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Saudiarabien jämför Iran med Nazi-Tyskland

I Saudiarabiens tal
som hölls under gårdagens förmiddag i
allmän debatt uttalade
sig delegationen om
att man kan jämföra
Iran med Tyskland
under nazisternas tid.
Talet handlade om att
Iran utgör ett stort hot
för världen och Saudiarabien vill att länderna
ska sluta handla med
Iran.
Delegationen Saudiarabien underströk i
sitt tal att Irans korrupta
regim brister i sitt engagemang för befolkningens välmående. Vidare
nämnde de att Irans folk
protesterar på Irans gator
och att deras regim strävar efter hegemoni.
Huvuddelen i Saudiarabiens tal handlade om
att Iran är ett hot mot
världen och att andra
länder inte borde visa
affärsintresse för dem,
eftersom ekonomiska
syften inte ska gå före
fred och säkerhet. Generalförsamlingen gav
kritiskt respons. Ryssland

Saudiarabien svarade
dessutom genom att
upplysa delegaterna om
utvecklingen som pågår i
deras land. Kronprinsen
har sagt att han inte tycker det är nödvändigt att
kvinnor ska bära kläder
enligt islams lagar, men
att de fortfarande ska klä
sig formellt.
Yosef Ladkani från
Irans delegation är mycket missnöjd med Saudiarabiens tal där saudierna
jämför Iran med Nazityskland. Han säger att
talet skulle kunna anses
som ett påhopp eftersom delegationen inte är
mycket bättre själva gällande många frågor.

Anklagelserna om att
Iran skulle vara jämförbart med Natzityskland
sa de endast för att profortfarande under manligt vocera.
förmyndarskap i Saudiarabien vilket bryter mot
- De har inga bevis eller
de mänskliga rättighegrunder på vad de prataterna. Saudiarabiens mest de om. Det var egentligen
konkreta svar på repliker- ett helt onödigt tal att ta
na var att de följer Shariupp under allmän debatt
alagar vilket är den rätta
då det inte ledde någon
vägen att gå, enligt Allah.
vart avslutar Ladkani.

På bilden ser man Elin Öberg, Frida Forsman och Clara Andreasson från delegationen Saudiarabien.
efterfrågade bevis på att
Irans regering är korrupt
och Mexiko frågade varför
så stora delar av Saudiarabiens ekonomi går till
kungafamiljen. Egypten
antydde på att Saudiarabien var dubbelmoraliska
i sitt tal om befolkningens

välmående i och med att
de själva har ett politiskt
system som bland annat
förbjuder kvinnor att gå
in i offentliga byggnader
själva.

den kunskapen inom alla
områden är väldigt svårt.
Vad ser du mest fram
emot med veckans förhandlingar?

faktiskt skulle kunna
hända i verkligheten.
Ett hett politiskt ämne
är klimatförändringar,
vad är er delegations syn
på det?

Idag förblir kvinnor
diskriminerade och står

USA: ”Klimatförändringar finns inte”

Rebecka Andersson
från Sa16a är med i
FN-rollspelet för andra
gången och i år representerar hon USA.
Mellan tisdagens förhandlingar fick FN-Nytt
möjlighet att intervjua
henne.

Vad har varit det svåraste i förberedelserna
inför rollspelet?
Att kunna förbereda sig
på allting. Man ska ju vara
kunnig inom alla områden och att just besitta

Jag ser fram emot att
ha ett kul rollspel där det
blir förhandlingar som

Vi i USA tänker inte att
klimatförändringar finns.

För vår del är inte klimat
ett ämne som vi vill diskutera i generalförsamlingen.

