
Gruppe 1b - At undgå nye krige 
 

 
FN's fredsbevarende styrker fra UNMOGIP observerer forholdene på den så- 

kaldte kontrollinjen mellem Indien og Pakistan. Foto: UN Photo/Evan Schneider 

 

Til gruppe 1b 
 
Velkommen til temaet FN’s arbejde for at undgå nye krige, som I har valgt at fokusere på i jeres 

gruppe. 

FN blev etableret, da 2. verdenskrig var slut for at sikre international fred. At undgå nye krige blev 

derfor hovedopgaven for FN. 

 

Formålet med jeres mission er, at I undersøger 

1. hvilke muligheder FN har, hvis en konflikt foregår internt i et land 

2. hvad FN mener med udtrykket Responsibility to protect – ansvar for at beskytte 

3. hvad FN kan gøre for at forsone parterne, når en konflikt er afsluttet 

4. hvilken rolle kvinder spiller i forbindelse med at sikre fred og sikkerhed 

5. og finder gode konkrete eksempler på, hvordan FN’s fredsbevarende arbejde gør en 

forskel  

6. og formidler jeres viden til forskellige målgrupper på en spændende og engagerende 

måde i form af et bidrag til klassens samlede kampagne 

 

Forslag til arbejdsdeling 

I kan evt. dele arbejdet mellem jer i gruppen, så den ene halvdel arbejder med spørgsmål 1, 2 og 5 

og den anden med spørgsmål 3, 4 og 5.   



Afslutningsvis præsenterer I jeres resultater for hinanden og diskuterer form og indhold på jeres 

bidrag til kampagnen. 

 

Forslag til kilder I kan benytte jer af 
 
Kilde 1 

 

PÅ Globalis – Fred og sikkerhed kan I bl.a. finde ud af,  hvordan FN arbejder, hvis en konflikt 
foregår internt i et land og hvilken rolle kvinder spiller i forbindelse med at skabe fred og sikkerhed 
 
 

Kilde 2 

 
 

I kan fx finde mere inspiration og ideer til jeres arbejde samt gode eksempler på, at FN’s arbejde gør en 

forskel for rigtig mange mennesker på  United Nations youtube channel. Her vrimler det med små film 

på ca. 3 minutter om FN. Fx giver et tryk på playlister jer blandt andet adgang til film om United 

Nations Peacekeeping. 

 

En del af disse film viser, at FN soldaterne beskæftiger sig med meget andet end fred og sikkerhed. 

Fx katastrofehjælp, gratis lægehjælp, dyrlæge ekspertise, beskyttelse af og kontrol med 

menneskerettigheder, sikring af humanitær hjælp, afvæbning. Samtidig med at de fungerer som 

rollemodeller. 

Se fx denne film 
 

https://www.globalis.dk/tema/Konflikt-og-fred/FN-fred-og-sikkerhed
https://www.youtube.com/user/unitednations/featured
https://www.youtube.com/watch?v=NIHWqrtmbrg&list=PL49CE20981558F582
https://www.youtube.com/watch?v=6-H0bkDG2Ng&list=PL49CE20981558F582&index=28


 

 

Kilde 3 

 
 

I kan også finde inspiration og ideer til jeres arbejde samt gode eksempler på, at FN’s arbejde gør 

en forskel for rigtig mange mennesker på Unrics hjemmeside. Her er de i anledning af FN’s 75-års 

fødselsdag ved at udarbejde en liste over 75 måder, hvor FN gør en forskel. Her kan I gå på jagt og 

finde eksempler, der ligger inden for jeres tema. 

Se et eksempel her 

 

 

Andre kilder 

United nations – Peace, dignity and solidarity on a healthy planet  
Der er også meget information at hente på UNITED NATIONs’ officielle engelske hjemmeside. 

https://unric.org/da/?s=75+m%C3%A5der+hvor+FN+g%C3%B8r+en+forskel
https://unric.org/da/75-maader-hvor-fn-goer-en-forskel-minimerer-skader-foraarsaget-af-naturkatastrofer/
https://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html


I er selvfølgelig meget velkomne til selv at researche efter spændende input til jeres tema: At 
undgå nye krige: Billeder, tegninger, begivenheder, tekster, statistikker mv. 
  


