
1. Frågan om en reformation av Säkerhetsrådet, dess stadgar och vetorätten.  

 
FN bildades år 1945, i samband med andra världskrigets slut. Vid grundandet bestod FN av 51 
nationer, varav vinnarna av andra världskriget, dvs. Storbritannien, USA, Republiken Kina, 
Frankrike och Sovjetunionen, tilldelades permanenta platser i FN:s säkerhetsråd, och fick därmed 
också vetorätt. Över 60 år senare består FN av 192 medlemsländer, men FN:s infrastruktur förblir 
densamma.  
FN har länge kritiserats för att vara ineffektivt och något odemokratiskt. Världens maktstruktur 
har förändrats avsevärt sedan 1945, men maktfördelningen inom säkerhetsrådet speglar inte 
förändringen. Utöver de 5 permanenta medlemsländerna som nämndes ovan finns the 10 rörliga. 
Brist på afrikansk och sydamerikansk representation i rådet gör att stödet till rådets beslut 
minskar  
 
Kritiker hävdar att säkerhetsrådets nuvarande struktur påverkar FN:s legitimitet negativt då 
säkerhetsrådets system baseras på gamla maktstrukturer snarare än rådande geografiska och 
demografiska förhållanden. Då medlemsländerna inte är demokratiskt valda, är det något 
paradoxalt att man själv skall förespråka och agera som medlare för demokrati i världen. Ett annat 
mycket omdiskuterat ämne är vetorätten. Eftersom det krävs absolut enhällighet mellan P5 
länderna för att en resolution ska gå igenom försvårar den SRs arbete avsevärt. Vetorätten leder 
alltså till att FN endast är handlingskraftigt i frågor där det råder total enighet vilket det vanligtvis 
inte gör, framförallt inte i militära konflikter. Flera olika förslag på reformationsplaner har lagts 
fram av olika medlemsländer men också av Kofi Annan (se nedan) vari man diskuterar 
möjligheter att t.ex. utöka säkerhetsrådets medlemsländer, antalet permanenta medlemmar mm. 
Anledningen till att man inte har övervägt och försökt avskaffa vetorätten är att den regleras av 
stadgan och de permanenta medlemmarna har vetorätt när det gäller ändringar i stadgan varav 
problemet blir olösligt (FN-stadgan, kapitel XVIII, artikel 108). Vetorätten går inte att ta bort 
såvida stormakterna inte frivilligt avsäger sig den.  
 
En diskussion har även förts angående FN:s stadgar där det är sagt att FN ska skydda folkrätten 
och detta anses av vissa försvåra FN:s möjligheter att ingripa under nationella konflikter trots att 
många av dem inbegriper förtryck, folkmord och etnisk rensning. Flera kritiker menar nu att de 
mänskliga rättigheterna borde ställas före länders suveränitet och därmed effektivisera 
säkerhetsrådets arbete avsevärt.  
Ert uppdrag är att konstruktivt och pragmatiskt reformera säkerhetsrådet så att FN kan vara en 
pålitlig, legitim, fredsskapande och fredsbevarande aktör i dagens värld.  
Nyttiga länkar:  
http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level3Page____1707.aspx  
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1325629&fileOId=1325630 
(här är såklart ”reformering av säkerhetsrådet” mest relevant)  
http://www.sfn.se/fn-info/organisation/huvudorgan/sakerhetsradet/  
UN.org  
Wikipedia 
 
 
 
 



Utveckla strategier för att stabilisera och möta de ökande och pendlande 

matpriserna och därmed förhindra och bekämpa framtida såväl som nutida 

konflikter orsakade av detta 

 
Under 2000-talet har världen sett en utveckling så fenomenal i vissa ställen att den har lett till 
oanade problem. Ett av dessa är de ökade matpriserna, som har lett till svält och fattigdom. Under 
2007 förändrades priserna på jordbruksråvaror mycket snabbt. Det var framförallt priserna på 
spannmål, foder och mjölkprodukterna som sköt i höjden. Världsmarknadspriset för vete steg 
exempelvis med 82 procent från januari till december. 
Orsakerna till varför efterfrågan överstiger utbudet och därmed ökar priserna är klara: 
befolkningsökning, klimatförändringar, ändrade kostvanor, högre transportkostnader och ökad 
produktion av biodrivmedel. Det finns även de som menar att EUs jordbruks politik och 
investeringar också leder till ökade matpriser och fattigdom. Den största riskfaktorn för global 
livsmedelsförsörjning är befolkningstillväxten. För att uttrycka problemet på ett ganska trubbigt 
sätt: Vår planet kan bara producera en viss mängd livsmedel och om världsbefolkningen 
efterfrågar mer än denna gräns, uppstår minst sagt problem. Världens befolkning är för 
närvarande cirka 6,7 miljarder människor och beräknas överstiga nio miljarder i mitten av 
århundradet. Varför då en lösning på detta problem är högst prioriterad är uppenbar.  
 
