
INTERNATIONELL POLITIK Rollspel. 

 

Jag har suttit och spånat fram ett tänkbart område, ni ska använda era 

kunskaper i internationell politik och lösa ett par uppgifter som ni finner längst 

bak i häftet.  

 

Ni ska i er grupp arbeta som om ni vore FN. Alltså hur skulle ni lösa 

konflikterna.  

 

Ni ska jobba i små grupper om 4 personer. En person ska vara expert på ett land, 

men alla ska känna till hela konflikten. 

 

Fakta om länderna: 

 

Land Monarkin Andersonien: 

 

Naturtillgångar: Rikt på skog och mineraler, stora mängder av järnmalm. 

Mycket avancerad industri. 

BNP/cap i USD: 37 320 

% av BNP som går till militären: 10 

Befolkning: 60 000 000 

Språk: Andersoniska 93 % Malmöitiska 7% 

Politiskt system: Demokrati, allierad med Christiania  

Religion: Protestantisk  

Minoriteter: 10 % av befolkningen tillhör gruppen Malmöiter som bor på ön (se 

karta) 

Kärnvapen: Ja 

Brott mot mänskliga rättigheter: dömdes 1950 för rasdiskriminering av 

malmöiter 

Viktiga historiska datum: 

1634 Efter ett krig med Dummedasien så tillfaller Staden Malmö landet 

1704 Hela provinsen Malmö tillfaller landet 

1704-1809 Landet krigar med Dummedasien om provinsen Malmö. Landet 

Christiania stöder ömsom Andersonien ömsom Dummedasien. 

1810 Freden i Hossan skrivs under och provinsen Malmö är för alltid en del av 

Andersonien 

1898 Rösträtt införs för män av Andersoniskt ursprung 

1923 En revolution rasar i landets södra delar, Ballonien bryter sig ur och bildar 

en egen stat. 

1923 - 1928 Inbördeskrig, se Ballonien 

1929 Ballonien invaderar och ockuperar södra provinsen Malmö 

1932 Rösträtt för kvinnor  



1935 - 1940 Under parollen "Varje gång vår herre skiter, föds det nya malmöiter" 

drivs en hetsig kampanj mot malmöiterna. 

1940 - 1953 Landets Malmöiter driver på för att få ökade medborgerliga 

rättigheter. 

1954 Malmöiterna får fullvärdigt medborgarskap och rösträtt. Lagar förbjuder 

diskriminering av Malmöiter. 

1956 Landet spränger sin första atombomb 

1959 Bildar försvarspakt med Christiania, huvudfiende är Ballonien. 

1960 Syd-malmö försöker bryta sig loss från Ballonien, misslyckas. 

1960 - idag, landet har en fantastisk ekonomisk utveckling och är nu rikast i 

världen. 

 



Land Folkrepubliken Ballonien: 

 

Naturtillgångar: Rikt på olja och naturgas. 

BNP/cap USD: 7 780 

Befolkning: 25 000 000 

% av BNP som går till militären: 25 

Politiskt system: Socialistisk Diktatur 

Språk: Andersoniska 100% (tillåter inte Malmöiterna att tala sitt språk) 

Religion: Ateism 

Minoriteter: Nej 

Kärnvapen: Ja 

Brott mot mänskliga rättigheter: Har upprepade gånger blivit dömda för 

tortyr och politisk förföljelse 

Viktiga historiska datum: 

1923 Revolution och bryter sig loss ifrån Andersonien.  

1923 -1928 Inbördeskrig mellan kommunister och ickekommunister.  

1929 Kommunisterna vinner  

1929 Ballonien invaderar södra provinsen Malmö och ockuperar än idag detta 

område. 

1959 Provspränger sin första atombomb 

1960 Syd-Malmö försöker bryta sig loss Andersonien vågar inte ingripa (se 

kärnvapen) 

1970 - 1983 Regelrätt krig med Christiania, Christiania tar oljerik landremsa 

som heter Kramfors. 

1986 "Den nya tiden" - politiskt töväder, vissa politiska reformer genomförs. 

1996 Gränstvist med Dummedasien, små skärmytslingar ägde rum men 

Andersonien medlade och fick tillstånd ett vapen stillestånd. 

1996 - idag, landet har svåra ekonomiska problem. 

 



Land Republiken Christiania. 

 

Naturtillgångar: Oljerikt, bördiga jordar, en del minareter 

BNP/cap USD: 15 325 

Befolkning: 12 600 000 

% av BNP som går till militären: 20 

Politiskt system: Högerdiktatur, allierad med Andersonien. 

