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FØR DU LYTTER

Hva betyr:

MENS DU LYTTER

(finn ut hvis du ikke vet)

-sivile?
-stridende parter?

I hvilken retning er det tryggest for ukrainerne
å flykte, i følge podcasten?

-ammunisjon?
-trefninger?
-humanitært perspektiv?

ETTER DU HAR LYTTET:
(Snu arket)

UKRAINA – hva skjer akkurat nå?

nårkrigenraser.no

podcast med studieark – publisert 26.2.2022 – side 2

ETTER DU HAR LYTTET:

FORDYPNINGSOPPGAVER:
1. Regler i krig
Uansett om et angrep er lovlig eller ulovlig, finnes det regler som må følges når en
væpnet konflikt pågår. Det finnes regler i krig. De kalles internasjonal humanitærrett.
a. Se filmen og les om hovedprinsippene for krigens regler på nårkrigenraser.no.
(Modul 2C – Krigens regler beskytter)

b. Svar på spørsmålene om hva krigens regler betyr for konflikten i Ukraina:
Distinksjon: I Ukraina ble våpen delt ut til
sivile, for at de skulle forsvare landet sitt. Er
sivile fortsatt beskyttet mot angrep, når de
selv deltar i den væpnede konflikten?

Beskyttelsessymbol: Nøytrale,
humanitære organisasjoner har rett til å
hjelpe ofre for væpnet konflikt. For å
være beskyttet mot angrep, bør
1945
personell og kjøretøy merkes19.-20.
med april
ett av
tre symbol. Hvilke tre? Tegn:

Hvem kriger? Mange russere er fortvila over presidentens
beslutning om å angripe Ukraina. Hvis Ukraina vil gå til
motangrep; hvem kan et motangrep rettes mot – og hvorfor?

Hvis du fikk sende ett postkort mens du var på flukt
fra hjemlandet ditt; hva ville du skrive, og til hvem?
1. Min
2. Krigspropaganda på TikTok
Nrk.no skriver at det sosiale mediet TikTok flommer over av krigspropaganda.
(https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/slik-faktasjekker-du-informasjon-om-krigen-i-ukraina-1.15869382)

a. Hvilke spørsmål kan du stille deg selv hvis du lurer på om noe du ser på sosiale

medier er sant eller ikke?
b. Hvilke tips får du i artikkelen på nrk.no for å vurdere informasjon?
c. Kan du lage en egen film/meme/post til TikTok eller et annet sosialt medium, med
troverdig informasjon om konflikten i Ukraina?

