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Frågor om konflikter
Här följer exempel på frågor om konflikter som enklast relateras till
kategorierna som presenteras under Hot och Risker och Säkerhetspolitik, men
ämnet berör även de övriga kategorierna Försvar och Krisberedskap.

Faktafrågor
Försök förklara innebörden i så många av begreppen nedan för att lättare
kunna sammanfatta innehållet:
1.

Väpnad konflikt

2. Mellanstatlig konflikt
3. Icke-statlig aktör
4. Inbördeskrig
5. Etnisk/Religiös konflikt
6. Flyktingström
7. Kolonialisering
8. Globalisering och Urbanisering
9. Genusperspektiv
10. Marshallplanen
11. Civilisationernas krig
12. Legitimitet
13. Ideologi
14. Vattenbrist
15. Kontinental klimatförändring
16. Icke-förnybara resurser
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17. Ömsesidigt beroende
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18. Finansiell kris
19. Ekonomiska globaliseringens välstånd
20. Socioekonomiska klyftor

Diskussionsfrågor
1.

På vilket sätt har konfliktmönstret förändrats sedan mitten utav 1900talet; vad är de största förändringarna i konfliktens utformning; vilka
aktörer är involverade i konflikterna, vad för slags våld använder man
och mot vem riktas våldet?

2. På vilket sätt kan urbaniseringsprocesser generera inomstatliga
konflikter och på hur skulle detta kunna åtgärdas?
3. Ge exempel på en konflikt där religion sägs spela en avgörande roll och
försök argumentera för flera andra faktorer som kan ligga som grund i
denna konflikt.
4. Ge exempel på anledningar till varför det finns anledning att vara orolig
över det framtida klimatet och dess konsekvenser för samhället. På
vilket sätt påverkas människor i olika regioner av klimatpåverkningar
och ge exempel på hur konsekvenserna av detta kan ses ur ett individ-,
regionalt- och ett globalt perspektiv.
5. Förklara logiken bakom begreppen Krympande värld, Flytande värld
och Sammanflätad värld och ge exempel på hur man kan finna bevis för
dessa påståenden.
6. Hur kan det komma sig att kvinnan uppfattas som ett offer i krig och
konflikter? Kan man säga att kvinnor och män har olika givna roller i
kaotiska situationer?
7. Identifiera för- och nackdelar med att leva i en globaliserad värld
utifrån riskexponering, sårbarhet och samarbetsmöjligheter.

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

Hur tror du att framtidens konflikttrender kommer att utvecklas? Ett
möjligt framtidsscenario är det militärt starkt USA som utmanas av allt
fler politiskt och ekonomiskt starka stater, samtidigt som flera regioner
genomför militära kapprustningar. Vad säger detta om hur framtidens
konflikter kommer att se ut och hur kan detta påverka vår uppfattning
av konflikter jämfört med den syn vi har idag?
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2. Tycker du att begreppet religiös konflikt är en bra definition och varför
tror du att anser man att just religiösa konflikter är mer svårlösta än
andra typer av konflikter? Vad finns det för vägar ut ur en religiös
konflikt och vad kräver det av de inblandade aktörerna?
3. Hur skulle du gå tillväga för att försöka förebygga och motverka
klimatförändringarnas påverkan på samhället och dess strukturer?
Vilka likheter och skillnader skulle gå att finna i dina åtgärder beroende
på vilket land du lever i och vad för konsekvenser skulle man kunna
förvänta sig av ditt agerande?
4. Varför tror du att kvinnan traditionellt sätt inte har varit förknippad
med att vara engagerade i konflikter och hur kommer det sig att man
nu pratar mycket om kvinnors roller i fredsarbeten och
konflikthantering? Är synen på genus något som vi kan förvänta oss
vara globalt eller är detta ett fenomen som uppkommit utifrån
västvärldens intressen? Vilka konsekvenser skulle genusperspektivets
implementerande få i stater som exempelvis Saudiarabien eller Kongo?

