er Brasil 16,4%, Kina 12,2%, USA
6,2%, Argentina 5% (2016). De viktigste importvarene er
raffinert olje, råolje, passasjer og andre transportmidler,
kjøretøy deler, mobiltelefoner og de viktigste importpartnerne er
Kina 18,8%, Brasil 17,9%, Argentina 13,3%, USA 6,9%,
Tyskland 4,7% (2016). Hvor rik er Uruguay og hvor rik er folk



i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $22,400 (2017 anslag). Dette betyr at levestandarden er
god her. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 9.7% (2015 anslag).

Kart over Uruguay
 

Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Usbekistan

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Usbekistan.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Usbekistan. Men la oss starte med landflagget Usbekistan her:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Usbekistan - Oversikt:
Hva bør du vite om Usbekistan? La oss starte med dette:

Russland erobret territoriet til dagens Usbekistan i slutten av
1800-tallet. Stiv motstand mot Den Røde Armé etter
bolsjevikrevolusjonen ble til slutt undertrykt og en sosialistisk
republik etablert i 1924. Under Sovjettiden førte intensiv
produksjon av "hvitt gull" (bomull) og korn til overbruk av
agrokjemikalier og uttømming av vannforsyninger, som har
forlatt landet nedgradert og Aralhavet og visse elver halvtørre.
Uavhengig siden 1991 ved oppløsningen av Sovjetunionen har
landet redusert sin avhengighet av bomulls monokulturen ved å
diversifisere landbruksproduksjonen mens den utvikler sin
mineral- og petroleumseksportkapasitet og øker sin
produksjonsbase. Usbekistans første president, Islom Karimov,
led Uzbekistan i 25 år til sin død i september 2016. Den
politiske overgangen til sin etterfølger, da var statsminister
Shavkat Mirziyoyev fredelig, men skilt ut den konstitusjonelle
prosessen der senatets president ville ha tjent som fungerende
president. Mirziyoyev, som vant presidentvalget i desember
2016, har forbedret forholdet til Usbekistans naboer og innført
omfattende økonomiske og rettslige reformer.

Geografi av Usbekistan



Hvor på kloden er Usbekistan?
Plasseringen av dette landet er Sentral-Asia, nord for
Turkmenistan, sør for Kasakhstan. Totalt areal på Usbekistan er
447,400 km2, hvorav 425,400 km2 er land. Så dette er ganske
stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På
denne måten: hovedsakelig flat-to-rolling sandy ørken med
sanddyner; brede, flate, intenst irrigerte elvedaler langs Amu
Darya, Syr Darya (Sirdaryo) og Zarafshon; Fergana Valley i øst
omgitt av fjellrike Tadsjikistan og Kirgisistan; krympende
Aralhavet i vest. Det laveste punktet på Usbekistan er
Sariqamish Kuli -12 m, det høyeste punktet Adelunga Toghi
4.301 m. Og klimaet er hovedsakelig midtbredde ørken, lange,
varme somre, milde vintre; Semiarid gressletter i øst,.

Innbyggere av Usbekistan
La oss se hvor mange mennesker bor i Usbekistan.

Nummeret er: 29,748,859 (7/2017 anslag). Så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Usbekisk 80%, Russisk
5,5%, Tadsjikisk 5%, Kasakhsk 3%, Karakalpak 2,5%, Tatar
1,5%, Andre 2,5 % (1996 est.). Hva er språkene i Usbekistan?
usbekiske (offisiell) 74,3%, russisk 14,2%, Tajik 4,4%, andre
7,1%. Og religioner: muslimer 88% (for det meste sunni), Øst



ortodoks 9%, andre 3%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt?
28.6 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel
av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 74 år. Hvor bor folk i
Usbekistan? Her: mest av befolkningen er konsentrert i den
fruktbare Fergana-dalen i den østligste armen av landet;. De
store byområdene av Usbekistan er: Sørlandet har betydelige
klynger av mennesker, mens de sentrale og vestlige ørkenene er
tynt befolket Tasjkent (hovedstaden) 2.251 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Usbekistan
Hovedstaden Usbekistan er Tashkent (Toshkent) og

regjeringen type presidens republikk; høyt autoritære. La oss ta
en titt på de administrative divisjonene - 12 provinser (viloyatlar,
singular - viloyat), 1 autonom republikk (avtonom respublikasi)
og 1 by (shahar); Andijon Viloyati, Buxoro Viloyati, Farg'ona
Viloyati, Jizzax Viloyati, Namangan Viloyati, Navoiy Viloyati,
Qashqadaryo Viloyati (Qarshi), Qoraqalpog'iston Respublikasi
[Karakalpakstan Republic], Samarqand Viloyati, Sirdaryo
Viloyati (Guliston), Surxondaryo Viloyati Termiz), Toshkent
Shahri [Tashkent City], Toshkent Viloyati [Tashkent-provinsen],
Xorazm Viloyati (Urganch). Når det gjelder økonomien til
Usbekistan, er viktige industriprodukter tekstiler,
matvareindustrien, maskinbygging, metallurgi, gruvedrift,
hydrokarbonutvinnings, kjemikalier. Viktige landbruksprodukter
er Bomull, grønnsaker, frukt, korn; husdyr. De viktigste
eksportvarene er energiprodukter, bomull, gull, mineralgjødsel,
jernholdige og ikke-jernholdige metaller, tekstiler, mat,
maskiner, biler og de viktigste eksportpartnerne er Sveits



35,1%, Kina 19,7%, Russland 9,3%, Tyrkia 8,7%, Kasakhstan
7,2%, Bangladesh 5,4%, Afghanistan 4,9% (2016). De
viktigste importvarene er Maskiner og utstyr, næringsmidler,
kjemikalier, jernholdige og ikke-jernholdige metaller og de
viktigste importpartnerne er Kina 22,2%, Russland 18%, Sør-
Korea 10,5% , Kasakhstan 10%, Tyrkia 5,8%, Tyskland 5,2%
(2016). Hvor rik er Usbekistan og hvor rik er folk i dette
landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP):
$7,000 (2017 anslag). Dette er ganske lavt antall. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 14% (2016 anslag).

