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Traditionella värderingar 
som politiskt vapen
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Vilken roll har begrepp som ”traditionella värderingar”, ”naturliga könsroller” och ”familjevärderingar”  
fått inom politiken på senare år? Vilka politiska krafter använder sig av begreppet och på vilket sätt? 
Ange minst tre exempel från olika delar av världen. 
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Hur har villkoren för hbtq-personer förändrats i västvärlden sedan 1960-talet? Vad är det som driver 
utvecklingen? Ge exempel på hur attityder har förändrats, både i positiv och i negativ riktning. 

Hur har USA:s president Donald Trump agerat i frågor som rör aborträtt och hbtq-frågor? Vilka konse-
kvenser får hans politik på det här området?    

I Irland, Polen och Argentina har abortfrågan väckt en intensiv debatt. Redogör för hur den har sett ut i 
respektive land och förklara varför det har blivit så.

Varför har frågor om traditionella värderingar blivit så viktiga för den ryske presidenten Vladimir Putin?  
På vilket sätt gagnas han av att driva dessa frågor? Hur har det påverkat villkoren för hbtq-personer i 
Ryssland?  
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7 Beskriv de olika rörelser som samarbetar kring ”traditionella värderingar” och vilka drivkrafter de har.

Vad är ”genusideologi”? Vilken roll har Vatikanen spelat i lanseringen av begreppet och hur har det an-
vänts i den politiska debatten? Varför har frågor om genus väckt en så stark debatt? 

8 Vilka motreaktioner har politiken kring ”traditionella värderingar” väckt? Nämn gärna andra exempel än 
dem som nämns i texten.


