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Att förbereda rollspelet
Sju steg som förbereder dig inför Katedralskolans FN-rollspel om Afghanistan
PRAKTISKA TIPS

Bilder från tidigare FN-rollspel

Nedan följer tips för hur du bäst förbereder dig inför vinterns FN-rollspel. En viktig utgångspunkt är FN-rollspelets hemsida:
http://web.me.com/hakan_danielsson/Rollspel_2009/Startsida.html
Där finns det många bra länkar som inte tas upp nedan. Använd dig av dem!
1. Bekanta dig med det land du representerar
Du behöver få en uppfattning om landets styrelse, nutidshistoria, ekonomi och aktuell statistik. Det finns en uppsjö källor att använda sig av för att kunna bekanta sig med sitt land, bl a
www.landguiden.nu
2. Samla bakgrundsinformation om FN
För att vara framgångsrik i FN-rollspelet krävs en förståelse för FN:s organisation, däribland
dess struktur och procedurregler. Du kan utgå från Kattes handbok i FN- rollspel när det gäller procedurregler för själva FN-rollspelet. Mer information om FN finns på bl a www.un.org
och www.fn.se

3. Samla bakgrundsinformation om den aktuella frågan
Du måste veta mycket om den aktuella frågan och hur diskussionen i FN går i denna fråga
samt hur ditt land ställer sig. Leta i artikeldatabaserna som du kommer åt via Kattes biblioteks hemsida. Ta del av FN:s arbete på deras hemsida www.un.org Där kan du bl a leta bland
resolutioner och pressreleaser. Det kan även vara en bra idé att kolla i The United Nations
Yearbook.

4. Läs tal hållna i FN av ländernas representationer
Tal och ståndpunkter i möten i FN:s huvudorgan är viktiga källor för att formulera ett position paper för ditt land. Sök på www.un.org
5. Läs Policy Statements från landets politiska ledarskap
Detta är viktigt för att kunna sätta sig in i sitt lands politik i den aktuella frågan. Leta efter officiella uttalanden från ditt lands utrikesminister och brev till generalsekreteraren i den aktuella frågan från statschefer och utrikesministrar. Sök t ex på ditt lands officiella hemsida och
på www.un.org
6. Studera resolutionstexter stödda av ditt land
Det är intressant att studera resolutionstexter av flera anledningar. De är intressanta som
mallar eftersom ni skall skriva resolutioner i den aktuella frågan. Men de är också intressanta
för sitt innehålls skull, ni kan se hur ert land tänkt i den aktuella frågan. Sök på www.un.org
bland resolutioner och pressreleaser. Biblioteket har också gjort en instruktion om hur man
via databaser får reda på vilka resolutioner som har stötts av det land man ska representera.
Denna instruktion finns på rollspelets länksida. (Det går oftast snabbare än att klicka sig fram
på FN.s hemsida)

7. Utveckla en förståelse för ditt lands röstningsmönster
Det är viktigt att du känner till hur ditt land brukar rösta i FN. Information om detta hittar du
på www.un.org klicka dig fram till resolutionerna. Du kan också använda dig av bibliotekets
instruktion (se punkt 6).