Det blev aldrig något avtal mellan Donald
Trump och Kim JongUn under deras senaste

möte. Har ni förhoppningar om att er relation till
Nordkorea ska förändras
under veckans förhandlingar?
Vi vill komma överens
med Nordkorea. Vi vill att
det ska bli bättre förhandlingar. Om ett avtal ska
vara möjligt och om vi ta
bort våra sanktioner så
krävs det från Nordkoreas
sida att de upprätthåller
sin del gällande kärnvapen.
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Mexico slår hårt mot USA

Drogkriget i México
är en konflikt som
sedan 2006 har präglat
vår värld hårt. Det är
en vapenkonflikt där
rivaliserande knarksyndikat ställer sig
emot den mexikanska
staten. Olika karteller
har under de senaste
decennierna dominerat
den illegala handeln,
men efter att många
har upplösts och tappat sin betydelse är det
idag den mexikanska
kartellen som regerar,
framförallt dominerar
den mexikanska kartellen den droghandel
som idag finns i USA.
På grund av droghandeln och den aktuella
kriminaliteten i México
har USA beslutats sig
att bygga en mur vid
gränsen mellan USA
och México.
México beskrev situationen

Under förmiddagens
förhandlingar presenterade USA ett tal angående
terrorism där bland annat vapensmuggling togs
upp som ett problematiskt
exempel. Kort efter talets
avslut begärde delegation
México replik för påhopp
angående vapensmuggling via tullen. Delegation

från en annan synvinkel.
Situationen kräver skärpt
säkerhet och fler resurser till tullarna istället för
att bygga en mur för flera
miljarder säger México i sin
replik.
William Idewald medlem
i delegation México säger:
”Muren skapar segregation mellan USA och México
och det leder till att våra

Länderna ska tillsammans
kämpa för att få medeltemperaturen att ligga under 2
grader och sedan bygga ett
system för att bibehålla det
ändrade klimatet. Efter 2023

ska alla länder rapportera om
hur det går med utsläppsminskningarna och det ska
göras efter vart femte år.
Människan står för mycket
utav de utsläppen som bidrar
till växthuseffekten och ökad
medeltemperatur. Vi släpper
ut växthusgaser i form av
kol, olja och gas som alla tre
är förbränning utav fossila
bränslen. EU satte målet under parisavtalet att minska utsläppen av växthusgaser med
40 procent och det är senast
2030, andelen förnybar energi ska öka med 27 procent.
Målet för 2050 ligger på en
förminskning med 80 procent
av växthusgaserna inom EU.
Den senaste statistiken
som visar mängden koldioxidutsläpp per invånare är
från 2014 och den visar att
Quatar låg på 45,42 ton. Det

Så arrangerar du ett FN-rollspel
FN-rollspel har arrangerats på gymnasieskolor, universitet
och högskolor runt
om i världen i över 50
år. Det är över 100 000
studenter som deltar
årligen i olika FN-rollspel med cirka 30–4000
delegater. Det hela går
ut på att hitta lösningar
på internationella kriser och problem genom förhandlingar och
diskussioner. En övning i diplomati är vad
FN-rollspel innebär.
Arrangera ett FNrollspel är en stor uppgift

flyktingar inte får chansen
att arbeta i USA. Det förstör
våra arbetstillfällen i ett
land som USA. Vi vill istället
satsa på att öka säkerheten
genom våra tullar via att
kolla igenom alla våra bilar
och bussar för att stoppa de
illegala droger och vapen
som förekommer.”
Vad tycker ni i delegation
México om USA:s svar på er
replik?

”Eeeh aah det var inte så
mycket till ett svar i mina
ögon men vi får se vad dem
svarar lite senare. USA har
skickat lappar till oss angående ett samarbete men vi
håller oss långt borta från
det.”
Filippa Planvall medlem i
delegation USA säger:
”USA anser att en mur
är den bästa lösningen. De
flesta som tar sig över den

Mexikanska gränsen tillhör
de mindre bra delarna av
det mexikanska samhället. Det är kriminella, de är
droger, de är vapen så det är
klart att vi måste försvara
oss genom att dem inte
kommer in. Alla är välkomna in i USA om man kommer med ett visum.”

