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Dag Hammarskjöldbiblioteket och att söka
resolutioner
DagDok är Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen och
en hjälpreda när du söker FN-dokument och rapporter. DagDok är fritt tillgänglig och finner
du via länken nedan.
http://www.dagdok.org/
Instruktioner för att söka resolutioner:
Använd DagDok
http://www.dagdok.org/
Klicka på Hitta rätt i Dag Dok, i menyn uppe till vänster
Gå in i databasen via Index: Klicka på Index på mitten av sidan
Klicka på R
Under Resolutioner: Klicka på Generalförsamlingen, i texten klicka på resolutioner.
Lista med alla generalförsamlingars resolutioner kommer upp 1946-2009
Klicka på det års generalförsamling du vill gå in på: t.ex. 63rd – 2008
Du får fram en lista på alla resolutioner, ex.:
Resolution
No.

Plenary
or Cttee.

Agenda
Item No.

1

2

3

A/RES/63/22

Plen.

45

Meeting
Record/ Date/
Press Release/
Vote
4

Draft

Topic

5

6

A/63/PV.50
13 Nov. 2008
GA/10784
without vote

A/63/L.24/Rev.1
+ Add.1

Promotion of interreligious
and intercultural dialogue,
understanding and
cooperation for peace

I ruta 1 finns resolutionens nummer (oftast med en länk) till den OFFICIELLA
resolutionstexten. Denna är på diplomatiskt språk och kan ibland vara ganska tung att läsa.
Ofta är texten kortfattad. En del resolutioner antas utan att man röstar, det gäller i de fall då
man antagit en resolution genom enkel majoritet (mer än hälften var överens). Men om en
fråga är mer komplicerad och de olika länderna har svårare att komma överens kan det
hända att man måste rösta om resolutionen. I den officiella texten kan du dock aldrig läsa
om vilka länder som röstade hur. Hur länderna röstade kan du få veta på andra sätt, så läs
vidare!
I ruta 4 finns (oftast) en länk till resolutionens PROTOKOLLTEXT, A/59/PV.71 , i vilken man
ofta är lite mer utförlig i sin beskrivning av vad som diskuterats och vad resolutionen handlar
om. Här kan du ofta läsa hur länderna röstade, hur många som röstade för och emot o.s.v.
Om länderna yttrat sig under mötet kan du även läsa om deras uttalanden i protokollet.

I ruta 4 kan du även komma åt resolutionens PRESSRELEASE, GA/10318, som ofta är mer
lättfattligt skriven och är relativt omfattande och utförlig jämfört med den officiella
resolutionstexten. I pressreleasen kan du ofta få fram information av mer informell karaktär
som t.ex. varför en viss grupp satte sig emot något, eller varför de blev överkörda av de
andra.
Om du vill ha mer exakta uppgifter om hur de olika länderna röstade så kan du söka i en
databas som heter UNBIsnet. OBS! Stor del av alla resolutioner antas utan röstning. För att
se om röstning förekommit titta i ruta 4 längst ned. Står det ”Without a vote” antogs
resolutionen utan röstning. Står det istället t.ex. 80-25-45 innebär det att röstning
förekommit. Om din resolution antagits med röstning och du vill se hur länderna röstade gör
du så här för att nå UNBIsnet:
Använd DagDok
http://www.dagdok.org/
Klicka på Hitta rätt i Dag Dok, i menyn uppe till vänster
Gå in i databasen via Index: Klicka på Index på mitten av sidan
Klicka på R
Under resolutioner: Klicka på Generalförsamlingen
Scrolla längst ned på den sida du får upp till ett grått fält: Databaser och Index
Under den rubriken: Klicka på Voting Record Search
Du får upp ett sökformulär: Kopiera in Resolutionens nummer in i det första sökfältet,
A/RES/62/242 (som står i ruta 1, se ovan) och sudda ut /RES i numret, så att det ser ut så
här. A/59/124 istället.
Klicka på Go
Du får nu fram information om hur de olika länderna röstade (om resolutionen antogs med
hjälp av röstning vill säga).

