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Handbok för FN-rollspel
INLEDNING

2019 års FN-rollspel handlar om krigsförbrytelser i Irak/Syrien och konflikten Israel/Palestina och olika
frågor i olika utskott

I ett FN-rollspel är alla deltagare delegater i ett simulerat FN, i detta fall FN:s generalförsamling. Detta betyder att du inte längre är elev på Katedralskolan utan istället en diplomat från
ett specifikt land. Som diplomat skall du tillvarata ditt lands intressen och uppträda som just
en diplomat. Detta ställer inte bara krav på hur du uppträder utan ställer även krav på klädseln, du skall vara diplomatklädd i kostym alternativt kavaj och byxor (ej jeans)/dräkt och håret skall vara vårdat och långt hår uppsatt. Detta eftersom du skall ha ett utseende som inte
kan kränka någon kultur. Om du inte vill vara diplomatklädd kan du istället vara klädd i ditt
lands folkdräkt.
Att vara diplomat ställer naturligtvis andra krav än bara på klädseln. Du måste vara väl insatt i
ditt lands politik och i alla lägen företräda ditt lands åsikt och sätta dina personliga åsikter åt
sidan. Du skall dessutom försöka lägga din egen kulturella bakgrund åt sidan för att helt och
hållet gå in i den kultur som härskar i ditt land.
Så går ett FN-rollspel till
FN-rollspelet går till på samma sätt som ett möte i FN:s generalförsamling och i FN:s olika
utskott. Det innebär att man därför följer strikta regler. Det är viktigt att du känner till de regler som styr rollspelet. Läs därför denna skrift noggrant!
Varje land representeras av 2-4 delegater och arbetet bedrivs i olika typer av förhandlingar
och debatter så som formella debatter, resolutionsskrivande och informella möten. Rollspelet
består av såväl ett utskottsmöte som ett möte i FN:s generalförsamling.
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Handbok för FN-rollspel
MUNTLIGT
I rollspelet kommer du att delta i två olika möten. Den första dagen sitter du i möte i ett av de
FN-utskott som är representerade i rollspelet där en särskild fråga behandlas. Du representerar ditt land antingen själv eller tillsammans med de kamrater som är delegater för samma
land.
Den andra delen av rollspelet består av att du representerar ert land i Generalförsamlingen.
Här tas upp några av de frågor som har diskuterats i utskotten (resolutioner som röstats igenom i några av utskotten) och dessutom ytterligare en gemensam fråga.
Nedan står först information om hur utskottsmöten går till, alltså den första delen av rollspelet. Därefter kommer information om mötet i Generalförsamlingen.
Utskottsmöten
I början av varje möte i ett utskott genomförs ett namnupprop. Utskottsordföranden kommer
då att läsa upp alla länder i alfabetisk ordning och uppropad delegation svarar: ”Närvarande”
då dess landsnamn läses upp.
Utskotten behandlar en särskild fråga. En eller flera delegater representerar ett land i utskottet.
Delegaterna skall vara förberedda på att tala för och förhandla för sitt land i den fråga utskottet behandlar. I utskotten används inledningsfrasen ärade ordförande, ärade delegater. Stilen
på språket skall också vara formell när du talar. I ditt utskott kan också förekomma en särskild
avslutningsfras.
Ordföranden består av någon ur sekretariatet. Denne leder debatten och fördelar ordet mellan länderna.
För att alla som vill skall få möjlighet att tala görs det upp en talarlista. För att hamna på talarlistan räcker delegaterna upp sin landsskylt. Det är ordförande som håller ordning på talarlistan Man har inte rätt att yttra sig om man inte blivit tilldelad ordet av ordföranden.
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I de olika utskotten kan man presentera sin resolution och/eller reagera på det som sagt av
andra delegater när det gäller sakfrågan. Man kan också ha en procedurdebatt som bara innehåller debatt av procedurfrågor. Exempel på detta är begäran om omröstning i någon fråga,
begäran om streck i debatten eller begäran om ett tidsbestämt avbrott för att ägna sig åt lobbyverksamhet, d.v.s. ett informellt möte där delegaterna försöker hitta länder att samarbeta
med och försöker få stöd för sina åsikter.
För att en resolution skall kunna diskuteras och bli föremål för omröstning i ett utskott krävs
ett visst antal undertecknare. Antalet undertecknare varierar mellan de olika utskotten. Ordföranden i utskottet kan också ändra antalet undertecknare under sammanträdets gång. Som
undertecknare har man inga förpliktelser att rösta för den, utan undertecknandet innebär
bara att man önskar diskutera resolutionen i utskottet eller i generalförsamlingen.

