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Palatsintriger i oljestaten
Saudiarabien mot tronskifte
1

Vad kännetecknar wahhabismen, den tolkning av islam som används i Saudiarabien? Hur och varför har
den spridits över världen? Vad finns det för kopplingar mellan denna och terrorrörelser som al-Qaida och
Islamiska staten (IS)?

2

Hur ser kvinnors situation ut i Saudiarabien idag? Vilka förändringar planeras? Vilka förutsättningar
tror du att det finns för att jämställdhet mellan könen ska kunna uppnås i landet?

3

Varför är den nye kronprinsen Mohammed bin Salman illa omtyckt av vissa inom kungahuset?

4

Förklara vad Vision 2030 är. Vilka hinder finns för att den ska kunna genomföras?

5

Vilken roll spelar oljan för Saudiarabien? Hur ser landets ledning på oljeindustrins framtida roll?

6

Vad fanns det för skäl till att USA:s president Donald Trump valde att göra sin första utlandsresa till
Saudiarabien?

7

Konflikten i Jemen har kallats för Mohammed bin Salmans Vietnamkrig. Vad beror det på? Hur ser läget ut
idag? Varför tros kronprinsen vilja dra sig ur konflikten?

8

Redogör för vad som ledde till att Saudiarabien, Förenade arabemiraten m fl tidigare i år beslöt att agera
mot Qatar.

9

Vad bottnar fiendskapen mellan Saudiarabien och Iran i?
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