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INSTUDERINGSFRÅGOR:

Världspolitikens Dagsfrågor

Splittrat USA går till val

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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Vad tycker du har karakteriserat Barack Obamas presidentskap? Har han varit framgångsrik eller inte? 
Diskutera och ge exempel på några av hans framgångar och motgångar.  
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Vilka olika faktorer ligger bakom missnöjet och kritiken mot ”etablissemanget” som vuxit fram bland en 
del amerikaner under Obamas tid vid makten? 

Beskriv krisen i Republikanska partiet – hur yttrar den sig och vilka olika orsaker finns det? Vilken roll 
har Tea Party-rörelsen spelat?

På vilka olika sätt har missnöjet kommit till uttryck i samhället under de här åren? Hur har det avspeglat 
sig på valrörelsen 2016?  

Vem tror du kommer att vinna det amerikanska presidentvalet? Diskutera varför och beskriv vilka fak-
torer som talar emot respektive för de bägge presidentkandidaterna.  

Opinionsundersökningar visar att det bland amerikaner i allmänhet märks en ökad skepsis mot att 
USA ska spela en aktiv roll i världen. Det gäller framför allt militära åtaganden, men en del är också 
kritiska till multilaterala samarbeten överhuvudtaget. Beskriv vilka orsaker som kan ligga bakom dessa 
isolationistiska strömningar. Ge också några konkreta exempel på hur de har påverkat utrikespolitiken. 
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