Kart over Usbekistan
 

Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Vanuatu

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Vanuatu.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Vanuatu. Men la oss starte med landflagget Vanuatu her:
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Vanuatu - Oversikt:
Hva bør du vite om Vanuatu? La oss starte med dette: Flere

bølger av kolonisatorer, som alle snakket et tydelig språk,
migrert til de nye hebrider i tusenårene før europeisk utforskning
i det 18. århundre. Dette oppgjørsmønsteret står for den
komplekse språklige mangfoldet som finnes på øygruppen til i
dag. Den britiske og franske, som bosatte seg på de nye
hebrider i 1800-tallet, kom til enighet i 1906 til et engelsk-
fransk Condominium som administrerte øyene til uavhengighet i
1980 da det nye navnet Vanuatu ble vedtatt.

Geografi av Vanuatu

Hvor på kloden er Vanuatu?
Plasseringen av dette landet er Oseania, gruppe av øyer i Sør-
Stillehavet, omtrent tre fjerdedeler av veien fra Hawaii til
Australia. Totalt areal på Vanuatu er 12,189 km2, hvorav
12,189 km2 er land. Så dette er ganske lite land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
hovedsakelig fjellrike øyer med vulkansk opprinnelse; smale
kystnære strender. Det laveste punktet på Vanuatu er Stillehavet
0 m, det høyeste punktet Tabwemasana 1.877 m. Og klimaet er
tropisk; moderert av sørøst trade winds fra mai til oktober;
moderat nedbør fra november til april; kan bli påvirket av



sykloner fra desember til april,.

Innbyggere av Vanuatu
La oss se hvor mange mennesker bor i Vanuatu. Nummeret

er: 282,814 (7/2017 anslag). Så ikke så mange mennesker bor
her. Hvem bor her? Ni-Vanuatu 97,6%, del Ni-Vanuatu 1,1%,
andre 1,3% (2009 est.). Hva er språkene i Vanuatu? lokale
språk (mer enn 100) 63,2%, Bislama (offisiell; kreolsk) 33,7%,
engelsk (offisiell) 2%, fransk (offisiell) 0,6%, annen 0,5% (2009
est.). Og religioner: Protestantisk 70% (inkluderer presbyterian
27,9% Anglican 15,1%, syvende dag adventist 12,5%, Guds
samlinger 4,7%, Kristi kirke 4,5%, Neil Thomas departementet
3,1% og apostolske 2,2%), romersk-katolske 12,4%, vanlige
tro 3,7% (inkludert Jon Frum lastkult) , andre 12,6%, ingen
1,1%, uspesifisert 0,2% (2009 est.). Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 22 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen -
så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 73.7 år.
Hvor bor folk i Vanuatu? Her: Tre fjerdedeler av befolkningen
bor i landlige områder; den urbane befolkningen bor primært i
to byer, Port-Vila og Lugenville; tre største øyene - Espiritu
Santo, Malakula og Efate - imøtekomme over halvparten av
befolkningen. De store byområdene av Vanuatu er: PORT-
VILA (hovedstaden) 53 000 (2014).

Regjeringen og økonomien av Vanuatu
Hovedstaden Vanuatu er Port-Vila (på Efate) og regjeringen

type parlamentarisk republikk. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 6 provinser; Malampa, Penama,



Sanma, Shefa, Tafea, Torba. Når det gjelder økonomien til
Vanuatu, er viktige industriprodukter og fiskfrysing, treforedling,
kjøttpålegg. Viktige landbruksprodukter er Copra, kokosnøtter,
kakao, kaffe, taro , yams, frukt, grønnsaker; storfekjøtt;
fiskemat. De viktigste eksportvarene er copra, biff, kakao,
tømmer, kava, kaffe og de viktigste eksportpartnerne er
Ecuador 18,4%, Australia 13,8%, Venezuela 10,1%, USA
9,8%, Japan 8,2%, Storbritannia 6,7%, Frankrike 5,7 %, Hong
Kong 5,2% (2016). De viktigste importvarene er maskiner og
utstyr, matvarer, drivstoff og de viktigste importpartnerne er
Australia 27,8%, NZ 17,6%, Kina 10,5%, Frankrike 10%,
Singapore 6,1%, Thailand 4,8% (2016). Hvor rik er Vanuatu
og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP
per innbygger (PPP): $2,800 (2017 anslag). Dette er et svært
lavt antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt
per person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: ukjent%.

Kart over Vanuatu
 





Vi anbefaler
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Venezuela

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Venezuela.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
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Venezuela. Men la oss starte med landflagget Venezuela her:
 

Venezuela - Oversikt:
Hva bør du vite om Venezuela? La oss starte med dette:

Venezuela var et av tre land som oppsto fra Gran Colombias
sammenbrudd i 1830 (de andre var Ecuador og New Granada,
som ble Colombia). I det meste av første halvdel av det 20.
århundre ble Venezuela styrt av generelt velvillige militærstjerner
som fremmet oljeindustrien og tillot noen sosiale reformer.
Demokratisk valgte regjeringer har hatt sving siden 1959.
Under Hugo Chavez, president fra 1999 til 2013, og hans
håndplukket etterfølger, har president Nicolas Maduro
utøvende filial økt autoritær kontroll over andre regjeringens
regjeringer. Samtidig har demokratiske institusjoner blitt
forverret, uttrykksfrihet og pressen har blitt redusert, og politisk
polarisasjon har vokst. Herskende partiets økonomiske politikk
har utvidet staten ' s rolle i økonomien gjennom
eksproprieringer av store bedrifter, streng valutautveksling og
prisregulering som motvirker investering og produksjon av
privat sektor, og overhengende av petroleumsindustrien for
blant annet inntekter. Aktuelle bekymringer inkluderer:
menneskerettighetsbrudd, voldsom kriminalitet, høy inflasjon og
utbredt mangel på grunnleggende forbruksvarer, medisin og
medisinsk utstyr.

Geografi av Venezuela



Hvor på kloden er Venezuela?
Plasseringen av dette landet er Nord-Sør-Amerika, grenser til
Karibiskehavet og Nord-Atlanterhavet, mellom Colombia og
Guyana. Totalt areal på Venezuela er 912,050 km2, hvorav
882,050 km2 er land. Så dette er ganske stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
Andesfjellene og Maracaibo Lowlands i nordvest; sentrale
slettene (llanos); Guyana høylandet i sørøst. Det laveste punktet
på Venezuela er Karibiske hav 0 m, det høyeste punktet Pico
Bolivar 4 978 m. Og klimaet er tropisk; varmt, fuktig; mer
moderat i høylandet.

