INSTUDERINGSFRÅGOR TILL VÄRLDSPOLITIKENS DAGSFRÅGOR
Nr 11/12 2017

Sydsudan: Är fred möjligt?
1

Vilka är de viktigaste aktörerna inom politiken i Sydsudan? Varför bröt inbördeskrig ut 2013? Varför är
det så svårt att nå fred?

2

Vad kan omvärlden göra för att få slut på kriget i Sydsudan? Redogör för vad som görs idag och vad
som skulle kunna göras på ett annat sätt och vilka fallgropar som finns?

3

Hur har det tidigare kriget i södra Sudan bäddat för dagens situation? Ge minst fyra exempel.

4

Vilken roll spelade grannländerna i den konflikten? Agerar de på något annat sätt idag?

5

Varför för Uganda en så pass generös politik gentemot flyktingarna från Sydsudan? Hur skiljer sig situationen där mot hur det ser ut i Europa? Har egna erfarenheter av flykt någon betydelse? Vad tror du?

6

Beskriv vilken betydelse som Herrens befrielsearmé (LRA) har haft i konflikterna i Sudan/Sydsudan och
i Uganda? Vilket hot utgör LRA idag?

7

Konkurrens om oljeinkomster var en betydelsefull faktor i det tidigare kriget. Vilken betydselse har oljan i
de konflikter som pågår idag?

8

Varför har afrikanska samarbetsorganisationer som OAU och AU velat hålla fast vid de gränsdragningar
som gjordes på kontinenten under kolonialtiden? Varför tror du att man gjorde ett undantag för Syd
sudan?

9

Slavhandeln har gamla rötter i området. Kan den ha bidragit till dagens konflikter? Beskriv i så fall hur.
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