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Putins Ryssland

På jakt efter globalt inflytande
1

Hur har den ryska annekteringen av Krim och Moskvas stöd till ryska separatister i Ukraina påverkat Rysslands ställning på den utrikespolitiska scenen? Vilken roll spelar de sanktioner som många
västländer riktar mot Ryssland?

2

Varför är det viktigt för Ryssland att betraktas som en stormakt? På vilket sätt skiljer sig dagens ryska
utrikespolitik mot den som fördes under det kalla kriget?

3

Vilken roll spelar Rysslands ekonomiska problem för den inrikespolitik/utrikespolitik som förs idag?

4

Varför har Ryssland engagerat sig i kriget i Syrien? Vad kan ryssarna vinna/förlora på den Syrienpolitik
som Moskva för idag?

5

Beskriv hur Ryssland använder sig av desinformationskampanjer och vilket syftet med dem är. Ange
minst tre exempel från olika delar av världen?

6

Varför lägger dagens Ryssland så stor betoning på konservativa värderingar? Vad vinner man genom
att göra det? Varför väljer den europeiska extremhögern att samarbeta med Ryssland?

7

Ge exempel på hur Ryssland agerar i Venezuela, på den afrikanska kontinenten och i de baltiska
länderna och beskriv vilka motiv man har för det som sker där. Hur har kontakten till Kina förändrats
på senare år?

8

Beskriv hur Rysslands syn på folkrätten har förändrats? Vilka konsekvenser kan detta nya synsätt få på
sikt?
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