är en minskning då landet
1963 släppte ut hela 99,43
ton per invånare. Ett annat
land som förändrat mängden
koldioxidutsläpp under åren
är Colombia. När man jämför
statistiken mellan 2013 och
2014 så ser man att mängden
koldioxidutsläpp har minskat
från 1,89 ton till 1,76 ton.
Dock har mängden koldioxid
ökat till när man kollar på
statistik från tidigare år där
utsläppen endast låg på 1 ton
år 1960. Colombia skrev under parisavtalet i april 2016
och likaså Quatar.

sluta sig till avtalet och detta
kallas ratificering.

spår och nu är elen från vindkraftverken billigare än den
från kärnkraften, vilket betyder att fler människor har råd
med el om den kommer vindkraftverk. I USA består hela
60 procent av landets energi
av vind- och solkraften. Men
år 2017 tog USA:s president
Donald Trump beslutet om att
dra sig ur avtalet och ett utav
hans argument löd:

Parisavtalet – Stoppa den globala uppvärmningen

FAKTA. Den 4 november 2016 hölls klimattoppmötet i Paris och
det var minst 55 länder
som deltog. Dessa 55
länder står för mer än
hela 55 procent utav de
globala avgasutsläppen av växthusgaser.
Syftet med Parisavtalet
är att skapa en ljusare
framtid för världens
klimat - att länderna
skapar och slår fast vid
framtida ambitioner för
den framtida klimatpåverkan.
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Det duger inte att endast ländernas makthavare signerar
avtalet för att det ska vara
fullt giltigt. Det måste även
godkännas av nationernas
egna procedurer, det vill säga
att ländernas parlament tillsammans måste ta ett beslut
för att ett land fullt ska an-

Sedan Parisavtalet skrevs har
det i stort sätt skett väldigt
stora framsteg gällande miljöval mellan länderna, fler
individer kör elbilar och
storstäderna kommer fram
till fler klimatlösningar. 1
januari 2016 var det hela en
miljon bilar i drift och några
månader senare i juni 2016,
pumpades det ner en mängd
koldioxidgaser i jorden på
Island och förstenades. Detta
experimentet utför för koldioxidlagring, det vill säga göra
sig av med en stor mängd
giftiga avgaser.
Tyskland har valt att använda sig av mer vind och sol till
sin elproduktion än från stenkol och kärnkraften – ett mycket smart klimatval. Storbritannien valde att följa samma

”Vi vill inte att andra länder
skrattar åt oss längre”.
Beslutet togs alltså för ett
av de länderna som släpper
ut störst andel växthusgaser.
Dock har ett stort antal representanter från USA uttalat
sig i att de fortfarande är med
och att inget utav de miljarder
dollar som USA utlovat till
klimatanpassning i de fattigare länderna har ersatts.

som många skolor runt om
i Sverige tar på sig. Det är
inte det enklaste att styra
upp därför kan de vara
smart att börja på en liten
skala första gången man ska
utföra det. Internationell
politik är något man får
med sig mycket kunskap
om efter ett FN-rollspel.
Det ökar även elevers
engagemang och tro på att
man faktiskt kan vara med
och påverka i världen och
att allas röster spelar roll.
Man tränar också upp sina
färdigheter som delegat i att
kommunicera både muntligt och skriftligt. Dessutom
så tränar man på källkritik
och får se olika perspektiv
på frågor man tar sig an.
Elever som tidigare inte varit bekväma med att ta plats
i skolan ökar sitt självförtroende i olika debatter och
inser att dom faktiskt trivs
i de. Eftersom att man är
påläst och går in i en annan
roll när man representerar

