
Skriftligt prov den 5 januari 2019 inför antagningen till 
                              UD:s Diplomatprogram 
 
Läs igenom denna instruktion och de instruktioner som ges i skrivningsformuläret noga 
innan du tar itu med uppgifterna i provet! 
 
           ****************** 
 
Provet består av fyra delar: 
 
Del 1. En uppsats på svenska (valbart ämne) 
 
Del 2. En uppsats på engelska (obligatoriskt ämne) 
 
Del 3. Kunskapsfrågor  
 
Del 4. Ett språkprov i arabiska, franska, mandarin, ryska, spanska eller tyska.  
 

• För dig som ska skriva på franska, spanska eller tyska finns en svensk artikel som 
du ska sammanfatta på ditt tredje språk. 
 

• Du som ska skriva på ryska utgår från samma artikel som ovan, men du behöver 
skriva din sammanfattning på papper. Glöm inte att ange ditt skrivningsnummer på 
samtliga pappersark. 

 
• Du som skriver på arabiska eller kinesiska hittar en artikel på respektive språk som 

du ska sammanfatta på svenska. 
 
 
                                                 ****************** 
 
Provet rättas anonymt varför namn eller annat kännetecken som kan avslöja skribentens 
identitet inte får skrivas på något ställe. OBS! Om man skriver sitt namn eller annat 
kännetecken kommer provet inte att rättas, och man kan därmed inte komma vidare i 
urvalsprocessen. 
 
Man kan avbryta provet när som helst, dock tidigast en halvtimme efter skrivtidens början. 
 
För dig som skriver på ryska: Extra skrivark, pennor och radergummin finns hos 
skrivvakterna. 
 
Väskor, datorer, mobiltelefoner och andra möjliga hjälpmedel ska lämnas på anvisad plats. 
På bänkarna får endast finnas extra skrivark, pennor, radergummin och eventuell 
medtagen förtäring. 
 

           Skrivtiden är fem timmar 
- tänk på att disponera tiden på ett effektivt sätt! 



 
 

DEL 1. UPPSATS PÅ SVENSKA (100 poäng) 

Välj ett av uppsatsämnena A, B, C, D eller E. Riktlinjen är ca 400-600 ord. Uppsatsen bedöms 
utifrån skrivkänsla och ordförråd, analys, disposition, samt kreativitet.  

      
A. Kina och USA  

 
Relationerna mellan Kina och USA präglas i ökad utsträckning av rivalitet ekonomiskt och 
teknologiskt, liksom politiskt och militärt. Vilka respektive nationella bevekelsegrunder 
uppfattar du bakom de växande motsättningarna? Diskutera även riskerna för 
konfrontationer och konflikter staterna emellan, liksom möjligheten till kompromisser och 
fredlig samexistens.  
   
B. Hur kan en växande nationalism påverka EU:s fortsatta sammanhållning 
och utveckling? 

 
Under senare tid har olika utmaningar med nationalistisk framtoning bidragit till att försvaga 
EU:s inre sammanhållning. Inte minst har detta kommit till uttryck när vissa av EU:s 
grundläggande rättsliga principer åsidosätts bland några av dess medlemsländer, liksom 
bristen på solidaritet och samarbete på det migrationspolitiska området. Brexit liksom skilda 
uppfattningar kring det fortsatta ekonomiska samarbetet inom unionen, komplicerar bilden 
ytterligare. Diskutera hur motsättningarna kan påverka EU:s inriktning och förmåga till 
gemensamt uppträdande på världsarenan.  
       
C. NATO 

 
Den ryska annekteringen av Krim, den fortsatta konflikten i Östra Ukraina och Rysslands 
fortsatta militära upprustning, inte minst i Östersjöområdet, har bidragit till en förnyad debatt 
om svensk anslutning till NATO. Redovisa argument för och emot en svensk anslutning till 
NATO.   

