FN 70 år

FN:s Generalsekreterare Ban Ki Mon
VS

NysMuns Generalsekreterare Sofie
Krook och hennes
gäng

Presentation av generalsekreterare: Sofie Krook

Vad har du för förväntningar på NysMun 2015?
Att det blir ett vänskapligt sammarbete mellan delegationerna samt ett lärorikt
rollspel för elever.
Hur tror du att du kommer vara som generalsekreterare?
Jag hoppas på att framstå som en så rättvis generalsekreterare som möjligt.
Inte för läskig. ;)
Varför ville just du bli generalsekreterare?
För att jag tycker om att engagera mig i saker som jag anser vara aktuella. Jag
älskar att se engagemang och jag tycker att det här är ett bra sätt att uppmuntra elever att göra något nytt.
Vad är det bästa med NysMun?
Att det är på engelska. Jag tycker att det gör rollspelet mer rättvist, att alla ligger på samma nivå.
Kan du något roligt skämt?
Mina betyg.
Snapchat: ikaptenkrook

Vad gör egentligen FN?
FN står för förenta nationerna och det är en organisation som i huvudsak jobbar för ekonomiska och
sociala framsteg samt fred. FN bildades år 1945 och
nu, år 2015 firar FN 70 år. När FN startade hade de
51 medlemsländer och nu ligger antalet på 193
medlemsländer. Men då är frågan, vad jobbar
egentligen FN med?
Alla länder som är medlemmar i FN har en skyldighet att följa FN-stadgan. I FN-stadgan står det om
organisationen, arbetsordning, befogenheter och
FN:s uppgifter. De fyra huvudmål som står i FNstadgan är:


Agenda 21. Denna handlingsplan handlar om miljö
och utveckling. År 2012 följdes denna upp av en ny
handlingsplan vid namn ”Rio+20” och den handlar
Att upprätthålla internationell fred och säker- om hållbar utveckling.
het.
Fred och säkerhet går efter FN-stadgan när det gäl-



Att utveckla vänskapliga förbindelser mellan
länder.



Att åstadkomma internationell samverkan för
att främja utveckling och mänskliga rättigheter.



Att utgöra en medelpunkt för länders samverkan för att nå dessa mål.

Men vad gör då FN?
Hela FN:s arbete är indelat i tre områden. Dessa tre
områden är utveckling och fattigdomsbekämpning,
fred och säkerhet och mänskliga rättigheter.
Utveckling och fattigdomsbekämpning har många
underorgan, ett av dem heter Unicef. Unicef:s allra
första uppdrag var att hjälpa och rädda barn i krigsdrabbade länder i Europa. Idag arbetar Unicef med
andra underorgan och fackorgan i FN-systemet
med utvecklingssamarbete men de jobbar även
med humanitära insatser tillsammans med naturkatastrofer och konflikter.
När det gäller området utveckling så har FN haft
många internationella konferenser. Dessa konferenser har antagit handlingsplaner. FN har haft en
konferens i Rio de Janeiro år 1992, från den konferensen kom den mest kända handlingsplanen,

ler att bevara internationell fred och säkerhet. FNstadgan menar att konflikter ska lösas på fredlig väg
i första hand. I normala fall så får endast våld användas i självförsvar men nås inte en fredlig lösning
så kan säkerhetsrådet bestämma om fredsframtvingande årgärder enligt kapitel VII i FN:s stadga.
Om det fortfarande inte går att lösa så kan det även
beslutas om åtgärder med militärt våld. FN-stadgan
är främst framtagen för att lösa konflikter mellan
olika länder, detta har dock gjort det svårare med
ingripandet inom olika länders gränser. Länderna
som är medlemmar i FN deltog därför i ett möte
2005 om ”skyldighet att skydda”. Det innebär att
det internationella samfundet ska göra något på
direkten när något lands regering inte skyddar befolkningen i landet mot övergrepp.
FN arbetar även förebyggande mot konflikter genom diplomati och medling. Även genom att skapa
mötesplats för länder. FN har underorgan som även
arbetar konfliktförebyggande om bakomliggande
orsaker till konflikter. De har även i fredsarbetet ett
nedrustningsarbete. Konflikter brukar ofta komma
till och därför har FN skapat en fredsbyggande
kommission och denna kommission ska hjälpa länder efter en konflikt. Något som FN också fokuserar
mycket på är kvinnors roll i processer när det gäller

Mänskliga rättigheter är en viktig punkt inom FN. I
FN:s generalförsamling den 10 december år 1948
framtogs den allmänna förklaringen om mänskliga
rättigheter. Denna förklaring definierar vilka de
grundläggande mänskliga rättigheterna är, den är
även ett moraliskt åtagande för staterna. Med
denna förklaring har FN:s generalförsamling antagit
20 konventioner som är juridiskt bindande för alla
stater som ratificerar dem. Nio av alla dessa tjugo
konventioner är kärnkonventioner. Ett av dem heter barnkonventionen. I varje kärnkonvention finns
en kommitté, denna kommitté kollar så att alla länder sköter sig. Varje land är skyldig att lämna in rapporter med jämna mellanrum till kommittén. Landet kommer sedan få möjlighet att rätta till brister i
rapporten. Länders olika situationer när det gäller
mänskliga rättigheter granskas regelbundet av FN:s
råd för mänskliga rättigheter. Rådet för mänskliga
rättigheter kan även ta upp brådskande situationer
där de mänskliga rättigheterna kränks. Det finns
något som heter tematiska rapportörer, dessa arbetar med MR-brått som förekommer väldigt ofta. Tillexempel våld mot kvinnor eller tortyr.
Avslutning
Avslutningsvis konstaterar jag att FN jobbar aktivt
dag som natt med alla möjliga slags frågor. För att
sammanfattningsvis besvara min frågeställning så
arbetar FN främst med utveckling och fattigdomsbekämpning, fred och säkerhet samt mänskliga
rättigheter.
Skribent: SA13

Mexiko- ett land där fattigdomen
fortsätter att öka
Idag är Mexiko ett av de länder i världen med de
största inkomstklyftorna. I landet bor det ungefär
120 miljoner människor varav 55 miljoner av
dessa lever i fattigdom. Minimilönen i landet ligger på 1100 kronor i månaden, en person med
den lönen tjänar då 4-5 kronor i timmen. Samtidigt som en amerikan med minimilön idag tjänar
cirka 54 kronor i timmen, det motsvarar ungefär
11 gånger så mycket som Mexikanernas minimilön.
Syftet med denna essä är att ge en fördjupad förståelse gällande Mexikos inkomstskillnader. Det jag
ska fördjupa mig på främst är vad landet gör för att
få en förbättring och hur det kan vara så stora skillnader i ett och samma land. Jag kommer även gå
in på hur fattigdomen är fördelad i landet och om
platsen du bor på spelar en stor roll i inkomstskillnaderna samt hur detta skiljer sig från Sverige.
Antalet miljardärer ökar samtidigt som 55 miljoner av Mexikos invånare lever i fattigdom
Samtidigt som nästintill hälften av Mexikos befolkning lever i fattigdom, med dåliga förutsättningar
och minimilön ökar antal miljardärer i landet. Med
en månadslön på endast 1100 kronor är det knappt
att en person klarar sig. År 2011 tjänade den rikaste tiondelen i landet ungefär nio gånger mer än
vad den allra fattigaste tiondelen gjorde. Tolv miljoner av invånarna i landet lever på mindre än en
amerikansk dollar om dagen och ytterligare tolv
miljoner har en daglig inkomst som är lägre än två
dollar. Ökningen av fattigdomen och minskningen
av inkomstjämställdheten mellan invånarna i landet har lett till att det nu är 46 procent som lever i
fattigdom, nästintill hälften av invånarna. När skillnaderna mellan rika och fattiga ökar så som det gör
i Mexiko blir den ekonomiska tillväxten drabbad
och tillväxten bromsas.