Informella förhandlingar är viktiga för att söka stöd för sina åsikter

Informella möten
De informella mötena är mycket viktiga i rollspelet, här skapas många kontakter mellan delegationerna och det är här man når kompromisser och finner gemensamma lösningar! Man
kan försöka hitta samarbetspartners till den egna resolutionen eller bilda koalitioner inför
omröstningar. En god diplomat utnyttjar de informella mötena till att skapa kontakter och nå
överenskommelser som leder FN-rollspelet framåt.
Initiativ till informella möten
Vem som helst kan begära att den formella debatten avbryts - både i generalförsamlingen och
i ett utskott - för att ersättas av ett informellt möte, man måste dock förklara syfte och specificera en tidsangivelse. Omröstning krävs. En enkel majoritet av delegaterna måste rösta för ett
sådant möte. Om ordförande menar att ett möte inkräktar på den formella debatten kan de
avslå ett förslag från delegaterna.
Handbok i FN-rollspel
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Säkerhetsrådet
För säkerhetsrådet gäller särskilda röstningsregler. Mer om detta finns i den informationsfolder som de som skall sitta i säkerhetsrådet får. Ordförande i utskottet ger också vidare information.
Generalförsamlingen
I generalförsamlingen träffas alla länder och alla delegater för att tillsammans lösa en fråga.
I början av varje möte i generalförsamlingen genomförs ett namnupprop. Presidiet kommer
då att läsa upp alla länder i alfabetisk ordning och uppropad delegation svarar: ”Närvarande”
samt håller upp sin landsskylt då dess landsnamn läses upp.
Varje tal i generalförsamlingen måste inledas med en formell hälsning: ”Ärade generalsekreterare, ärade presidium och delegater” och måste avslutas med: ”Tack för er uppmärksamhet,
jag överlåter härmed ordet till presidiet.
Observera att bifallsyttringar såsom applåder inte är tillåtna i Generalförsamlingen, och att
delegaterna ska prata om sig själva och andra i tredje person.
Formella debatter i generalförsamlingen
Den formella debatten i generalförsamlingen leds av presidiet, det vill säga de elever som agerar ordförande/generalsekreterare och vice ordförande i rollspelet.
För att alla som vill skall få möjlighet att tala görs det upp en talarlista. För att hamna på talarlistan räcker delegaterna upp sin landskylt. Det är presidiet som håller ordning på talarlistan
och det är också presidiet som ger de olika delegaterna ordet. Man har inte rätt att yttra sig
om man inte blivit tilldelad ordet av presidiet.
I de formella debatterna kan man presentera sin resolution och/eller reagera på något som
sagts under inledningsanförandena. Denna form av debatt kallas innehållsdebatt eftersom
den handlar om sakfrågan. Men man kan också ha en procedurdebatt som bara innehåller debatt av procedurfrågor. Exempel på detta är begäran om omröstning i någon fråga, begäran
om streck i debatten eller begäran om ett tidsbestämt avbrott, en ajournering, för att ägna sig
åt förhandlingar.
Under de formella debatterna tillåts lappaskickande mellan länderna. Presidiet har rätt att läsa
lapparna och om missbruk förekommer kan presidiet stänga av lappaskickandet. När man
skickar lappar är det obligatoriskt att ange både avsändare och mottagare.
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Efter anförandet har delegation som omnämnts och utpekats i anförandet rätt till replik. Detta görs genom att delegationen håller upp sin namnskylt och säger ”replik” följt av delegationens namn.
Efter ett anförande i en resolutionsdebatt har presidiet möjlighet att tillfråga delegaten
huruvida han är öppen för frågor. Delegaten har rätt att svara ja eller nej på presidiets fråga.

