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Här hittar du artiklar, intervjuer och tidsschema

Varmt välkommen!



Årets tema
I år fokuserar vi på ett  av de globala målen: Mål 13 “Bekämpa klimatförändringar”. De globala målen är en
viktig sammanställning på vad som behövs göras åt av världens stora och internationella problem. När det
gäller klimatet så behöver vi agera nu.

Klimatet förändras och det är ett riktigt hot mot hela mänskligheten. Utsläppen av växthusgaser i miljön
ökar. Risken för att temperaturen på jorden ökar mer än två grader är stor. Det kan bli mycket farligt för
alla våra system i naturen, vattnet i havet, produktionen av mat, tillgången till vatten, hälsan och
säkerheten för människor. Det kan också leda till fler naturkatastrofer. Redan nu ser vi hur farliga dessa
förändringar är och därför måste vi göra något.

Genom utbildning, nya idéer och nya lagar kan vi göra viktiga förändringar för klimatet och för att skydda
planeten. Förändringarna ger också stora möjligheter att göra vår infrastruktur modernare. Det kommer att
skapa nya jobb och det är bra för en positiv utveckling i hela världen.

Schema
Utskott 240 Utskott 241

8:00 Inskrivning börjar 8:00 Inskrivning börjar

8:30 Start i Gradängen 8:30 Start i Gradängen

9:10 Samling i utskottet 9:10 Samling i utskottet

11:10 Samling i utskottet 11:35 Samling i utskottet

11:15 Lunch 11:20 Lunch

12:10 Inlämning av resolutioner + talarkedjor 12:10 Inlämning av resolutioner + talarkedjor

12:55 Samling i utskottet 12:55 Samling i utskottet

13:00 Debatt resolution nr 1 13:00 Debatt resolution nr 1

14:00 Debatt resolution nr 2 14:00 Debatt resolution nr 2

15:30 Senast avslut 15:30 Senast avslut



Detta får du med dig som delegat i FN rollspelet
·  Få ökade kunskaper om FN, ett land och utvalda sakfrågor
·  Ökad förståelse för internationell politik
·  Utveckla sin förmåga i att kunna se saker från olika perspektiv
·  Möjlighet att kunna lära sig att se komplexa samband och dra slutsatser
·  Utveckla sin retoriska förmåga och konsten att debattera
·  Sätta sig in i något nytt och visa engagemang
·  Visa förmåga i att kunna samarbeta och att lösa svåra frågor där man tycker väldigt olika
·  Visa förståelse för varandra i gruppen och andra länders rättigheter
·  Skapa sig en helhetsbild av FN:s funktion och deras arbete med alla medlemsstater
·  Våga ta plats



Presentation av oss
Elever från SAEK20 arrangerar och driver NysMun 2023. Det finns ordförande, experter och journalister
som arbetar för att genomföra rollspelet så bra som möjligt.

Journalisterna
Det är vi journalister som skrivit denna tidning
och driver FN-bloggen. Bloggen uppdateras under
dagen med intervjuer, artiklar samt uppdateringar
om vad som händer i de olika utskotten. FN-bloggen

Ordföranden
Ordförandens uppgift är att leda rollspelet och se
till att regler följs. Om ni har frågor är ordförande
öppna att hjälpa till.

Experterna
Under dagen trä�ar ni experter från IPCC och
WWF. Här får delegationerna hjälp genom att
experterna delar med sig av sina kunskaper.



Behind Greta Thunberg’s detainment at a German anti
fossil fuel protest

Lützerath, a small farming town in west
Germany, has been the scene of protests
against the clearing of the town in order to
extract the coal underground in the area. The
town has been long since empty, its previous
inhabitants compensated and resettled by the
German government.

However, protesters have been posted there
since 2020, living in structures, treehouses,
and the homes already built. Barricades have
been built in order to keep the police out, and
trampolines are put under the treehouses to
stop them from being torn down.

