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KINA
Kina utökar sin militära maritima närvaro i
de Syd- och Östkinesiska haven med stora
investeringar i sin flotta, samtidigt som de
har ett allt större territorialt anspråk på
området. Frågan är komplex då Singapore,
Taiwan, Filippinerna, Indonesien, Malaysia,
Vietnam och Brunei har politiska intressen
i de vältrafikerade havsområdena. Kommer
Kinas maritima expansion leda till en allt
mer aggressiv utrikespolitik eller kommer
landet att kunna lösa meningsskiljaktigheter på ett fredligt sätt?
Hur kommer stormakten Kina att utvecklas
under Xi Jinpings styre?
Ämne: samhällskunskap
Ålder: från 13 år och uppåt
Längd: 26 min
Handledning finns
Svensk text

EUROPEISKA UNIONEN
EU grundades i kölvattnet av andra världskriget med det ambitiösa målet att få slut
på krigen i Europa.
I dag är Europeiska unionen utsatt för hård
prövning. Brittiska väljare har i och med
Brexit valt att lämna EU samtidigt som euroområdets skuldkris och tillströmningen
av migranter orsakar ett reellt hot för den
politiska och ekonomiska sammanslutningen.
Kommer EU att klara prövningarna?

Ämne: samhällskunskap, ekonomi
Ålder: från 13 år och uppåt
Längd: 26 min
Handledning finns
Svensk text

EVOLUTION
GLOBAL HANDEL
Global handel har förändrat det sätt vi
lever våra liv. De som förespråkar frihandel
menar att frihandel skapar största möjliga
rikedom för flest människor, gynnar tillväxt
och räddar länder från fattigdom. Motståndarna menar i stället att frihandeln orsakar
arbetslöshet i hemlandet vilket gör landet
sårbart.
Vad betyder den globala handeln för
hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt och
ekologiskt?

Den
amerikanska serien Internationella
händelser belyser
globala händelser
med en reflekterande blick och utifrån flera länders
perspektiv.

Ämne: samhällskunskap, ekonomi
Ålder: från 13 år och uppåt
Längd: 26 min
Handledning finns
Svensk text

Film för skolan

Utrikespolitik med amerikanska ögon
Den amerikanska serien Internationella händelser belyser
globala händelser med en reflekterande blick och utifrån flera
länders perspektiv.
Ibland kan det vara lärorikt att ta del av världshändelser ur ett annat
perspektiv än vi är vana vid. Det kan vara utlandets blick på Sverige
eller Sveriges blick på andra länder. I serien Internationella händelser skildras aktuella konfliktområden och händelser i en amerikansk
produktion.
USA är en stormakt och aktör på många platser på jorden. I programmen ges intressanta förklaringar till de internationella insatserna utifrån lokala och amerikanska experter. Diskutera vinkeln och
avsändarens roll i seriens olika delar.
Hur påverkar nyheter vår bild av omvärlden?

Tips! Om ni har avtal med en AV-central kan du prova att önska filmen via dem!