Innbyggere av Venezuela
La oss se hvor mange mennesker bor i Venezuela.

Nummeret er: 31,304,016 (7/2017 anslag). Så mange
mennesker bor her. Hvem bor her? Spansk, italiensk,
portugisisk, arabisk, tysk, afrikansk, indfødte personer. Hva er
språkene i Venezuela? spansk (offisiell), tallrike urbane
dialekter. Og religioner: nominelt romersk-katolske 96%,
protestantiske 2%, andre 2%. Hvor gammel er folk i
gjennomsnitt? 28.3 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen



- så en halvdel av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og
hva er deres forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 76 år.
Hvor bor folk i Venezuela? Her: Mesteparten av befolkningen
er konsentrert i det nordlige og vestlige høylandet langs en østlig
anspore ved den nordlige enden av Andesene, et område som
inkluderer hovedstaden i Caracas. De store byområdene av
Venezuela er: Caracas (hovedstad) 2.916 millioner; Maracaibo
2.196 millioner; Valencia 1.734 millioner; Maracay 1,166
millioner; Barquisimeto 1.039 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Venezuela
Hovedstaden Venezuela er Caracas og regjeringen type

føderal presidentrepublikk. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 23 stater (estados, singular - estado), 1 hovedstad
distrikt (distrito hovedstaden), og 1 føderal avhengighet
(dependencia føderale); Amazonas, Anzoategui, Apure,
Aragua, Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro,
Dependencias Federales, Distrito Capital (Capital District),
Falcon, Guarico, Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva
Esparta, Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuy,
Zulia. Når det gjelder økonomien til Venezuela, er viktige
industriprodukter landbruksprodukter, husdyr, råvarer, maskiner
og utstyr, transportutstyr, byggematerialer, medisinsk utstyr,
farmasøytiske produkter, kjemikalier, jern- og stålprodukter,
råolje og petroleumsprodukter. Viktige landbruksprodukter er
Mais, sorghum, sukkerrør, ris, bananer, grønnsaker, kaffe; biff,
svinekjøtt, melk, egg; fisk. De viktigste eksportvarene er
petroleum og petroleumsprodukter, bauxitt og aluminium ,
mineraler, kjemikalier, landbruksprodukter og de viktigste



eksportpartnerne er USA 35,1%, India 17,2%, Kina 14,1%,
De nederlandske Antillene 8%, Singapore 5,3%, Cuba 4.1%
(2016). De viktigste importvarene er Landbruksprodukter,
husdyr, råvarer, maskiner og utstyr, transportutstyr,
konstruksjon materialer, medisinsk utstyr, petroleumsprodukter,
legemidler, kjemikalier, jern og stålprodukter og de viktigste
importpartnerne er USA 22,1%, Kina 14,3%, Brasil 7,4%,
Colombia 4,2% (2016). Hvor rik er Venezuela og hvor rik er
folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per innbygger
(PPP): $12,400 (2017 anslag). Dette er ganske bra. La oss
legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 19.7% (2015 anslag).

Kart over Venezuela
 



Vi anbefaler



Topp Eventyrspill: Alice og reformatorisk for hekser

MapsGuides.com: Gratis guide for dine reiser

Vietnam

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Vietnam.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Vietnam. Men la oss starte med landflagget Vietnam her:
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Vietnam - Oversikt:
Hva bør du vite om Vietnam? La oss starte med dette:

Erobringen av Vietnam av Frankrike begynte i 1858 og ble
ferdigstilt 1884. Det ble en del av fransk indokina i 1887.
Vietnam erklærte uavhengighet etter andre verdenskrig, men
Frankrike fortsatte å herske til dets 1954-nederlag av
kommunistiske styrker under Ho Chi MINH. I henhold til
Genève-avtalene fra 1954 ble Vietnam delt inn i det
kommunistiske Nord og Antikommunistiske Sør. USAs
økonomiske og militære hjelp til Sør-Vietnam vokste gjennom
1960-tallet i et forsøk på å styrke regjeringen, men
amerikanske væpnede styrker ble trukket tilbake etter en
våpenhvileavtale i 1973. To år senere tok nordvietniske styrker
over Sør i gjenforening av landet under kommunistiske regel. Til
tross for fredens tilbakevending, opplevde landet i over ti år
liten økonomisk vekst på grunn av konservative lederpolitikk,
forfølgelsen og massevisningen av enkeltpersoner - mange av
dem vellykkede sydvietnanske kjøpmenn - og økende
internasjonal isolasjon. Siden vedtaket av Vietnam's "doi moi" -
reform i 1986 har vietnamesiske myndigheter forpliktet seg til
økt økonomisk liberalisering og vedtatt strukturreformer som
trengs for å modernisere økonomien og til å produsere mer
konkurransedyktige eksportdrevne næringer. De kommunistiske
lederne opprettholder tett kontroll over politiske uttrykk, men
har vist noen beskjedne skritt mot bedre beskyttelse av



menneskerettighetene. Landet fortsetter å oppleve småskala
protester, det store flertallet er knyttet til enten bruksproblemer,
krever økt politisk plass, eller mangelen på rettferdige
mekanismer for å løse konflikter.

Geografi av Vietnam

Hvor på kloden er Vietnam?
Plasseringen av dette landet er Sørøst-Asia, grenser til
Thailandsbukta, Tonkin-bukten og Sør-Kinahavet, samt Kina,
Laos og Kambodsja. Totalt areal på Vietnam er 331,210 km2,
hvorav 310,070 km2 er land. Så dette er ganske stort land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
lavt, flatt delta i sør og nord; sentrale høylandet; kupert,
fjellaktig i nord og nordvest. Det laveste punktet på Vietnam er
Sør-Kinahavet 0 m, det høyeste punktet Fan Si Pan 3.144 m.
Og klimaet er tropisk i sør; monsoonal i nord med varmt,
regnfull sesong (mai til september) og varm, tørr sesong
(oktober til mars).

