
 

Konsten att kartlägga ett land 

Ett viktigt första i din förberedelse inför ett FN-rollspel är att ta reda på viktig 
basfakta om det land du ska företräda. Det kan kännas mastigt men är inte så svårt 
om du vet var du ska leta.  

Fem frågor du alltid bör ställa 

1. Basfakta om landet? Sammanfatta kort ditt land när det gäller till exempel: 
Fattigdom/rikedom, krig/fred, naturtillgångar, folkgrupper, språk, 
demokrati/diktatur, stormakt/ mindre land, religion, 
biståndsgivare/mottagare, ekonomisk tillväxt, terrorism, interna oroligheter. 
 

2. Till vilken grupp hör landet? Några av de viktigare är: EU, 77-gruppen 
(utvecklingsländer + Kina), Arabförbundet, OAU (Afrikanska 
enhetsorganisationen), AOSIS (små önationer), ASEAN (Association of North 
East Asian Nations). 
 

3. Har landet någon speciell politisk position? Medlem i säkerhetsrådet, 
permanent plats i säkerhetsrådet, ordförande i EU, OAU eller i 77-gruppen etc. 
 

4. Befinner sig landet i en speciell situation? Konflikt, övergång till 
demokrati, terrorism, ockupation, sanktioner, minoritetsgrupper som vill ha 
självständighet etc. 
 

5. Vilka tio händelser har präglat utrikespolitiken de senaste 20 åren? 

Samarbete mellan länder 
Ett land driver sällan en fråga ensam i FN. Detta har flera orsaker, men framför allt 
för att det är svårt att få igenom sin vilja på egen hand. Det finns ett undantag. USA 
är förmodligen det enda land som har styrkan, pengarna och makten att driva en 
egen politik i FN. De andra länderna har organiserat sig mer eller mindre formellt 
med andra likasinnade länder. Ofta handlar det om att man har gemensamma 
intressen. I ett FN-rollspel är det oerhört viktigt att samarbeta med de länder som 
delar de intressen som ditt land har.  

Landets politik 
Kartlägg ditt lands politik i de frågor som ska tas upp på FN-rollspelet. Du bör leta 
efter olika uttalanden eller gemensamma dokument för den ev grupp som landet 
tillhör. Se länkar nedan. 

Länders FN-delegationer 
Många länder har en egen FN-hemsida där deras FN-delegation presenterar landets 
agerande och ståndpunkter i FN-frågor. Där kan du bland annat hitta uttalanden 
(statements) och tal som hjälper dig att få en uppfattning om hur ditt lands politik.  
Här kan du hitta delegationernas hemsidor 

http://www.un.org/en/members/


Länders tal under General Debate 
Varje höst öppnar generalförsamlingens arbete med en General Debate där varje 
land håller ett tal som presenterar landets politik i FN. Talet anger ofta vilka frågor 
landet tycker är viktiga och deras ståndpunkter. Dessutom får man en bra inblick i 
vilken ton ett land bör anlägga under spelets gång. 
Här hittar du tal från General Debate  

Information om länder 

Det finns enormt mycket information på internet. Här har vi samlat några 
användbara länkar. 

 Globalis.se 
 Utrikespolitiska institutet (UI) 
 Nations on-line 
 CIA World Fact book 
 The Economist- kortfakta om länder 
 Country watch 
 Regeringar på webben 

Grupper av länder 
EU 

G77 

Arabförbundet 
AOSIS  
AU  

Europa 
Europarådet 

Nato 

OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) 

Asien 
South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 

Organization of the Islamic Conference (OIC) 

Amerika och övriga västländer 
The Organization of American States (OAS) 

North American Free Trade Agreement (NAFTA) 

The Caribbean Community and Common Market (CARICOM) 

Afrika 
African Development Bank 

The Economic Community of West African States 

Southern Africa Development Community 

 

http://gadebate.un.org/
http://www.globalis.se/
http://www.ui.se/
http://www.nationsonline.org/oneworld
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
http://www.economist.com/countries
http://www.countrywatch.com/
http://www.gksoft.com/govt
http://europa.eu/index_sv.htm
http://www.g77.org/
http://www.arableagueonline.org/
http://aosis.org/
http://www.au.int/
http://www.coe.int/
http://www.nato.int/
http://www.osce.org/
http://www.saarc-sec.org/
http://www.apec.org/
http://www.oic-un.org/
http://www.oas.org/
http://www.nafta-sec-alena.org/
http://www.caricom.org/
http://www.afdb.org/
http://www.ecowas.int/
http://www.sadc.int/

