INSTUDERINGSFRÅGOR TILL VÄRLDSPOLITIKENS DAGSFRÅGOR
Nr 7–8 2017

Hoten mot den globala hälsan
1

Beskriv några av de främsta hoten mot människors hälsa idag? Vilka skillnader/likheter finns det mellan
fattiga och rika länder?

2

Varför har världens länder misslyckats med att uppfylla millenniemålen när det gäller mödradödlighet?
Vilka svårigheter finns och hur har situationen förändrats på senare år?

3

Varför spelar frågor om preventivmedel och abort en så stor roll? Hur agerar USA? Och vilken roll
spelar Sverige?

4

Kan du förklara varför läkaren på vårdcentralen i Malawi skriver ut antibiotika även om hon tror att barnet har en virusinfektion? Vilka följder får det? Och vad skulle krävas för att hon skulle fatta ett annat
beslut?

5

Varför råder det så stora skillnader mellan hur mycket antibiotika som konsumeras i olika delar av
Europa?

6

Vilka åtgärder krävs för att minska problemen med antibiotikaresistens? Vems är ansvaret för att de
genomförs? Vilka konsekvenser kan det få om inte tillräckligt görs?

7

Hur kommer det sig att biståndspengar från filantroper har blivit viktigare på senare år? Finns det några
fördelar med det? Nackdelar? Vilka konsekvenser får det på lång sikt?

8

Vilka är de stora skillnaderna mellan Bill Gates och Mark Zuckerberg och tidigare amerikanska filan
troper? Satsas pengarna på rätt saker? Vad tycker du?

9

Varför kom hjälpen till de eboladrabbade länderna i Västafrika så sent? Hur kommer det sig att epidemin
blev så allvarlig i Guinea, Liberia och Sierra Leone?
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