Innbyggere av Vietnam
La oss se hvor mange mennesker bor i Vietnam. Nummeret

er: 96,160,163 (7/2017 anslag). Så dette landet er blant de
mest folkerike i verden. Hvem bor her? Kinh (Viet) 85.7 %,



Tay 1,9%, Thai 1,8%, Muong 1,5%, Khmer 1,5%, Mong
1,2%, Nung 1,1%, Hoa 1%, andre 4,3%. Hva er språkene i
Vietnam? vietnamesisk , Kinesisk og khmer, fjellområdets språk
(Mon-Khmer og Malayo-Polynesian). Og religioner:
Buddhistiske 7,9%, katolske 6,6%, Hoa Hao 1,7%, Cao Dai
0,9%, protestantiske 0,9%, muslimske 0,1%, ingen 81,8% .).
Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 30.5 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 73.7 år. Hvor bor folk i Vietnam? Her: selv
om den har en av de høyeste befolkningstettheter i verden, er
befolkningen ikke jevnt spredt; Clustering er tungest langs Sør-
Kinashavet og Tonkins bukt, med Mekong Delta (i sør) og Red
River Valley (i nord) med de største konsentrasjonene av. De
store byområdene av Vietnam er: Ho Chi Minh-byen 7.298
millioner; Hanoi (hovedstaden) 3,629 millioner; Kan de 1.175
millioner; Haiphong 1.075 millioner; Da Nang 952 000; Bien
Hoa 834,000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Vietnam
Hovedstaden Vietnam er Hanoi (Ha Noi) og regjeringen

type kommunistisk stat. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - 58 provinser (tinh, entall og flertall) og 5
kommuner (thanh pho, singular og flertall). Når det gjelder
økonomien til Vietnam, er viktige industriprodukter mat
behandlingen; klær, sko; maskinbygging; gruvedrift, kull, stål;
sement, kjemisk gjødsel, glass, dekk, olje, mobiltelefoner.
Viktige landbruksprodukter er Ris, kaffe, gummi, te, pepper,
soyabønner, cashewnøtter, sukkerrør, jordnøtter, bananer;



svinekjøtt; fjærfe; sjømat. De viktigste eksportvarene er klær,
sko, elektronikk, sjømat, råolje, ris, kaffe, trevarer, maskiner og
de viktigste eksportpartnerne er amerikanske 20,2%, Kina
14,2%, Japan 8,2% , Sør-Korea 6,2% (2016). De viktigste
importvarene er maskiner og utstyr, petroleumsprodukter,
stålprodukter, råvarer til klær og skoindustrien, elektronikk,
plast, biler og de viktigste importpartnerne er Kina 25,1%, Sør-
Korea 17,5%, Japan 7,9%, USA 6%, Thailand 4,7% (2016).
Hvor rik er Vietnam og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $6,900 (2017
anslag). Dette er ganske lavt antall. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og
enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
11.3% (2012 anslag).

Kart over Vietnam
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De amerikanske jomfruøyene

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til De
amerikanske jomfruøyene. Inkludert er valgt statistikk,
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oversiktskart og detaljert kart over De amerikanske
jomfruøyene. Men la oss starte med landflagget De
amerikanske jomfruøyene her:
 

De amerikanske jomfruøyene - Oversikt:
Hva bør du vite om De amerikanske jomfruøyene? La oss

starte med dette: Danskerne sikret kontroll over de sørlige
Jomfruøyene i Saint Thomas, Saint John, og Saint Croix i det
17. og begynnelsen av det 18. århundre. Sukkerrør, produsert
av afrikansk slavearbeid, kjørte øyas økonomi i det 18. og det
19. århundre. I 1917 kjøpte USA de danske bedrifter som
hadde hatt økonomisk nedgang siden avskaffelsen av slaveri i
1848. Den 6. september 2017 passerte orkanen Irma over de
nordlige Jomfruøyene i Saint Thomas og Saint John og
forårsaket alvorlig skade på strukturer, veier, flyplassen på Saint
Thomas, kommunikasjon og strøm. Mindre enn to uker senere
passerte orkanen Maria over øya Saint Croix i sør-jomfruøyene
som forårsaket betydelig skade med kraftige vind og
flomregner.

Geografi av De amerikanske jomfruøyene

Hvor på kloden er De amerikanske
jomfruøyene? Plasseringen av dette landet er Karibien, øyene



mellom Karibiskehavet og Nord-Atlanterhavet, øst for Puerto
Rico. Totalt areal på De amerikanske jomfruøyene er 1,910
km2, hvorav 346 km2 er land. Så dette er ganske lite land.
Hvordan kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten:
meste kupert til robust og fjellaktig med lite flatt land. Det
laveste punktet på De amerikanske jomfruøyene er karibisk hav
0 m, det høyeste punktet krone fjell 474 m. Og klimaet er
subtropisk, temperert av østlige handelsvind, relativt lav
luftfuktighet, liten sesongmessig temperaturvariasjon; regntiden
september til novembe for det.

Innbyggere av De amerikanske jomfruøyene
La oss se hvor mange mennesker bor i De amerikanske

jomfruøyene. Nummeret er: 107,268 (7/2017 anslag). Så ikke
så mange mennesker bor her. Hvem bor her? Svart 76%, hvit
15,6%, asiatisk 1,4%, andre 4,9%, blandet 2,1%. Hva er
språkene i De amerikanske jomfruøyene? Engelsk 71,6%,
spansk eller spansk kreolsk 17,2%, fransk eller fransk kreolsk
8,6%, andre 2,5% (2010 est.). Og religioner: Protestant 59%
(Baptist 42%, Episcopalian 17%), romersk-katolsk 34%,
andre 7%. Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 41 år. Vi må
legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er
eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede
levetid (ved fødselen)? Dette: 79.4 år. Hvor bor folk i De
amerikanske jomfruøyene? Her: Mens den totale
befolkningstettheten i hele øyene er relativt lav, forekommer
konsentrasjoner rundt Charlotte Amalie på St. Thomas og
Christiansted på St. Croix. De store byområdene av De



amerikanske jomfruøyene er: Charlotte Amalie (hovedstad) 52
000 (2014).

Regjeringen og økonomien av De amerikanske
jomfruøyene

Hovedstaden De amerikanske jomfruøyene er Charlotte
Amalie og regjeringen type Presidentdemokrati; et selvstyrende
territorium i USA. La oss ta en titt på de administrative
divisjonene - ingen (territorium i USA); Det er ingen førstegangs
administrative divisjoner som definert av den amerikanske
regjeringen, men det er 3 øyer i andre rekkefølge; Saint Croix,
Saint John, Saint Thomas. Når det gjelder økonomien til De
amerikanske jomfruøyene, er viktige industriprodukter turisme,
ur samling, rom destillasjon, konstruksjon, legemidler,
elektronikk. Viktige landbruksprodukter er Frukt, grønnsaker,
sorghum; Senepol storfe. De viktigste eksportvarene er Rum og
de viktigste eksportpartnerne er dette er ukjent. De viktigste
importvarene er matvarer, forbruksvarer, byggematerialer og de
viktigste importpartnerne er dette er ukjent. Hvor rik er De
amerikanske jomfruøyene og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $36,100 (2013
anslag). Dette betyr at levestandarden er god her. La oss legge
til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per person, som
omregnes med hensyn til den relative prisen på lokale varer og
tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning under
fattigdomsgrensen: 28.9% (2002 anslag).

