
  

 

 

 

Diskussionsfrågor ”Afrika vänder” 

 

 

1. I boken skriver författaren om att Afrika genomgår en positiv förändring och att vi ser 

en utveckling som innebär att färre människor behöver leva i fattigdom. Samtidigt så 

visar en undersökning som FN-förbundet genomförde under år 2014 att svenskar ser 

väldigt negativt på den globala utvecklingen och tror att det snarare blir värre i 

världen. Varför tror du att vi har en så dålig bild av världen? Vilken roll tror du att 

media spelar i detta? 

 

2. Afrika är en av de kontinenter som har upplevt kolonisering, där andra länder och 

stormakter tog över ett flertal länder och dess resurser och fick därmed både politisk 

och ekonomisk makt. Varför koloniserades Afrika, vad var det som drev de europeiska 

länderna? Hur tror du att koloniseringen har påverkat Afrikas utveckling? 

Hur tror du att koloniseringen har bidragit till religiösa och etniska konflikter samt 

brott mot mänskliga rättigheter? 

 

3. Korruption är bland annat när någon använder sin position för att utnyttja offentliga 

uppdrag och resurser för egen vinning. På vilka sätt tror du att korruption bromsar ett 

lands utveckling? Hur kan korruption bekämpas? Tror du att korruption sker även i 

Sverige? 

 

4. Miljöproblemen i världen blir allt svårare, dels som en följd av klimatförändringarna. 

Konsekvenserna tar olika form och påverkar människan och naturen på olika sätt. På 

den afrikanska kontinenten ser vi bland annat översvämningar och torka vilket 

påverkar jordbruket och därmed tillgången till mat för hundratusentals familjer. 

Vilken roll har de industrialiserade länderna spelat i detta? Tror du att FN:s 

klimatförhandlingar är en viktig arena för att hitta lösningar på problemen? Vad kan 

vi som medborgare i Sverige göra för att bromsa klimatförändringarna?   

 

5. I boken skriver författaren om den bristande infrastrukturen som är ett problem för de 

flesta länder i Afrika. Hur tror du att dåliga vägar och kommunikationsmedel påverkar 

utvecklingen? Privata företag bidrar idag på många håll till en bättre infrastruktur – är 

det bra att de hjälper till eller borde det vara statens ansvar? Vad tror du att bättre 

infrastruktur kan innebära för barns möjligheter att få gå i skolan? 

 

      

 