 
 
 
 
 
 



D. Handelskrig och protektionism som tilltagande hot mot världsekonomin och 
hur detta kan påverka Sverige 
 
Efter en lång period av stark ekonomisk tillväxt, till vilket ökad internationell handel bedöms 
ha bidragit, hotas nu världsekonomin av protektionistiska strömningar. Den amerikanska   
administrationens kritiska inställning till WTO och multilaterala avtal bidrar till att luckra upp 
det internationella regelverket och öppna upp för ökade konflikter och ytterligare 
protektionism inom det handelspolitiska området. Diskutera mot denna bakgrund hur ett 
litet exportberoende land som Sverige kan påverkas, och hur EU som en tung handels-  
politisk aktör kan agera för att om möjligt motverka denna utveckling. 
 
E. Artificiell intelligens  
 
Artificiell intelligens (AI), vetenskapen och tekniken att skapa intelligenta maskiner, kommer 
att spela en avgörande roll för mänsklighetens framtid genom att förändra industrier, orsaka 
omvälvande förändringar på arbetsmarknaden och potentiellt även påverka den globala 
ekonomiska och politiska maktbalansen. Dagens tillgång till oändliga mängder digital data 
och avancerad teknik skapar möjligheter att både efterlikna och ibland överskrida 
människans förmåga att ta, bearbeta och använda information på ett intelligent sätt. 
AI, vars utveckling alltjämt är i sin linda, ses av en del som en megatrend jämförbar i 
betydelse med elektricitet och internet. Nya möjligheter öppnas inom en rad olika olika 
områden. Resonera kring vilka områden du tror att AI kommer att få störst betydelse och 
varför, liksom eventuella risker du ser med AI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEL 2. UPPSATS PÅ engelska (100 poäng) 
  
Uppsatsämnet på engelska är obligatoriskt. Riktlinjen är 400-600 ord. Uppsatsen bedöms utifrån 
skrivkänsla och ordförråd, analys, disposition, samt kreativitet.  

 
Climate change 
 
At the climate summit in Paris 2015, the countries of the world agreed, as a matter of global 
responsibility, on a legally binding agreement aimed at limiting greenhouse gas emissions 
that contribute to drastic climate change. The Conference of the Parties (COP)-process is 
continuing to reach agreement on the implementation of Paris.  
 
2018 the UN Climate Panel experts stated that previous forecasts were overly optimistic 
and urgent action and targeted policy decisions are needed to avoid a climate disaster. 
Extreme weather events around the world during 2018 has pushed climate change even 
further up on the political and public agendas. The agreement reached at the UN COP 24 
negotiations in Katowice, Poland December 15, 2018, includes a “rule book” that is meant 
to govern how countries through a uniform set of standards, report their emissions and 
track their climate policies. Whilst critics argue the agreement fall short of the breakthrough 
needed on the issue, the deal is generally regarded as an important step in implementing 
the promises of the 2015 Paris Agreement for combating climate change. Important 
countries were hesitant during the negotiations and there is a risk that some of them will opt 
out of the agreement. But by and large the feeling of urgency on climate change is felt not 
only among governments, but among other actors such as local communities, science, 
private sector, the civil society and so forth. Discuss the tools and the dilemmas facing 
Governments in their efforts to tackle the climate change challenge.  
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



DEL 3. KUNSKAPSFRÅGOR  (75 poäng) 
 

1.  Para ihop rätt huvudstad och land (2 p) 

     Azerbajdzjan   …….. 

     Tadjikistan       …….. 

     Kazakstan       ……..    

     Uzbekistan       …….. 

     (a)  Astana            

     (b)  Tasjkent 

     (c)  Baku 

     (d)  Dusjanbe 

 

2.  Vad heter regeringscheferna i nedanstående länder (efternamn räcker) (2 p) 
    
     (a)   Filippinerna      

     (c)   Brasilien           

     (d)   Ungern             

      (f)   Bangladesh 

               

3.  Vad menas med en interpellation? (1 p)  

      

  



4.  Para ihop nedanstående filosof/tänkare med rätt tankeströmning (2 p)              

     Steve Bannon       ……..          

