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Syrien i spillror: Vinner Assad?

Vad ligger bakom att Islamiska staten nu tycks vara på väg att besegras i Syrien? Hur uppstod rörels-
en och hur kom det sig att den växte sig så stark?
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Vad var det som utlöste krisen i Syrien? Vad fanns det för olika orsaker till att många syrier var missnöj-
da?

Beskriv kortfattat vilken roll USA respektive Ryssland har spelat i konflikten. Varför står Iran och Saudi-
arabien på motsatta sidor i kriget?
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Beskriv vilken roll det kurdiska YGP-styret har i konflikten? Varför motarbetar Turkiet YPG? Hur ser 
USA:s inställning till YPG ut? Varför är den så ambivalent?

De sunnitiska rebellgrupperna i Syrien har idag svårt att uppbåda något större motstånd mot Assad-
regimen. Vad finns det för orsaker till detta? 

Idag har Syriens president Bashar al-Assad ett övertag i konflikten. Hur märks detta övertag och vilka 
olika faktorer har gynnat Assadregimen? 

Varför har det varit så svårt att få till fruktbara fredsförhandlingar? Varför tror du att frågan om vad som 
ska hända med Assad är så laddad? 
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8 Hur ser framtiden ut för Syrien, enligt din mening? Går det att uppnå fred? Hur tycker du att en lösning 
för fred borde se ut?


