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IS-familjernas öden:
Frågan omvärlden duckar för

4

5

Vad kan det finnas för anledningar till att många länder har valt att inte hämta hem medborgare som 
anslutit sig till IS och idag är frihetsberövade i Syrien och Irak. Hur har regeringar resonerat när det 
gäller kvinnor och barn? Diskutera olika alternativ och ge exempel på hur länder med IS-medlemmar 
har agerat. Hur tycker du att Sveriges och andra länders regeringar borde göra? Motivera varför.
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Beskriv det kurdiska självstyrets roll i hanteringen av IS-anhängare. På vilka sätt har det ställt till prob-
lem att självstyret a) inte är internationellt erkänt? b) inte erkänns av Damaskus?

Vilka alternativ har diskuterats när det gäller hur IS-medlemmar som misstänks för brott i Syrien och 
Irak ska kunna ställas inför rätta? Vad hindrar krigsförbrytardomstolen ICC från att hantera frågan? 
Varför är det svårt att få till stånd en internationell domstol? Varför har länder varit tveksamma till att låta 
Irak svara för rättsprocesser?

Vad finns det för likheter respektive skillnader mellan Guantánamolägret i USA och lägren i det kurdis-
ka självstyret i Syrien enligt en del experter?

Varför anser en del människorättsorganisationer och folkrättsjurister att IS-kvinnor och barn i lägren i 
det kurdiska självstyret inte får sina rättigheter tillgodosedda enligt internationell rätt? Nämn minst tre 
olika skäl.

Hur ser säkerhetsläget ut i det kurdiska självstyret i Syrien idag? Vad innebär detta för lägren med 
IS-medlemmar och deras anhöriga? 
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