Kart over De amerikanske jomfruøyene
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Jemen

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Jemen.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Jemen. Men la oss starte med landflagget Jemen her:
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Jemen - Oversikt:
Hva bør du vite om Jemen? La oss starte med dette: Nord-

Jemen ble uavhengig av det osmanske imperiet i 1918. Britene,
som hadde opprettet et protektoratområde rundt Aden i det 19.
århundre, trakk seg tilbake i 1967 fra det som ble Sør-Jemen.
Tre år senere vedtok den sørlige regjeringen en marxistisk
orientering. Den massive utvandringen fra hundrevis av tusenvis
av yemenier fra sør til nord bidro til to tiår med fiendtlighet
mellom statene. De to landene ble formelt forent som
Republikken Jemen i 1990. En sørlig sekresjonsbevegelse og
kort borgerkrig i 1994 ble raskt dømt. I 2000 ble Saudi-Arabia
og Jemen enige om å avgrense deres grense. Kampen i
nordvest mellom regjeringen og Huthis, en Zaydi Shia muslimsk
minoritet, fortsatte periodisk fra 2004 til 2010. Den sydlige
sekresjonsbevegelsen ble revitalisert i 2007. Offentlige
samlinger i Sana'a mot da president Salih - inspirert av lignende
demonstrasjoner i Tunisia og Egypt - sakte bygget momentum
som begynte i slutten av januar 2011, drevet av klager over høy
arbeidsledighet, dårlige økonomiske forhold og korrupsjon. Ved
den følgende måneden hadde noen protester resultert i vold, og
demonstrasjonene hadde spredt seg til andre store byer. I mars
hadde opposisjonen hevdet sine krav og var enstemmig bak
samtaler for Salihs umiddelbare ouster. I april 2011 foreslo Gulf
Cooperation Council (GCC), i et forsøk på å formidle krisen i
Jemen, GGC-initiativet, en avtale der presidenten ville gå ned i



stedet for immunitet mot straffeforfølgelse. Salihs nekte å inngå
en avtale førte til ytterligere vold. FNs sikkerhetsråd vedtok
resolusjon 2014 i oktober 2011 og kaller en slutt på volden og
fullfører en overføringsavtale. I november 2011 signerte Salih
GCC-initiativet for å gå ned og overføre noen av sine krefter til
visepresident Abd Rabuh Mansur HADI. Etter HADIs
ubestridte valgsjef i februar 2012 overførte Salih sine krefter
formelt. I samsvar med GCC-initiativet lanserte Yemen i mars
2013 en nasjonal dialogkonferanse (NDC) for å diskutere
viktige konstitusjonelle, politiske og sosiale spørsmål. HADI
konkluderte med NDC i januar 2014 og planla å begynne å
implementere påfølgende trinn i overgangsprosessen, inkludert
konstitusjonell utarbeidelse, en konstitusjonell folkeavstemning
og nasjonale valg. Huthiene, som oppfattet sine klager, ble ikke
behandlet i NDC, sluttet seg sammen med Salih og utvidet sin
innflytelse i det nordvestlige Jemen, som kulminerte i en stor
offensiv mot militære enheter og rivaliserende stammer og
gjorde det mulig for deres styrker å overskride hovedstaden
Sanaa i september 2014. I januar 2015 omgikk Huthis
presidentpalasset, HADIs bosted og nøkkelregeringsfasiliteter,
og hevdet at HADI og kabinettet skulle sende inn sine
oppsigelser. HADI flyktet til Aden i februar 2015 og sluttet sin
avgang. Han flyktet deretter til Oman og flyttet deretter til
Saudi-Arabia og ba GCC å gripe inn militært i Jemen for å
beskytte den legitime regjeringen fra Huthis. I mars samlet
Saudi-Arabia en koalisjon av arabiske militærer og begynte
airstrikes mot Huthis og Huthi-tilknyttede styrker. Jordkampene
mellom Huthi-justerte styrker og motstandsgrupper støttet av



den saudis-ledede koalisjonen fortsatte i 2016. I 2016 formidlet
FN en månedlig opphør av fiendtligheter som reduserte
airstrikes og kjemper, og igangsatte fredssamtaler i Kuwait.
Imidlertid avsluttet samtalene uten avtale. Huthis og Salihs
politiske parti annonserte et øverste politisk råd i august 2016
og en nasjonal fredsregering, inkludert en statsminister og flere
dusin kabinetsmedlemmer, i november 2016, for å styre i Sanaa
og ytterligere utfordre legitimiteten til HADIs regjering.
Ytterligere forsøk på fred har mislyktes, mens ingen av dem har
gjort avgjørende slagmark gevinster, vedvarende konflikten og
fordypet divisjonene mellom Nord-og Sør-Jemen. Midt i
stigende spenninger mellom Huthis og Salih,

Geografi av Jemen

Hvor på kloden er Jemen? Plasseringen
av dette landet er Midtøsten, grenser til Arabiahavet,
Adenbukta og Rødehavet, mellom Oman og Saudi-Arabia.
Totalt areal på Jemen er 527,968 km2, hvorav 527,968 km2 er
land. Så dette er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive
terrenget i landet? På denne måten: smal kystnære bakken med
bakketopp og tøffe fjell; dissekerte ørkenmarker i sentrum av
skråningen inn i ørkenen indre av den arabiske halvøy. Det
laveste punktet på Jemen er arabisk hav 0 m, det høyeste



punktet Jabal en Nabi Shu'ayb 3.666 m. Og klimaet er meste
ørkenen; varmt og fuktig langs vestkysten; temperert i vestlige
fjell påvirket av sesongmessig monsun; ekstraordinært varm,
tørr, tøff ørken i østlig,.