     Louis Althusser     ……..                 

     Theodor Adorno   ……..             

      Giovanni Gentile  .…..            

      (a)  Fascism 

      (b)  Nationalism / populism 

      (c)  Marxism 

      (d)  Frankfurterskolan 

 

5.  Vilka valutor har nedanstående länder? (pluralform godkänns också) (2 p) 

     (a)  Indien         

     (b)  Kina            

     (c)  Sydafrika    

     (d)  Israel          

 

6.  (a)  Vad heter riksdagens talman?    

     (b)  Hur lång tid har talmannen på sig att utse en statsministerkandidat efter att  
            allmänna val hållits?   
 
     (c)  Hur många omröstningar om en ny statsminister som tolereras av en majoritet i  
           riksdagen får ske efter att allmänna val hållits?   
 
     (d)  När statsministern har entledigats och därmed även övriga statsråd sitter den 
           avgångna regeringens ledamöter kvar tills dess en ny regering tillträtt. Vad kallas en 
           sådan tillfällig regering? (2 p)  
 

  



7.  (a) Hur många län har Sverige och (b) hur många kommuner? (1 p) 

     Län:  

     (a)   21   

     (b)   41 

     (c)   61  

      

      Kommuner:  

(a) 182 
 

(b) 226 
  

(c) 290                                  
 

8.  Para ihop författare med rätt boktitel (2 p) 

     Elena Ferrante      ……..              

     Haruki Murakami  ……..             

     Donna Tartt          ……..                                                        

     Philip Roth            ……..            

     (a)  Steglitsan  

     (b)  Konspirationen mot Amerika 

     (c)  1Q84 

     (d)  Min fantastiska väninna 

 

9.  Hur stor del av Sveriges elproduktion kommer från kärnkraft (2017)? (1 p)  

     (a)  ca 20 % 

     (b)  ca 40%   

    (c)  ca 60%  



 

10.  I vilka städer återfinns följande europeiska institutioner? (2 p) 

      (a)  EU-kommissionen  

      (b)  EU-domstolen    

      (c)  Europeiska centralbanken    

      (d)  Europeiska Domstolen för mänskliga rättigheter          
        

11.  Vad heter följande internationella befattningshavare? (2 p)  

      (a)  FN:s generalsekreterare   

      (b)  Internationella valutafondens (IMF) verkställande direktör  

      (c)  EU-kommissionens ordförande   

      (d)  EU:s handelskommissionär   

  

12.  Markera vilka av följande länder som är de tre största mottagarna av svenskt 

  utvecklingsbistånd 2017 (1.5 p) 
 

       Afghanistan   

 Etiopien  

 Demokratiska Republiken Kongo                      

 Palestina 

 Somalia  

 Tanzania    

 

  



13.  Vad betyder följande svenska termer? (3 p) 

      Ohemul  

      Affirmativ  

      Vidlyftig  

      Dagtinga  

      Narrativ            

      Gemene man       

 
14.  Vilken är den viktigaste gemensamma nämnaren för nedanstående personer:  
       Carl von Clausewitz, Sun Tzu och Mao Zedong? (1 p) 
 
15.  (a)  Vilket land vann guld vid VM i fotboll för herrar 2018?  
 
       (b)  Vilket land vann silver?  

       (c)   I vilket land ägde VM rum? (1.5 p)         

 
16.  Den 1 juli 2018 trädde en utvidgning av sexualbrottslagstiftningen i kraft. Utvidgningen 
       innebär att sex måste vara frivilligt. Vad kallas den nya lagen? (1 p)  
 

17.  Vad står förkortningarna för gällande de internationella organisationerna nedan (2 p) 

       ASEAN  

       OPEC  

       AU          

       OSCE     

 

  



18.  Vad står förkortningarna för avseende följande nationalekonomiska termer (1 p)   

       (a) GDP  

       (b) PPP    

 
19.  Vem eller vilka tilldelades Nobels fredspris 2018? (efternamn räcker) (1 p) 
  
 