Även här i Sverige har jämställdheten mellan invånarna minskat

Men det är inte bara i Mexiko jämställdheten mellan invånarna har minskat, det har även minskat
här i Sverige. År 2013 gick Sverige från att vara det
land i världen med de lägsta inkomstskillnaderna
till att hamna på plats nummer 14. Andelen fattiga
har sedan år 2010 ökat från fyra procent till nio
procent. Visserligen är det inte lika illa som i Mexiko och skillnaderna som vi har här är inte alls lika
allvarliga. Det som främst har hänt i Sverige är att
höginkomsttagarna har fått det ännu bättre och de
flesta andra som inte är höginkomsttagare har
även de fått det bättre. Inget annat land har haft
en sådan drastisk förändring som Sverige sedan
1995. Analytikern Michael Forster på OECD säger
såhär ”Om den här utvecklingen fortsätter i, fem,
tio år till, så kommer Sverige inte längre vara ett
jämlikt skyltfönster bland OECD-länderna”. Vi
måste alltså även här i Sverige, precis som i Mexiko, komma med en lösning på problemet för att
minska dessa skillnader drastiskt för att inte hamna
i samma situation.
Vad är OECD?
OECD (Organisation for Economic Co-operation
and Development) är en organisation där 34 länder
från hela världen ingår, de flesta är europeiska. De
arbetar för att få fram en ekonomisk tillväxt samt
handel emellan medlemsländerna. Organisationen
hade en föregångare som kallades OEEC som grundades år 1948, det övergick år 1961 till att kallas
för OECD och ses idag som en politisk kontroversiell organisation.

Spelar det någon roll var i Mexiko du bor?

Sammanfattning

Det varierar otroligt mycket i olika delar av landet
hur stort fattigdomen är. I delstaterna uppe i norra
Mexiko förekommer det minst fattigdom och där
har de den största välfärden i landet. Delstaten med
lägst procentuell fattigdom är Baja California Sur,
där lever drygt 21 procent av befolkningen i fattigdom. De delar av landet där det förekommer mest
fattigdom är i de södra delstaterna söder om México City. Allra högst är fattigdomen i landets tre sydligaste delstater, Chiapas, Guerrero och Oaxaca.
Delstaten med högst procentuell fattigdom är Chiapas där levde drygt 77 procent av befolkningen i
fattigdom år 2008. I södra Mexiko finns den största
andelen analfabeter, högsta andelen indiansk befolkning och brist på transportförhållanden mm.
Detta skulle kunna vara en anledning till att södra
Mexiko är den delen som lider av störst fattigdom.

För att sammanfatta essän har jag kommit fram till
att Mexiko drastiskt måste finna en åtgärd på detta
enorma problem som råder i hela landet och som
drabbar den ekonomiska tillväxten. Minimilönen
måste höjas för att invånarna ska kunna ha bättre
förutsättningar för att lyckas i livet. De måste även
se till så att landets välfärd är jämt fördelad i hela
landet och inte bara uppe i norr. Då det är de som
bor i söder som drabbas med störst andel fattigdom. Landet måste finna en lösning som får den
rätta effekten vilket de åtgärder de redan vidtagit
inte har lyckats få. Det måste tänkas igenom ordentligt och kunna gynna alla och inte bara en viss del.
Här i Sverige måste vi också finna åtgärder för att vi
återigen ska kunna befinna oss på första plats eller i
toppen av de 34 medlemsländerna i OECD och vara
ett av de länderna med den största jämställdheten.

Vad görs för att landet ska uppnå en förbättring?

Skribent: SA13

Trots att det har satts in flera miljarder i program
som är till för att fattigdomen i landet ska bekämpas, har Mexikos fattigdom istället ökat. Till skillnad
från andra länder i Latinamerika där dessa program
har medfört en förbättring har det fått en motsatt
effekt i Mexiko. Sedan 2012 har fattigdomen i landet ökat med drygt tre miljoner människor. Programmen mot fattigdomen har i vissa fall fått fel
effekt exempelvis jordbruksprogrammet Procampo
som kostar cirka fyra miljarder dollar. Dessa pengar
som sätts in/satsas kommer i slutändan inte att
gynna landets småbönder som de var tänkta för,
istället blir det de stora jordbruksexportörerna som
gynnas av Procampo. Precis som Procampo har
även el- och gassubventionerna fått kritik för att de
gynnar de energikonsumenter som är störst i landet
och som redan har den näst bästa ekonomin i Latinamerika. Landet har trots flera försök med olika
sorters program ännu inte kommit fram till en lösning på problemet som har rätt effekt.

Presentation av rollspelets ordförande

Ronja Ericsson
Vad tycker du om att Nyströmska har NysMun?
Eeeeh jag måste fundera lite…
Några timmar senare… det är bra för det täcker väldigt många kurser och det gör det enklare för eleverna att uppnå sina mål. Ett lätt sätt att utvecklas
på.
Hur känns det att vara ordförande?
Det känns väldigt pirrigt. Men det ska också bli kul.
Väldigt kul att få ha lite makt. Jag är taggad!!!
Johannes Hanouch
Snapchat: ericssonronja
Vad tycker du om att Nyströmska har NysMun?
Det är jättelärorikt och kul även fast man är
jättenervös. Det här kan man kolla tillbaka på och
vara stolt över.
Hur känns det att vara ordförande?
I´ve got the poooower! Det känns jättekul att få
prova på att vara ordförande eftersom jag bara varit delegat tidigare.
Snapchat: hanouchii
Vilma Forsberg
Vad tycker du om att Nyströmska har NysMun?
Det är lärorikt och bra för ettor att lära känna andra
på skolan. Samtidigt en bra chans att utveckla sina
förmågor.
Hur känns det att vara ordförande?
Det känns stressigt men det ska bli kul eftersom det
är helt nytt. Jag har tidigare bara varit delegat.
Snapchat: vilmaforsberg

Fanny Thorell Granlund
Vad tycker du om att Nyströmska har NysMun?
Det är kul. Det kan vara stressigt på ett sätt för det
avbryter vanliga kurser men det är lärorikt.
Hur känns det att vara ordförande?
Det känns roligt, det är väldigt annorlunda.
Snapchat: fjanto

Linnea Bergh
Vad tycker du om att Nyströmska har NysMun?
Det är bra, det är roligt för att man lär sig så himla
mycket. Man slipper sitta i en bänk med lärare, vi
får göra allt självständigt. Under dessa tre dagar får
man stå på sina egna ben och prova sina vingar
utan lärare.
Hur känns det att vara ordförande?
Till en början väldigt skrämmande, men det känns
bra nu. Det ska bli kul att få se rollspelet från ett
annat perspektiv.
Snapchat: linneabergh

