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Mänskliga rättigheter
– kamp i motvind
1

Beskriv bakgrunden till att FN antog deklarationen för de mänskliga rättigheterna. Förklara varför
MR-frågorna fick hög prioritet efter Berlinmurens fall 1989.

2

Hur kommer det sig att MR-frågor inte har samma tyngd på den internationella dagordningen idag
som de hade på 1990-talet? Ange minst tre skäl till varför det har blivit så.

3

Vad kännetecknar den liberaldemokratiska samhällsmodellen? I texten talas om flera slags hot mot
den och liberala fri- och rättigheter; beskriv hur dessa hot ser ut och analysera vilka följder de kan få
på sikt för samhället i stort. Hämta dina exempel från skilda delar av världen och från länder som har
olika samhällsystem.

4

Vad är en frankenstate och på vilket sätt utgör en sådan ett problem?

5

Författaren skiljer mellan “angelägna”/”icke-angelägna” samhällsproblem och ”legitima”/”icke-legitima”
lösningar på dessa problem. Beskriv hur han resonerar och försök att komma på egna exempel på
detta.

6

Varför är multilateralt samarbete viktigt för att bibehålla respekten för de mänskliga rättigheterna? På
vilket sätt har EU en nyckelroll?

7

Vilken roll kan de senaste årens politiska proteströrelser spela i försvaret av de mänskliga rättigheterna?
Hur stor möjlighet tror du att de har att lyckas?
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