Skriftlig uppgift kalla kriget. Använda källor och
dokument.

Det finns en massa olika källor på nätet som innehåller dokument
från det Kalla Krigets dagar, en del är fortfarande hemligstämplat,
men förvånansvärt mycket finns öppet.
En av de bästa källorna är
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/coldwar.htm men det finns fler.
Ni ska titta på de dokument som rör er fråga från just denna sida.
Vill ni använda ytterligare källor så är det helt OK, men inget krav.
Din uppgift blir att med hjälp av dokument du kan hitta på denna
sida besvara någon av följande frågor. Du ska besvara en fråga:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

.
Vad säger Franklin D Roosevelt om Stalin? Om Roosevelt hade
överlevt och varit USAs röst i Potsdam, vad hade då hänt?
Vilka motsättningar fanns mellan Storbritannien, USA och Sovjet
under Jaltakonferensen? Vad säger dokumenten om påståendet
att det Kalla Kriget började på Yalta?
Vad säger dokumenten om den amerikanska atombomben? Varför la
USA så stora resurser på att framställa den? Varför bestämde
sig Truman för att använda den emot Japan? Hur reagerade
Sovjetunionen?
I mars 1947 lanserar USA sin nya utrikespolitiska doktrin,
kallad ”Truman doktrinen”. En kort tid därefter lanserade USA
det som kallats Marshallplanen. Läs Trumans tal och analysera
på vad sätt det talet kan sägas vara riktat emot Sovjetunionen
och alltså kunde uppfattas av Sovjetunionen som en
provokation. På vad sätt förvärrades förhållandena mellan USA
och Sovjet av Marshallplanen? Hur reagerade Sovjet på
Marshallplanen?
Vilka motiv hade USA för att engagera sig i Koreakriget 1950?
Vad säger dokumenten? Varför lät Sovjetunionen Nordkorea
anfalla?
Varför bestämde sig Sovjetunionen för att invadera Ungern 1956?
Varför ändrar sig Chrusjtjov den 30 oktober?

7. Vad säger dokumenten om hur Sovjetunionen såg på Kubakrisen
och dess lösning? Vad tyckte Castro?
8. Gå fram till 1979 och titta på dokumenten om Afghanistan. Vilka
motiv hade Sovjetunionen till att invadera landet 1979?
Ni ska besvara frågan själv, men får så klart diskutera lösningen
med varandra.
Det finns också en väldig massa videor på Youtube som kan hjälpa er.
Andra källor är alltså tillåtna, men inte nödvändiga för att lösa
uppgiften.
Citera de källor ni använder så att jag förstår hur ni har kommit
fram till den slutsats ni drar.
Ett MVG-svar visar hur du med hjälp av källorna har lyckats få fram
ett svar på frågorna. Du analyserar källorna och visar på hur de
stödjer din slutsats.
Ett VG-svar återger korrekt källorna men analysen haltar, det blir
mer en beskrivning av källorna än ett svar på frågan med hjälp av
källorna.
Ett G-svar refererar enbart källorna, och är alltså mer en skriftlig
beskrivning av källorna än ett svar på frågan. Enbart på omvägar
får jag som läsare alltså svar på din fråga.

Svaret på er Fråga får inte vara längre än tre maskinskrivna sidor,
12 pt text, enkelt radavstånd. Vill man för läsbarhetens skull
använda sig av 1,5 radavstånd så går det bra.
Ni ska LÄMNA IN senast den 8 november, på lektionen. Samma dag som
samhällsarbetet alltså (om vi inte ändrade det).

