
Frågor	  till	  litteraturseminarium	  
torsdag	  15	  oktober	  	  

	  
Här	  är	  frågorna	  från	  de	  olika	  grupperna.	  Varje	  grupp	  väljer	  två	  frågor;	  en	  som	  de	  
själva	  har	  skrivit	  och	  en	  som	  är	  skriven	  av	  en	  annan	  grupp.	  Förutom	  dessa	  frågor	  
kommer	  ni	  dessutom	  få	  en	  överraskningsfråga	  som	  ni	  inte	  kan	  förbereda	  er	  på.	  
Tänk	  på	  att	  använda	  er	  av	  kursens	  litteratur	  när	  ni	  förbereder	  er	  för	  att	  diskutera.	  	  
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1.	  Vad	  är	  syftet	  med	  att	  bilda	  nationalstater	  och	  vad	  kan	  det	  få	  för	  konsekvenser.	  
Diskutera	  problematiken	  kring	  att	  skapa	  nationsgränser.	  
	  
2.	  Hur	  skulle	  vårt	  förhållande	  till	  naturen	  se	  ut	  utifrån	  ett	  ekocentriskt	  perspektiv?	  
	  
3.	  Vad	  är	  skillnaden	  med	  att	  företag	  idag	  exploaterar	  ett	  land/område,	  och	  att	  länder	  
för	  bildade	  kolonialmakter?	  
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4.	  Har	  de	  forna	  kolonialländerna	  tjänat	  på	  avkoloniseringen?	  
	  
5.	  Kan	  periferiländerna	  nå	  samma	  ekonomiska	  välstånd	  som	  centralländerna?	  
-‐	  Om	  det	  är	  möjligt,	  hur	  ska	  vi	  då	  ställa	  oss	  till	  klimatpåverkan	  det	  kommer	  innebära?	  
	  
6.	  Hur	  mycket	  friare	  har	  de	  fattiga	  blivit	  sen	  avskaffandet	  av	  slaveri?	  
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7.	  Hur	  kan	  vi	  utifrån	  vår	  vetskap	  om	  alla	  olika	  berättelser	  och	  perspektiv	  kring	  
historien	  förhålla	  oss	  till	  någon	  form	  av	  sanning?	  Och	  även	  med	  vår	  vetskap	  om	  alla	  
olika	  berättelser	  som	  finns,	  hur	  värderar	  vi	  dessa	  beroende	  på	  var	  de	  kommer	  ifrån?	  
	  
8.	  Finns	  det	  system	  som	  fortfarande	  är	  intakta	  när	  det	  handlar	  om	  metabolic	  rift?	  
	  
9.	  Finns	  det	  likheter	  i	  maktbalansen	  och	  rätten	  till	  mark	  i	  Indien	  och	  i	  Sverige?	  
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10.	  Hur	  skulle	  världen	  kunna	  se	  ut	  idag	  om	  kolonialismen	  uteblivit?	  
	  
11.	  Vad	  blev	  följderna	  av	  Norman	  Borlaugs	  genmutation	  av	  vete?	  Positiva	  och	  
negativa	  konsekvenser	  
	  
12.	  Hur	  ser	  Indiens	  energiproblem	  ut?	  Hur	  skulle	  man	  kunna	  få	  en	  högre	  
energieffektivitet?	  
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13.	  Problematisera	  kolonialismens	  roll	  för	  västvärldens	  utveckling.	  Överväger	  
fördelarna(för	  västvärlden)	  nackdelarna/att	  det	  skedde	  på	  koloniernas	  bekostnad?	  
Hade	  samma	  utveckling	  skett	  utan	  kolonialiseringen?	  
	  
14.	  Historiskt	  sett	  har	  idén	  om	  effektivisering	  och	  tillväxt	  används	  för	  att	  hantera	  
befolkningsökningsrelaterade	  problem.	  Skulle	  tillväxt	  vara	  lika	  central	  i	  ekonomin	  om	  
befolkningen	  stabiliserades?	  	  
	  
15.	  Vilka	  alternativa	  metoder	  för	  effektivisering	  av	  produktionen	  inom	  jordbruket	  
hade	  kunnat	  ersätta	  den	  gröna	  revolutionen?	  
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16.	  Litteraturen	  har	  visat	  oss	  att	  det	  finns	  väldigt	  många	  olika	  aspekter	  av	  livet	  på	  
jorden	  som	  har	  överexploaterats	  av	  människan.	  Allt	  ifrån	  utrotande	  av	  vilda	  
djurarter,	  konsekvenserna	  av	  GMO	  och	  förorenandet	  och	  utgallarande	  av	  våra	  hav.	  
Vilken	  typ	  av	  överexploatering	  och	  dess	  konsekvenser	  ska	  man	  fokusera	  på	  först,	  
idealt	  ska	  allt	  lösas	  samtidigt	  men	  vilken	  aspekt	  kan	  värderas	  som	  en	  hävstångspunkt	  
som	  kan	  ge	  fart	  till	  framsteg	  inom	  andra	  områden.	  
	  
