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Kampen om ett gemensamt Korea

Under eftermiddagens
förhandlingar i generalförsamlingen höll
Nordkorea ett inflytande tal angående deras
resolution. Resolutionen som Nordkorea
presenterade rörde
den koreanska konflikten som fick flertal länder i plenum att börja
diskutera.
I presentationen av
Nordkoreas resolution säger talaren Oliver Forsberg
”det beklagat att vi delar
samma blod och samma
nationalitet så har en återförening hindrats på grund
av våra åtskilda politiska
system och utomstående
inflytande från världsmakterna.” Oliver Forsberg säger även att ”den deklaration som skrev på av både
Nord och Sydkorea visar
att under världens kanske
mest osäkraste tid då två
världsmakter konkurrerar
om makten så lever den

koreanska viljan kvar.” Där
Nordkorea syftar på att
försöka få ihop de två
korealänderna till ett.
I slutet av Nordkoreas
resolution berättas det om
vad övriga nationer kan
göra åt saken. Nordkorea
säger att det operativa
satserna är att uppmana
samtliga inblandade länder att påbörja arbete för
fredlig återförening utav

den koreanska halvön. Den
andra satsen löd uppmanar att samtliga utländska
militära styrker att avlägsna sig från den koreanska
halvön och den sista löd att
den demokratiska folkrepubliken Koreas engagemang till en långsiktig
”denuclearization” över
den koreanska halvön.
Efter resolutionens slut
får Sydkorea ordet och

Indien placerar om – Brasilien ryter ifrån
Det har kommit fram
att under den första
dagens förhandlingar
att Indien flyttade plats
med Brasilien utan tillstånd i plenum. Detta
resulterade med lite
sura miner från Brasiliens sida och det kom
även fram till att Indien hade falska bevis
på att det var okej att
möblera om platserna.
Vi frågade Brasilien om
vad dem hade att säga
om händelsen. Detta är
vad delegationen Brasilien hade att säga.

frågar representanten för
Indien varför han hade
tagit sig rätten till våra
platser var på han berättar för mig att han diskuterat detta med en arAdam Aronsson, medlem rangör. Jag accepterar vid
i delegationen Brasilien
denna punkt situationen
– ”Jag som representant
och tar min nya plats. Seför delegationen Brasilien nare under dagen tar jag

upp samma problem med
samma arrangör och får
svaret att han inte hade
pratat med delegationen
Indien. Beväpnade med
denna information tar jag
senare tillbaka våra platser vilket delegationen
Indien inte uttryckt ett
missnöje om.”

frågar hur Nordkorea ställer sig till att landet själva
har haft möten med USA
utan landet Sydkorea om
det ändå vill förena sig.
Svaret på fråga löd att USA
oftast är den tredje parten
i Korea konflikten.
Efter debatterande i plenum så kommer det upp
en fråga som löd: Statistik
visar på att större delen av
den yngre generationen

i Sydkorea ser Nordkorea
som en direkt fiende och
inte vill ha något med er
att göra, hur ställer ni er till
det? Svaret från Nordkorea
kom utan någon särskild
betänketid och sa ”Det är
klart att den yngre generationen tycker detta när
dem har blivit intryckta
med amerikansk propaganda” vilket fick ljudet i
plenum att stiga.
Sydkorea frågar strax
efter detta varför Nordkorea skyller på USA när det
är Nordkorea själva som
startat konflikten. Svaret
löd därefter från Nordkorea att ”Anledningen till
detta är att USA installerar en odemokratisk
fascist diktator på våran
södra hälft så ja det ser vi
som en ganska legitim anledning.” Efter detta svar
var talartiden slut och
USA hann inte få ställa sig
till svars.
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Rysslands resolution gick inte hem

Under onsdagen höll
delegationen Ryssland
sitt resolutionstal. De vill
bekämpa terrorismen
genom ett globalt samarbete och uppmanar
samtliga länder att inte
stå vid sidan och passivt
titta på.

IS med assistans och
material. I sina svar på
frågor från generalförsamlingen, konstaterade
USA att Rysslands goda
relationer till Iran gjorde
resolutionen ironisk och
nämnde därefter att Iran
är en av världens främsta
sponsorer till internationell terrorism.

Ryssland sa i sitt tal att
de är övertygade om att
hotet från terrorismen
kan tillintetgöras om
alla länder arbetar tillsammans. De vill att alla
länder ska bidra i kampen
mot terrorism och frågade generalförsamlingen
“Hur vill ni bli ihågkomna?”. Ryssland underströk
att de värdesätter handlingskraft.

