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USA under Biden
Vänstergir med förhinder
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Förklara hur det kom sig att Joe Biden blev Demokraternas presidentkandidat i valet 2021? Beskriv 
vilka styrkor/svagheter han har som politiker?

1

2

3

Hur skiljer sig USA:s två stora partier åt politiskt? Vilka frågor är viktigast för respektive parti? Varför 
var det Demokraterna som vann president- respektive kongressvalet 2021 och varför förlorade Repu-
blikanerna? 

Hur påverkas utrikespolitiken av att Biden lägger stor vikt vid demokratifrågor? Vilka utrikespolitiska 
områden anses orsaka störst problem för USA under den här mandatperioden och hur har Bidens 
rege ring hanterat dem hittills?

Demokratiska partiet är splittrat i olika fraktioner, beskriv vad de står för och hur den här splittringen 
inverkar på regeringens politik?

”Amerika är tillbaka” är en grundbult i Bidens utrikespolitik. På vilket sätt har det märkts under hans 
första år vid makten? Ge minst tre exempel. 
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7 Hur påverkar den förre presidenten Donald Trumps agerande amerikansk politik i dag? Vad talar för/
emot att Trump kommer att bli Republikanernas presidentkandidat 2024.

Vilka reformer vill president Bidens genomföra och varför är de kontroversiella? Hur kommer det sig 
att han har fått allt svårare att vinna stöd för sin politik i kongressens bägge kamrar?


