
Ämnesbeskrivningar - Tredje kommittén 

1. Bevaringen av kulturella traditioner under globaliseringstider. 

I dagens globaliserande värld försvinner de kulturella riter och traditioner som utövas av 
världens ursprungsbefolkningar. Dessa traditioner är inte bara en del utav den enskilda 
kulturens arv utan även en del utav världens kulturella arv. Även den stora mångfald som 
berikar vår värld står under ständigt hot från ekonomiska mål och sociala normer. 

Den 13 september 2007 antogs Deklarationen om urbefolkningars rättigheter i FN:s 
Generalförsamling. Denna deklaration är ett bevis på att den internationella gemenskapen 
äntligen tar ställning till beskyddandet av individen och de kollektiva rättigheterna av 
ursprungsbefolkningen. Men denna deklaration är inte lagligt bindande för stater utan baseras 
först och främst på moral ansvar. Det är endast internationella arbetsorganisationens 169: 
onde konvention som är ett legalt bindande internationellt instrument som behandlar 
urbefolkningars rättigheter. Det antogs 1989 och kom i kraft 1991. Idag har det blivit 
ratificerat av 19 länder. ILO:s konvention nr 169 föregicks av ILO:s konvention nr 107 
antagen år 1957, som fortfarande är ett bindande instrument för de stater som skrivit på den 
men inte skrivit på den senare konventionen.  

Den internationella arbetsorganisationen har dessutom utvecklat programmet ”Pro 169”, som 
är ett program för att främja ILO:s 169: onde konvention. Med hjälp av den försöker ILO 
främja rättigheterna och den socioekonomiska situationen för ursprungsbefolkningar. Pro 169 
och ILO samarbetar med ”FN:s permanenta forum för ursprungsfolk” för att bidra till 
koordinationen och för att garantera delningen av information och erfarenheter. FN:s 
permanenta forum för ursprungsfolk är ett rådgivande organ inom de Förenta Nationerna som 
rapporterar till FN:s ekonomiska och sociala råd(ECOSOC). Detta forum är FN:s centrala 
koordinerande organ för ämnen relaterande till ekonomisk och social utveckling, kultur, 
miljön, utbildning, hälsa, ursprungsfolks angelägenheter och rättigheter. Utveckla en 
resolution som garanterar bevaringen av världens kulturella traditioner.  

 

2. Främjandet och beskyddandet av barns rättigheter. 

Den 20 november 1959 antogs en Deklaration om barns rättigheter i FN:s Generalförsamling. 
Enda sedan dess har FN försökt implementera dess stadgar. FN:s konvention om barnens 
rättigheter är det mest ratificerade mänskliga rättighets fördrag någonsin. I kombination med 
dess två fakultativa protokoll innehåller den ett antal omfattande lagligt bindande 
internationella standarder för främjandet och beskyddandet av barns rättigheter. Tillsammans 
med andra internationella och regionala standarder om barnens rättigheter, inklusive de 
antagna av Europarådet, bildar dessa instrument en solid grund för åtnjutandet av mänskliga 
rättigheter för alla barn utan diskrimination. Vidare internationella åtaganden för att främja 
och beskydda barnens rättigheter gjordes vid FN:s specialsession för barn(UNGASS) i maj 
2002, som tillhandahåller en tidsbunden strategi för genomföring och övervaknings framsteg.  

Med antagningen av UNGASS deklarationen och handlingsplanen ”A world fit for children” i 
2002, engagerade sig statshuvuden och regeringar till att främja barnens rättigheter över hela 
världen och till att genomföra de överenskomna målen strategierna och handlingarna. 



Dessutom var Milleniedeklarationen och Milenieutvecklingsmålen med direkt relevans till 
barnens rättigheter globalt endosserad. Skapa en resolution som främjar och beskyddar 
barnens rättigheter.  

 

3. Förbättrandet av kvinnors situationer i pastorala miljöer. 

Kvinnor i pastorala miljöer har det ofta väldigt svårt. Deras svårigheter gäller inte bara 
misshandel, utan även våldtäkt, mord och tvångsgifte.  

Pastorala samhällen runt om i världen är patriarkala. Män äger djuren och kvinnorna och de 

flesta val. Kvinnor har oftast lite att säga till om i deras egna liv (Simpson – Hebert 2005) 

FN:s antagande av Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor är ett riktmärke som 
visar FN:s klara politiska vilja att behandla ämnet angående kvinnors rättigheter som en 
prioritet och till att ta långsiktig handling inom det området. Pastorala kvinnor möts oftast av 
tre nyckelproblem:  

1. Brist på ägandeskaps rättigheter: Brist på finansiella tillgångar och resurser berövar 
pastorala kvinnor av hälsovård och gör det omöjligt att garantera en balanserad diet för 
deras familj, stå för praktiska hushålls behov (kläder, skor, medicin.), eller utbilda 
deras barn.  

2. Brist på delaktighet i politiska beslut: Ofta är kvinnor inte tillåtna att delta i öppna 
samhällsmöten eller vara delaktiga i beslut. Som en följd, är samhällsbeslut tagna av 
män och ämnen berörande kvinnor, så som våld i nära relationer, tvångsgifte, kvinnors 
äganderätt och HIV/AIDS får inte lämplig prioritet.  

3. Brist på utbildning för pastorala flickor: Normalt sett så är kvinnans uppgift i det 
pastorala hemmet att ta hand om barnen, laga mat och städa. Bristen på välutbildade 
kvinnor att slåss för jämställdhet är därför väldigt stor.  

Framställ en resolution som ämnar förbättra situationen för kvinnor i pastorala miljöer. 

 