17.	  Officiellt	  försvann	  slaverit	  1865	  i	  USA,	  trots	  det	  så	  levde	  afroamerikanerna	  länge	  
kvar	  i	  liknande	  livsförhållanden	  trots	  att	  lagstiftningen	  sa	  att	  det	  inte	  skulle	  existera.	  
Hur	  definierar	  man	  slaveri?	  Försvann	  slaveri	  någonsin	  efter	  avskaffandet	  eller	  
ändrade	  det	  form.	  
	  
18.	  Med	  föreläsningarna	  och	  litteraturen	  kring	  den	  gröna	  revolutionen	  som	  
bakgrund	  hur	  kan	  vi	  i	  framtiden	  se	  på	  problemet	  med	  ökande	  befolkning	  och	  hur	  vi	  
ska	  försörja	  dessa	  med	  mat.	  
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19.	  Hur	  gör	  vi	  för	  att	  bryta	  ojämlikheter	  mellan	  i-‐	  och	  u-‐länder?	  	  
	  
20.	  Hur	  har	  folk	  tolkat	  religion	  för	  att	  rättfärdiga	  överanvänding	  av	  resurser?	  	  
	  
21.	  Har	  USA	  verkligen	  misslyckats	  med	  “amerikaniseringen”	  (Radkau)?	  	  
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22.	  Vilka	  tänkbara	  lösningar	  finns	  det	  på	  "The	  problem	  of	  the	  commons"	  och	  likande	  
problem	  där	  resurser	  används	  utan	  regleringar?	  (Ponting	  kap	  8,	  s.150)	  
	  
23.	  Kan	  ett	  kapitalistiskt	  samhälle	  någonsin	  bli	  hållbart?	  Hur	  skulle	  ett	  alternativt	  
system	  se	  ut?	  Rifts	  and	  shifts	  
	  



24.	  Om	  vi	  utgår	  från	  postkoloniala	  strukturer,	  vilket	  ansvar	  har	  de	  gamla	  
kolonialmakterna	  i	  att	  förändra	  och	  frångå	  dessa	  maktförhållanden	  (ex.	  förskjutning	  
av	  miljöbelastning)?	  Vad	  behöver	  förändras?	  Lösningar?	  (Radkau	  kap	  4	  och	  Ulrika	  
Perssons	  föreläsning	  9/10)	  
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25.	  Om	  vi	  hittade	  en	  ny	  obebodd	  "planeten	  jorden"	  nu,	  skulle	  vi	  ha	  lärt	  oss	  av	  vår	  
globala	  miljöhistoria?	  eller	  skulle	  vi	  börja	  använda	  den	  på	  samma	  sätt	  som	  den	  vi	  har	  
idag?	  	  
	  
26.	  Vad	  skulle	  alternativet	  till	  det	  globala	  handlingsmönstret	  kunna	  vara?	  (där	  
råvaror	  i	  billiga	  länder	  exporteras	  till	  rikare	  länder	  för	  förädling)	  
	  
27.	  Kan	  ni	  komma	  på	  någon	  positiv	  aspekt	  av	  kolonialismen?	  Om	  folk	  behövde	  fly	  
och	  kolonialisera	  andra	  länder	  för	  att	  inte	  svälta	  ihjäl,	  var	  det	  ok?	  	  
	  
28.	  Är	  det	  okej	  att	  vinkla	  historien?	  Om	  nej,	  varför	  är	  det	  inte	  okej	  att	  vinkla	  historien	  
om	  det	  ger	  ett	  bra	  resultat?	  Vem	  har	  rätt	  att	  berätta	  historien?	  
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29.	  Går	  GMO	  hand	  I	  hand	  med	  en	  ekologisk	  och	  hållbar	  odling?	  Är	  det	  nödvändigt	  för	  
framtidaen	  med	  klimatförändringarna?	  
	  
30.	  Är	  kolonialiseringen	  nödvändig	  för	  ett	  utvecklande	  samhälle?	  
	  
31.	  Vad	  ger	  det	  för	  samhälleliga	  konsekvenser	  om	  man	  bara	  får	  ett	  synsätt	  på	  
historien?	  