20.  Ange vem som är generaldirektör på respektive myndighet (efternamn räcker) (2 p) 

       Finansinspektionen  

       Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)   

       Sida    

       Migrationsverket  

       
 
21.  Vad heter regissörerna bakom nedanstående svenska filmer? (efternamn räcker) (2 p) 
             
       (a)  The Square  
                       
       (b)  Återträffen   

       (c)  Sameblod   

       (d)  Hundraåringen som klev ut ur ett fönster och försvann  

  

22.  Vilka vetenskapliga discipliner förknippas med nedanstående begrepp?  (3 p) 

       Schrödingers katt     ...….       

       Pythagoras sats     ...….                           

       Vita dvärgar      ...….     

       Ginikoefficient               ....….     

       Det kategoriska imperativet    …….      

       Lackmustest   ….....          



       (a)  astronomi / astrofysik 

       (b)  fysik / kvantfysik  

       (c)  ekonomi 

       (d)  matematik  

       (e)  kemi 

       (f)   filosofi 

 

23.  (a) Vem var Sveriges första kvinnliga utrikesminister, och b) vilket parti ledde hon?  
       (1 p) 
        

       (a)  

       (b)               

 

24.  Som vad är följande personer verksamma? (2 p) 

       Jacob Mühlrad   

       Gina Dirawi  

       Olof Kajbjer   

       Isabella Löwengrip  

       

  



25.  Knyt nedanstående arkitekter till följande byggnadsverk/stadsplan (2 p)  
 
       La Sagrada Familia i Barcelona          ……..   

       Guggenheimmuséet i New York City  ……..   

       Stadsplanen i Chandigarh, Indien       .…….            

       Stadsplanen i Brasilia                         .…….   

       (a)  Frank Lloyd Wright 

       (b)  Oscar Niemeyer 

       (c)  Antoni Gaudi 

       (d)  Le Corbusier 

 

26.  Ledande personer i centrala amerikanska samhällsinstitutioner (efternamn räcker)  
       (2 p)  
 
       (a)  Nämn en kvinnlig ledamot i USA:s högsta domstol   
 
       (b)  Vad heter den senast inröstade ledamoten i USA:s högsta domstol?   

       (c)  Vad heter senatens majoritetsledare?  

       (d)  Vad heter president Trumps nationella säkerhetsrådgivare? 

                 

27.  Vad heter följande befattningshavare? (efternamn räcker) (2 p) 

       (a)  Österrikes förbundskansler   

       (b)  Tysklands försvarsminister 

       (c)   Rysslands utrikesminister   

       (d)   Italiens inrikesminister   

 

  



28.  Vilken trosinriktning associeras med följande termer? (2 p)   

       Hajj   

       Bar-Mitzva   

       Sakrament      

      Brahman         

 
29.  Albrightstiftelsen kartlägger årligen representationen av kön inom näringslivet. Hur stor 
       andel av ledningsgrupperna i Sveriges börsnoterade företag utgörs av kvinnor, enligt 
       Albrightstiftelsens senaste rapport (oktober 2018)? (1 p) 
        

(a) ca  9  procent 
 

(b)  ca 19 procent   
 

(c)  ca 23 procent 
  
 
30.  Nämn minst 2 av de 4 svenska kvinnliga individuella guldmedaljörerna vid vinter-OS i 
       Pyeongchang (efternamn räcker) (1 p)  
  
    

31.  2018 är det 100 år sedan första världskriget tog slut genom den tyska kapitulationen 
       och vapenstilleståndet den 11 november 1918. Detta ledde sedan till flera fredsfördrag 
       1919, varvid det i särklass avgörande var Versaillesfreden den 28 juni 1919. Ange 
       minst tre länder som var signatärmakter till fredsfördraget i Versailles på ententens  
       sida? (2 p för tre länder, 1 p för två länder) 
 
 

32.  Ange vid vilket massmedium respektive publicist/ journalist är verksam (2 p) 
 
       Cecilia “Cilla” Benkö   …….. 
        
