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Frågor om det internationella försvaret
Här följer exempel på frågor det internationella försvaret som enklast relateras
till kategorierna under Försvar och Krishantering, men som är tydligt kopplad
till debatten om svensk och internationell säkerhetspolitik.

Faktafrågor
1.

Vilka internationella organisationer och insatser är Sverige en del utav
just nu?

2. Vad innebär Lissabonfördragets solidaritetsklausul?
3. Vilka likheter finns det mellan Lissabonföredragets solidaritetsklausul
och NATO:s motsvarighet?
4. Vilka historiska exempel finns det på svenskt deltagande i olika FNuppdrag?
5. Vad innebär skillnaden mellan att vara Neutral eller Militärt alliansfri?
6. Definieras Sverige som ett neutralt land?
7. Vad kallas den stridsgrupp som Sverige ledde under den första hälften
av 2008 och 2011?
8. Vad har de europeiska stridsgrupperna för uppgifter och vad krävs det
för att en europeisk stridsgrupp ska få sättas in i strid?

Diskussionsfrågor
1.

Hur kan de svenska deltagandena i FN-uppdrag i främmande länder
vara i vårt lands intresse?
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2. På vilket sätt kan man säga att Säkerhetsrådet har en större makt än
Generalförsamlingen? Hur kommer detta sig? Ge gärna exempel på ett
modernt fall då Säkerhetsrådet har uppvisat denna makt mot
generalförsamlingens vilja.
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3. Förklara skillnaderna mellan första, andra och tredje generationens
fredsbevarande operationer och principerna bakom dessa. Nämn gärna
ett exempel på en insats av varje generation.
4. Hur kommer det sig att så många förknippar Sverige med att vara ett
neutralt land?
5. Vilka historiska, politiska och strategiska förklaringar kan man hänvisa
till i frågan varför Norge och Danmark är medlemmar av NATO, men
inte Sverige och Danmark?
6. Vilka problem uppstår i samverkan mellan civila och militära aktörer i
fält? Vilka argument använder sig kritikerna för att påverka om att
civil-militära samverkan inte ska öka, utan helst avbrytas helt?

Analysfrågor
Försök besvara de följande frågorna och utveckla ditt svar utifrån dina
kunskaper inom ämnet. Argumentera utifrån dina kunskaper om svensk
säkerhetspolitik och svenskt försvar. Grunda dina argument utifrån debatten
om försvarsmaktens uppgift att skydda Sverige från väpnade angrepp.
1.

Är Sverige neutralt, militärt alliansfritt eller någonting helt annat?
a. Vad talar för och emot de tre kategorierna?
b. Hur kommer detta sig?
c. Vilken roll tycker du att Sverige ska ha och varför?

2. Vad uppnår Sverige egentligen av att vara med i olika FN insatser
utomlands?
a. Är dessa värden värda det priset som de svenska soldaterna får
betala i blod, svett och tårar?
3. Hur högt pris är samhället beredd att betala för att stabilisera ett land
långt från deras egen vardag?
a. Var tycker du att gränsen går?
b. Är deltagandet i internationella insatser ett bra sätt att uppfylla
detta mål?

