Demokrati till varje pris?
Arbetsblad

Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut
några av dem. Programmet passar bra att
se tillsammans med Perspektiv på världen
– Världens största demokrati, Perspektiv på
världen – Pengar, makt och demokratin och
Perspektiv på världen – Högerextremism.

Ord och begrepp

Kapitalism, socialism, kolonialmakt,
styrelseskick, korruption, demokrati,
diktatur, autokrati, militärregim, statskupp

Frågor utifrån programmet

1 Vad innebär korruption?
2 Vilka kriterier och krav finns det på en
demokrati?
3 Varför blev det en statskupp i Ghana?
4 Vem är Jerry Rawlings?
5 Vad säger de människor som intervjuas
i programmet om Jerry Rawlings? Vilka
olika åsikter om honom kommer fram
i programmet?
6 Vem tvingade Rawlings att demokratisera Ghana? Varför?
7 Vilka argument för och emot demokrati
har Kokui Selormey Hanson? Vad anser
hon krävs för att en demokrati ska
fungera?
8 Vad anser Nana Adwoa om demokrati?

Arbeta vidare

9 Ta reda på mer om Ghanas historia och
hur det är i landet idag. Använd gärna
Landguiden på Utrikespolitiska institutets sida.
10 Att demokratin föddes i Antikens
Grekland har du säkert hört. Men då fick
bara fria män rösta. När uppstod den
moderna demokratin? I vilka länder? När
blev Sverige ett demokratiskt land?
11 IMF och Världsbanken nämns i programmet. Ta reda på mer om dem. Vad
är deras uppdrag?
12 Uttrycket ”upplyst despot” var vanligt
framför allt på 1700-talet. Vad innebär
det begreppet? Skulle du hålla med om
att Jerry Rawlings verkade som en nutida
upplyst despot när han styrde Ghana?
Eller håller du inte alls med om det?
13 I Romarriket kunde senaten utlysa en
diktator i kristider. Vad var syftet med
det? Ta reda på mer om hur det fungerade. Vad tycker du om det systemet?
14 Freedom House bevakar demokrati och
frihet i världen. De ger varje år ut en
rapport som beskriver läget i alla länder.
Använd deras sida och besvara:
a Hur många länder är demokratier
idag?
b Hur många länder är nästan
demokratier?
c Hur många diktaturer finns det?
d Finns det några skillnader mellan
olika regioner i världen? Vad kan det
bero på?
e Hur ser trenden ut i världen? Ökar
eller minskar demokratin?

Diskussionsfrågor

15 Vilka fördelar och nackdelar kan du se
med ett demokratiskt styrelsesätt?
16 I filmen sägs att länder behöver ha en
viss utvecklingsnivå för att demokrati
ska fungera. Diskutera vad ni tror att de
menar med det.
17 Medborgare i en demokrati har många
rättigheter. Men också skyldigheter.
Vilka är de viktigaste rättigheterna och
skyldigheterna?
18 Ska man få uttrycka odemokratiska
åsikter i en demokrati? Finns det åsikter
vi inte kan tolerera i en demokrati? (Se
även Perspektiv på världen – Högerextremism.)
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Freedom House
IMF
Världsbanken
SIDA
Utrikespolitiska institutet

Andra program från UR om Ghana
och/eller demokrati
n
n
n
n
n
n

Zero impact, del 1
Röstmäklarna
De obekväma
Barn till salu
Makt hos mig
Diktatorn

