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Espergærde Gymnasium & HF’s MUNior
you’re invited!
Kære 8. og 9. klasse elever

På vegne af Espergærde Gymnasium & HF vil Styregruppen for
EGMUN2020 (Espergærde Gymnasiums Model United Nations)
gerne invitere interesserede elever fra 8. og/eller 9.klasse til dette
års MUNior.
Konferencen finder sted onsdag d. 16/9 2020 fra kl. 8:05 til 15:25.

Hvad er konceptet?
Junior MUN aka MUNior

Efter 2. verdenskrig gik en række lande sammen om at skabe
verdens hidtil største fredsprojekt: FN. De besluttede at FN skulle
være en organisation hvor verdens lande skulle mødes og
forhandle, fremfor blot at lade internationalt anarki herske. FN har
formuleret menneskerettighederne, de har forsvaret frihed og
menneskeret overalt i verden, de har forhindret krige og er altid et
forum for international politik og konflikthåndtering.
MUNior er en endags-konference for 8.-og 9. klasser i
nærområdet, samt interesserede elever fra 1.g-årgangen på EG.
Til MUNior får eleven mulighed for at repræsentere et land i FN og
diskutere, forhandle og kæmpe for landets interesser overalt i
verden. Der er mulighed for at vise hvad man dur til på en talerstol
og finde løsninger til verdens konflikter.
Igennem MUN og MUNior får alle deltagerne et indblik i
international politik og får mulighed for at kunne forhandle sig
frem til reelle løsninger på konflikter, forsvare
menneskerettighederne, beskytte vores alles frihed, samt tjene sit
eget lands interesser. Fælles for alle deltagerne er at alle er
nybegyndere.
Konference-dagen vil i store træk foregå på engelsk, og det
kommer til - i det omfang det nu er muligt - at foregå i det formelle
sprog der tales, når nationalstater forhandler med hinanden for i
FN at løse globale problemstillinger af presserende karakter.
Desuden er det en del af rollespillet, at man er formelt påklædt;
dvs. i sorte bukser, skjorte og slips (herrerne) og sort kjole/buks
og skjorte (kvinderne).
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Hvad skal vi diskutere? Og
hvordan får jeg hjælp?

MUNior
D. 23 April
2014

De to resolutionsforslag1, som MUNior-deltagerne skal debattere og
forhandle om, vil omhandle:
1. Bekæmpelse af global ulighed - resolutionsforslaget mailes
ved tilmeldelse.
2. Sikring af menneskerettighederne - resolutionsforslaget
mailes ved tilmeldelse.
For at ruste de deltagende elever bedst muligt op til MUNior, har vi
en række tilbud til de deltagende elever:
•

Vi kommer gerne ud på jeres skole og informerer mere om
konference-dagen, og hvordan man spiller rollespillet! inden påskeferien.

•

Alle deltagende elever bør joine vores MUNior hotlinegruppe på Facebook, hvor erfarne EG-MUN’ere vil besvare
alle former for spørgsmål relateret til MUNior.
Link til gruppen:
https://www.facebook.com/groups/1103741399797529/

—————————————————————————————

1 En

resolution er en formel beslutning; udtalelse vedtaget af en
forsamling - FN’s Generalforsamling. Forslaget til en resolution
fremsættes af en eller flere nationalstater, som så søger opbakning til
resolutionen under diverse forhandlinger med andre nationalstater, for
derved i sidste ende at kunne få resolutionen vedtaget med et flertal i
FN’s Generalforsamling.
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Program
Hvad skal vi lave på dagen?
Programmet for konference-dagen er:

08:05 – 08:30
08:30 – 11:50
11:50 – 12:30
12:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:25

Åbning af MUNior 2020 - velkomst ved Rektor Henrik Boberg Bæch
Debating time - den første resolution (på dansk)
Frokost
Debating time - den anden resolution (på engelsk)
Pause
Fælles afslutning på Torvet

Der vil i løbet af dagen være gratis mad, kaffe og te. Lavet af vores dejlige kantineBjarne.
Ved tilmelding vil I på mail få tilsendt de to resolutionsforslag. Dem bedes eleverne
sætte sig grundigt ind i til konference-dagen. Sammen med de to resolutionsforslag vil I
også få oplyst hvilket land jeres skole skal repræsentere i MUNior, sådan så eleverne
kan sætte sig ind deres lands holdning til de to resolutionsforslag og de to emner, som
de vedrører.
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Hør det fra andre
Hvad er det bedste ved Model United Nations?

Emilie Cordelia Kert
Sønder

Noget af det bedste
ved MUN er alle de nye
mennesker du møder, både
EG´ere og udlændinge! Hvis
du hoster eller ej, så får du
venner over hele Europa, som

Christoffer Schack Ekelund

Det bedste ved MUN er
den selvsikkerhed og
autoritet man lærer at føle og
tale med. Barrierer bliver
nedbrudt og man tør udfolde
sig

Laura Schøn
Det bedste ved MUN er
hvor meget man lærer! Både
hvor meget man lærer ved at
få brugt sit engelsk, learn by
doing, men også hvor mange
mennesker man lærer at
kende og ikke mindst hvor

du lærer at kende på en helt

meget man lærer om sig selv

anderledes måde end folk du

ved at presse sine grænser og

eksempelvis bare har mat

prøve en helt masse nye,

eller eng med. MUN er en

sjove ting

fantastisk mulighed både
fagligt og socialt!

5

+

Hvornår er S.U.? Og hvem kontakter jeg?

Til MUNior stræber vi efter den perfekte dresscode, det er dog ikke nødvendigt at opfylde dresscoden 100 %,
men tøjet skal være afdæmpet og i neutrale farver.

S.U. hurtigst muligt, hvor I skal oplyse antal deltagende
elever, deres navn og klassetrin.
Send mail til Conference Managers, Thomas Rasmussen
eller Rolf Mortensen
Vi glæder os meget til at høre fra jer, og I er selvfølgelig
mere end velkomne til at kontakte os vedrørende
afklarende spørgsmål.

Venlig Hilsen
Espergærde Gymnasium og HF's Model United Nations
styregruppe 2020
Conference manager:

cm@egmun.org

Thomas Rasmussen:
koordinator/lærer)

41410388 (MUN
hr@eg-gym.dk

Rolf Mortensen:
koordinator/lærer)

28308295 (MUN
rm@eg-gym.dk

——————————————————————————
Interessante links:
• EGMUN’s hjemmeside: http://egmun.org/index.php
• Vi havde vores egen skrevne presse, samt TV-station under
EGMUN 2013: Tjek det ud - giver et godt indtryk af hvad
EGMUN er:-) http://egmun.org/index.php/egmun2013/video.html
• Link til MUNiors FB-hotline:

https://www.facebook.com/groups/1103741399797529
/
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