Herr Ordförande håller uppe stämningen inne i plenum.
En viktig del är att bestämma vilka huvudfrågor
man ska ha. Exempel på
lämpliga frågor kan man
hitta på thimun.org eller
Bestämma målgrupp är
munsweden.org som är
en lämplig grej att fixa först
olika rollspelssajter. Viktigt
samt hur många elever det
att tänka på när man väljer
är som ska delta. Till exfrågor är att avgränsning
empel om det bara är cirka
30 elever som ska delta
så att resolutionsförslag
som skrivs i frågan faktiskt
så kan de vara smartare
handlar om samma sak. Här
att arrangera det i form av
är några exempel på hur
FN-säkerhetsråd. Ifall man
frågor till ett FN-rollspel
är cirka 60 elever så rekommenderas det att arrangera
kan se ut: dödsstraff, barns
FN-generalförsamlingen
Andra saker som behöver rätt till utbildning, åtgärder
med olika arbetsutskott.
fixas innan man drar igång
för att förhindra hedersreett FN-rollspel är bokning
laterat våld mot kvinnor,
En annan grej man måste
ta ställning till är ifall detta
av lokal, mikrofon, högtala- mänskliga rättigheter, parollspel ska vara frivilligt el- re samt att inbjudningar ska lestinska flyktingars situaskickas ut. I din inbjudan
tion och rättigheter.
ler ett obligatoriskt inslag i
undervisningen. Ämnesinte- ska de finnas med vart de
Att arrangera ett FNgration är en perfekt metod äger rum, hur stora delegaför att involvera skolämnen tionerna ska vara, kostnad
rollspel är som sagt inte
helt enkelt men är en väli rollspelet. Till exempel
och vilken del av FN som
digt givande och framförallt
så är samhällskunskap ett
ska iscensättas.
rolig grej att styra upp på en
givet ämne som finns med
ett land så blir de enklare
att ta plats plus att det finns
tydliga debattregler.

Dagens Tweets:

men även svenska och
engelska har kopplingar.
Inom svenska så visar man
kunskaper inom argumentation, muntlig framställning och formellt skrivande.
Inom engelska visar man
kunskaper när mycket av
ens för arbete hämtas från
engelskspråkiga hemsidor.
De blir en blandning av formellt uttryckt engelska och
en kombination av texter
från det verkliga livet.

skola. Några fallgropar som
man bör tänka lite extra
på kan vara att inte ha en
orealistisk tidsplan under
rollspelet, inte ha en för
oerfaren ordförande som
inte har bra koll på spelreglerna, inte ha tillräckligt
med förberedelsetid eller
att de blir för lite “rollspel”
vilket innebär att eleverna
inte går in i sina roller tillräckligt och är sig själva.

Till sist så ska man vara
ute i god tid och informera
till alla som berör rollspelet
om vad det är som gäller.
Man får vara noga med
att delegaterna och deras
lärare får sin information
och att kollegor och övriga
elever får sin. Upprepa
informationen och se till
att informera kontinuerligt,
lycka till!
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Filippinerna: Hårdare straff för knarklangare
Under gårdagens
FN-rollspel höll delegationen Filippinerna ett
tal i allmän debatt som
handlade om drogmissbruk och den epidemi som brutit ut under den senaste tiden.
Delegationen anser att
samtliga länder måste
ta kriget mot droger på
allvar.

208 miljoner människor
är idag beroende av olika
illegala droger, allt ifrån
marijuana till kokain.
Detta är väldigt kostsamt
och enligt delegationen
Filippinerna dör en av
fyra personer i världen
utav drogmissbruk och
för en individ kan drogerna kosta upp till 40 000
kronor i månaden.

Delegationen anser
att pengarna som läggs
på drogmissbrukare är
en onödig kostnad som
länder hade kunnat satsa
på viktigare saker. USA
spenderar varje år 820
miljarder dollar på drogmissbruk.
Filippinerna vill att
samtliga länder ska höja

straffet för knarklangning
och anser att “knarklangare har sålt sin själ till
självaste djävulen”. Langarna borde få det hårdaste straffet som samhället
kan ge.
Kanada undrade hur
de skulle kunna straffa
knarklangarna så hårt

och delegaterna Filippinerna svarade att det
är varje stats enskilda
val att straffa dem på det
sättet som är nödvändigt.
Filippinerna vill aldrig
sluta kämpa för en drogfri
värld.

