
SÄKPOLVETARE 2022 
 
FRÅGOR TILL TÄVLINGEN 2022 
 

1. Uppgift: Välj rätt alternativ i varje fråga/påstående 
 

a. När blev de baltiska länderna (Estland, Lettland och Litauen) medlemmar i Nato? 
a. 1999 
b. 2002 
c. 1992 
d. 2004 

b. När blev Finland medlem i Europeiska Unionen? 
a. 2000 
b. 2004 
c. 1995 
d. 1994 

c. Vilket stridsplan valdes ut för att ersätta F 18 Hornet? 
a. Boeing F/A-18 Super Hornet 
b. Saab Gripen 
c. Eurofighter Typhoon 
d. Lockheed Martin F-35  

 
NATO och närområdena 
d. Det fristående området Kaliningrad mellan Polen och Litauen tillhör Ryssland. Vad hette staden 

Kaliningrad före andra världskriget? 
a. Danzig 
b. Königsberg 
c. Gdynia 
d. Rostock 

e. Vilket av följande ingår INTE i de baltiska ländernas försvarssamarbete: 
a. gemensam försvarsakademi 
b. gemensam övervakning av luftrummet 
c. gemensam marinavdelning 
d. gemensamt minröjningsprogram 

f. Hur har de baltiska ländernas luftbevakning organiserats? 
a. Tillsammans med de övriga Natoländerna enligt rotationsprincipen 
b. Varje baltiskt land organiserar sin egen luftbevakning 
c. Alla de tre baltiska länderna organiserar sin luftbevakning tillsammans 
d. USA har ensamt tagit ansvaret för luftbevakningen i Baltikum 

 
FÖRSVARET 
g. Relationerna till Europeiska Unionen sköts av 

a. republikens president 
b. statsministern 
c. utrikesministern 
d. riksdagens talman 

 
h. När inledde finländska fredsbevarare det fredsbevarande arbetet under ledning av FN? 

a. Golan 1979 
b. Suez 1956 
c. Cypern 1964 
d. Libanon 1982 



 
i. I Finland är antalet utbildade reservister 

a. 280 000 
b. 500 000 
c. 475 000 
d. 870 000 

 
j. Försvarsmaktens krigstida styrka är 

a. 300 000 
b. 280 000 
c. 400 000 
d. 500 000 

 
2. Begrepp och definiering av dem 
 
Uppgift: Definiera eller beskriv innehållet i följande begrepp eller förkortningar 
 

a. Vad är innehållet i NATO:s femte artikel? 
b. Vad betyder EU:s GSFP? 
c. Vad avses med avskräckning inom säkerhetspolitiken? 
d. Definiera säkerhetsgaranti 
e. Definiera cybersäkerhet 
f. Vad avses med övergripande säkerhet? 

 
3. Essäfrågor 
 

3.1 Varför betraktas Sveriges och Finlands medlemskap som viktigt i Nato? 
 

 
  
3.2 Medelhavets militära och politiska betydelse började minska från och med 1500-talet, 
när de europeiska kuststäderna vid Atlanten fick en central betydelse som en följd av 
upptäcktsresorna. Det har redan länge bedömts att den ekonomiska och militära aktiviteten 



samt den militära rivaliteten i allt högre grad kommer att förflyttas från Atlanten till 
Stillahavsområdet. 
 
Kartstatistiken nedan beskriver ökningen av Stillahavsområdets betydelse. Bedöm hurdana 
säkerhetspolitiska spänningar detta medför för Stillahavsområdet och hur det påverkar den 
tidigare säkerhetsmiljön i Europa och världen? 
 
Jordens befolkning (Wikipedia): 
 

 
 
Teknik och ekonomi: 

 
 
 
 
 



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 


