Krigets offer
Arbetsblad

Diskussionsfrågor

Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut
Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut
några av dem. Programmet passar bra
att se tillsammans med Perspektiv på
världen – När mänskliga rättigheter
kränks.

13 Vad kan vi göra för att förhindra krig?
14 Kan det vara så ibland att krig är
oundvikligt? Eller går allt att lösa
på fredlig väg?
15 Ulf Henricsson anser att våld ibland är
berättigat. Håller du med om det?
16 När Omar berättar om det helvete han
varit med om i fängelset så ler han.
Varför då, tror du?
17 Hur kan man gå vidare efter att ha
upplevt det som Omar upplevt?
Vilket stöd behöver man?

Ord och begrepp

FN, krig, väpnad konflikt, civila, fredsförhandlingar, medling, tortyr, militär, armén

Frågor utifrån programmet

1 Vad är krig?
2 Vilka drabbas mest i krig?
3 Har de väpnade konflikterna i världen
ökat eller minskat de senaste åren?
4 Vad är FN:s roll kring väpnade konflikter
i världen?
5 Vilket år startade kriget i Syrien? Hur
gammal var Omar då?
6 Berätta om Omars upplevelser
i Fängelse 215.
7 Vad anser Ulf Henricsson att man borde
gjort i Syrien? Vilken historisk parallell
drar han?
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Andra program från UR om krig
och konflikt
n

Arbeta vidare

8 Ta reda på mer om kriget i Syrien.
9 Det finns lagar som skyddar människor
även i krig. Ta reda på mer om den
humanitära rätten och om Genèvekonventionen.
10 Vilka väpnade konflikter i världen pågår
just nu? Du hittar fakta t.ex. på Globalis
sida.
11 Undersök en annan väpnad konflikt, tex
Rwanda eller fd Jugoslavien. Varför uppstod konflikten? Vilka brott mot humanitär rätt begicks under konflikten? Hur
slutade konflikten?
12 FN arbetar för fred. Hur går det arbetet
till?

Säkerhetspolitik.se
Globalis
Utrikespolitiska institutet
Svenska FN-förbundet
SIDA
Röda korset
Regeringen
Läkare utan gränser
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Kriget i Syrien, UR Samtiden
Moderland
Mediatiden, Arabiska våren

