
Tre elever fra IB på Nørre G deltog i SCOTMUN 2014 – Model United Nations Konference 
 
Den sidste weekend i februar var meget speciel for Erik (3i), Sebastian (2i) og mig selv, Lærke 
(2i). I denne weekend fik vi chancen for at rejse til enestående Edinburgh, hovedstaden i  
Skotland. Vi besøgte dog ikke dette fantastiske land for dets utrolige, gamle arkitektur eller for 
at gå på spøgelsesture under byen. Nej, vi var i Edinburgh for at deltage i  en ”Model United 
Nations Konference”.  
 
Model United Nations er en verdensomspændende fritidsaktivitet der drager politisk 
engagerede unge fra hele verden til møder og konferencer. På disse konferencer forsøger 
Konference Managers og Sekretariatet at skabe en oplevelse, der ligger så tæt op af en rigtig 
FN Konference som muligt. Dette inkluderer dresscode, formelt sprog, diverse kommissioner 
og komitéer samt selvfølgelig underholdning til de delegerede.  
 
Nørre G havde fået 3 pladser til denne konference. Internt i skolen Model United Nations Klub 
(NøGMUN) udvalgt tre delegerede, der fik deres rejseomkostninger og deltagelsesgebyr 
dækket af skolen. Disse tre delegerede ankom torsdag aften til St. Christopher’s Inn i det 
centrale Edinburgh. 
 
Næste dag (Fredag) åbnede konferencen med et brag af en åbningsceremoni i den fantastiske 
McEwan Hall (Se billedet!). Gæstetalerne var Humza Yousaf, MSP, Udenrigs- og International 
Udviklingsminister samt Dr. Martin Barber, der har besat mange forskellige stillinger inden 
for FN.  
 
Lørdag var den første ”Komité-dag”. Nørre G’s tre delegerede kæmpede sig bravt gennem 
Edinburghs morgenkulde og fandt mødestedet: ”The Old Medical School”. Erik var delegeret i 
Sikkerhedsrådet, Sebastian i Det Internationale Atomenergiagentur og jeg i 
Verdenssundhedsorganisationen. I disse komitéer håndterer de delegerede internationale, 
globale konflikter som diverse lande. Målet er at skrive en ”resolution” som er et papir, der 
angiver FN’s politik på en bestemt sag. Dette kræver kompromiser og aktivt samarbejde på 
tværs af politiske holdninger og historie.  
 
Lørdag aften var der Michelin-stjernet middag på det 5-stjernede Hotel Balmoral. Efter 
middagen blev der danset den skotske folkedans Ceilidh. Ceilidh er en skotsk folkedans, der 
blev beskrevet af et medlem af sekretariatet som: ”En Mosh-Pit med Kilt”. Denne delegerede 
valgte af tage rollen som ”tilskuerstat” og kan konkludere at beskrivelsen stemmer overens 
med virkeligheden. 
 
Om søndagen fortsatte komitéarbejdet. Til Sikkerhedsrådet have Sekretariatet været oppe 
hele dagen for at skabe en krise – navnlig den Ukrainske/Krimske krise som de delegerede 
kunne diskutere. Efter den sidste dag var der Lukkeceremoni. Formændene for de respektive 
fora uddelte priser til de bedste delegerede. 
 
I det store og hele var det et sørgeligt øjeblik da Vice Generalsekretæren tog hammeren i 
hånden for er erklære: ”Denne session af SCOTMUN 2014 lukket”. Dog var det også en perfekt 
konklusion på en fantastisk, lærerig og ikke mindst sjov weekend.  
 
Hvis du er interesseret i at lære om politik på en sjov måde, blive en bedre taler og ikke 
mindst få chancen for at rejse og skabe et globalt netværk, så holder NøGMUN møde hver 
Tirsdag i 5. Modul. Bemærk at arbejdet i Model United Nations hovedsageligt foregår på 
engelsk, og derfor er møderne også på engelsk.  
 
Se vores Facebookgruppe her: https://www.facebook.com/groups/244920158881551/ 
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