
 5.10.2021 
SÄKPOLVETARE 2021 

FRÅGOR TILL TÄVLINGEN 2021 

Uppgift: Välj rätt alternativ i varje fråga/påstående 

  FN, EU 
a. Förenta Nationerna (FN) grundades 1945 / 1949 / 1955
b. Finland blev medlem i FN 1945 / 1955 / 1962
c. Vid Europarådets sammanträden representeras Finland av utrikesministern / republikens president

/ statsministern

NATO och närområdena 
d. Vilket nordiskt land är INTE medlem i Nato? Norge / Sverige / Danmark / Island
e. Vilket av följande ingår INTE i de baltiska ländernas försvarssamarbete: gemensam 

försvarsakademi / gemensam övervakning av luftrummet / gemensam försvarsminister
f. Av de baltiska sovjetrepublikerna förklarade Litauen sig självständigt år 1990 / 1991 / 1992

FÖRSVARET 
g. Försvarsmaktens krigstida styrka är ca 150 000 / ca 280 000 / ca 500 000 soldater
h. Försvarsmaktens överbefälhavare är kommendören för försvarsmakten / republikens president /

försvarsministern
i. Med HX-projektet avses ett nytt marinprogram / anskaffning av nya stridsplan / ett 

utvecklingsprogram för armén
j. Finland bjöds in som framstående partnerskapsland till Natos utvidgade samarbete för fred år 

1994 / 2014 / 2018

2. Begrepp och definiering av dem

Definiera eller beskriv kortfattat innehållet i följande begrepp 

a. GUSP
b. Cybersäkerhet
c. Samhällets vitala funktioner
d. Övergripande säkerhet

3. Kort essä

Fortsättningskriget började för 80 år sedan i juni 1941. Finlands väg från Moskvafreden 13.3.1940 till 
fortsättningskrigets utbrott 25.6.1941 väcker fortfarande diskussion. 

Beskriv hur den militära och politiska situationen förändrades i Europa under perioden mellan våren 1940 
och försommaren 1941 samt bedöm de lösningar som Finlands statliga ledning tillämpade i de förändrade 
situationerna. 



 

 

 
4. Lång essä 
 
Nedan presenteras värnpliktsstatistik från åren 2000–2020 och statistik över utvecklingen av medborgarnas 
försvarsvilja åren 1970–2020. 

 
Fundera över framtida möjligheter och utmaningar för det finländska värnpliktssystemet med stöd av det 
vidstående materialet. 

 

  
 

 
 
 



 

 

 
 
 
Poängsättning i tävlingen: 
Flervalsfrågor 10 p 
Definition av begrepp 12 p 
Kort essä 12 p 
Lång essä 20 p  
Sammanlagt 54 p 
Den totala tävlingstiden är 120 minuter 




