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Sydkorea och presidentkrisen –
öppning för reformer
1

Park Geun-Hye har åtnjutit starkt stöd bland många sydkoreaner och än idag har hon kvar sympatisörer.
Vad har legat bakom hennes popularitet?

2

Park Chung-Hees styre har lyfts fram som ett föredöme av en del sydkoreaner och som något negativt av andra. Beskriv varför?

3

Hur skulle du vilja beskriva Park Geun-Hyes vänskap med Choi Soon-Sil? Hur uppstod deras kontakt?

4

Vad kallas Samsung och andra storföretag i Sydkorea? Vilken roll har de spelat i samhället och varför?
Hur ser det ut idag? Tror du att Sydkoreas nye president Moon Jae-In kommer att starta en reformering av systemet?

5

Det finns ett groende missnöje bland många unga sydkoreaner, som bland annat kanaliserades i massdemonstrationerna mot expresidenten Park. Vad finns det för olika orsaker till detta?
Hur har relationerna mellan Syd- och Nordkorea utvecklats fram till idag? Ge en kort översikt. Hur skiljer
sig den nye presidenten Moons inställning från Park Geun-Hyes?

6
7

Hur ser relationen ut mellan USA och Sydkorea? Varför är samarbetet så viktigt för Sydkorea? Hur har
förhållandet utvecklats efter det att Donald Trump blivit amerikansk president?

8

Utplaceringen av ett amerikanskt missilförsvar (THAAD) i Sydkorea har lett till kraftiga reaktioner i regio
nen. Hur ser diskussionen ut i Sydkorea? Vad vill USA? Hur har Kina reagerat och varför?
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