Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

1 (2)
Datum: 2014-10-08

Frågor om konflikter
Under världskartan skildras 26 pågående, väpnade konflikter i världen. Denna
uppgift utgår från att eleverna, enskilt eller i grupp, väljer ut en konflikt från
världskartan på Säkerhetspolitik.se för att besvara frågorna.
Fördjupningsfrågorna är indelade efter ämnesområden.

Faktafrågor
Utgå från en konflikt på världskartan. Besvara därefter frågorna.
1.

Vad menas med att konflikten är en "väpnad konflikt"?

2. Hur kan konflikten definieras bortsett från att den är väpnad?
3. Vilken roll har Sverige till landet och till den konflikt som pågår?
4. I vilket tillstånd befinner sig konflikten? Hur aktiv är konflikten i
nuläget?

Diskussionsfrågor
Vilken/vilka av följande faktorer kan ha bidragit till att orsaka konflikten?
Resonera kring hur varje orsak kan ha påverkat konflikten.
Finns det någon orsak som har haft särskilt stor betydelse eller är det flera
faktorer som samverkar?
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Kan det finnas faktorer utöver dessa som kan tänkas ha påverkat konflikten?


Fattigdom och brist på resurser



Religion



Vatten



Klimatförändringar och brist på resurser



Globalisering

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

2 (2)
Datum: 2014-10-08

Analysfrågor
Utgå från en konflikt på världskartan. Besvara därefter fördjupningsfrågorna
utifrån ett eller flera ämnesområden. I denna del kommer andra webbsidor
behöva användas för att svara på frågorna.
Krig och konflikt
1.

Finns det vissa grupper som är särskilt utsatta i konflikten?

2. Har kvinnorna involverats i fredsarbetet och i fredsförhandlingarna?
3. Finns det en strävan i landet att leva upp till de mänskliga
rättigheterna?
4. Vilka FN-konventioner har landet skrivit under? Jämför med vilka FNkonventioner Sverige har förbundit sig till.
Internationellt
1.

Hur ser världssamfundet på konflikten?

2. Vad anser FN och EU om konflikten?
3. Har FN varit inblandad i konflikten och i så fall hur?
4. Har regeringen eller någon annan stark part gjort sig skyldiga till brott
mot folkrätten?
5. Ge exempel på några NGO’s som verkar i landet. Vilka är deras främsta
mål och syften och hur ser deras verksamhet ut?
Media
1.

Hur skildras konflikten i svensk media?

2. Utgå från internationella länkar kopplade till konflikten under
fördjupning. Kan man urskilja en annan typ av perspektiv än den som
återges i svensk media?
3. Hur ser yttrandefriheten ut i landet?
4. Finns fri media?
5. Är rapporteringen genusmedveten?

