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Hotet från kärnvapen

Aktuellt på nytt
1

Hur var förhållandet mellan USA och Sovjetunionen under det kalla kriget? Vilken roll spelade kärnvapen? Förklara begreppet terrorbalans.

2

Vad karakteriserar förhållandet mellan de båda länderna idag? Hur är situationen när det gäller kärnvapen? Ser läget olika ut för olika typer av kärnvapen? Ligger något av länderna före på något område? Varför är relationen mellan USA och Ryssland så viktig när det gäller kärnvapen?

3

Redogör för bakgrunden till att konventionen om ett förbud för kärnvapen (TPNW) tillkom 2017.

4

Varför har kärnvapenförbudet blivit så omdebatterat? Beskriv de olika ståndpunkter som finns och vilka
som står bakom de olika argumenten. Vilken roll spelar säkerhetspolitiska respektive humanitära avväganden? Hur tycker du själv att världens stater bör gå vidare i denna fråga?

5

Vad låg bakom USA:s beslut att säga upp INF-avtalet? Varför var avtalet viktigt? Hur har Ryssland
resonerat och agerat när det gäller avtalet?

6

Vad innebär Nya Start-avtalet mellan USA och Ryssland? Varför anser många bedömare att det är viktigt att
avtalet förlängs? Diskutera vad det finns för alternativ och förutsättningarna för att dessa ska kunna bli av.

7

Beskriv de motsättningar som finns kring ickespridningsfördraget och den kritik som riktats mot avtalet.

8

Vilket, eller vilka, av de olika orsaker till det ökande hotet från kärnvapen som nämns i skriften ser du
som allvarligast? Motivera varför?
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