Folkmordet i Rwanda
I Rwanda har det länge funnits två huvudfolkgrupper och det är tutsier och hutuer. Tutsierna kom
dit på 1400-talet och levde då med hutuerna. Det
finns inga stora skillnader mellan dessa folkslag
förutom att tutsierna för det mesta är boskapsskötare och hutuerna är jordbrukare, annars har de
samma religion, de talar samma språk, de har
samma traditioner och de bor på samma ställen.
De var grannar, det var inte ovanligt att hutuer var
grannar med tutsierna eller att de till och med var
gifta. När tutsierna kom till Rwanda blev de ledare
naturligt på grund av deras yrke. Tutsierna inledde
en monarki men det var fortfarande inga bråk
mellan folkslagen.
På slutet av 1800 talet blev Rwanda koloniserat av
Tyskland. Trots koloniseringen var Tutsierna
fortfarande av en högre makt. Efter första världskriget ägdes Rwanda istället av Belgien och var
skyddat av FN. Det var då de stora förändringarna
började. Belgarna tyckte att tutsierna var närmre
släkt med européer än hutuerna, detta gjorde att
tutsierna ansågs vara ett överlägset folkslag och
hutuerna var underlägsna. De skillnaderna mellan
tutsierna och hutuerna fortsatte att växa. Tutsier
fick stora ledande roller och även så kallade
”identitetskort” precis som judarna hade under
andra världskriget men tutsierna hade dem för att
kunna se att de var bättre. Dock fick hutuerna
sämre eller ingen utbildning alls och jämförelserna
fortsatte att växa snabbt.
Hatet som hutuerna kände mot tutsierna ökade.
När de började diskuteras om att Rwanda skulle
bli självständigt år 1950 vände Belgien sida och
stod istället upp för hutuerna. Detta kan ha varit
för att Belgien försökte skjuta upp Rwandas självständighet. År 1959 vann det hutunationalistiska
partiet PARMEHUTU valet och då mördades ca
20 000 tutsier och 200 000 tvingades att fly till
andra länder. År 1962 blev Rwanda äntligen ett
självständigt land.
År 1994 den 6 april sköts ett plan ner, där i satt
presidenten i Rwanda, Juvénal Habyarimana. Det
har inte framkommit vem eller vilka som låg
bakom hans död men de hutunationalistiska rebellerna var inte nöjda med hans fredsförhandlingar,
därför tror folk att de var dem. Planet sköts även
ner med en fransktillverkad raket, Frankrike sålde
vid den tidpunkten vapen till Hutu-styrkor. Detta

var skälet till att starta folkmordet och nu påbörjade de hutunationalistiska rebellerna sina attacker mot tutsier och de hutuer som samarbetat med
dem.
Agathe Uwilingiyimana ersatte premiärministern
men hon mördades direkt efter av presidentens
livvakter den 7 april, de 10 FN-soldater från Belgien som eskorterade henne mördades vid samma
tidpunkt. Folkmordet hade redan inletts då och
det fortsatte till början av juni, det dog sammanlagt 937 000 tutsier och hutuer, ca 800 000 av
dessa var tutsier. Dessa människor brändes inne
eller höggs ihjäl med machetes eller andra kinvaktiga föremål.
Efter detta folkmord har många anklagat FN för att
de inte försökte stoppa kriget, de FN-soldater som
skickades dit skulle bara föra tillbaka sina män.
FN och omvärlden höll sig borta trots den information de fick. Vissa tror att det kan berott på att
journalisterna misstog folkmordet för ’’konflikter
mellan olika stammar’’. Konflikter som dessa var
inte ovanliga det kan ha varit därför det inte fick
mer uppmärksamhet.
Skribent: SA13

Männen lyser med sin frånvaro
”Arbetet för att främja jämställdhet och motverka
diskriminering på grund av kön pågår på många
sätt både i Sverige och internationellt.” Detta är ett
citat från regeringens webbplats om mänskliga
rättigheter. Sverige är ett land som kommit långt
med jämställdheten och hamnar på topp tio av
väldens mest jämställda länder enligt World Economic Forum. Men tittar man in i Sveriges förskolor så är det en hög frånvaro från männen som arbetar i förskolor i jämförelse mot Norge som är
bäst i Europa på att rekrytera män till förskolor.
Hur kommer det sig att det ser ut såhär?
Statistik i Sveriges förskolor

En jämställdhetsministers åsikter

I Sveriges kommunala förskolor är det endast 3 procent män som arbetar. Dessa 3 procent motsvarar
2540 personer. Av dessa 2540 personer är det bara
36 procent som har förskollärarexamen. 32,1 procent av dessa 2540 personer har ingen utbildning
alls när det gäller arbete med barn. Det finns en
egen statistik när det gäller enskilt drivna förskolor.
Där ser statistiken något bättre ut, men det är
fortfarande inte bra. 6,2 procent vilket motsvarar
1080 män är det som arbetar inom en enskilt driven
förskola. Av dessa är det 16,9 procent som har förskollärarexamen och 55,2 procent som inte har någon utbildning alls för arbete med barn.

I en artikel i Dagens Nyheter har jämställdhetsminister Maria Arnholm yttrat sig. Maria Arnholm anser att det behövs fler män i Sveriges förskolor. De
flesta barn i Sverige går i den svenska förskolan men
barnen möter sällan män i förskolans verksamhet.
Maria Arnholm anser att under den tiden man utvecklas som människa och individ är det viktigt för
barn att kunna identifiera sig, få förebilder och
möta mångfald både när det gäller kön och på
många andra sätt. Det framgår även i artikeln att
Sverige kan lära mycket av Norges sätt att rekrytera
män till förskolor. I Norges förskolor är det mer än
dubbelt så många män som arbetar i jämförelse
med Sverige. Arnholm anser också att det inte har
Statistik i Norges förskolor
jobbats lika hårt och medvetet i Sverige som i
I Sveriges grannland Norge är antalet män i förskoNorge. Det är en anledning till att hon vill att Sverige
lor betydligt högre. För att jämföra Sverige med
ska lära sig av Norges framgång när det gäller jämNorge så är det ungefär 7 procentenheters skillnad.
ställdheten i förskolor. Arnholm medger även att
I Sverige är det 3 procent män men i Norge är det
det inte är en lätt uppgift eftersom att Norge har
drygt 10 procent män som arbetar inom förskolan.
arbetat i 20 år med denna fråga. De har ännu inte
Målet i Norge är att 20 procent av personalen i
uppnått sitt mål om 20 procent män i förskolans
norska förskolor ska bestå av män. De har kommit
verksamhet. Men det framgår tydligt i artikeln att
en bit på väg men har en lång bit kvar till att nå sitt
Arnholm tycker att det är en fråga som är värd att
mål.
kämpa för.
.

