Introduktion til MUN
Hvad er MUN?
MUN står for Model United Nations og er en simulering af de forskellige organer i FN. På
Summer Camp 2019 vil det være med fokus på klima og miljø i tre forskellige komiteer. For
hver komite er der udarbejdet en Studyguide som beskriver de spørgsmål, I som komite skal
adressere og finde frem til en løsning på. Sammen med Studyguiden vil I også finde en
række Position Papers. Position Papers er skrevet specifikt til situation og forsøger så
præcist som muligt at definere et givent lands position og holdning til det emne som skal
diskuteres i komiteen. De skal dog ikke ses som definitive og det er således helt tilladt, og
der opfordres til, at man går ud over position papers og finder yderligere information om sit
lands holdning til emnet. Det skal dog bemærkes, at hvis man finder data som modsiger
Studyguiden, vil det være op til tutoren, som leder komiteen, hvorvidt det vil blive tilladt at
anvende i komiteerne, da alle deltagere skal have det samme informationsgrundlag for
arbejdet. Dette skal ikke læses som om, at man ikke må finde nye data, da det jo altid er
godt at have tal, der støtter sine påstande, således man undgår alternative fakta.

Hvordan kommer det til at foregå?
Inden campen starter vil alle deltagere blive tildelt et land, som de skal repræsentere.
Forberedelsen til MUN er todelt: Søndag eftermiddag vil i blivew introduceret til MUN, hvad
det er, hvad det skal ende ud i, og hvordan man navigerer igennem dagen. Anden del af
forberedelsen ligger som 1 time om formiddagen for ens MUN dag, hvor man mødes med
sin delegation og forbereder sig sammen. Denne forberedelse vil inkludere at skrive en 90
sekunders åbningstale der introducerer de andre lande til ens eget lands holdning og
argumenterer for denne holdning. Desuden kan man benytte sin opening speech til at
komme med et løsningsforslag eller sætte fokus på en alternativ tolkning af problemet. Man
har 90 sekunder til at holde talen, hvor man ikke vil blive afbrudt, så man kan også benytte
tiden til at stikke til de lande, som man ikke er enige med. Man kan dog exceptionelt blive
afbrudt hvis ens tale ikke holder sig inden for hvad der kan klassificeres som diplomatisk
opførsel.
Når komiteerne samles, starter dagen med en kort introduktion fra den tutor, som skal lede
komiteen. I komiteerne er der dresscode: formal business attire. Komiteens møde starter
med et roll call, hvorefter de forberedte opening speeches afholdes i alfabetisk orden.
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Herefter vil de formelle diskussioner begynde, i overensstemmelse med de vedlagte Rules
of Procedure. Hvordan de formelle diskussioner forløber afhænger af jeres involvering, og
hvordan i bruger de forskellige diskussionsformer: Speakers list, moderated caucus og
unmoderated caucus. Standarden er Speakers list. Her holder man taler af max 90

sekunders varighed om hele det emne som komiteen debatterer. Rækkefølgen sættes
frivilligt, afhængigt af hvem der melder sig. Når der er gået et stykke tid med speakers list,
bliver der som regel brug for et unmoderated caucus. Her har man lov til at forlade lokalet for
at danne alliancer eller diskutere i mindre grupper under mindre formelle rammer. Et
unmoderated caucus er tidsbestemt og ikke en pause. Når tiden er gået startes et roll call
igen, og man går tilbage til speakers list. Hvis man ønsker at diskutere en mindre del af
emnet, i en højere hastighed, kan man gå til et moderated caucus. Her specificeres et emne,
en samlet varighed og en maxtid for talerne.

Hvad skal det ende ud i?
Målet med diskussionerne i komiteerne er at vedtage en resolution, som løser problemet
som komiteen adresserer. En resolution er et dokument som udstikker en ønsket retning,
befaler parterne til at agere på en bestemt måde, specificerer en målsætning for national
lovgivning eller i enkelte tilfælde autoriserer en international militær intervention. Der er dog
nogle begrænsninger for, hvad de forskellige komiteer har mandat til at vedtage. FN’s
Sikkerhedsråd er det eneste råd, som har mandat til at påtvinge et land en handling og som
har mandat til at autorisere en militær intervention.
En FN resolution har et meget fast format, som man kan se i bilag 1. Resolutionen består af
to dele: preambulatory clauses og operative clauses.
De Preambulatory Clauses er en specificering af, hvad komiteen adresserer, dvs hvilke
handlinger, som har forårsaget rådets indkaldelse. Præamblen kan ikke ændres(dvs. man
kan ikke tilføje en amendment), når en resolution er blevet fremlagt, og man behøver derfor
ikke lægge stor vægt på denne.
De Operative Clauses er der, man skriver, hvad man vil gøre for at løse problemet. Det er
her, der skal debatteres løsningsforslag, og det er disse som der kan stilles ændringsforslag
til (amendments). En operative clause nummereres og indledes med en af de operative
fraser som også er vedlagt som bilag 2.
Før man kan få vedtaget en resolution skal den introduceres for komiteen. En resolution kan
kun introduceres, hvis man har 1/5 af komiteen til at være signatories på resolutionen. Hvis
man har skrevet en resolution sammen en eller flere medlemsstater, står man på som
sponsors. Hvis man er signatory på en resolution betyder det ikke, at man støtter den i sin
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fulde form, men mere at man er klar på at få den debatteret i komiteen og stille
ændringsforslag til den.
Når en resolution er blevet skrevet, skal den sendes til ens committee director som
godkender layoutet og deler den med komiteen. Herefter vil man ofte holde et moderated
caucus for at diskutere resolutionen. Herefter kan man stille ændringsforslag (amendments)
til de operative clauses, men altså ikke til de preambulatory clauses. En amendment skal
også sendes til ens committee director og godkendes, før den kan introduceres til komiteen.
Man kan ikke komme med en amendment til en amendment, men man kan derimod
argumentere imod den i komiteen. Hvis en amendment fremsættes og støttes af alle
resolutionens sponsorer, er det en Friendly amendment og bliver dermed accepteret uden
afstemning. Alle andre amendments skal stemmes ind i resolutionen af komiteen.

Tjekliste:
Inden du mødes til MUN forberedelse skal du:
●

Vide hvilken komite du sidder i og hvilket land du skal repræsentere

●

Have læst komiteens studyguide og dit lands position paper

Inden I samles i komiteen skal du:
●

Have læst Rules of Procedure

●

Have skrevet en opening speech

●

Opfylde dresscoden
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Bilag 1: FN’s Sikkerhedsråds resolution 2345, angående situationen i Nordkorea.
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Bilag 2: operative fraser til at indlede Operative Clauses
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