
Bilag 6 - At formidle viden i form af et jobopslag om, hvad det vil sige at være FN’s generalsekretær  

 

Med udgangspunkt i de efterfølgende tekster laver en - to grupper hver sit forslag til et opslag på 
jobportalen og en ansøgning om jobbet som FN’s generalsekretær. 

aevastation and fend  

António Guterres fra Portugal, De Forenede Nationers niende generalsekretær, tiltrådte den 1. 
januar 2017 og medtager mange års erfaring fra både den portugisiske regering og fra den globale 
scene.  
Efter at have været vidne til lidelserne hos de mest sårbare mennesker på jorden; i flygtningelejre 
og i krigszoner, er generalsekretæren fast besluttet på at gøre menneskelig værdighed til kernen i 
sit arbejde og at tjene som fredsmægler, brobygger og fortaler for reform og innovation. Læs evt. 
mere på UNRICs hjemmeside  
 Se evt. også   Generalsekretærens officielle hjemmeside   
 
 

https://unric.org/da/de-forenede-nationers-generalsekretaer/
https://unric.org/da/de-forenede-nationers-generalsekretaer/
https://www.un.org/sg/en


Tidligere generalsekretærer wo… We need to respond with unity and solidarity. — 
ANTÓNIO 

 

Hvad er generalsekretærens opgaver?  
FN’s generalsekretær bliver udnævnt af FN’s generalforsamling på FN’s sikkerhedsråds anbefaling. 
Generalsekretæren vælges for en femårsperiode, og kan genvælges én gang. Nordmanden Trygve 
Lie var FN’s første generalsekretær. Han kaldte stillingen som FN’s øverste chef for verdens 
vanskeligste job. Efter ham er otte andre blevet sat på prøve i det «umulige» job. 

 
 
Jobbet som generalsekretær går på omgang mellem verdensregionerne. Der er ingen nedskrevet 
regel om dette, men det har været praktiseret de sidste 25 år. For eksempel blev burmesiske U 
Thant efterfulgt af østrigske Kurt Waldheim, som blev afløst af latinamerikaneren Javier Perez de 
Cuellar. Siden 2017 har António Guterres siddet på posten.  



Fredsmægling og præventivt diplomati er en af Generalsekretærens vigtigste opgaver. Med 
præventivt diplomati menes alt det, generalsekretæren gør for at hindre at konflikter og 
stridigheder opstår, udvikler eller spreder sig.  
Nogle gange vil resultatet af generalsekretærens mægling eller lobbyarbejde være at problemer 
løses, inden det bliver nødvendigt at sende dem til diskussion i Generalforsamlingen eller 
Sikkerhedsrådet.  
Af og til kan generalsekretærens mægling nemlig forhindre at et problem udvikler sig til en åben 
konflikt, og det er også sommetider muligt for generalsekretæren eller en af hans særligt udsendte 
at bringe parterne sammen efter en konflikt opstår. 

Generalsekretæren har en særlig vigtig rolle i gennemføringen af FN’s fredsoperationer. Dette 
skyldes, at det er Generalsekretæren som sammen med FN-sekretariatet organiserer mange af 
fredsoperationerne i felten, og som beder medlemslande om at bidrage med militært og civilt 
personale efter Sikkerhedsrådets beslutning om at igangsætte operationerne.  
Generalsekretæren skal også gøre Sikkerhedsrådet opmærksom på enhver konflikt, som han føler 
kan true freden, og han har også myndighed til at foreslå sager til diskussion i Generalforsamlingen 
eller et hvilket som helst andet FN-organ. 

  