En annan stor riskfaktor är den globala uppvärmningen. Ökningen av naturkatastrofer som 
orkaner, översvämningar, torka och extrema väderförhållanden har förstört större delar av 
världens skörd under de senaste åren än vanligtvis.  
 
Dessutom finns det nu en samsyn bland experter att en ökning av den genomsnittliga globala 
temperaturen med varenda grad Celsius kommer att resultera i en 10-procentlig minskning av 
sädskörden till följd av en minskning i regn. En annan faktor som verkar paradox vid en första 
anblick är den ökade välfärd invånare i framväxande marknader som Kina och Indien. I takt med 
att människor har börjat tjäna mer, har de förändrat sina kostvanor och börjat konsumera mer 
kött. Denna ökade efterfråga innebär flertalet  
problem. Eftersom fler vill äta kött måste fler djur födas upp, vilket innebär ökat metan-utsläpp 
som vissa menar förstör miljön. Men det största problemet är att då fler djur skall födas upp, 
måste mer foder till, alltså ökad efterfråga och konsumtion av grödor. påtaglig fakta som 
beskriver problemet med denna process är att det tar ungefär tio gånger så mycket spannmål för 
att producera tillräckligt med kött för att föda en person än att mata honom med säd direkt. Det 
andra problemet med den förändring av kost är att ganska rika människor tenderar att konsumera 
mer än nödvändig och även slänga stora mängder mat borta (trots att endast 2000-2200 kalorier 
behövs för åt en genomsnittlig vuxen, var den genomsnittliga förbrukningen av kalorier per dag 
hos en amerikansk invånare runt 3.700 kalorier). Ökade oljepriser leder också till en kraftig 
ökning av matpriserna globalt. transportkostnader och priser på gödselmedel (som ökade med 200 
procent under 2007), leder till ökade kostnader för producenterna och därmed ökade priser.  
 
Mycket kontroversiell är också produktion av biobränsle. Medan anhängare av etanol hävdar att 
det ökar LEDCs ekonomier och är vänlig mot miljön, är det uppenbart att det ledde till ökade mat 
priser.Ett exempel på detta är att i bara USA används 30% av det land som tidigare användes för 
säd till etanol producering. Även om all världens areal tillägnades etanolproduktionen skulle inte 
detta räcka för att tillfredsställa den globala energianvändningen. 
 
En lösning på detta problem som är så allvarligt att det redan har lett till exempelvis 17 uppror 
bara under 2007. Detta är er uppgift.  



Möjliga strategier på kort sikt kan vara: Matdistribution Investeringar i bevattningssystem och 
gödningsmedel för bl.a. afrikanska bönder som inte har råd med detta men som skulle innebära 
ökad produktion, främjande av rättvis handel och en påtvingad minskning av spekulationer om 
livsmedel Vidare lösningar på lång sikt kunde vara  
Ekonomiskt stöd till Low-Income Food-Deficit Countries (LIFDCs), som inte kan bekosta en 
tillräcklig livsmedelsimport, Jordbruks-och genetisk forskning för bättre grödor och utsäde 
Erbjudandet av utbildning till jordbrukare för att öka sin effektivitet genom modern 
jordbrukstekniker Förbättra landsbygdens infrastruktur för effektiva marknader Förbättra 
forskningen om hur man kan undvika erosion En ökning av forskningen som syftar till att 
utveckla gödningsmedel som inte är beroende av olja  
Nyttiga länkar:  
Snälla ha överseende med engelska artiklar och textJ  
http://forum.thimun.org/research/2009/BinderGA3.pdf  
http://www.ifpri.org/2020/dp/dp38/2020dp38.pdf  
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=40359  
http://www.un.gov  
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/fao/pressrelease/view/madagaskar-foer-kampen-mot-
de-hoega-matpriserna-paa-tvaa-fronter-233832  
http://www.arbetaren.se/articles/utrikes20080805 (OBS. något vinklad)  
 

Situationen i Pakistan, den politiska instabiliteten och närvarandet av 

kärnvapen.  