Det finns medhjälpare som kan bära lappar mellan delegationerna

Informella möten
Under den formella debatten i generalförsamlingen kan delegaterna, efter bifallen begäran,
ha informella möten. Dessa fungerar precis som de informella mötena under utskottsförhandlingarna och delegaterna kan informellt diskutera utkast till resolutioner, resolutioner, tillägg
eller andra viktiga frågor. Ingen från presidiet leder mötet. Vem som helst kan begära att den
formella debatten avbryts för att ersättas av ett informellt möte, man måste dock förklara syfte
och specificera en tidsangivelse. Det är dock en omröstning som avgör om det blir möte eller
ej, en enkel majoritet av delegaterna måste rösta för ett sådant möte. Om presidiet anser att
ett möte inkräktar på den formella debatten kan de avslå ett förslag från delegaterna.
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Handbok för FN-rollspel
SKRIFTLIGT

Mycket av FN-rollspelet sker med skriftliga dokument

Policy papers
Ett policy paper skall innehålla delegationens inställning till sakfrågan, hur man uppfattar
situationen och hur man vill lösa problemet. Det skall skrivas ett policypaper till varje utskott
och till den gemensamma frågan i generalförsamlingen. Omfattningen får vara högst en A4.
Varje delegation skall lämna in sina policy paper senast den 18 november.
Resolutioner
Förslag på resolutioner i sakfrågan lämnas in till utskottsordföranden eller för den gemensamma frågan i generalförsamlingen till presidiet. För att resolutionen skall kunna diskuteras
och bli föremål för omröstning i ett utskott eller i generalförsamlingen krävs ett visst antal
undertecknare och sponsorer (presidiet kan ändra antalet undertecknare och sponsorer)
stödjer den. Att vara sponsor innebär att delegationen deltagit i att skriva resolutionen och
därför stödjer den och dess innehåll till fullo. Som sponsor måste man rösta för resolutionen
såvida den inte förändras avsevärt genom tillägg. Om man däremot är undertecknare av en
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resolution har man inga förpliktelser/åtaganden gentemot den utan vill bara att den skall diskuteras i generalförsamlingen.
Varje resolution måste lämnas både digitalt på ett mail och i pappersform, där samtliga sponsorer och undertecknare skrivit under. En resolution utan tillräckligt antal ”fysiska” underskrifter kommer inte att betraktas som giltig oavsett hur många namn som återfinns på den
digitala kopian. Varje inlämnad resolution måste presenteras muntligen av en delegation som
står som sponsor efter det att en skriftlig version lämnats in till presidiet. Ordförande/Presidiet ser till att alla delegationer får en kopia av resolutionen.
Varje delegation får i Generalförsamlingen sponsra max tre stycken resolutioner utöver de
som kommer från utskotten.
Utskottsordföranden/Presidiet får sätta deadlines för inlämnandet av resolutioner och får
även maximera antalet resolutioner som får lämnas in.
Så här skriver du en resolution
En resolution består av en enda mening där satserna delas upp med hjälp av kommatecken
och semikolon (Se exempel i slutet av häftet). Till formen skall en resolution se ut som följer:
• Överskrift som anger vad resolutionen handlar om, vilket FN-organ den läggs fram inför
och vilka delegationer som undertecknat och vilka som sponsrar resolutionen.
• Inledande satser som förklarar bakgrunden till och syftet med resolutionen. Här hänvisas
till artiklar i FN-stadgan som kan ge stöd liksom tidigare resolutioner i frågan.
• Operativa satser som beskriver resolutionens målsättningar, d v s vad man vill åstadkomma.
Man tar upp specifika åtgärder som kan vidtas för att lösa de problem man angivit i de inledande satserna.
Förslag på uttryck att använda i de inledande satserna:
Med godkännande av

Orolig över

Med trovärdighet för

Med säkerhet på

Efter begrundandet av

Hållande i minnet

Efter förkunnandet av

Väldigt angelägen

Djupt medveten

Djupt övertygad

Djupt upprörd

Med djup beklagan
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Med önskan om