In 2020, the German government had decided
to phase out coal-generated power by 2038 at
the latest, but energy and gas shortages from
the war in Ukraine led to them announcing
that it was necessary to temporarily rely on
coal again. Studies and activists disagree,
saying that the coal under Lützerath is
unnecessary.

Further, extracting this coal would potentially
threaten the 1.5 degree limit set by the Paris
Agreement for lowering the rate of global
warming.

On January 11th, 2023, police in full riot gear
began detaining protesters and knocking over
the living spaces and barricades put in place
at the camp, as well as clearing the village
itself. Swedish environmental activist Greta
Thunberg was among the protesters detained
on the 14th, bringing much international press
on the protests.

Thousands more protesters joined, hoping to
delay police enough for the government to
reassess the situation. However by Monday the
16th, all protesters were cleared, many
forcefully evicted, and the space is now in full
control of fossil fuel giant RWE
(Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG).

Greta Thunberg being detained (Photo: ABC)

Skribent: Kayli Alexandra Lucas,
Journalist NYSMUN 2023



Maldivernas framtid i fara

Aminath Shauna, Maldivernas klimatminister (Foto:
SvD)

Maldiverna sjunker och riskerar att
utplånas. Landets framtid är oklar och
klimathotet är större än någonsin. Går
situationen att rädda eller möter landet
slutligen sin undergång, under ytan?

Maldivernas klimatminister Aminath
Shauna berättar i en intervju med Svenska
Dagbladet under juni 2022, att det finns en
stor oro om landets framtid -
“Översvämningar är vanliga. Vi har inte
råd och det är problemet”. Maldivernas
framtid hänger på resten av världen. En
skrämmande tanke för landets invånare.
Ett öde som världens länder får axla.

Landets högsta naturliga punkt är inte
högre än 1,5 meter över havet. FN:s
klimatpanel (IPCC) fastställer att
havsnivån förväntas stiga med omkring 1
meter vart hundrade år. Ett akut hot mot
önationens framtid.

Detta är dock inte första gången
Maldivernas stigande havsnivåer varit en
snackis och diskuterats i pressarna. Redan
1998 såg framtiden dyster ut. Den globala
uppfattningen var att Maldiverna hade
omkring 20-30 år kvar i solens ljus, men
ännu kämpar landet mot de drastiska
klimatförändringarna.

Det främsta problemet rör Maldivernas
korallrev. Den globala uppvärmningen
höjer vattentemperaturen, som tillsammans
med solens strålar, påverkar korallreven
negativt. Detta fenomen kallas för
korallblekning, vilket innebär att algerna
lämnar korallerna och de tynar bort, mot
sin död. Om korallerna dör kommer
Maldivernas kuster inte kunna upprätthålla
sin höjdnivå i det långa loppet eftersom
landets öar är uppbyggda på koraller.
Regeringen har planterat ut nya organiska
korallrev i hopp om att sakta ner
processen, vilket har visat sig vara ett
recept för framgång, men i och med den
hastiga riktningen klimatförändringarna
rör sig, är framtiden ännu inte säkrad.

Även befolkningstillväxten är ett hot. Ju
fler som lever och turistar på Maldiverna,
desto fler sötvattenreserver går åt. Sakta
men säkert ersätts sötvattnet med
saltvatten från havet, vilket i sin tur
negativt påverkar fastlandets växtlighet.

Maldiverna behöver och vädjar om
ytterligare resurser för att tackla den kris
landet står inför. Något befolkningen anser
att utsläppsländerna är skyldiga dem.

Korallblekning (Foto: Resatillmaldiverna.se)

Skribent: Melvin Sundblad,
Journalist NYSMUN 2023



Gröna handelskriget mellan USA och EU

USA:s president Joe Biden har lagt fram ett reformpaket med massiva subventioner för
amerikanska företag och konsumenter. En tävlan i ökad protektionism är varken vad Bidens
USA eller EU:s medlemsstater och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen behöver.

Det var i augusti 2022 som USA:s
president Joe Biden och Demokraterna
fick igenom inflation reduction act  (IRA) i
kongressen. 369 miljarder dollar,
motsvarande 3 800 miljarder kronor,
kommer att läggas på subventioner till
företag med låga koldioxidutsläpp. Den
nya lagen applåderas av bland annat den
före detta vicepresidenten och
miljöaktivisten Al Gore.

