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Spanien – demokrati i kris
1

Beskriv hur Spanien har moderniserats och demokratiserats efter Francos död 1975. Vilka krafter
drev på för en demokratisering av landet?

2

Vilken ställning har regionerna i dagens Spanien? Hur har maktfördelningen mellan regeringen i
Madrid och regionstyrena förändrats genom åren? Varför är problemen mer svårlösta idag?

3

Varför förlorar traditionella partier som PP och PSOE i stöd? Vilka väljare är det som lockas av de nya
partierna Podemos och Ciudadanos? Hur skiljer sig nya och gamla partier åt?

4

Är Podemos ett populistiskt parti? Varför har inga högerpopulistiska partier vuxit sig starka i Spanien?

5

På vilket sätt har den ekonomiska krisen bidragit till att stärka självständighetsrörelsen i Katalonien?

6

Hur har maktförskjutningar i Katalonien skapat grogrund för ökade krav på självständighet? Vilken roll
spelar historien i den pågående konflikten? Varför är krisen i Katalonien så svårlöst?

7

Hur har EU agerat och varför? Tror du att EU kan hjälpa till att lösa konflikten mellan Madrid och Barcelona? Vilka följder skulle det kunna få i övriga Europa om Katalonien lyckas i sin självständighetskamp?

8

Författaren anser att en författningsreform skulle kunna bidra till att lösa krisen. Vilka skulle vara de
viktigaste punkterna i en sådan reform?
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