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Lag och rättvisa – ödesfråga för Polen
1
2

Beskriv hur Lag och rättvisa (PiS) kom till makten 2015 och varför partiet har en så stark maktposition
idag?
Jarosław Kaczyński säger sig vilja genomföra en samhällsrevolution i Polen. Hur ser den ut och varför
har den väckt så starkt motstånd, både inom landet och på EU-nivå?
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Hur har det varit möjligt för PiS att genomföra så stora och snabba förändringar av rättsväsendet?
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Vilka reformer har PiS och den polska regeringen drivit igenom inom rättsväsendet? På vilket sätt
utgör de ett hot mot rättssäkerheten/demokratin i landet?
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Hur ser den inhemska oppositionen ut? Vilka möjligheter har den att påverka de beslut som fattas?
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Varför riktar EU så hård kritik mot Polen? Vilka möjligheter har EU att påverka det som händer i Polen?
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Varför är abortfrågan är så viktig för PiS? Vilken politisk roll spelar den katolska kyrkan? Hur har kyrkans
inställning till politiken förändrats genom åren?
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Vad är regeringens mål när den försöker ta kontroll över historieskrivningen? Författaren talar om ”historiens återkomst”, vad menar han med det?
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Hur vill den polska regeringen att EU-samarbetet ska se ut? Har den stöd för detta på hemmaplan?
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