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Flyktingkrisen: Från Syrien till EU

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.

1

2

3

4

5

prenumerera 
eller köp 

lösnummer 
på ui.se

Beskriv hur civilbefolkningen i Syrien drabbas av konflikten. Redogör för hur det ser ut i olika delar av 
landet. Kan du förklara varför så många syrier har flytt från hemlandet just i år.

Hur fungerar EU:s gemensamma flyktingpolitik? Vilken roll spelar Dublinförordningen? Genèvekon-
ventionen? Fundera på om det är Europa som drabbats av en flyktingkris, eller om det är flyktingarna 
som har drabbats av en europeisk kris.  

Beskriv skillnaderna mellan en asylsökande, en kvotflykting och en migrant, och de rättigheter de har.

Hur påverkas Libanon av att landet har tagit emot så många flyktingar från Syrien? Varför är pales-
tinierna en särskilt utsatt grupp? Hur skiljer sig flyktingmottagandet i Syriens grannländer mot det 
system som finns i Europa?

6 Vilken roll spelar ”europeiska värderingar” för hur EU hanterar den pågående krisen?  Ge minst tre 
exempel.

Varför har vissa EU-länder tagit emot fler asylsökande än andra? Vad beror skillnaderna på? Varför tror 
du att inget medlemsland har använt sig av de så kallade solidaritetsklausulerna?

7 Tycker du att Sverige – respektive EU i stort – lever upp till sina internationella åtaganden? Hitta minst 
tre exempel i texterna för att motivera din åsikt.