Språk: Christianska  

Religion: Romersk Katolsk 

Minoriteter: Nej inte officiellt (15 % är dock malmöiter) 

Kärnvapen: Har kunskap men inte utvecklat något kärnvapen 

Brott mot mänskliga rättigheter: Politisk förföljelse och tortyr. 

Viktiga historiska datum: 

1500- 1800 Strider med Andersonien och Dummedasien 

1813 Kungen störtas Republik inskaffas. 

1916 Rösträtt för män och kvinnor 

1920 Ekonomisk felsatsning på Kamelnäring leder till depression i landet. 

1927 Militärkupp mot den demokratiska regeringen.  

1959 Bildar försvarspakt med Andersonien, huvudfiende är Ballonien. 

1970 - 1983 Regelrätt krig med Ballonien, Christiania tar oljerik landremsa som 

heter Kramfors. 

1992 - idag landet har en mycket stark ekonomisk tillväxt. 

 



Land Republiken Dummedasien. 

 

Naturtillgångar: Fiske, Jordbruk, Skog, saknar olja eller andra 

energitillgångar 

BNP/cap: 27 600 

Befolkning: 8 000 000 

% av BNP som går till militären: 4 

Politiskt system: Demokrati, Neutrala 

Språk: Malmöitiska 30 % Göingska 30 % Dummedasiska 40% 

Religion: Protestantisk 

Minoriteter: Malmöiter 35 % Göingar 35 % Dummedasier 30% 

Kärnvapen: Nej 

Brott mot mänskliga rättigheter: Nej, landet är ett sant paradis med inget 

förtryck av någon. 

Viktiga historiska datum: 

- 1810, se de andra länderna 

1836 Representanter från de tre folkslagen (se ovan) bildar Republiken 

Dummedasien. Kungen hade tidigare avgått och folken var helt överens. 

1859 Göinge försöker bryta sig loss, men misslyckas. 

1860 - 1890 Ekonomiska och politiska reformer 

1893 Allmän rösträtt för alla invånare. 

1929 Ballonien invaderar södra provinsen Malmö och ockuperar än idag detta 

område. 

1960 Syd-Malmö försöker bryta sig loss från Ballonien, men Dummedasien vågar 

inte ingripa. 

 



Detta har händer idag: 

 

1) Ballonien drabbas av en misslyckad skörd. Detta leder till att landets 

ekonomi ytterliggare drabbas. 

2) I ett försök att vända de inhemska blickarna från problemen plus att sno 

ekonomiska medel ger sig Balloniska styrkor in i Nord-Malmö (som tillhör 

Andersonien, men har tillhört Dummedasien) och ockuperar området. 

Malmöiterna får nu internationell uppmärksamhet och en frihetsgerilla bildas 

i provinsen, de vill göra hela Malmö fritt. 

3) Internationella påtryckningar säger till Ballonien att lämna området. 

Ballonien vägrar.  

 

Uppgifter till gruppen: 

 

Ni är FN, ni har möjlighet att sätta in styrkor, men problemet är att Ryssland är 

utrikespolitiskt allierat med Ballonien. Andersonien och Christiania är 

medlemmar i NATO. 

 

1) Vilka konflikter kan ni se som högst troliga som konsekvenser av att 

Ballonien går in i Malmö? 

2) Hur tror de olika folkgrupperna kommer att reagera (göingar, malmöiter etc)? 

Skapar detta en etnisk konflikt i Dummedasien? Någon annanstans? 

3) Vilka risker finns det att konflikten sprider sig i regionen? Vilka nationer 

kommer att deltaga, på vems sida ställer det sig? Konflikter innebär en 

rubbning av maktbalansen, kommer detta att påverka situationen? 

4) Granska området utifrån etniska, religösa, politiska och ekonomiska faktorer. 

Kan man hitta möjliga konflikter eller konflikt lösningar ur detta perspektiv? 

5) Använd era kunskaper från lektionerna, försök spåna fram ETT scenario hur 

ni tror att regionen ser ut om fem år? (Följ någon typ att tankekedja. Tex vi 

tror att Andersonien går in med styrkor, vilket leder till att Christiania pissar 

på tallfället och ger sig in i Ballonien vilket leder till etc etc etc). 

6) Hur ska ni lösa ert scenario, hur ska freden bli möjlig? 

 

 