Norges sätt att rekrytera män

Som det framgår tidigare i denna essä så är Norge
bäst i hela Europa på att rekrytera män till sina förskolor. Skolverket har gjort en närmare titt på
norska förskolor och resultatet visas i en artikel på
SvT nyheter. Under tio år har Norge gjort en utbyggnad av sin barnomsorg och det har även funnits en
vilja inom politiken att fler män ska arbeta inom förskolan. Under 4 år, mellan 2006 och 2010 satsade
den norska staten 15 miljoner norska kronor på mediekampanjer. De skulle även belöna de förskolor
som ökade antalet män i förskolans verksamhet. I
Norge så har tanken om jämställdhet handlat mycket om att få fler män in i förskolan eftersom det är
en byggsten till ett jämställt samhälle. I den norska
förskolan Mortens Bastian Nordbergs förskola jobbar det ungefär 40 procent män. Chefen på denna
förskola rekryterar männen utifrån den lag som tillåter positiv särbehandling. Det är en form av kvotering som uppmanar chefer till förskolor att anställa
fler män.
Men varför vill männen inte jobba i förskolor?

lönerna inte motsvarar utbildningsinsatsen och ansvaret som arbetet kräver. Den låga lönen är också
en anledning till att statusen för arbetet dras ned
vilket leder till att färre män vill arbeta på förskola.
Sammanfattande diskussion med egna åsikter
För att sammanfatta denna essä så är Norge bättre
än Sverige på att rekrytera män till förskolor. Jag
tror att om män ser att det finns andra män som
jobbar inom förskola så kommer det komma fler
och fler som vill arbeta med barn. Jag anser att männen behövs i de svenska förskolorna. Jag kan erkänna att jag själv skulle tycka att det var jobbigt att
lämna mina eventuella barn i framtiden till en förskola där män jobbar på grund av alla dessa förskole
-pedofiler som har åkt fast. Jag skäms för att tycka
så men jag tror att ju fler män som söker sig till yrket
och ju fler män som arbetar med barn så blir det
mindre misstänksamt och mer vanligt med män på
förskolor. Jag anser att vi måste arbeta alla tillsammans för att försöka få bort denna pedofilstämpel
på männen i förskolor. Barnen behöver både manliga och kvinnliga förebilder och männen behövs
också i förskolan. I denna bransch där kvinnorna dominerar är det viktigt att försöka få in männen. När
det gäller lönen så anser jag att män och kvinnor ska
ha samma lön när de utför samma arbete, dock så
tycker jag att lönen för förskollärare borde höjas.
Dels för att barnen är det viktigaste vi har och för att
få in fler män till yrket. Man kan tycka att männen
borde nöja sig med lönen som kvinnor får nöja sig
med och jag håller med men eftersom det är en sådan stor mansbrist i förskolorna redan så behövs
männen. Att få in män i denna bransch är ett bra
framsteg när det gäller ett jämställt samhälle.

De främsta orsakerna till att män inte vill jobba
inom förskolan är låg status, låg lön och misstankar
om att vara eventuell barnpedofil. Varje gång en ny
pedofil på förskolor åker fast så misstänkliggörs de
män som arbetar med barn. Föräldrar vill inte ha
män i förskolorna, de känner sig obekväma med att
lämna sina barn där män arbetar och det leder till
att männen undviker jobben inom förskola. På
grund av denna pedofil-hets så känner många män
obehag av att de ska behöva byta blöjor på barnen
eller bara så enkelt som att hjälpa barnen på toaletten. De gör helst dessa sysslor inför andra anställda med öppna dörrar. När Örebro-pedofilen (en Skribent: SA13
pedofil som härjade i Örebros förskolor år 1999)
åkte fast så försvann nästan alla män som jobbade
på olika förskolor i Örebro. Antingen så var det för
att föräldrar krävde att förskolan skulle vara fri från
män eller så blev trycket på männen för stort.
En annan anledning till att männen inte vill jobba i
förskolor är för att lönen är för låg. Många anser att

FN:s historia
24 oktober 1945 bildads en världs organisation
som heter förenta nationerna eller FN och i år så
har det funnits i 70 år, men varför bildads förenta
nationer och hur blir den så stort.
Nationernas förbund
Innan förenta nationerna så fanns det Nationernas
förbund som hade samma tänkte som FN men det
blir aldrig lika stort som FN. Nationernas förbund
eller NF grundas av USA:s president Woodrow Wilson år 1920, trots att USA grundade NF gick dom
aldrig med. NF jobbade med nästan samma frågor
som FN och NF:s huvudsyfte var samma som FN.
Skillnaden mellan NF och FN var att man fick ingen
vetorätt vilket betyder att man måste rösta ja eller
nej, vilket var ett problem för vissa medlemsländer.
NF blev aldrig lika stort och lika starkt som FN är för
att de hade inte mycket makt för att genomdriva
sina beslut och runt 1930-talet visades sig NF sig
maktlös inför de stora kriserna och den största faktor till varför NF misslyckades var för att USA aldrig
blev medlem. Nationernas förbund upplöstes år
1946 men slutade fungera när andra världskriget
utbrott år 1939.
Bakgrund
Förenta Nationerna bildades efter andra världskriget. Tanken med FN föddes under andra världskriget (1939-1945), tanken med FN var att skapa ett
globalt forum där alla världens ledare kunde diskutera olika frågor och på så att förhindra uppkomsten av ett nytt världskrig. President Franklin D. Roosevelt föreslogs namnet förenta nationerna och
användes för första gången 1942. Vid bildandet
hade FN 51 medlemsländer och idag så har det
ökat till ca 193 medlemsländer.

den nya internationella fredsorganisationen skulle
se ut, Frankrike fick inte vara med för att de länderna inte tyckte att Frankrike var tillriktigt stor. 1944 i
USA skrev de fyra stormakterna ett förslag till
stadga nationernas förbund. Stadga är som FN:s
hjärna, den anger FN:s uppgifter, befogenheter,
arbetsordning och organisation. Med hjälp av stadgan kan du se vad medlemsländerna kan eller kan
inte göra och alla regler som FN medlemmar har
därför måste alla medlemsländers skriva på stadgan innan de får bli medlem i FN
Vägen till FN
Förenta nationerna bildades inte över natt och det
tog fler år innan organisationen blev lika stort som
det är idag.
1941 mitt under krig så höll USA:s president Franklin D. Roosevelt och Storbritanniens premiärminister Winston Churchill ett hemligt möte den 14
augusti 1941 på ett krigsfartyg på Atlanten. Mötets
syfte var att diskutera kriget och komma på en plan
för att få världs fred. De kallade planen Atlantdeklarationen. En viktig diskussion i samtalen var att
skapa en framtids världsorganisation där olika länder kunde samarbeta för fred.

Den första januari 1942 höll ett mötte i Washington, där de 26 länder skulle diskutera hur de skulle
FN: stadga
få stop på kriget och skriva på de förenade nationFörenta nationerna bildades av slutet av andra
ernas deklaration som var nästan samma sak som
världskriget av de 50 medlemsländerna 24 oktober Atlantdeklarationen. På deklarationen så lovar län1945. Under första åren träffades bara dom storm- derna att vinna kriget.
akterna USA, Storbritannien, sovjetunionen och
Kina under flera olika tillfällen för diskutera hur

1943 så träffades Kina, Sovjetunionen, Storbritannien och USA i Moskva för bilda en organisation av
stater för att bevara freden när kriget var vunnet.
Den överenskommelse blev känd som Moskvadeklarationen.
1945 så höll president Franklin D. Roosevelt och
premiärminister Winston Churchill och Sovjetunionens ledare Josef Stalin en konferens i Jalta för
att komma överens om vilka regler som skulle
gälla för säkerhetsrådet.
Den 24 oktober 1945 så bildades FN officiellt men
som du kan du så hade det ”funnits” innan.
Avslutning
Avslutningsvis vill jag säga att FN inte bildades
över natt och det tog flera år innan den blir så
stort och maktfull. Vill också säga att det är otroligt att FN har funnits i 70 år och att det är någonting vi ska fira för att en organisation som FN är
jätteviktig för att utan FN så skulle det kanske bli
mer krig.