Innbyggere av Jemen
La oss se hvor mange mennesker bor i Jemen. Nummeret

er: 28,036,829 (7/2017 anslag). Så mange mennesker bor her.
Hvem bor her? hovedsakelig arabisk; men også afro-arabiske,
sør-asiater, europeere. Hva er språkene i Jemen? arabiske
(offisielle). Og religioner: muslimske 99,1% (offisielt, nesten alle
er borgere, anslagsvis 65% er sunni og 35% er shia), andre
0,9% (inkluderer jødisk, bahá'i, hindu , og kristne, mange er
flyktninger eller midlertidige utenlandske innbyggere) (2010
est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 19.5 år. Vi må legge
til at dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre
enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid
(ved fødselen)? Dette: 65.9 år. Hvor bor folk i Jemen? Her: det
store flertallet av befolkningen er funnet i Asir-fjellene (en del av
det større Sarawat-fjellsystemet) den langt vestlige regionen i
landet. De store byområdene av Jemen er: Sanaa
(hovedstaden) 2.962 millioner; Aden 882 000 (2015).

Regjeringen og økonomien av Jemen
Hovedstaden Jemen er Sanaa og regjeringen type i

overgang. La oss ta en titt på de administrative divisjonene - 22
guvernørene (muhafazat, singular - muhafazah); Abyan, Adan,
Ad Dali, Al Bayda, Al Hudaydah, Al Jawf, Al Mahrah, Al
Mahwit, Amanat al Asimah (Sanaa City), Amran, Arkhabil



Suqutra (Socotra Archipelago), Dhamar, Hadramawt , Hajjah,
Ibb, Lahij, Ma'rib, Raymah, Sa'dah, San'a '(Sanaa), Shabwah,
Ta'izz. Når det gjelder økonomien til Jemen, er viktige
industriprodukter råoljeproduksjon og petroleum raffinering;
liten produksjon av bomull tekstiler, lærvarer; mat behandlingen;
håndverk; aluminium produkter; sement; kommersiell skip
reparasjon; naturgassproduksjon. Viktige landbruksprodukter
er Korn, frukt, grønnsaker, pulser, qat, kaffe, bomull;
meieriprodukter, husdyr (sauer, geiter, storfe, kameler), fjærfe;
fisk. De viktigste eksportvarene er råolje, kaffe, tørket og saltet
fisk, flytende naturgass og de viktigste eksportpartnerne er
Egypt 26%, Saudi Arabia 15,4%, Oman 11,3%, Malaysia
9,8%, Thailand 5,8%, UAE 4,9% (2016). De viktigste
importvarene er mat og levende dyr, maskiner og utstyr,
kjemikalier og de viktigste importpartnerne er UAE 12,8%,
Kina 12%, Tyrkia 8%, Saudi Arabia 8%, Indonesia 6,8%,
Brasil 6,6%, India 4,8% (2016). Hvor rik er Jemen og hvor rik
er folk i dette landet? Det viktigste tallet her er BNP per
innbygger (PPP): $2,300 (2017 anslag). Dette er et svært lavt
antall. La oss legge til at dette betyr bruttonasjonalprodukt per
person, som omregnes med hensyn til den relative prisen på
lokale varer og tjenester. Og enda et viktig nummer - befolkning
under fattigdomsgrensen: 54% (2014 anslag).

Kart over Jemen
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Zambia

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Zambia.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Zambia. Men la oss starte med landflagget Zambia her:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Zambia - Oversikt:
Hva bør du vite om Zambia? La oss starte med dette:

Området Nord-Rhodesia ble administrert av det tidligere
britiske Sør-Afrika-selskapet fra 1891 til det ble overtatt av
Storbritannia i 1923. I løpet av 1920- og 1930-tallet økte
fremskrittene i gruvedrift utvikling og innvandring. Navnet ble
endret til Zambia ved uavhengighet i 1964. På 1980-tallet og
1990-tallet gikk nedgang i kobberprisene, økonomisk dårlig
styring og en langvarig tørke skade økonomien. Valg i 1991
førte til en engangsregjering og drev Movement for Multiparty
Democracy (MMD) til regjeringen. Den etterfølgende stemme i
1996 så imidlertid økende trakassering av oppositionspartier og
misbruk av statlige medier og andre ressurser. Valget i 2001 var
preget av administrative problemer, hvor tre partier arkiverte et
lovlig begjæring som utfordret valg av regjeringskandidat Levy
Mwanawasa. Mwanawasa ble gjenvalgt i 2006 i et valg som
ble ansett som fritt og rettferdig. Ved sin død i august 2008 ble
han etterfulgt av hans visepresident, Rupiah Banda, som vant en
spesiell presidentvalgsbeslutning senere samme år. MMD og
Banda tapte for den patriotiske fronten (PF) og Michael SATA i
2011-valgene. SATA, men presidert over en periode med
tilfeldig økonomisk styring, og forsøkte å tette opp mot PF-
politikk. SATA døde i oktober 2014 og ble etterfulgt av hans
visepresident, Guy Scott, som fungerte som midlertidig
president frem til januar 2015, da Edgar Lungu vant



presidentvalget og valgte SATA. Lungu vant deretter en full sikt i
august 2016 presidentvalget. som vant en spesiell
presidentvalgsbuss senere samme år. MMD og Banda tapte for
den patriotiske fronten (PF) og Michael SATA i 2011-valgene.
SATA, men presidert over en periode med tilfeldig økonomisk
styring, og forsøkte å tette opp mot PF-politikk. SATA døde i
oktober 2014 og ble etterfulgt av hans visepresident, Guy
Scott, som fungerte som midlertidig president frem til januar
2015, da Edgar Lungu vant presidentvalget og valgte SATA.
Lungu vant deretter en full sikt i august 2016 presidentvalget.
som vant en spesiell presidentvalgsbuss senere samme år.
MMD og Banda tapte for den patriotiske fronten (PF) og
Michael SATA i 2011-valgene. SATA, men presidert over en
periode med tilfeldig økonomisk styring, og forsøkte å tette opp
mot PF-politikk. SATA døde i oktober 2014 og ble etterfulgt av
hans visepresident, Guy Scott, som fungerte som midlertidig
president frem til januar 2015, da Edgar Lungu vant
presidentvalget og valgte SATA. Lungu vant deretter en full sikt i
august 2016 presidentvalget. SATA døde i oktober 2014 og ble
etterfulgt av hans visepresident, Guy Scott, som fungerte som
midlertidig president frem til januar 2015, da Edgar Lungu vant
presidentvalget og valgte SATA. Lungu vant deretter en full sikt i
august 2016 presidentvalget. SATA døde i oktober 2014 og ble
etterfulgt av hans visepresident, Guy Scott, som fungerte som
midlertidig president frem til januar 2015, da Edgar Lungu vant
presidentvalget og valgte SATA. Lungu vant deretter en full sikt i
august 2016 presidentvalget.

