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Finns det hopp för EU?
1

Varför är tillit viktigt för demokratin? Ge exempel från EU-samarbetet där tilliten har brustit och vilka
konsekvenser som det har fått?

2

Beskriv skillnaderna mellan EU:s och USA:s sätt att hantera euro-/finanskrisen? Vilka åtgärder har EU
vidtagit och vilka följder har det fått? Ge exempel på problem som skulle kunna orsaka en ny kris.

3

Hur påverkas EU-samarbetet av Storbritanniens planer på att lämna EU?

4

På vilket sätt har säkerhetsläget i Europa förändrats under den senaste tioårsperioden? Ange de största
problem som EU måste bemästra? Vilka är de främsta hindren för ökat säkerhetspolitiskt samarbete
inom EU? Hur kan valet av Donald Trump som USA:s nya president komma att påverka den europeiska
säkerhetspolitiken?

5

Varför har de traditionella partierna förlorat i stöd under de senaste åren? Vilka problem uppstår när
populistiska partier får ökat utrymme? Vilket ansvar har a) EU b) de traditionella partierna för det som
händer? Vad kännetecknar populismen? Hur påverkas EU av att så många europeiska länder har
svaga regeringar?

6

Vilka brister finns det i EU:s gemensamma asylsystem? Varför har det varit så svårt för EU-länderna
att dela på ansvaret för flyktingar? Varför har den fria rörligheten inom EU börjat ifrågasättas? Hitta
exempel som handlar om både EU-medborgare och asylsökande/migranter?

7

Hur definierar författarna begreppet ”krisifiering”? Ge exempel på hur kriser har påverkat beslutsfattandet inom EU? Vem vinner/vem förlorar på en sådan utveckling?

8

Vilken av EU:s många ”kriser” anser du är allvarligast? Vad gör EU/kan EU göra för att lösa den? Hur
tror du att EU-samarbetet kommer att se ut om fem år? På vilket sätt utgör kriserna ett hot mot EU:s
liberala grundprnciper.
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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
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