Med understrykande av

Med förväntan på

Med uppskattning för

Tillfredsställande nog

Fullbordande av

Fullt medveten om

Med högsta beredskap

Med fullt förtroende för

Med vägledning av

Efter införande av

Efter övervägande

Efter vidare övervägande

Efter att ha beaktat

Efter genomförd undersökning

Efter granskning av

Efter att ha hört

Efter mottagande av

Med beklagande

Med största oro

Vidare

Med godkännande av

Med uppmärksamhet på

Med förståelse för

Återbekräftar

Erkänner

Med hänvisning till

Med strävan efter

Med uppskattning

Med glädje emottages

Intyga
Förslag på verb att använda i de operativa satserna:
Godtager

Försäkrar

Godkänner

Berättigar

Åberopar

Anmodar

Fördömer

Gratulerar

Bekräftar

Betraktar

Fastslår

Beklagar

Uppmärksammar

Betonar

Uppmuntrar

Medgiver

Uttrycker uppskattning Anmodar

Kungör

Påminner

Föreslår

Beklagar

Förfrågar

Konstaterar

Bekräftar på nytt

Fördömer starkt Förlitar sig på
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Vidarebefordrar

Uttrycker förtroende

Begränsningar
En resolution får maximalt ha 20 stycken inledande och operativa satser. Denna begränsning
kan ändras av presidiet. Presidiet kan också underkänna resolutioner som har ett för vagt innehåll eller som innehåller uppenbara motsättningar.
Tillägg
Allteftersom förhandlingarna fortskrider under rollspelet kommer resolutioner att förändras
genom tillägg. Dessa tillägg följer den ursprungliga resolutionen men kan ge nya infallsvinklar och/eller förslag. Tillägg som stöds av alla sponsorer till den ursprungliga resolutionen anses som vänskapligt. Ett sådant tillägg behöver inte röstas om utan kan läggas till direkt
i resolutionen.
Tillägg som däremot inte stöds av alla sponsorer till den ursprungliga resolutionen anses fientligt och blir därför föremål för en omröstning i generalförsamlingen.
Tillägg måste stödjas av fem delegationer (presidiet kan ändra kravet på antalet stödjande delegationer) inklusive den delegation som förslår tillägget.
Varje inlämnat tillägg måste presenteras muntligen av en delegation som stött tillägget efter
det att en skriftlig version lämnats in till presidiet. Presidiet ser till att alla delegationer blir
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bekanta med tillägget. Presidiet får sätta deadlines för inlämnandet av tillägg. Presidiet får
även maximera antalet tillägg som får lämnas in.

Handbok för FN-rollspel
PROCEDURFRÅGOR
Procedurfrågor är frågor som inte rör innehållet i frågan utan formerna och uppträdande av
delegaterna. Det kan handla om att sätta streck i debatten, stänga talarlistan eller om att man
vill rösta i en innehållsfråga. Vissa krav har företräde framför andra i följande ordning:

Du måste meddela sekretariatet att ditt land önskar ordet i en procedurfråga

1. Ajournera mötet
2. Avsluta mötet
3. Stänga debatten
4. Avsluta debatten
5. Informella möten
I procedurfrågor röstar man då någon delegat så kräver och har fått stöd från en annan delegation. Omröstning i utskotten sker med enkel majoritet och handuppräckning.
Ajournering eller avslutande av mötet
Delegaterna får föreslå detta när som helst. En sådan begäran skall debatteras av maximalt två
stödjande delegationer och två opponerande delegationer innan omröstning sker. Det krävs
enkel majoritet för att förslaget skall gå igenom. Presidiet kan dock avslå ett sådant förslag om
det skulle hindra Generalförsamlingen från att färdigställa sitt arbete
Handbok i FN-rollspel
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Stänga debatten eller avsluta debatten
En delegat kan begära att stänga talarlistan eller avsluta debatten när som helst under en debatt. Två delegationer kan tala för en sådan begäran och två tala emot den. För att förslaget
skall godkännas krävs enkel majoritet i Generalförsamlingen. Om förslaget att avsluta debatten godkänns kommer en omedelbar omröstning av alla inlämnade resolutioner och tillägg att
ske.
Informella möten
Förslag om informella möten är möjliga när helst Generalförsamlingen är samlad. Den delegation som föreslår detta måste kortfattat förklara syftet och specificera tidsåtgång. Förslaget
är inte föremål för debatt utan omröstning sker genast. Det krävs enkel majoritet för att förslaget skall gå igenom. Presidiet kan avslå ett sådant förslag om de anser att det är ett hinder
för arbetet.
Stänga talarlistan
Alla delegationer kan föreslå att talarlistan skall stängas, d v s inga fler delegationer kommer
att tillföras på talarlistan. Förslaget är föremål för debatt av maximalt två delegater för och två
delegater emot. Omröstningen i Generalförsamlingen kräver en enkel majoritet för att förslaget skall gå igenom. Presidiet kan avslå ett sådant förslag om de anser att det är ett hinder för
arbetet.
Förändring av talartiden
Varje delegat kan kräva att tiden för tal ändras genom att ange sina skäl och en ny tid. Förslaget kan debatteras av maximalt två delegater för och två delegater emot förslaget. Det krävs
enkel majoritet för att förslaget skall gå igenom.
Förslag om omröstning med namnupprop
Innan omröstning om en resolution eller ett tillägg kan varje delegat kräva att en omröstning
med namnupprop skall genomföras. Det krävs ingen omröstning för att förslaget skall gå igenom. Det krävs dock att åtminstone en annan delegation stödjer förslaget.
Sekretariatet kan också på egen hand besluta om att en omröstning ska ske genom namnupprop.
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Allmän ordningsfråga
Under debatt i Generalförsamlingen kan varje delegat resa en ordningsfråga för att påpeka att
reglerna inte följs. En ordningsfråga kan aldrig bli föremål för debatt utan det är presidiet som
avgör frågan. Inga nya ordningsfrågor får anmälas innan presidiet har fattat ett beslut i den
pågående ordningsfrågan. Presidiet kan avvisa ordningsfrågor som onödigt hindrar arbetet
eller är felaktiga. Ett sådant beslut går inte att överklaga. Allmän ordningsfråga anmäls när
delegat i talarstolen talat klart.
Personlig ordningsfråga
Personlig ordningsfråga får väckas då en delegat anser att en situation försvårar arbetet i generalförsamlingen. Denna begäran får avbryta annan talare bara då delegat inte kan höra talaren, i andra fall måste delegaten vänta tills talet är slut.
Personlig ordningsfråga angående andra delegationers klädsel, eller andra liknande saker,
ska inte väckas under den formella debatten. Om en delegat känner sig obehaglig till mods på
grund av sådana omständigheter kan en lapp skickas till presidiet.
Adressering till delegat
Vid en allmän ordningsfråga eller personlig ordningsfråga, är det viktigt att du tilltalar delegaten korrekt. Starta med att säga ärade delegat från (landet tillhörande delegaten), som sedan
följs av din ordnings- eller personliga ordningsfråga.
Informationsfråga
När debatt pågår kan varje delegat resa en informationsfråga för att begära ett förtydligande
från presidiet. En informationsfråga får aldrig avbryta ett tal.
Utvisning av delegater
Då en delegation kränker en annan delegation eller vid annat oacceptabelt beteende kan delegat eller delegation utvisas ur salen.
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Handbok för FN-rollspel
OMRÖSTNINGAR
Omröstningar i utskotten och Generalförsamlingen följer samma regler:
Varje delegation har var sin röst. Omröstningar kan handla om både procedurfrågor och innehållsfrågor (resolutioner). När en resolution debatterats färdigt, tiden för debatt gått ut
eller någon delegation så begär sker omröstning i innehållsfråga. När presidiet har förklarat
omröstningen igång får ingen delegat störa omröstningen. I procedurfrågor sker omröstningen genom att delegationerna håller upp sin namnskylt. Omröstningar om resolutioner
och tillägg sker med namnupprop om presidiet inte bestämmer annat.
Vid en omröstning med namnupprop läser presidiet upp länderna i alfabetisk ordning och
delegationerna avger sin röst muntligt då dess namn läses upp. I första omgången kan delegationerna rösta: ”Ja”, ”Nej”, ”Avstår” och ”Avvakta”. Delegation som sagt ”Avvakta” i första
omgången måste rösta antingen ja eller nej i andra omgången.
När en resolution är föremål för omröstning skall man först rösta om eventuella tillägg. Om
det finns två eller flera tillägg skall Generalförsamlingen först rösta om det tillägg som lämnades in först och sedan det som lämnades in som nummer två och så vidare. Endast tillägg som
lägger till, drar ifrån eller delvis förändrar innehållet i den ursprungliga resolutionen tas upp
till omröstning.
Omprövning av en resolution som redan antagits eller förkastats är möjlig om en sådan begäran stöds av två tredjedels majoritet i Generalförsamlingen. Innan omröstning sker kan begäran debatteras av maximalt två delegationer för och två delegationer emot.
En resolution kan dras tillbaka innan omröstning av dess sponsorer. En resolution som fått
tillägg kan däremot inte dras tillbaka.
För att en resolution eller ett tillägg skall antas krävs enkel majoritet i både i ett utskott och i
Generalförsamlingen.
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Handbok för FN-rollspel
EXEMPEL PÅ RESOLUTION
Generalförsamlingen
Åtgärder för att stoppa pågående konflikten i D.R. Kongo
Med djupt beklagande att konflikten späs på av internationella aktörer som beväpnar de stridande parterna i konflikten,
Orolig över HIV/AIDS snabba spridning i D.R. Kongo och omkringliggande länder, åtgärder krävs,
Orolig över bruket av barnsoldater och bortförandet av minderåriga,
Djupt bekymrad över de flyktingproblem som konflikten orsakat,
Erkänner D.R. Kongos rätt till oberoende styre,
Medveten om att Angolas inre säkerhet, statssystem och säkerhetspolitiska styrka är av den art
att de kan vara en viktig part i lösningen av denna konflikt,
Vidare försäkrar vi vår egen villighet att ta del i denna ytterst prekära situation,

