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Spruckna drömmar
Latinamerika och arvet efter Castro
1

Varför har Kubas ledare Fidel Castro fått så stort genomslag på den politiska världsscenen? Beskriv
hur mytbildningen kring Castro och Che Guevara har uppstått och vilka följder den fått.

2

Förklara vad som menas med begreppet ”castrism”. Hur har castrismen påverkat utvecklingen i länder
som Kuba, Nicaragua och Venezuela?

3

Hur har Kuba förändrats sedan Fidel Castro lämnade makten? Beskriv hur arbetet med den nya konstitutionen har sett ut? På vilket sätt skiljer sig den grundlag som antogs från det förslag som diskuterades? Hur speglar den de samhällsförändringar som Kuba genomgått på senare år?

4

Vilken roll har USA spelat i regionen? Hur agerar USA idag? Vilka andra stormakter har varit aktiva/är
aktiva i området? Vilka är deras drivkrafter?

5

Hur påverkade Fidel Castro utvecklingen i Nicaragua efter revolutionen1979? Hur skiljer sig Daniel
Ortegas första tid vid makten från hans nuvarande presidentperiod? Förklara varför det har blivit så?

6

Vilken roll spelade Venezuelas oljepengar och den regionala samarbetsorganisationen Alba i försöken att
”bygga socialism” i Latinamerika? Varför misslyckades projektet?

7

Beskriv bakgrunden till dagens kris i Venezuela? Förklara begreppet dubbelmakt? Både president
Nicolás Maduro och nationalförsamlingens talman Juan Guaidó gör anspråk på makten i Venezuela.
Vilka argument talar för den förre respektive den senare?

8

Hur har Fidel Castro, Daniel Ortega, Hugo Chávez och Nicolás Maduro försökt styra sina länders
historieskrivning och i vilket syfte?
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