Dagens fråga, dagen innan NysMun drar igång
- Vad ser du fram emot mest med FN-rollspelet

Ella Andersson NA15, Turkiet

Gaby Oshasha IMSPR 3B, Sverige

- Jag ser fram emot att få se hur det verkligen är i
-Jag ser fram emot att vi ska komma fram till många
FN, det är häftigt att få prova och se hur svårt det är
lösningar.
att få fram någonting som sitt eget land tycker.

Arvid Haberman SA14, Brasilien

Alicia Nore SA14 ,Indonesien

- Att få utmana sig själv med någonting som man
- Jag ser fram emot utskottsförhandlingarna på ons- inte är van vid.
dag och se om vi kommer fram till något.

Ebba Ekenblom NA15, Kazakstan
-Jag ser fram emot att få leva sig in i en annan roll
och testa på den formella stilen.

Elias Malki, NA15 Sydafrika
-Det är kul att se hur FN fungerar

without external costs included, as oil prices are
expected to rise as supply diminishes and solar
technology is further developed. Solar electricity
generation is most efficiently performed with photovoltaic (PV) cells that convert the sun’s energy
The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) is one of the
directly into electricity. The cost of this can be
world’s largest producers of oil. According to
Aljowhara Alhouti, writing for the George Wash- lowered further by using them in combination
ington University Law School, petroleum exports with conventional power in so-called hybrid powconstitutes forty percent of Saudi Arabian GDP. It er plants, which provide an excellent stop-gap
might come as a shock, then, that the Kingdom is, meaure on the road to clean energy generation.
and has been since the 1960s, investing in renew- Another application of solar energy that shows
able energy. Indeed, just a few years ago the KSA great potential is solar desalination. The Kingdom,
allocated USD 109 billion for developing the coun- a desert country facing both economic and poputry’s renewable energy resources, particularly so- lation growth, will experience increased demand
lar. In fact, the KSA has been cooperating interna- for freshwater in the coming decades. Already,
the KSA is one of the largest producers of desalitionally in the development of different areas of
nated water. This process could be made cleaner
solar energy exploitation ever since the French
installed the KSA’s first photovoltaic solar cells in and more efficient with different forms of solar
the early 1960s. In the past few years there have desalination. Again, the Kingdom is already exambeen several studies examining possible applica- ining this, with the King Abdulaziz City for Science
tions of solar energy within the KSA and they have and Technology signing a deal with IBM in 2008 to
research solar desalination with aim of building a
all agreed that the Kingdom has great potential
solar desalination plant in the city of Al Khafi with
due to its favorable location in what is called the
the capacity to serve 100 000 people, powered by
sun belt and its large swaths of undeveloped land.
PV technology.
But what could the sun’s energy be utilized for in
the KSA? The probably most common applications
we hear of in Europe are
heating and electricity.
While heating using solar
cells in Saudi Arabia
might be superfluous,
electricity generation is
most certainly promising.
A.H. Almasoud and Hatim
M. Gandayh have shown
in a study at the King
Saud University that solar
power, when factoring in
the external health and climate costs of conventional power generation, might already be the
cheaper alternative. Not only that, but also that
solar power will be cheaper in a few years even

A Brief Analysis of Potential Applications of Solar Energy in the Kingdom
of Saudi Arabia

A third promising application is solar hydrogen production. This would utilize solar energy to produce
hydrogen via electrolysis of water. The KSA have
been researching this jointly with Germany under
the HYSOLAR project. A demonstration plant was
built in the 1990s, serving as proof of concept. Hydrogen production is mainly important for its use in
industry and agriculture. Studies have shown that
increased hydrogen production could compensate
for land desertification by providing more arable
land thanks to hydrogen potential agricultural uses
in areas such as fertilization and irrigation. If solar
hydrogen was introduced today, the Kingdom
might be able to meet its energy need somewhere
between 2028 and 2060, with the potential to export hydrogen thereafter, maintaining the KSA’s
status as an energy producing country even after
its oil reserved dry up.
These are three of the most promising applications
of solar energy in the Kingdom of Saudi Arabia today and from this we can draw the conclusion that
with continued, and preferably increased, investment in solar energy, and with discontinued subsidies on conventional power, the KSA, rather than
being the oil capital of the world, has the potential
to become the solar capital of world.
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FN- 70 år
I år firar de Förenta Nationerna, FN, 70 år som organisation. I hela 70 år har de arbetat för att vi ska
få leva i en bättre värld. De har funnits med och
hjälpt under flera stora händelser och konflikter
runt om i världen med försök till att hjälpa. De
fanns där under det hemska folkmordet i Rwanda
som ägde rum år 1994 där flera hundratusen människor dödades. De fanns även på plats på Cypern i
form av fredsbevarande styrkor när det fanns oroligheter i landet. Det som fokus kommer ligga på i
denna text är inte någon av dessa två händelser,
den kommer istället handla om forna Jugoslavien
och dess länders väg till självständighet samt om
Kosovos väg till att vara bli och vara en självständig stat.

samt en del andra länder förklarade de bägge länderna som självständiga i januari år 1992. När landet blev självständigt fanns det dock Serbiska separatister i Kroatien vilket ledde till att FN bestämde
sig för att bilda en styrka som skulle vara freds bevakande i landet, denna kallades för UNPROFOR.
Bosnien hade tidigare velat rädda Jugoslavien men
de blev nu istället tvungna till att välja mellan Serbien eller att utträda. Bosnien och Hercegovina
valde i april år 1992 bli självständiga och samma sak
som hänt för Kroatien och Slovenien hände även
för dem. Serbien vart inte överlyckliga och detta
Vad var Jugoslavien?
ledde nu till att de gick till angrepp mot bosnien och
Jugoslavien bestod av 6 stycken stater som grunda- ett krig var nu igång. Kroatien valde att ingripa i krides efter andra världskriget. Länderna som ingick
get och Bosniens huvudstad blev utsatt för långvavar Serbien, Kroatien, Makedonien, Montenegro,
riga beskjutningar från serbiska styrkor.
Slovenien samt Bosnien- Hercegovina, provinserna
Kosovo och Vojvodina ingick också men de var icke Dessa angrepp som gjordes av Serbien var främst
självständiga länder. Dessa två provinser var under- för att de ville ha kontrollen på de områden där det
ställda till Serbien. Idag är dessa stater fristående
befann sig Serbisk befolkning och att de skulle bli
land och Jugoslavien finns inte längre kvar, numera möjligt med en anslutning till nya Förbundsrepublikallas dessa länder emellanåt för forna Jugoslavien. ken Jugoslavien. Denna bestod av Montenegro och
De Jugoslaviska ländernas väg till självständighet

På 80-talet blev Jugoslavien drabbade av en allvarlig ekonomisk kris och deras ledare Josip Bronz Tito
avled. Det hade varit han som hållit ihop Jugoslavien trots ”invånarnas” olika etiska bakgrunder sedan det grundades på 1940-talet. Hans död ledde
till att motsättningarna som redan funnits började
blossa upp. I Serbien valdes år 1989 en ny president
vid namn Slobodan Milošlević, landet Serbien slog
hårt ned mot de försök som gjordes av andra länder
som ville bli självständiga.
Jugoslavien upplöstes dock år 1991 då Slovenien
och Kroatien förklarade sig själva som självständiga
länder i juni samma år, detta var alltså mot Serbiens
vilja. På grund av detta uppkom det strider i de
bägge länderna där serberna stred mot de andra
ländernas styrkor. Striden i Slovenien var den som
avtog först. Striden i Kroatien avtog först när EU

Serbien och blev utropad 27 april år 1992. Kriget
ledde folkomflyttningar och etnisk rensning, detta
var framförallt av serber men det uppkom även av
kroater och bosnier. Under krigets första år dock
tiotusentals människor och det var över två miljoner människor som blev tvingade till att fly från sina
hem. Kriget tog äntligen slut år 1995 med hjälp av
omvärlden och det tecknades ett fredsavtal. Serbien har blivit åtalade under internationella brottsutredningar för att ha brutit mot de mänskliga
rättigheter som finns. Antalet offer har under en
lång tid varit oklart och från en början pratades det
om 200 000- 350 000 döda tills att siffran idag är
nere på cirka 100 000 offer.

