
 

 

Sveriges plats i säkerhetsrådet 

Under år 2017-2018 har Sverige en plats i FN:s säkerhetsråd. Med anledning av detta gör 

Svenska FN-förbundet en särskild satsning på aktiviteter kopplade till säkerhetsrådet med stöd 

av Utrikesdepartementet (UD). UD har visat ett särskilt intresse för ungdomars åsikter om 

Sveriges arbete i säkerhetsrådet. Därför vill vi på Svenska FN-förbundet samla åsikter från så 

många ungdomar som möjligt och lämna över åsikterna till UD. Vi hoppas att ni vill vara med 

i det arbetet och visa vad ni tycker är viktigt!  

 

Diskutera! 

Börja med att läsa faktabladet ”FN-Fakta” om säkerhetsrådet. Diskutera sedan frågorna nedan 

i grupper med ca 5 personer i varje grupp. Utse en person som tar anteckningar och skriver 

ner de viktigaste punkterna ni kommer fram till för varje fråga.   

 

- Varför är säkerhetsrådet viktigt? 

 

- Vilka brister finns det hos säkerhetsrådet enligt er? 

 

- Hur tycker ni att man skulle kunna göra säkerhetsrådet bättre? 

 

- Vilka frågor eller ämnen tycker ni att Sverige borde fokusera på under sin 

mandatperiod i säkerhetsrådet? Motivera gärna! 

 

När ni har sammanfattat de viktigaste sakerna ni kommit fram till på varje fråga lämnar ni in 

era anteckningar till er lärare som skickar dem till oss på Svenska FN-förbundet. Varje FN-

skola har möjlighet att välja ut en elev som får följa med på besöket hos UD i Stockholm den 

14 december. Eleven väljs ut av sin lärare. Skicka in era anteckningar och namn på den 

elev som ska följa med senast tisdagen den 28 november till iris.edelstam@fn.se. Svenska 

FN-förbundet står för resa till och från Stockholm, samt lunch. Endast FN-skolor har 

möjlighet att låta en elev delta på besöket hos UD.  

 

Om ni har frågor eller vill veta mer om Sveriges plats i säkerhetsrådet kan ni kontakta Viktor 

Sundman, viktor.sundman@fn.se, eller Iris Edelstam, iris.edelstam@fn.se.  

 

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/04/1-17-FNs-s%C3%A4kerhetsr%C3%A5d-1.pdf
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