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Frågor om terrorism
Här följer exempel på frågor om terrorism som enklast relateras till
kategorierna som presenteras under Hot och Risker och Säkerhetspolitik, men
som även har kopplingar till kategorierna Försvar och Krishantering.

Faktafrågor
Förklara meningarna:
1.

Det är svårt att skilja mellan vem som är en frihetskämpe och vem som
är terrorist.

2. Kriget mot terrorismen är ett krig som inte går att vinna.
3. Terrorism står inte för ett begrepp utan för flera.
Försök förklara innebörden i så många av begreppen nedan som möjligt för att
lättare kunna sammanfatta innehållet:
1.

Självmordsattentat

2. Den svages krig
3. Kriget mot terrorism
4. Jihad/Heligt krig
5. Nationalistisk extremism
6. Religiös extremism
7. Ideologisk/politisk extremism
8. Besvara frågorna:
9. Hur definierar svensk lag terrorism?
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10. Vad är de europeiska erfarenheterna utav terrorism? Finns det en
särskild grupp som har utgjort/utgör ett större hot än andra?
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Diskussionsfrågor
1.

Anser du att Nelson Mandela och Gandhi är/var terrorister eller
frihetskämpar? Hur skiljer sig dessa från Anders Behring Breivik och
Usama bin-Ladin?

2. Hur rättfärdigar aktörer sitt agerande när det kommer till
statsterrorism eller Al-Qaida. Finns det någonting i deras handlingar
som går att försvara?
3. Hur kommer det sig att terrorismen har gått från att vara ett nationellt
fenomen till att bli ett internationellt fenomen?
4. Hur kan man förstå sig på uppkomsten utav terrorism? Vad menar man
med att USA:s arrogans är ett tema i attentatsmännens världsbild?
5. Varför är det så svårt att komma överens om en internationellt
gemensam definition utav begreppet terrorism?
6. Ge exempel på terroristattentat som har skett i världen under de
senaste 5 åren och ge exempel på olika sorters konsekvenser som de har
lett till.
7. Hur resonerar man när man argumenterar för att: ”Med inflytande och
del i makten försvinner behovet av extrema aktioner”? Ge konkreta
exempel!
8. Varför tror du att just Capitolium, Pentagon och World Trade Center
hade valts ut som mål för terroristattackerna den 11 september 2001?
Vad stod dessa byggnader för i den amerikanska samhällskulturen?
9. Varför blev kritiken mycket större i samband med den
angloamerikanska invasionen av Irak 2003 jämfört med angreppet på
Afghanistan 2001?

Analysfrågor
Försök besvara de följande frågorna och utveckla ditt svar utifrån dina
kunskaper inom ämnet:
1.

Anser du att USA:s terrorbekämpning, anfallet mot Irak och
Afghanistan och behandlingen av fångarna på "Guantànamo" kan
försvaras eller inte? Motivera ditt svar!

2. Varför är det så svårt att komma överens om en internationellt
gemensam definition utav begreppet terrorism och vad tror du
konsekvenserna skulle bli för en sådan definition för kriget mot
terrorismen? På vilket sätt skulle det gynna, respektive missgynna,
exempelvis USA och/eller Al-Qaida?
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3. Varför är det så svårt för myndigheter och polisen att säkra ett
globaliserad, demokratisk samhälle från terrorism? Vilka medel tycker
du är rimliga att använda för att bedriva spaning mot terrorister och
vilka medel tycker du borde vara förbjudna? Använd dig utav konkreta
exempel och ge gärna exempel på för- och nackdelar med de metoder
du nämner.