 
Ända sedan Pakistans upprättelse 1947 har det periodvis varit en växlande demokratisk stat och 
en auktoritär militärdiktatur. Den pakistanska militären har spelat en viktig roll i den traditionella 
politiken genom Pakistans historia, med militära presidenter förhandsavgörande 1958-71, 1977-
88 och från 1999-2008. Idag är det officiellt en federal demokrati men dess politiska situation är 
oerhört instabil och skiftande. Konstitutionen från 1973 som avbröts 1977, genom Zia ul-Haq, 
men återinfördes år 1985-är landets viktigaste dokument.
Den lägger grunden till den nuvarande regeringen. Pakistan är en semi-presidential federal 
demokratisk republik med islam som statsreligion.  
Pakistan är idag en av de få stater i världen som innehar kärnvapen. Många hävdar att det var tack 
vare Indiens offensiva politik som Pakistan också skaffade kärnvapen 1977. Vad gäller den 
politiska situationen i Pakistan är USA minst sagt inblandad men hur har relationen sett ut under 
historien?  
Under det Soviet-Afghanska kriget på 1980-talet var Pakistan en stor USA-allierad. Men 
relationen syrades på 1990-talet, då sanktioner infördes av USA över Pakistans vägran att överge 
sin nukleära verksamhet. Det amerikanska kriget mot terrorismen, som officiellt började i 
samband med 11 september-incidenten, har lett till en förbättrad situation mellan USA och 
Pakistan, särskilt efter att Pakistan upphörde med sitt stöd till talibanregimen i Kabul. Den nya 
positiva relationen framgick tydligt i samband med den kraftiga ökningen av det amerikanska 
militära stödet till Pakistan på 4 miljarder dollar än tidigare.  
Trots Pakistans relativt stabila relation med Indien är Pakistans situation långt ifrån lugn och 
stabil. Två våldsamma krig pågår i landet. Längs gränsen mot Afghanistan slåss pakistanska 
talibaner mot regeringen, och i västra delen av landet pågår en konflikt mot etniska separatister.  
Det faktum att Pakistan innehar kärnvapen innebär att situationen i och kring landet har hela 
världens ögon på sig, såväl USAs som Kinas. Skräckscenariot är att talibanerna i Pakistan och 
Afghanistan vinner i striden över Pakistans armé och utländsk intervention. Vem fungerar då som 



ett förhindrande organ. Vad är det som säger att Talibanerna via al–Qaida inte använder dessa 
fasansfulla vapen och bekymmersfritt utplånar alla dess fiender.  
Risken för att kärnvapen någon gång kommer till användning är beroende av ett flertal faktorer: 
vem som kontrollerar kärnvapnen, de säkerhetsmekanismer som kärnvapeninnehavarna satt upp 
kring sina arsenaler, kärnvapenstaternas planer för användning, så kallade doktrin och den 
säkerhetspolitiska utvecklingen i regionen. I Pakistans fall är det de två första punkterna som ger 
anledning till störst oro. För att terrorister och andra tjuvar inte skall kunna skall kunna ta 
kärnvapen krävs olika typer av fysiskt skydd kring anläggningarna där de förvaras. I USA 
förvaras vapen och stridsspetsar på särskilt bevakade platser. I Pakistan har man i stället valt att 
lösa den fysiska säkerheten genom att separera tändhattar, laddning och vapenbärare och placera 
dem på olika ställen. Även om systemet är mer primitivt än det amerikanska så gör experter 
bedömningen att det är nog säkert. Och amerikanarna vet här vad de talar om. USA har hjälpt 
Pakistan att säkra kärnvapen genom att utbilda militären och förse dem med utrustning för att 
förbättra skyddet. Alltså är risken idag inte alltför stor. Men vad händer om landet faller allt 
djupare ner i kaos och inbördeskrig. Ingen vet exakt var kärnvapendelarna finns och hur 
trupperna som vaktar dem skulle agera i en mer allvarlig inrikespolitisk kris. För den pakistanska 
militären är inte längre lika homogen som den en gång var. Risken är att de religiösa, politiska 
och etniska motsättningarna kan spela en roll även inom militären och leda till att kärnvapen 
kommer på drift. 
STEEEK  
Ett scenario som har diskuterats är att utländsk trupp, typ amerikansk, i en krissituation skulle gå 
in och säkra kontrollen över kärnvapnen. Men hemlighetsmakeriet gör att chansen att helt lyckas 
är liten.  
Användbara länkar:  
http://www.pcr.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=122&regionSelect=6-
Central_and_Southern_Asia  
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1267&l=1  
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2520/a/13984  
UN.org 
http://svenska.yle.fi/nyheter/kolumnartikel.php?typ=pressroster&id=157596 
 
 


