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Indien: Stormakt på tillväxt
1

Ge exempel på hur tiden som brittisk koloni kommit att prägla den indiska utrikespolitiken? Hur påverkades den efter självständigheten? Finns det något som lever kvar än idag?

2

Beskriv hur relationerna med Kina har utvecklats över tid. Ge exempel på faktorer som har förenat/
förenar länderna och andra förhållanden som lett/leder till konkurrens och problem.

3

Ge även en bild av Indiens relationer med Pakistan ser ut. Vilka är och har varit de största problemen?
Beskriv kort varför.

4

Vad har det funnits för olika skäl till att Indien under de senaste tre decennierna har velat spela en
större global roll? Hur har detta märkts och vad finns det för aktuella exempel?

5

Indien är en kärnvapenmakt, liksom Pakistan. Vad låg bakom Indiens beslut att skaffa kärnvapen? Finns
det anledning för omvärlden att oroas över de indiska kärnvapnen? Vad talar för respektive emot?

6

Varför är relationerna med Indien viktiga för EU och Sverige? Vilken roll kan den strategi gentemot Indien
som hålller på att utarbetas av EU spela?

7

Varför har Indo-Pacific-regionen blivit ett viktigt begrepp under senare år? Vilka länder har lyft fram begreppet och varför?
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