Kalla kriget
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Världskrigets efterdyningar
• Vilka vann kriget?
• Vilka gränsförändringar ledde det
andra världskriget till?
• FN bildas 1945 och har tre större
övergripande mål, vilka?
• Vilka stater sitter/satt i FN:s säkerhetsråd? Varför just dessa stater?
Orsaker
• Vilka tre huvudteorier finns för det
kalla krigets uppkomst? Vad innehåller de?
• Vad orsakade det kalla krigets utbrott?
• Vem orsakade det kalla kriget?
Kännetecken på “kriget”
• Gör en tidslinje. Placera in några
centrala begrepp och händelser.
Vilka händelser och begrepp ökar
respektive sänker temperaturen (om
du har tur får du en färdig tidslinje
av Håkan)
• Förklara följande termer och begrepp:
• kapprustning,
• krig genom ombud

• terrorbalans,
• andraslagsförmåga,
• fredlig samexistens,
• trumandoktrinen
• Vilka stater var med i NATO under
det kalla kriget? När bildades
NATO?
• Vilka stater var med i Warszawapakten? När bildades WP?
• Vad var marshallhjälpen?
• Vad var berlinblockaden?
• Vad var pragkuppen?
• Vad var järnridån?
Kubakrisen
• Varför reagerade USA så häftigt på
att Sovjet placerade kärnvapenmissiler på Kuba?
• Efter kubakrisen kom en rad avspänningsinsatser att ske. Nämn
några av kubakrisens konsekvenser.
Kalla krigets slut
•Varför föll muren?
•När föll muren?

Atombomben, och senare vätebomben, förändrade för alltid världen. Den
förhindrade, hittills, uppkomsten av
direkt krig mellan de båda supermakterna och ledde till uppkomsten av det
vi kallar krig genom ombud.

•Man brukar tala om indogena och
exogena faktorer som bidrog till murens fall. Vad är detta för faktorer?
Vilken roll spelade påven i murens
fall?
•Vad innebar den s.k. sammetsrevolutionen?
• Man brukar säga att regimerna i
Östeuropa stod på fyra ben där
Moskva var det ena. Vilka var dessa
fyra ben?
•Gorbatjov gjorde flera olika reformer.
Vad betyder
• Glasnost?
• Perestrojka
•Vilka problem uppstod i de östeuropeiska länderna efter murens fall?