       Göran Greider            …….. 
 
       Alice Teodorescu       …...... 
 
       Peter Wolodarski       …...... 
 



       (a)  Dagens Nyheter 
 

       (b)  Dalademokraten 
 
       (c)  Göteborgsposten 
 
       (d)  Sveriges Radio 
 
 
33.  Ange namnet på två av de tre personer som valts som nya medlemmar i Svenska 
       Akademien 2018? (1 p)   
  
 
34.  Vad heter den svenske bokförläggare som hålls frihetsberövad av  
        kinesiska myndigheter? (1 p)   
 
 
35.  Jemen anses f. n. vara den värsta humanitära krisen i världen. Den sittande  
       presidenten Abd Rabu Mansur Hadis regim är i väpnad konflikt med främst  
       houthirebellerna. Bakom respektive  stridande part finns en regional stormakt. Vilken 
       regional stormakt stöder den sittande presidenten och vilken sådan makt stöder 
       houthirebellerna? (2 p)  
 

36.  Vad heter statsministrarna i följande länder (efternamn räcker)? (2 p) 

       Norge   

       Danmark   

       Finland   

       Island             

 

37.  Vad kallas följande juridiska företeelser med ett ord? (2 p) 

       Av domstol fattat beslut om frihetsberövande  

       Advokat / jurist som företräder brottsoffer   

       Det måste finnas ett brott som är fastställt i lag för att man ska kunna dömas för brottet 
 
       En överlagd handling   

 



38.  Vad betyder följande diplomatiska termer? (2 p) 

       (a)  Agremang   
        
       (b)  Persona non grata   
  
       (c)  Reciprocitet  

       (d)  Skyddsmakt  
 
                                                         
39.  Internationella avtal: vad står förkortningarna för? (1,5 p) 

       NPT        

       START  

       INF  

 

40.  (a) Hur många barn föds i snitt per kvinna i världen 2018? Markera rätt svar  (1  p för  
       a + b) 
 
       (aa)  2,5 barn 

       (ab)  4,4 barn 

       (ac)  6,2 barn   

        
       (b) Hur hög andel av jordens befolkning har tillgång till någon form av toalett? Markera 
            rätt svar  
  
       (ba)  42 % 

       (bb)  68 %                           

       (bc)  86 %   

                                                                

41.  Ange namnen på Nordkoreas nuvarande högste ledare och dennes två föregångare 
       (farfar, far, son)? (1,5 p)  
      
 

  



42.  För medborgarskap vid födsel gäller två huvudprinciper enligt nedan. Ange med 
       maximalt fem ord innebörden av båda dessa (1 p) 
       
       (a) Jus sanguinis   
 
       (b) Jus soli   

 
 
43.  Vilka personer ligger bakom följande citat - i svensk översättning (ett namn räcker)?  
       (2 p)      
       
       Fred i vår tid!   

       Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket   

       Gud spelar inte tärning   

       Ett barn, en lärare, en bok, en penna kan förändra världen   

 

44.  Vad menas med hybridkrigföring? (1 p) 

        
 
45.  Vilket år ägde följande händelser rum?  (2 p)   
 

(a)  Den “arabiska våren”  
 

(b)  Lehmankraschen 
 

(c)  Sovjetunionens upplösning 
 

(d)  Sverige blir medlem av EU  
 

 
  



DEL 4. SPRÅKPROV FÖR “TREDJE SPRÅK” 

  
● Du som angett franska, ryska, spanska eller tyska som tredje språk ska göra en 

sammanfattning på detta språk av den bifogade svenska texten (bilaga 1). 
Sammanfattningen bör vara max ca 200 ord.  
 

● Du som har angett arabiska (bilaga 2) eller mandarin (bilaga 3) som tredje språk 
ska göra en sammanfattning på svenska av texten på arabiska respektive mandarin. 
Sammanfattningen bör vara max ca 200 ord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            
BILAGA 1 

 
Wien har blivit diplomatins första försvarslinje 
 (Regeringen.se den 15 november 2018)  
  
Under hösten har Sverige ordförandeskapet i FSC, Forumet för 
säkerhetssamarbete inom OSSE. Efter några lugnare år under 1990-talet 
har OSSE återigen blivit en scen för världspolitiken. 
  
