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InSTUderIngSfrågor:

Världspolitikens Dagsfrågor
Ärkefiende eller vän? Maktspel på Afrikas horn

  Hur har kontakten mellan Etiopien och Somalia traditionellt sett ut? Hur har den förändrats och   
  varför? Vilka är de känsligaste frågorna? 

  Hur påverkar konflikten i Somalia de andra länderna i regionen? Förklara vilka motiv de har för att  
  agera som de gör? Vilka är vänner och vilka är fiender? 

  Varför är Afrikas horn så strategiskt viktigt? Vilka andra aktörer är engagerade i regionen och vilka  
  intressen har de?   

  Beskriv Etiopiens roll i regionen? Hur styrs landet? Vilket utrymme finns det för oppositionen?

  Kriget mellan Etiopien och Eritrea bidrar också till de regionala spänningarna. På vilket sätt och   
  varför? 

  Många människor försöker fly/emigrera från länderna på Afrikas horn. Vilka skäl kan de ha för att  
  vilja ge sig av? 

  Varför köper bolag från andra länder jordbruksmark i Etiopien? Hur påverkar det etiopierna? Hur   
  agerar regeringen för att motverka problemen? Kan du se några andra problem som så kallad   
  landgrabbing skapar?

  Frågan om vem som har rätt till Nilens vatten skapar också kontroverser. Beskriv vilka tvister som   
  finns och hur de påverkar regionen?  

Världspolitikens Dagsfrågor ger på ett lättillgängligt sätt fördjupning, förståelse och bakgrund till 
aktuella händelser i omvärlden. Tidskriften kommer ut med tolv nummer om året.

Att prenumerera på Världspolitikens Dagsfrågor kostar 450 kr för ett år. Beställ på www.ui.se eller 
info@ui.se eller ring 08-511 768 05. Du kan också köpa lösnummer av äldre utgåvor.

Världspolitikens Dagsfrågor ges ut av Utrikespolitiska institutet som är ett oberoende institut och 
en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor.
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