Geografi av Zambia



Hvor på kloden er Zambia?
Plasseringen av dette landet er Sør-Afrika, øst for Angola, sør
for Den demokratiske republikken Kongo. Totalt areal på
Zambia er 752,618 km2, hvorav 743,398 km2 er land. Så dette
er ganske stort land. Hvordan kunne vi beskrive terrenget i
landet? På denne måten: mest høyt platå med noen åser og fjell.
Det laveste punktet på Zambia er Zambezi-elven 329 m, det
høyeste punktet unnamed høyde i Mafinga Hills 2.301 m. Og
klimaet er tropisk; endret av høyde; regntiden (oktober til april).

Innbyggere av Zambia
La oss se hvor mange mennesker bor i Zambia. Nummeret

er: 15.972 million. Så ikke så mange mennesker bor her. Hvem
bor her? Bemba 21%, Tonga 13,6%, Chewa 7,4%, Lozi 5,7%,
Nsenga 5,3%, Tumbuka 4,4%, Ngoni 4%, Lala 3,1%, Kaonde
2,9%, Namwanga 2,8%, Lunda (nord vest) 2,6%, Mambwe
2,5 %, Luvale 2,2%, Lamba 2,1%, Ushi 1,9%, Lenje 1,6%,
Bisa 1,6%, Mbunda 1,2%, annen 13,8%, uspesifisert 0,4%
(2010 est.). Hva er språkene i Zambia? Bembe 33,4%, Nyanja
14,7%, Tonga 11,4% Lozi 5,5%, Chewa 4,5%, Nsenga 2,9%,
Tumbuka 2,5%, Lunda (Nordvest) 1,9%, Kaonde 1,8%, Lala
1,8%, Lamba 1,8%, Engelsk (offisielt) 1,7%, Luvale 1,5%,



Mambwe 1,3% , Namwanga 1,2%, Lenje 1,1%, Bisa 1%,
Andre 9,7%, Uspesifisert 0,2%. Og religioner: Protestantisk
75,3%, Romersk-Katolsk 20,2%, Andre 2,7% (inkluderer
muslimske buddhistiske, Hindu og Baha'i), ingen 1,8% est.).
Hvor gammel er folk i gjennomsnitt? 16.8 år. Vi må legge til at
dette tallet er medianen - så en halvdel av folket er eldre enn
dette, en halv er yngre. Og hva er deres forventede levetid (ved
fødselen)? Dette: 52.7 år. Hvor bor folk i Zambia? Her: et av
de høyeste nivåene av urbanisering i Afrika; høy tetthet i det
sentrale området, spesielt rundt byene Lusaka, Ndola, Kitwe
og Mufulira. De store byområdene av Zambia er: Lusaka
(kapital) 2.179 millioner (2015).

Regjeringen og økonomien av Zambia
Hovedstaden Zambia er Lusaka; notat - et forslag om å

bygge en ny hovedstad i Ngabwe ble kunngjort i mai 2017 og
regjeringen type presidens republikk. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 10 provinser; Central, Kobberbelt,
Øst, Luapula, Lusaka, Muchinga, Nord, Nordvest, Sør, Vestlig.
Når det gjelder økonomien til Zambia, er viktige
industriprodukter kobber gruvedrift og prosessering, smaragd
gruvedrift, bygging, matvarer, drikkevarer, kjemikalier, tekstiler,
gjødsel, hagebruk. Viktige landbruksprodukter er mais,
sorghum, ris, jordnøtter, solsikkefrø, grønnsaker, blomster,
tobakk, bomull, sukkerrør, kassava (maniok, tapioka), kaffe;
oksekjøtt, geiter, griser, fjærfe, melk, egg, huder. De viktigste
eksportvarene er kobber / kobolt, kobolt, elektrisitet; tobakk,
blomster, bomull og de viktigste eksportpartnerne er Sveits
39,4%, Kina 18%, Demokratiske Republikken Kongo 6,7%,



Sør-Afrika 6,4%, UAE 6%, Singapore 5,6% (2016). De
viktigste importvarene er maskiner, transportutstyr,
petroleumsprodukter, elektrisitet, gjødsel, matvarer, klær og de
viktigste importpartnerne er Sør-Afrika 31,2%, Den
demokratiske republikken Kongo 12,3%, Kuwait 8,1%, Kina
7,6%, Mauritius 4,4%, UAE 4,2%, India 4% (2016). Hvor rik
er Zambia og hvor rik er folk i dette landet? Det viktigste tallet
her er BNP per innbygger (PPP): $4,000 (2017 anslag). Dette
er et svært lavt antall. La oss legge til at dette betyr
bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med hensyn
til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og enda et
viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen: 60.5%
(2010 anslag).

Kart over Zambia
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Zimbabwe

Indeks: Kontinenter og land, Kart over verden
Her kan du finne online valgt informasjon om geografi,

innbyggere, regjeringen, økonomien og historien til Zimbabwe.
Inkludert er valgt statistikk, oversiktskart og detaljert kart over
Zimbabwe. Men la oss starte med landflagget Zimbabwe her:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Zimbabwe - Oversikt:
Hva bør du vite om Zimbabwe? La oss starte med dette:

