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Går det att rädda Libyen?
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Vilka är de viktigaste politiska krafterna i dagens Libyen och vad skiljer dem åt? Vilken roll spelar de 
gamla provinserna Tripolitanien, Cyrenaica och Fezzan i det som händer nu?
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Beskriv kortfattat Libyens moderna historia och förklara på vilket sätt Muammar Gaddafis styre har 
bäddat för dagens politiska kris. Hur förändrades västvärldens syn på Gaddafis regim genom åren och 
varför blev det så?

Redogör för de viktigaste punkterna i den fredsprocess som FN har förhandlat fram. Vad talar för 
respek tive emot att parlamentsvalet kommer att hållas som planerat på julafton 2021? Vad tror du 
händer om valet ställs in? 

Varför är Libyen geopolitiskt viktigt? Vilka länder är aktiva i landet och vilka drivkrafter har de? Hur 
påverkar deras agerande landets inrikespolitik?

Under en period hade Libyen två regeringar och två parlament som konkurrerade med varandra. För
klara varför det blev så. 

Hur påverkade militäralliansen Natos ingripande i Libyen 2011 händelseutvecklingen i landet?
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7 Många migranter försöker ta sig till Europa via Libyen. På vilket sätt agerar EU för att stoppa migrant
strömmarna och vilka konsekvenser kan det få för de migranter som tvingas stanna kvar i Libyen?  


