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LÄRARHANDLEDNING FRÅN UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET 

INSTUDERINGSFRÅGOR:

Världspolitikens Dagsfrågor
Spelet om makten. När idrott blir politik

  På vilket sätt använder sig Qatar av fotboll för att skaffa sig politisk infl ytande? Varför väcker det så  
  stark kritik att landet ska få arrangera fotbolls-VM 2022? Hur har det internationella fotbollsförbun- 
  det, Fifa, agerat? Vilken roll har Frankrike haft?
  
  Varför fi ck Emma Greens regnbågsfärgade naglar så stor uppmärksamhet vid friidrott-VM i 
  Ryssland 2013? Tycker du att hon gjorde rätt? Anser du att idrott och politik hör ihop? 
  Varför tycker du som du gör?

  Vilka politiska skäl kan ett land ha för att vilja arrangera ett stort idrottsevenemang som OS? 
  Skiljer det sig åt mellan demokratier och diktaturer?.  

  Varför blev så många brasilianare upprörda över att landet ska arrangera både årets fotbolls-VM och  
  OS om två år? Vad är det de protesterar emot? På vilket sätt kan man se protesterna som ett tecken  
        på att Brasilien håller på att demokratiseras? 
  Ge exempel på andra protestaktioner under ett idrottsevenemang. Vad är det som gör att just de   
        fått  så  stor uppmärksamhet? Är det lättare för en friidrottare att ta politisk ställning än en fotbolls - 
        spelare eller ishockeyspelare som tillhör ett lag?  Vad tror du?
 
  

OS i Berlin 1936 är känt som en av nazistregimens stora propagandaevenemang. Lyckades man   
  åstadkomma det man tänkt? På vilket sätt förändrade fotbolls-VM 2006 bilden av Tyskland? 
 

   

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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