
  

4a Oprethold international fred og sikkerhed 
Peace, dignity and equality on a healthy planet 

FN blev grundlagt I 1945 efter 2. verdenskrigs ødelæggelser med én central mission: at opretholde 

fred og sikkerhed. Det gør FN ved at forsøge at 

• Forhindre konflikter i at opstå 

• hjælpe parterne i en konflikt med at slutte fred 

• skabe vilkår der sikrer varig fred 

Disse aktiviteter overlapper ofte hinanden og bliver dermed mere effektive. FN’s Sikkerhedsråd 

har hovedansvaret for international fred og sikkerhed. Generalforsamlingen og Generalsekretæren 

spiller store, vigtige og supplerende roller sammen med de øvrige FN- kontorer og - organer. 

Oversat fra UN.org 

 

 

Velkommen til FN’s indsatsområde ”at opretholde international fred og sikkerhed”, som I har valgt at 

arbejde med.  

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


Formålet med jeres mission er, at I undersøger. hvad FN kan gøre for at    

• forebygge at konflikter opstår og udvikler sig 

• stoppe igangværende konflikter 

• forsone parterne, når en konflikt er afsluttet, så den ikke genopstår 

Formålet med missionen er også, at I 

• finder gode, konkrete eksempler på, hvordan FN’s arbejde for at skabe fred og sikkerhed 

gør en forskel for millioner af mennesker 

• formidler jeres viden til forskellige målgrupper på en spændende og engagerende måde i 

form af et bidrag til klassens samlede kampagne.  

 

Forslag til indhold og arbejdsdeling 

Indholdet består af FN’s seks temaer 

At undgå nye krige, FN’s historie fordelt på tiår, FN’s rolle i fem store konflikter, Konkret 

eksempel på konflikt i Sydsudan, Konkret eksempel på konflikt i Columbia, FN’s rolle i fremtiden 

Fordelt på syv grupper: 

Gruppe 1.a At undgå nye krige 

Gruppe 1.b At undgå nye krige 

Gruppe 2 FN’s historie fordelt på tiår 

Gruppe 3 FN’s rolle i fem store konflikter 

Gruppe 4 Konkret eksempel på konflikt i Sydsudan 

Gruppe 5 Konkret eksempel på konflikt i Columbia 

Gruppe 6 FN’s rolle i fremtiden 

 

I kan fx være tre til fem personer i hver gruppe afhængig af klassens størrelse og interesseområder. 

Hver gruppe vælger et af de 6 indsatsområder på baggrund af efterfølgende korte introduktion til 

indholdet i hvert område. 

Introduktionen indeholder også et link til det inspirations-/opgave materiale, som forhåbentlig kan 

hjælpe jer med at løse missionen. 

Da temaet at undgå nye krige fordelt på gruppe 1 og 2 er centralt for forståelsen af FN’s 

fredsbevarende arbejde, men forholdsvis kompliceret og teksttungt, kan det være en mulighed at 

arbejde indledningsvist med det som klasseundervisning.  

 

 



 

 

Gruppe 1 At undgå nye krige a – d. 

a) FN har en speciel rolle at spille for at sikre fred  

b) Fredsbevarende operationer 

c) FN’s fredsmægling og diplomati 

d) Hvornår kan FN bruge magt for at standse en konflikt? 

Hent bilag 1a at undgå nye krige 
 

 

 

 

Gruppe 2 At undgå nye krige e - h  

e) Hvad hvis konflikten foregår internt i et land? 

f) Responsibility to protect – ansvar for at beskytte 

g) FN’s forsoningsarbejde efter konflikten er afsluttet 

https://unesco-asp.dk/wp-content/uploads/2020/09/Gr1a-at-undgå-nye-krige.pdf


h) Kvinder fred og sikkerhed – resolution 1325 

Hent bilag 1b - inspirationsmateriale 

 

 

 

 

Gruppe 3 FN’s historie fordelt på 10 år. NB. produktet er en video 

Hent bilag 2 – inspirationsmateriale 

 

 

 

 

Gruppe 4 FN’s rolle i 5 store konflikter 

gennemgang og sammenligning af hvilken rolle FN har spillet i 5 store konflikter  

Hent bilag 3 – inspirationsmateriale 

 

https://unesco-asp.dk/wp-content/uploads/2020/09/Gr1b-at-undgå-nye-krige.pdf
https://unesco-asp.dk/wp-content/uploads/2020/09/Gr2-FNs-historie-fordelt-på-10år.pdf
https://unesco-asp.dk/wp-content/uploads/2020/09/Gr3-FNs-rolle-i-flere-store-konflikter.pdf


 
Der er mange internt fordrevne i Syd – Sudan, som modtager nødhjælp fra FN Foto: UNPhoto/Tim Mckulka 

Gruppe 5 Konkret eksempel på konflikt i Sudan og Sydsudan   

 

Hent bilag 4 – inspirationsmateriale 

 

 
På vej mod fred i Colombia 

 

Gruppe 6 Konkret eksempel på konflikt i Colombia 

 

Hent bilag 5 - inspirationsmateriale  

https://unesco-asp.dk/wp-content/uploads/2020/09/Gr3-FNs-rolle-i-flere-store-konflikter.pdf
https://unescoasp-13087.kxcdn.com/wp-content/uploads/2020/09/Gruppe-5-4a.pdf


 
 

Gruppe 7 FN for fremtiden 

 Hent bilag 6 – inspirationsmateriale 

  

https://unesco-asp.dk/wp-content/uploads/2020/09/Gr6-FNs-fremtid.pdf