EU är rädda för att det ska locka företag
och investeringar över Atlanten till USA.
Även i Sverige kan flera gröna företag
komma att drabbas av konkurrensen från
den kraftigt subventionerade industrin i

USA. Andra svenska företag ser
möjligheter – och funderar på att flytta
sina verksamheter dit i stället. USA bjuder
Peter Carlsson, VD för batteritillverkaren
Northvolt 800 miljoner dollar i gröna
etableringsstöd om han lägger nästa
batterifabrik i USA. Den nya fabriken
kommer skapa 1000 nya jobbtillfällen.
Skulle Northvolt istället besluta att lägga
sin nya fabrik i Tyskland får de “bara” 155
miljoner dollar i stöd.

Skribent: Lowe Lövstedt,
Journalist NYSMUN 2023



Emma
Vad innebär det att vara ordförande?
- Vi arrangerar och håller koll så att

rollspelet går rätt till. Vi håller ordning
och reda, om delegaterna har frågor ska
de vända sig till ordförandegruppen.

Vilka förväntningar har du på delegaterna?
- Jag hoppas de är engagerade för att det

är nyttigt att delta, alla kan utveckla sig
själva genom att utmana sig själv. Så jag
önskar fullt engagemang från samtliga
delegationer!

Vad tycker du är det viktigaste eleverna lär
sig från NysMUN?
- Att veta hur förhandlingar går till och att

det tar lång tid innan ett förslag går
igenom. Även retoriska förbättringar
som att bli bättre på att hålla tal, skriva
tal samt att stärka självförtroendet.

Elsa & Gry
Vilka förväntningar har ni på delegaterna?
- Att de ska ta för sig, komma fram till ett

bra beslut men framför allt ha en rolig
dag.

- Vi vill se engagemang, att de går in i sin
roll och tar det på allvar.

Vad tycker du är det viktigaste eleverna lär
sig från NysMUN?
- Lära sig om landets ståndpunkter och

blir trygg i sig själv när man ska tala.
- De ska få mera självförtroende, ta för sig

och ha kul!

Skribent: Tindra Gustafsson,
Journalist NYSMUN 2023



Hur har det gått för delegaterna?
Vad är era tankar inför NysMUN?
- Nervöst och spännande eftersom

många kommer vara samlade på en
och samma plats (Bangladesh)

- Vi anser att det är viktigt att alla
nationer i FN samarbetar (Indonesien)

- Känslorna inför är nervöst, spännande
och en lärorik upplevelse (Nigeria)

- Öppna för att samarbeta mot en
positiv förändring (Brasilien)

- Nytt för oss så det känns lite stressigt
(Libanon)

Vad ser ni mest fram emot under
rollspelsdagen?

- Att diskutera under lobbying och
höra andra länders åsikter gällande
klimatfrågan (Brasilien)

- Att få se hur allt fungerar för första
gången (Bolivia)

- Se hur allt ser ut unde rollspelet
och hur länderna agerar (Libanon)

Hur går förberedelserna inför NysMUN?
- Förberedelserna går bra, vi är nästan

klara (Indonesien)

- Vi är en stabil grupp där samarbetet
har fungerat bra vilket gör att vi
kommit långt (Nigeria)

- Det har gått bra även fast tiden är kort.
Vi löser detta eftersom vi har
erfarenhet från förra året (Sydafrika)

- Det går framåt trots hinder på vägen
som att läraren tog semester…
(Libanon)

Vad kommer bli er största utmaning?
- Vi har mottagit mycket kritik om

vårt förflutna, men nu finns en ny
regering och nya möjligheter
(Brasilien)

- Att börja diskutera eftersom det
troligen kommer vara nervöst i
början (Bolivia)

- Att diskutera och övertyga andra
elever som vi inte pratat med under
skoltid (Australien)



NysNytt 2023