När och hur blev Kosovo ett självständigt land?

NATO är en organisation som jobbar för säkerhet
och OSSE är en europeisk organisation, dessa två
Kosovo strävade under 1990-talet efter att få bli
organisationer samarbetade med att få ett stopp
ett självständigt land, precis som övriga länder
för denna konflikt. OSSE hjälpte till genom att
gjorde. Men precis som för de andra höll Serbien skicka ut observationsstyrkor och NATO gjorde ett
hårt i dessa områden då just Kosovo har en speci- flertal luftangrepp mot Serbien i mars år 1999. De
ell plats i den serbiskahistorien. Republiken Kobombade inte bara den serbiskamilitären utan
sovo blev aldrig internationellt känd och serbiska även den civila befolkningen. Serbien valde att
myndigheter massavskedade, trakasserade och
inte ta till någon kamp mot dessa angrepp från
gjorde inskränkningar i yttrandefriheten när det
NATO, de valde att istället intensifiera krigsförgällde Kosovobor. Serbiska styrkor blev skickade
eningen mot kosovoalbanerna. Bombangreppen
till Kosovo år 1998 efter att serbiska flyktingläger från NATO stoppades dock i juni år 1999 då Sertvå år tidigare blivit bombade av den albanska UCK bien valde att underteckna ett tillbakadragningsav-gerillan. UCK-gerillan hade mördat samt kidnap- tal. En NATO-ledd styrka vid namn KFOR-styrkan
pat civilbefolkning från Serbien. Landet stred mot blev tillkallad för att stabilisera situationen i landet
denna grupp men de begick samtidigt övergrepp och FN valde att ta över det administrativa ansvamot Kosovos civila befolkning.
ret för regionen.
Efter ett misslyckande med att få Serbien att skriva
under ett avtal där NATO skulle få tillgång till Jugo- Sammanfattning
slaviens marker gick organisationen in med bomFrågan jag ställer mig nu är ”Har omvärlden lärt sig
ber mot Serbien. Anledningen till att landet valde
något av detta eller kommer det ske igen?”.
att inte skriva under detta avtal var även att de
säkerligen skulle förlora makten över Kosovo tre
år efter att ha tecknat avtalet. Serbien dröjde dock Skribent: SA13
inte länge med att svara på NATOs bombningar
och de fördrev hundratusentals albaner med ursprung från Kosovo samt dödade de tusentals soldater och civila. Under hela detta krigs förlopp ska
cirka 800 000 människor ha flytt från Kosovo. Efter
att Serbien blivit bombade i cirka 80 dagar av
NATO gick landet med på en reträtt, detta gjorde
så att en styrka som låg under FN fick tillträde att
marschera in i landet.
Kosovo förklarade inte sig själva som ett självständigt land förens den 17 februari år 2008. Serbien
protesterade självklart mot detta samtidigt som et
flertal länder valde att snabbt gå ut med att erkänna Kosovos självständighet. Bland dessa länder
fanns Sverige, Norge och USA. Ryssland och Serbien däremot har fortfarande inte velat erkänna
att Kosovo är ett självständigt land. Att länder inte
vill erkänna andras självständighet brukar vanligtvis bero på att de själva har en etnisk spänning i
sitt land.
Hur hjälpte FN till?
FN hjälpte till i Kosovo genom NATO och OSSE.

Överanvändning av antibiotika
- ett globalt problem
När denna typ av antibiotika används påverkas fler
bakteriearter och risken för resistensutveckling är
då betydligt större. En annan grupp antibiotika är
penicilliner där bland annat vanligt penicillin, som
har ett smalt spektrum, ingår. Tetracykliner är den
typ av antibiotika som såldes mest i flertalet EUländer under 2012, i genomsnitt 37 procent. Motsvarande siffra i Sverige låg på 8 procent och den
Konsumtion av antibiotika
grupp som dominerar i Sverige är penicilliner och då
Den globala försäljningen och användningen av anti- framförallt vanligt penicillin som utgjorde 61 procent av försäljningen.
biotika ökar. I flera länder runtom i världen, bland
annat Nederländerna, Tyskland och Belgien, komAntibiotikaresistens
mer en mycket stor del av veterinärernas inkomster
Vid användning av mycket antibiotika på en och
från försäljning av läkemedel. Detta gör att det finns
samma individ finns en stor risk att utveckla antibioen ekonomisk drivkraft hos veterinärerna vilket gör
tikaresistens hos denne. Vid nästan varje antibiotiatt fokus läggs på att sälja så mycket som möjligt
kabehandling är det någon enstaka bakterie som
istället för att främst fokusera på att förebygga sjukblir resistent och dessa bakterier kan finnas kvar i
domar. Detta gör att det är lättare att ge antibiotika
kroppen i upp till två år. Om resistenta bakterietill djur som kanske egentligen inte behöver det och
stammar utvecklas kan det i sin tur leda till att det
därmed lättare att utveckla antibiotikaresistens.
inte går att behandla vissa infektioner. I och med att
Enligt bedömningar av EU används cirka hälften av vi globaliserar oss mer och mer är det också lättare
all antibiotika inom EU till djur medan i USA är den för de resistenta bakterierna att sprida sig, både via
motsvarande siffran cirka 80%. Detta beror till stor människor, djur och mat. Om dessa resistenta bakdel på att det fortfarande är möjligt att ge antibioterier blir fler och fler kan jag dra slutsatsen att antitika till djur utan veterinär förskrivning i USA. Det är biotika tillslut kommer mista sin verkan vilket inneäven tillåtet att fortfarande ge antibiotika i tillbär att de bakteriesjukdomar som idag behandlas
växtfrämjande syfte, vilket varit förbjudet inom EU med antibiotika som exempelvis lunginflammation,
sedan 2006 och i Sverige sedan 1986.
blodförgiftning och tuberkulos, antagligen inte kommer gå att bota på samma sätt som idag. Detta blir
Skillnader i hur och vad
då ett stort globalt problem i och med att antibioMedicinering av stora djurgrupper är något som är
tika är ett väldigt centralt och effektivt läkemedel
väldigt vanligt i många länder idag. I de 26 länder
världen över och om de resistenta bakterierna
som var under övervakning år 2012 var totalt cirka
sprids över världen kommer antibiotikan bli ovä90 procent av all antibiotika för djur till för medicisentlig inom medicinering i framtiden.
nering av djurgrupper i foder eller vatten. Motsvarande siffra i Sverige var cirka 10 procent. Då olika
antibiotika har olika effekt gör vissa sorter det
lättare för bakterierna att utveckla resistens än
andra. Antibiotikagruppen tetracykliner är aktiva
mot många olika bakteriearter samtidigt och man
säger därför att de har ett brett spektrum.
Antibiotika, ett läkemedel mot infektioner som orsakas av bakterier. Ja, det låter väl bra? Antibiotika
klingar nog positivt i de flestas öron. Det är ju trots
allt en medicin, och mediciner är ju något vi är i
stort behov av runtom i världen. Men det finns ett
problem med antibiotika, som med mycket annat,
det kan bli för mycket av det goda.