Flera länder i generalförsamlingen var kritiska
mot det faktum att Ryssland drev frågan om att
stoppa terrorismen trots
att Ryssland själva har
utfört våldsamma handlingar mot Krim-halvön.

välkomnar Ryssland alla
medlemsstater att geI de operativa satserna
mensamt fastställa ett
i Ryssland resolution beavtal som bekämpar tertonas vikten av att samtrorism.
liga medlemsstater står
på samma sida i kampen
Delegationen Turkiet
mot terrorism. Dessutom
höll ett tal för Rysslands

resolution där de belyste
att de är överens med
Ryssland om att terrorism är ett akut problem.
Turkiet uppmanade generalförsamlingen att tänka
över Ryssland resolution.

Ettorna knegar på i sekretariatet

Alla ettor på samhällsprogrammet är med i
sekretariatet under FNrollspelet. Deras uppgift
är att dela ut lappar som
länder skickar sinsemellan samt att fördela
mickar. Alexander Bratt
och Lukas Fredholm,
som var med i onsdagens sekretariat, träffade
FN-Nytt för en intervju.

Vad är ditt intryck av
FN-rollspelet?
Alexander: “Det verkar
väldigt seriöst och lärorikt.”
Lukas: “De som är med
är kunniga i det de gör
och har verkligen pluggat på mycket. Man måste
ju vara på alerten på vad
som händer runt omkring.”
Vilket land skulle
du tycka var roligt att
spela?
Alexander: “Ett land
som man inte vet mycket
om så man slipper svara

på mycket frågor.”
Lukas: “Eller kanske
Syrien.”

Vad visste du om FNrollspelet sedan innan?
Alexander: “Ingenting.
För en vecka sedan fick
jag reda på att det fanns.”
Lukas: “Man har inte
fått så mycket information om det eftersom det
är första året.”
Hur var det att vara
sekretariatet?
Lukas: Det var roligt
men det kändes inte som
att länderna tog det så

USA höll ett tal mot
Ryssland resolution och
betonade att Ryssland
inte är pålitliga i frågan
om terrorism. De syftade bland annat på det
faktum att Ryssland har
försett terrorgruppen

Generalförsamlingen
valde att inte anta Ryssland resolution då omröstningen gav enkel
majoritet. Frågor om krig
och säkerhet kräver två
tredjedelars majoritet
enligt herr ordförande.

Fn-Nytt
på Youtube

seriöst med lapparna, så
därför fick man jobba lite
extra.

Är det svårt att hänga
med på vad som händer
på scenen?
Alexander: Ja, vi har inte
gått igenom så mycket
och därför fattar vi inte
allt, som t.ex. svåra begrepp.
Är ni taggade inför
nästa år när det är eran
tur?
Alexander: Ja.
Lukas: Ja, det verkar
intressant och roligt.

FN-NYTT finns också på en
Youtube-kanal FNNYTT där du
kan se intervjuer och överraskningar. I torsdagens upplaga
diskuterades åsikter angående
Rysslands resulution.
Missa inte detta avsnitt av FNNYTT
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Frankrike förklarar krig mot plasten

- Att förklara krig mot
plasten räcker inte.
Vi behöver omvandla
den franska ekonomin,
säger Brune Poirson,
statssekreterare under
Frankrikes minister för
ekologiskt skifte, till
Nyteknik.
Hållbar utveckling är
ett av de tre ämnen som
behandlas under FNrollspelet och Frankrike
är ett land som ligger i
framkant gällande världens plastkonsumtion.
Nedskräpningen av plast
har gått så långt att berget av plast som flyter
runt i stilla havet och är
känt under namnet ”the
Great Pacific Garbage
Patch”, hade vuxit sig så
stor under hösten förra
året att det täckte en yta
på 1,6 miljoner kvadratkilometer, en yta tre gånger
så stor som Frankrike. 80
procent av plasten i haven
har från början kastats
på land. Genom regn och
dagvatten flyter plasten
sedan ut i havet. Detta vill
Frankrike få ett stopp på.
Lösningen blir att sänka
priserna på återvunnen
plast med tio procent.