Konflikt mellan Indien och Pakistan – vad har hänt?
ANALYS: Indien anklagar Pakistan för inblandning i terrordåd.
Pakistan varnar Indien
för att gå till attack.
Därefter uppger båda
länderna att de har
skjutit ned varandras
stridsplan. Konflikten mellan Indien och
Pakistan har plötsligt
trappats upp och världen följer spänt. Vad är
det egentligen som har
hänt?
I en självmordsattack
14 februari, dödas minst
40 personer ur Indiens
regeringsstyrkor i staden
Kashmir. Den Pakistanbaserade Islamistgruppen Jaish-e-Muhammad
tar genast på sig dådet.
Det indiska utrikesdepartementet svarar på
händelsen i ett uttalande.
”Vi kräver att Pakistan
slutar att stödja terro-

rister och terrorgrupper
Pakistan kommer att
som agerar från deras ter- svara, säger han i ett tvritorium.”
sänt tal.
Det som sker 26 fePakistanska utrikesbruari, en vecka efter
departementet tillbaka- Pakistans varning, gör
visar antydningar om att
att konflikten trappas
den pakistanska staten
upp ännu mer. Indiska
skulle vara ansvarig. 15
stridsflyg attackerar ett
februari anklagar Indien
terroristläger tillhörande
uttryckligen Pakistan för
Jaish-e-Mohammad på
inblandning i attacken.
den pakistanska sidan
Om vårt grannland tror av Kashmir och avfyrar
att de kommer att lyckas
robotar med 1000 kilos
med att skapa instabisprängladdningar. Det
litet genom sådana här
märkliga med händelsen
handlingar i vårt land, så
är att Indien uttrycker att
måste de sluta drömma.
ett stort antal islamister
De kommer aldrig att
dödas, medan Pakistan
lyckas.
uppger att inga människ19 februari uppmanar
or skadas i attacken.
Pakistans premiärminister, Imran Khan, Indien
Dagen därpå, 27 februatt presentera bevis på att ari, skjuter båda länderna
Pakistan var inblandat i
ner varandras stridsflyg
självmordsattacken. Dess- över den så kallade konutom varnar han Indien
trollgränsen i Kashmir.
för att gå till attack.
Pakistan stänger sitt

luftrum, vilket leder till
att flyg som bland annat
ska gå mellan Sverige och
Thailand ställs in. Måndag
4 mars öppnas luftrummet igen.
Vad kan bli konsekvenserna?
För Indiens del närmar
sig landet parlamentsval.
Premiärminister Narendra Modis har lovat
miljontals jobb som han
ännu ej levererat, men
i och med konflikten
med Pakistan får han en
chans att flytta fokuset
från hans löfte. Dessutom
framstår han som en
stark ledare för befolkningen. För Pakistans del
skulle konflikten kunna
komma att påverka landets handel. Biståndsgivare som Kina och USA vill
inte se sina investeringar
gå förlorade i krig.
Den säkerhetspoli-

tiska experten Rahul
Roy-Chaudhury på IISS,
International Institute
for Strategic Studies, har
kommenterat konflikten. Enligt honom vill
de kärnvapenrustade
grannarna inte bli
indragna i ett krig.
Däremot lägger han vikt
på kommunikationen
mellan länderna.

Den här plötsliga upptrappningen äger dock
rum vid en tidpunkt då
den bilaterala kommunikationen är begränsad,
säger Roy-Chaudhury.
Så länge de båda ärkefienderna gör anspråk på
Kashmir-området kommer konflikten vara svår
att lösa. Under den fortsatt spända situationen
har Indien och Pakistan
världens ögon på sig, inklusive FN: s.

FN-NYTT
på Youtube

FN-NYTT finns också en Youtubekanal FNNYTT där du kan se
intervjuer och överraskningar. I
onsdagens upplaga intervjuas delegationen från Saudiarabien. Flera
olika länder får svara på frågor om
hur de förberett sig inför FN-rollspelet.
Sist finns en överraskning. Missa
inte den