Detta måste få ett stopp

Avslutning

På något sätt måste det här problemet bromsas innan det går för långt. Den stora frågan är bara hur
man ska gå till väga. Vem eller vilka ska agera och
vad måste göras? Jag tror att ett stort steg i rätt riktning är att införa förbud mot antibiotika i tillväxtfrämjande syfte i alla världens länder, inte bara
inom EU. Att också se till att man måste ha en förskrivning av veterinär för att få behandla sina djur
tror jag skulle minska överanvändningen ytterligare
och framförallt minska den mängd antibiotika som
ges till stora djurgrupper i foder och vatten. Det
skulle alltså förhoppningsvis leda till att andelen antibiotikakonsumenter som köper individanpassad
antibiotika och endast vid behov skulle öka och andelen konsumenter som ”missbrukar” antibiotika
skulle minska. Jag anser att man måste försöka hitta
rätt vägar till en förbättrad och sund antibiotikaanvändning och på något sätt ta fram riktlinjer för hur
antibiotikan ska konsumeras och användas.

För att summera det hela kan jag nu konstatera att
användningen av antibiotika har gått över styr. EUmedlemsländer är dock striktare med sin användning än bland annat USA men eftersom det är ett
globalt problem måste alla ta sitt ansvar, globala
problem kräver globala lösningar. Överanvändningen av antibiotika leder till resistens hos bakterierna
som sedan sprids mellan både djur, människor och
via mat. Det finns olika typer av antibiotika och det
var gruppen tetracykliner, med brett spektrum som
såldes mest inom EU under 2012, alltså den grupp
som framkallar resistens hos flest bakterietyper.
Detta problem måste stoppas. Potentiella lösningar
är att införa förbud mot antibiotikaanvändning i tillväxtfrämjande syfte i alla världens länder, kräva veterinär förskrivning för användning av antibiotika
och förhoppningsvis då minska den otroliga överanvändningen.
Antibiotika är inte som en halstablett, det är ett
starkt läkemedel som ska användas på ett korrekt
sätt, så nu är det dags att vända den negativa trenden och istället använda antibiotikan som den borde
användas.
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mat år 2010. Länderna på den högsta skalan är Nederländerna och Estland där invånarna slänger mer
än 250 kilo per år. Sverige ligger på en storväxt
Enorma mängder av jordens mat och livsmedel slu- skala där man beräknar att en svensk i genomsnitt
tar som sopor. Man definierar sådan mat som
slänger 200 till 250 kilo mat per år.
”matspill” och är all mat som egentligen kan fortsätt att användas. Detta är ett vardagligt problem I Europa går knappt 90 miljoner ton mat till spillo
varje år, en stor och skrämmande siffra. De främsta
som garanterat förekommer i många av världens
olika familjer. Om man ser till ett annat globalt för- orsakerna till matspill sker i samband med prohållande till mat i världen, går inte alla människor duktion, hantering och bearbetningen av maten i
utvecklingsländerna där detta är ett problem. Prooch lägger sig mätta om natten. I världen finns
blemet skulle förhindras med enkla lösningar så
även familjer som inte har mat för dagen till alla
som rätt förvaring och bättre transporter för livssina familjemedlemmar. Det finns mängder av
människor som dagligen går hungriga och har inte medlet. Genom att fullfölja dessa lösningar blir livsmedlet längre hållbart och går att användas en
tillgång till matspill. Den konsumtion av mat och
livsmedel som sker ger långvariga konsekvenser på längre period. Detta skulle slutligen minska matmiljön, det globala klimatet, samhället och privat- spillet. Idag uppnår inte industriländerna det slutgiltiga målet för matspill. Industriländerna låter
personers ekonomi. Denna essä kommer problemängder av mat kastas bort i varuhus där maten
matisera västvärldens matspill som kostar samhället enorma skador. FN:s världshälsoorganisation säljs. Det kan vara enklare för en matkedja att
slänga ”gammal” mat istället för att sänka priset på
1,3 Miljarder ton mat kastas bort globalt varje år dem.
Enligt Nation Geographic beräknas att 1,3 miljarder
ton mat som fortfarande kan användas kastas bort
varje år. De 1,3 miljarder motsvarar en tredjedel av
världens årliga produktion av mat och detta innebär att mat för tre miljarder människor slängs bort
och inte används. Befolkningar som kastar bort
mat måste förstå att detta ger följder som kostar
samhället enorm summor pengar och en annan
befolkning en enorm skada. Att människor lever i
överflöd av livsmedel
och är tvungna eller
väljer att kasta bort sin
mat ses som ett hån
mot en annan befolkning som dagligen går
hungriga.

Det globala matspillet i världen i förhållande till hunger

Europas livsmedelssituation
Bilden visar på hur enskilda invånare i europeiska länder slängde

Att matkedjor väljer att kasta mat som fortfarande
går att använda istället för att sänka priset på varan som fortfarande kan säljas, är en nyhet för mig
som låter oroväckande. Jag tror problemet beror
på att allt fler individer blir mer och mer noggranna med vad dem köper. Man köper hellre
färsk frukt för att den ska behålla sin färska egenskap en längre tid en att köpa frukt som endast går
att förbruka inom en kort period. Detta tror jag
beror på bekvämlighet hos kunden då den tycker
det är jobbigt att handla mat flera gånger i veckan
istället för en stor veckohandling. Om privatpersonerna skulle börja med att tänka i nya banor, köpa
sista utgångsvaror till ett bättre pris gynnar privatpersoners ekonomi. Detta skulle slutligen gynna
nationens ekonomi för transport vilket leder till
mildrare miljöutsläpp.

av sig själv finnas mat till befolkningar som just nu
går hungriga. FN:s världshälsoorganisation WFP
(word food programme) arbetar för att stoppa
svält och hungern globalt. Enligt organisationen
ska det inte vara ett svårlöst problem för alla människor i världen ska få äta sig mätta och därmed
kunna leva ett friskt och sunt liv. Men hur ska man
arbeta för att stoppa den globala hungern och vem
ska se till att göra det?