Priset på icke återvunnen
plast ska istället öka med
tio procent.
Redan idag är Frankrike
ett ledande land inom
miljömedvetenhet kring
plast, och de hoppas få
med sig fler länder. Idag
återvinner Frankrike
en fjärdedel av all plast
de använder. De förbjöd
plastpåsar i livsmedelsbutiker 2016 om plasten
inte var komposterbar
och 2018 beslutade EU
att förbjuda engångsartiklar av plast, så som
plastbestick, sugrör, muggar, tops m.m. Samtidigt
beräknar USA att deras
plastkonsumtion kommer
att öka de närmsta åren
och enligt PlasticsToday
kommer den globala
plastindustrin att uppnå
ett värde av 269,6 miljarder amerikanska dollar
till 2025. Främst är det
livsmedelsindustrin som
använder mer och mer
plastförpackningar världen över.
Plast innehåller monomerer vilka framställs av
råolja eller mineralolja
som inte är förnybara resurser. Dessa monomerer

är dessutom bevisade att
vara cancerframkallande,
reproduktionshämmande
och giftiga för vattenlevande organismer.
Frankrike likt andra
länder kring medelhavet
har haft stora problem
med nedskräpning på
stränderna av föremål
som flyter i land. Detta
påverkar inte bara turismen, det påverkar även
fiskeindustrin då plasten i
havet fastnar i redskapen.
Fiskarna misstar plasten

för mat och vi får i oss
mikroplasten när vi äter
fisken.
Målet att bli av med
plasten är egentligen bara
en mindre del i Frankrikes miljöreform, då det
stora fokuset ligger på att
halvera soptippsavfallet
till 2025 och få ner växthusgasutsläppen med
40% till 2030, jämfört
med hur det var 1990.
Något de tycker att andra
länder också bör prioritera.

Faktaruta
Visste du att:
Det kan ta 400 år för en
plastpåse att brytas ned.
8 miljoner ton plast hamnar i havet varje år.
Plastpåsen är en svensk
uppfinning.
2010 använde en europé
i genomsnitt 200 plastpåsar per år.
36,4 miljarder plastsugrör
förbrukar EU årligen. Det
skulle räcka fram och tillbaka till månen 10 gånger.

Terrorismen är dagens samhälle stora
skräck, det vi fruktar
mest och som kryper oss allt närmre i
vardagen. Enligt nätverket Orb Media så
lever vi i en historisk
hög nivå av terrorism
som dessvärre spridit
sig runt om i världen.
Dessutom ökar acceptansen för terror, vilket
vi är medvetna om.
Trots det så blundar
världens länder för de
kommande konsekvenserna och påföljderna
som terrorismen orsakar.
Det finns ingen tydlig
definition av begreppet
terrorism, varken fors-

karsamhället eller FN
har kunnat enas kring
begreppet. Därför har
många länder framställt
sina egna definitioner av
terrorism som utgår från
landets egna nationella
intressen. Men för att
försöka innesluta betydelsen av ordet i allmänhet skulle man kunna
förklara det som våldshandlingar, vilka är politiskt betingade och syftar
till att exempelvis tvinga
fram politiska förändringar i samhället genom att
bl.a. skapa rädsla och oro
bland befolkningen.
Enligt terrorforskaren
Gunilla Carlsson måste
terrorismen bekämpas
för att vi skall kunna röra

och uttrycka oss fritt och
dessutom för att slippa
känna oro för ens egen
och andras säkerhet.
Många tar öppenhet och
säkerhet för givet, andra
inte. Ändå berörs vi alla
av de förtryck, hot och
våld som pågår i olika
delar av världen.
Delegationen USA vill
uppmärksamma ämnet
i deras resolution under
FN-rollspelet 2019. Alla
tycks vara medvetna om
terrorismen, alla verkar
tycka det är dåligt, ändå
verkar så pass många
blunda för de hemskheter
som pågår världen över.
Varför finns inga aktiva
beslut eller åtgärder för
att stoppa problemen?

Delegationen USA är ute
efter att hitta en början
på lösningen.
År 2017 fanns det 10
900 terrorattacker runt
om i världen, vilket resulterade i mer än 26
400 dödsfall enligt Orb
Medias rapport. Trots att
antalet attacker minskat i konfliktzoner och
låginkomstländer så har
de regioner som oftast
anses rika och fredliga
ökat i antal. Ett modernt,
demokratiskt och öppet
samhälle är sårbart för
terrorism.

världen över. Länder med
pågående konflikter har
exempelvis mer militära och polisära insatser
medan norra Europa i
utsträckning har mer
förebyggande insatser i
form av handlingsplaner
mellan polis och exempelvis socialtjänst.
FN:s fredsfrämjande
insatser är en del av arbetet mot den internationella terrorismen. Enligt
regeringskansliet så är
FN:s arbete mot terrorism utifrån den globala
strategin och säkerhetsrådets resolutioner kärnan i det internationella
arbetet mot terror.

Den internationella terrorismen

Enligt Magnus Ranstorp, terrorforskare vid
försvarshögskolan, så
skiljer sig insatserna

