INSTUDERINGSFRÅGOR TILL VÄRLDSPOLITIKENS DAGSFRÅGOR
Nr 7–8 2018

Kambodja och Sri Lanka: Hoten mot demokratin
1

Kambodja har kallat sig för en demokrati sedan 1993, men i praktiken har landet haft svårt att leva
upp till vad det innebär. Ge några exempel på de problem som funnits genom åren. Vad betydde valet
2013 för demokratiutvecklingen? Ge en bild av hur det har sett ut sedan dess.

2

Vad har FN, biståndsgivare och enskilda länder betytt för utvecklingen av demokrati i Kambodja. Diskutera vad som har varit positivt respektive negativt för landet och ge olika exempel.

3

Vilka orsaker fanns det till oppositionens framgång i det kambodjanska valet 2013. Vilken roll spelade
medierna? Civilsamhället?

4

Hur tycker du att omvärlden ska agera för att bemöta den allt mer auktoritära CPP-regimen i Kambodja?
Diskutera olika alternativ och beskriv vad du tror kan ha störst effekt. Vilket inflytande har Kina och hur
påverkar det situationen?

5

Vad finns det för orsaker till att processen för att nå övergångsrättvisa och försoning i Sri Lanka efter
inbördeskriget har gått så trögt? Vilken roll har omvärlden haft? Hur har landets regering agerat?

6

Beskriv de växande antimuslimska stämningarna i Sri Lanka och ge exempel på hur de har tagit sig
uttryck. Vad ligger till grund för hatpropagandan och våldet? Vilken roll spelar religionsfrågor och buddistiska munkar?

7

Korruption är ett samhällsproblem i båda länderna. Ge några exempel på vilka problem som finns i Kambodja respektive Sri Lanka.
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