FN: organisation the hunger project arbetar för att
utbilda den utsatta befolkningen som lider av
hunger på en global nivå. Befolkningen som lider
av hunger ska få utbildning och vara delaktiga genom att själva lära sig att förändra sina levnadsvillkor. The hunger project arbetar för att befolkningen gemensamt ska arbeta för en matbank tillsammans. Dem ökar också medborgarnas deltagande
Hur kan detta vara möjligt i förhållande till matspil- till arbeten som medför en bredare inkomst så det
let i världen? Det finns 3 miljarder ton mat som
finns pengar till att också köpa egen mat. Organislängs bort i onödan när den egentligen kan mätta sationen utbildar även den utsatta befolkningen
människors magar. Hur ska världens undernärda
genom att behålla jordbruksmetoder som ger mat.
barn som är världens framtid kunna växa och utDet finns flera olika humanitära organisationer
veckla samhället när de lever i stränga begränssom dagligen jobbar för att minska hunger i värlningar?
den. Deras jobb minskar hungern i världen och just
Hunger i världen
du kan vara med att göra detsamma.
År 2012 hade inte 870 miljoner människor i värlMan kan som privatperson investera pengar till
den tillräckligt att äta och gick och la sig hungriga.
organisationerna som sedan går till utbildningen
FN:s världshälsoorganisation visar 2011 att var
för de drabbade befolkningen. I dagens samhälle
sjätte barn av 100 miljoner beräknat är underbör man vara medveten om sitt matspill som hånar
närda. Av de beräknade 870 miljoner människor
den hungriga befolkningen i världen. Det är dessusom lider av hunger beräknas 98 procent av dessa
tom kostsamt för individens privata ekonomi och
bo i utvecklingsländer. Länder i Asien och i stillaför samhället att slänga bort mat. Människor runt
havsområdet går dryga 560 miljoner människor
om i världen måste förstå att deras beteende
hungriga och trenden forstsätter att ha en negativ
måste ändras för att ge positiv effekt. Om livsmeriktning. Det är allt fler och fler i världen som går
del i världen fördelas lika och länder slutar med sin
hungriga på grund av olika orsaker så som krig och
över konsument kommer livsmedels produktion
världskatastrofer.
och transport sparas ner och detta bidrar miljön,
klimatet och samhället ekonomi på ett positivt
Sammanfattande Diskussion
sätt.
När vi idag vet hur mycket mat som slängs i världen och hur många människor i världen som dagli- Skribent: SA13
gen går hungriga borde drastiska åtgärden tas vid.
Genom att slänga mindre mat i världen borde det

Global Strategies to Minimize the
Impact of Antibiotic Resistance in
Bacteria
An increasingly major resistance to antibiotics is
present in bacteria that cause common infections
such as UTI:s, pneumonia among others as well as
resistance to virus treatments for the likes of malaria , HIV and various influenza. Especially vulnerable are crowded hospitals where resistant bacteria are given the opportunity to spread at a higher
rate in poor areas where water supply is low and
sanitary conditions are inadequate. Antibiotic resistance is a threat to regular medical procedures
where the patient is at a higher risk of being infected and if this is allowed to continue, simple infections and small wounds will once again be deadly.
The solution to this problem can be broadly summarized in two goals according to WHO:

touches on an interesting strategy when prescribing medication in the treatment of malaria: by using two drugs that work in combination, a single
mutation in a strain of bacteria cannot make the
treatment obsolete. Similarly, resistance seems to
increase at a slower rate when using two antibiotics simultaneously. Economically however, this is
more difficult to follow since monotherapies are
much less costly.

Furthermore, step two needs to provide an economic incentive to focus more research on new
treatment options. As of now the development of
new antibiotics is not a profitable venture. Production costs are high, and new drugs have to go
through a long list of regulation and safety checks.
Herrmann and Laxminarayan express a concern for
short patent-protection that subsequently leads to
less profit and therefore less incentive for antibiotic innovation. Finally, since production costs are
expensive so are the antibiotics themselves. As a
result only a small fraction of individuals can actuPreserving effectiveness of existing antibiotics. ally fford them in places where they are needed
Increasing the research effort in developing
the most. These are all things that need to be connew vaccines, diagnostics and treatments. sidered when moving forward, but one thing is
Step one is accomplished by hospital infection con- clear: action needs to be taken sooner rather than
later if we are to tackle this issue before it grows
trol, only using antibiotics when they are truly
too large.
needed, and providing information to the public.
Also of great importance is increasing the scale of
Skribent: Joel Larsson NA13
vaccination to combat diseases preemptively. In a paper by Herrmann and Laxminarayan, they treat antibiotic effectiveness as a finite
resource. The authors state
that when the number of
hospitals in an area increases, motivation to control
drug resistance decreases,
and unless countries are put
under agreements and regulations they will be unable to
commit to the optimal use of
antibiotics. The article then

Ansvariga utgivare för första
rollspelstidnigen
Det är oss fyra ni kommer se gå runt med kamera i händerna och det är vi som har ansvaret för
tidningen under rollspelsdagarna.

Huda Mahdi
Ålder: 18
Familj: Mamma, bror och syster
Bor: Norrköping
Husdjur: Mina syskon och dammråttorna Sven
och Adolf
Snapchat: hudamahdii

Sabrina Köhler
Ålder: 18
Familj: Mamma och väldigt många syskon
Bor: Norrköping
Husdjur: Chinchillan Hubert och katten Bertil
Snapchat: m0nkeyp0wer

Linnea Axmacher
Ålder: 18
Familj: Mamma, pappa och storebror
Bor: Söderköping
Husdjur: En hund som heter Amex
Snapchat: linneaaxmacher

Alice Bengtsson
Ålder: 18
Familj: Mamma, pappa och lillebror
Bor: Söderköping och Norrköping
Husdjur: Två hundar som heter Palle och Molly
Snapchat: bralliso

Schema över rollspelsdagarna
Tisdagen den 6/10
Kl. 8.45

Inskrivningen öppnar

Kl. 9.30

Öppningsceremoni i Gradängen

Ca kl. 10.30

Öppningsceremonin avslutas

Lobbying inleds i utskottsrummen
Utskott 1 – Sal 240
Utskott 2 – Sal 241
Utskott 3- Sal 204

50 minuters lunch:
11.00 - Lunch utskott 1
11.20 - Lunch utskott 2
11.40 - Lunch utskott 3
Efter lunchrast: Lobbyverksamhet återupptas

Ca kl. 13.00 Fika finns utanför utskottsalarna

Ca kl. 15.00 Slut för dagen

Onsdag den 7/10
Kl. 8.15 Samling i respektive utskottsal- regelgenomgång
Kl. 8.15

Inlämning av resolutioner utanför utskottssal för rättning och ev. korrigeringar.
Samtliga resolutioner lämnas in i pappersform. Digitala resolutioner mottages ej.

Utskott 1 – sal 240
Utskott 2 – sal 241
Utskott 3- sal 204

Ca kl. 8.45 Samtliga: Förbered tal, talkedjor och argument.
För ansvariga framläggare med hjälp av stödjande länder - rätta resolutioner
och få godkänd resolution av rättningspanelen.
Kl. 9.30 Fika/Frukt i utskottssalarna

Kl. 9.45 Utskottsförhandlingar startar
Utskott 1 – sal 240
Utskott 2 – sal 241
Utskott 3 – sal 204

50 minuters lunch:

11.00 - Lunch Utskott 3
11.20 - Lunch Utskott 2
11.40 - Lunch Utskott 1
Efter lunch: Utskottsförhandlingar återupptas
Ca kl 13.00 Fika – utanför utskottsalarna

Efter slutförd utskottsförhandling - Delegationerna sammanstrålar och förbereder generalförsamlingen
Ca kl 15.00 Slut för dagen

Torsdag den 8/10
Kl. 8.45 Samling i Gradängen/utskotten för genomgång av dagen

Kl. 9.00- 11.00 Förberedelser inför GA i salarna 240, 241, 204
(Tal, argument, talkedjor m.m.)

Kl. 11.00 Lunch för samtliga delegater

Kl. 12.00 Generalförsamlingen öppnar i Salong Ramunder

Ca kl. 15.00 Generalförsamlingen avslutas

17.00 Bankett (avslutningsfest) – ca 20/21!
Samtliga delegater, ordföranden, journalister deltar.

