
Gruppe 3 – flere af Verdens største konflikter 
 
 

 
 

Til gruppe 3 
 
Velkommen til temaet Flere af verdens største konflikter, 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. 
For at opgaven ikke skal blive for uoverskuelig, kan I vælge at arbejde med fem konflikter. Fx giver 
Cypern, Kashmir,  Den Demokratiske Republik Congo, Libyen og Syrien  mulighed for at besøge 
forskellige verdensdele og møde forskellige eksempler på konflikter og FN’s indgriben/mangel på 
samme.  
I er selvfølgelig også velkomne til at vælge andre konflikter. 

 

Formålet med jeres mission er, at I undersøger 

1. konfliktens baggrund og årsag 

2. hvem parterne i konflikten er   

3. hvilken type konflikt det drejer sig om 

4. hvad FN’s rolle er 

5. hvad de største udfordringer er 

6. og om muligt finder gode konkrete eksempler på, hvordan FN’s fredsbevarende 

arbejde gør en forskel – eller hvorfor det ikke lykkes  

https://www.globalis.dk/Konflikter/Europa/Cypern
https://www.globalis.dk/Konflikter/Asien/kashmir
https://www.globalis.dk/Konflikter/Afrika/den-demokratiske-republik-congo
https://www.globalis.dk/Konflikter/Afrika/libyen
https://www.globalis.dk/Konflikter/Asien/Syrien


7. og sammenligner de fem konflikter – hvilke ligheder og forskelle er der? 

8. 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 2 af konflikterne og 

den anden med 3 konflikter. (Der er forskel på beskrivelsernes omfang)  

Afslutningsvis præsenterer I jeres resultater for hinanden, finder forskelle og ligheder og kommer 

med forslag til, hvad I synes, der skulle være gjort for at håndtere/løse konflikterne. I diskuterer 

selvfølgelig også form og indhold på jeres bidrag til klassens kampagne. I er selvfølgelig velkomne 

til selv at finde flere kilder, som fx medier, personer I kan interviewe med videre. 

 

Forslag til kilder I kan benytte jer af 

 

Kilde 1 

 

PÅ Globalis- konflikter finder I en oversigt over og beskrivelse af de fleste af verdens største 
konflikter (herunder de f foreslåede konflikter) samt, hvor FN er til stede med fredsbevarende 
styrker. I kan læse om baggrunden for de forskellige konflikter, og hvad FN gør for at løse dem. 
 
 

Kilde 2

 
 

https://www.globalis.dk/Konflikter


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 filmen: 70 years of service and sacrifice 
 

 
 

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.  
Se et eksempel der passer til jeres tema her 

https://www.youtube.com/user/unitednations/featured
https://www.youtube.com/watch?v=NIHWqrtmbrg&list=PL49CE20981558F582
https://www.youtube.com/watch?v=TtianDnkfaM&list=PL49CE20981558F582&index=60
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-hjaelper-med-at-loese-store-internationale-konflikter/


 
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. 

I er selvfølgelig meget velkomne til selv at researche efter spændende input til jeres emne Flere af 
verdens største konflikter: Billeder, tegninger, begivenheder, tekster, statistikker mv. 
  

https://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html

