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Balkan: Vinglig färd mot väst
1

Beskriv de olika faktorer som ledde till att stabiliserings- och associeringsprocessen inleddes mellan
EU och flera Balkanländer vid millennieskiftet. Vilka var EU:s motiv? Och varför ville länderna på Balkan
närma sig EU?

2

Redogör för Makedonienkrisens betydelse för EU:s utvidgningspolitik.

3

Vad krävs för att en stat ska få bli medlem i EU?

4

Beskriv vilken roll Ryssland har i regionen idag. Vad kan det finnas för drivkrafter bakom det ryska
agerandet? Ge ett par konkreta exempel på den ryska inblandningen.

5

I skriften ges en bild av läget för demokratin och rättstaten i de olika länderna på västra Balkan. Ge några
exempel på hur ser problemen ut? Vad är det som gör att reformer ofta inte genomförs på djupet?

6

Etniska spänningar lever kvar bland flera av länderna på västra Balkan efter krigen på 1990-talet. Ge
några exempel på hur dessa påverkar situationen idag. Var uppfattar du att problemen är störst?

7

Vad är det som styr EU:s agerande på Balkan idag, enligt författaren? Vilka negativa respektive positiva
effekter har detta? Tycker du att EU borde göra på något annat sätt? Motivera varför.
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