1. Åberopar att FN: uppmanar de internationella vapenexportörerna att sluta med deras export;
2. Åberopar totalt vapenembargo;
3. Uppmanar till att fler FN-observatörer sänds till regionen;
4. Betonar att en väpnad styrka av tillräcklig storlek införs för skydd av FN-observatörer;
5. Föreslår att denna väpnade operation leds av ett befäl från en större mängd länder. Detta
befäl måste bestå av representanter från USA, Belgien, Angola och Frankrike. Detta
p.g.a. deras historiska inblandning och internationella roll;
6. Anmodar att de väpnade styrkornas sammansättning skall ha sin tonvikt på USA, D.R.
Kongo och Angola. Detta p.g.a. deras särdeles stora historiska inblandning och internationella roll;
7. Föreslår nyval när stabilitet har uppnåtts;
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8. Uppmuntrar oppositionella grupper att bilda partier för framtida demokratiska val;
9. Fastslår att det behövs internationella aktörer med väl fungerande och stark stat om målet
skall kunna uppnås;
10. Föreslår att väl valda internationella aktörer fungerar som rådgivare och stöd för den
Kongolesiska regeringen i deras statsuppbyggnad. Dessa bör stanna två år efter att tillräcklig stabilitet uppnås;
11. Betonar att om problemet med HIV/AIDS skall lösas måste en stark statsmakt byggas
upp;
12. Uppmuntrar världssamfundet att vara delaktiga i processen;
13. Uppmuntrar humanitära insatser i form av flyktingläger och ekonomiskt stöd till mottagande regioner, samt för att motverka spridningen av HIV/AIDS;
14. Bekräftar tidigare ingångna avtal och kräver att dessa följs, i synnerhet Lusakaöverenskommelsen;
15. Föreslår en konferens där riktlinjerna för omnämnda avtal specificeras och avklaras, för
att underlätta praktiserandet av avtalen;
16. Bekräftar på nytt dessa och stödjer ekonomiska embargon mot parter som bryter mot
dessa;
17. Konstaterar att om problemet med barnsoldater skall lösas måste inblandade parter ta sitt
ansvar;
18. Konstaterar vikten av uppbyggnad av infrastruktur, t.ex. vägar och telenät och därmed
öka arbetstillfällen och underlätta demokratiseringsprocessen;
19. Fördömer starkt de kidnappningar som utförs av olika parter i området samt uppmanar
FN att undersöka dessa.
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