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Colombia: På väg mot fred?
1

Varför lyckades den colombianska regeringen och Farc sluta fred 2016? Räkna upp minst fyra viktiga
faktorer. På vilket sätt skiljer sig det colombianska fredsavtalet från andra liknande avtal?

2

Hur kommer det sig att så många colombianer är negativa till fredsavtalet? Ge exempel på hur kritiken
mot avtalet ser ut. Vilka har gynnats respektive missgynnats?

3

Vilka är de största framsteg som uppnåtts genom fredsavtalet? Vilka är de främsta problemen? Varför
är markfrågan viktig?

4

Hur kommer valet av Iván Duque till ny president att påverka fredsprocessen? Vilka delar av fredsavtalet
vill han ändra? Förklara också varför och vilka följder det kan få.

5

Varför gick det så dåligt för Farc i parlamentsvalet i mars 2018? Vilka risker innebär det?

6

Vilken roll spelar Álvaro Uribe i colombiansk politik? Vad tror du fick hans efterträdare Juan Manuel Santos att sluta fred med Farc?

7

Vilken roll spelar droghandeln i konflikten? Vilka är de viktigast aktörerna? Jämför hur det såg ut på
1980- och 1990-talen och hur det ser ut idag. Varför har kokainproduktionen ökat efter att avtalet slöts?

8

Beskriv de olika väpnade grupper som finns i Colombia idag och det hot de utgör mot freden.

9

Vad är övergångsrättvisa och varför är den viktig?
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