Storbritannia annekterte Sør-Rhodesia fra det tidligere britiske
Sør-Afrika-selskapet i 1923. En 1961-konstitusjon ble
formulert som favoriserte hvite i kraft. I 1965 regjerte
regjeringen ensidig, men Storbritannia anerkjente ikke
handlingen og krevde mer fullstendige stemmerettigheter for det
svarte afrikanske flertallet i landet (deretter kalt Rhodesia). FNs
sanksjoner og et guerillaopprør resulterte endelig i frie valg i
1979 og uavhengighet (som Zimbabwe) i 1980. Robert
Mugabe, nasjonens første statsminister, har vært landets eneste
hersker (som president siden 1987) og har dominert landets
politiske system siden uavhengighet. Hans kaotiske
landfordelingskampanje, som begynte i 1997 og intensivert etter
2000, forårsaket en eksodus av hvite bønder, forkrøpet
økonomien, og innledet utbredt mangel på grunnleggende varer.
Ignorerer internasjonal fordømmelse, styrket Mugabe
presidentvalget i 2002 for å sikre hans gjenvalg. I 2005 startet
hovedstaden Harare Operation Restore Order, tilsynelatende et
urbane rationaliseringsprogram, som resulterte i ødeleggelse av
boliger eller bedrifter på 700 000 for det meste dårlige tilhørere
av opposisjonen. Mugabe i 2007 opprettet prisregulering på
alle grunnleggende varer som forårsaker panikkoppkjøp og
forlater butikkhyllene tomme i måneder. Valget holdt i mars
2008 inneholdt uregelmessigheter, men utgjorde likevel et
censur av ZANU-PF-ledet regjering med opposisjonen som



vinner et flertall av seter i parlamentet. Bevegelse for
demokratisk endring - Tsvangirai-opposisjonslederen Morgan
Tsvangirai vant flest stemmer i presidentvalget, men ikke nok til
å vinne direkte. I ledelsen opp til et avstengt valg i juni 2008
førte betydelig vold mot oppositionspartidlemmer til at
Tsvangirai ble trukket fra stemmeseddelen. Omfattende bevis
på vold og trusler resulterte i internasjonal fordømmelse av
prosessen. Vanskelige forhandlinger over en kraftdelende
«regjeringen for nasjonal enhet», der Mugabe ble president og
Tsvangirai ble statsminister, ble endelig avgjort i februar 2009,
selv om lederne ikke klarte å bli enige om mange viktige
utestående statslige spørsmål. Mugabe ble gjenvalgt president i
2013 i balloting som var alvorlig feil og internasjonalt fordømt.
Som en forutsetning for å holde valget, vedtok Zimbabwe en ny
forfatning ved folkeavstemning, selv om mange bestemmelser i
den nye forfatningen ennå ikke er kodifisert i loven. I november
2017 tok visepresident Emmerson Mnangagwa over etter en
militær intervensjon for å hindre at Mugabe løftet sin kone for å
lykkes ham. Mnangagwa ble innviet president dager senere, og
lovet å holde presidentvalget i 2018.

Geografi av Zimbabwe

Hvor på kloden er Zimbabwe?



Plasseringen av dette landet er Sør-Afrika, mellom Sør-Afrika
og Zambia. Totalt areal på Zimbabwe er 390,757 km2, hvorav
386,847 km2 er land. Så dette er ganske stort land. Hvordan
kunne vi beskrive terrenget i landet? På denne måten: meste
høyt platå med høyere sentral plateau (høyfelt); fjell i øst. Det
laveste punktet på Zimbabwe er krysset av Runde og Lagre
elver 162 m, det høyeste punktet Inyangani 2,592 m. Og
klimaet er tropisk; moderert av høyde; regntiden (november til
mars) for det.

Innbyggere av Zimbabwe
La oss se hvor mange mennesker bor i Zimbabwe.

Nummeret er: 13,805,084. Så dette er ikke veldig stor
befolkning. Hvem bor her? Afrikansk 99,4% (hovedsakelig
Shona, Ndebele er nest største etnisk gruppe), andre 0,4%
uspesifisert 0,2% (2012 est.). Hva er språkene i Zimbabwe?
Shona (offisielt, mest uttalt), Ndebele (offisiell, nest mest uttalt),
engelsk , tradisjonelt brukt til offisiell virksomhet), 13
minoritetsspråk (offisielt, inkluderer Chewa, Chibarwe,
Kalanga, Koisan, Nambya, Ndau, Shangani, tegnspråk, Sotho,
Tonga, Tswana, Venda og Xhosa). Og religioner: Protestantiske
74,8% %, pinse 21,8%, andre 15,5%), katolsk 7,3%, andre
kristne 5.3%, tradisjonelle 1,5%, muslimer 0,5%, andre 0,1%,
ingen 10.5% (2015 est.). Hvor gammel er folk i gjennomsnitt?
20 år. Vi må legge til at dette tallet er medianen - så en halvdel
av folket er eldre enn dette, en halv er yngre. Og hva er deres
forventede levetid (ved fødselen)? Dette: 60.4 år. Hvor bor folk
i Zimbabwe? Her: Bortsett fra de store byområdene i Harare og



Bulawayo er befolkningsfordelingen ganske jevn, med litt
høyere samlet antall i den østlige halvdelen. De store
byområdene av Zimbabwe er: Harare (kapital) 1.501 millioner
(2015).

Regjeringen og økonomien av Zimbabwe
Hovedstaden Zimbabwe er Harare og regjeringen type

semi- presidentrepublikken. La oss ta en titt på de
administrative divisjonene - 8 provinser og 2 byer med
provinsiell status; Bulawayo, Harare, Manicaland, Mashonaland
Central, Mashonaland Øst, Mashonaland West, Masvingo,
Matabeleland North, Matabeleland South, Midlands. Når det
gjelder økonomien til Zimbabwe, er viktige industriprodukter
gruvedrift (kull, gull, platina, kobber, nikkel, tinn, diamanter,
leire, mange metalliske og ikke-metalliske malmer), stål;
trevarer, sement, kjemikalier, gjødsel, klær og skotøy, matvarer,
drikkevarer. Viktige landbruksprodukter er Tobakk, mais,
bomull, hvete, kaffe, sukkerrør, jordnøtter; sauer, geiter, griser.
De viktigste eksportvarene er platina, bomull, tobakk, gull,
ferrolegeringer, tekstiler / klær og de viktigste eksportpartnerne
er Sør-Afrika 79,5%, Mosambik 9,5%, UAE 4,1% ). De
viktigste importvarene er maskiner og transportutstyr, andre
produsenter, kjemikalier, drivstoff, matvarer og de viktigste
importpartnerne er Sør-Afrika 46,6%, Zambia 24% (2016).
Hvor rik er Zimbabwe og hvor rik er folk i dette landet? Det
viktigste tallet her er BNP per innbygger (PPP): $2,300 (2017
anslag). Dette er et svært lavt antall. La oss legge til at dette
betyr bruttonasjonalprodukt per person, som omregnes med
hensyn til den relative prisen på lokale varer og tjenester. Og



enda et viktig nummer - befolkning under fattigdomsgrensen:
72.3% (2012 anslag).

Kart over Zimbabwe
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