– För svensk del handlar det om vår nationella säkerhet. Den vilar på den 
europeiska säkerhetsordningen, och vi, som litet och militärt alliansfritt 
land, måste stå fast vid principerna och åtagandena. Vi står vid frontlinjen 
här, säger Ulrika Funered, ambassadör och chef för Sveriges OSSE-
delegation i Wien. 

                                          Nästa 
Vid slottet Hofburg mitt i Wien finns kapell, museer, det kejserliga biblioteket, skattkammaren, 
nationalbiblioteket, nationalteatern och Spanska ridskolan. Men de 57 flaggorna ute på gården står 
för något annat. De symboliserar de 57 deltagande staterna i OSSE, Organisationen för säkerhet och 
samarbete i Europa, som håller sina möten, förhandlingar och diskussioner här. 
  
OSSE har sina rötter i kalla kriget och spänningarna mellan öst och väst, men organisationen 
formades med visionen ”Europe whole, free and at peace”. 
  
Organisationen bildades 1973 som Europeiska säkerhetskonferensen (ESK). Ända sedan 1950-talet 
hade det talats om att en europeisk säkerhetsorganisation behövdes, men kalla kriget hindrade 
viktigare framsteg innan samtal påbörjades i november 1972. Det första viktiga dokumentet, 
Helsingforsslutakten, undertecknades i augusti 1975 med namn som Helmut Schmidt, Erich 
Honecker, Gerald Ford och Bruno Kreisky. 
  
Efter några lugnare år under 1990-talet har OSSE återigen blivit en scen för världspolitiken: 
  



– Ligger Europas gränser fast? Eller går det att ändra dem med militärt våld? Det är huvudfrågan, 
säger överste Johan Huovinen, militärrådgivare vid OSSE-delegationen, utsänd av 
Utrikesdepartementet. 
  
OSSE har alltså 57 deltagarstater. Inte bara europeiska länder är med. Även USA, Kanada och länder 
i norra och centrala Asien är en del av OSSE. De 57 staterna täcker stora delar av norra halvklotet.  
Om beslut ska fattas krävs konsensus. Alla 57 stater ska enas. Det kärva säkerhetspolitiska läget i 
Europa återspeglas tydligt i ett allt kärvare samarbetsklimat i OSSE. Låsningarna är genomgående, 
och det är nästan omöjligt att komma överens om någonting. 
  
– OSSE:s normativa roll utmanas. Då menar jag regelverket vi har – Helsingforsslutakten och 
Parisstadgan – om territoriell integritet, gränsers okränkbarhet och att varje land själv bestämmer om 
sin egen säkerhetspolitiska tillhörighet. Det står under hot. Men också det unikt breda 
säkerhetsbegreppet utmanas! Där ingår intern och extern säkerhet, demokratifrågor och mänskliga 
rättigheter samt miljö och klimat. Framförallt ser vi att utvecklingen av mänskliga rättigheter och 
demokrati i regionen i många fall går bakåt. Såväl demokrati och mänskliga rättigheter som det 
militärpolitiska området står under tryck nu, berättar ambassadör Ulrika Funered. 
  
För svensk del handlar det om vår nationella säkerhet. Den vilar på ett internationellt regelverk som 
även inkluderar den europeiska säkerhetsordningen. Och som ett militärt alliansfritt land måste vi stå 
fast vid det internationella regelverket, principer och åtaganden. 
  
– Sverige uppfattas som väldigt konsekventa och principfasta. Vi är en tydlig röst för att hålla fast 
vid en regelbaserad världsordning, principer och åtaganden. Det här kan uppfattas som att vi är 
Rysslandsfientliga, men ideligen förklarar vi att det inte handlar om det. Det handlar om våra 
nationella säkerhetspolitiska intressen, säger Ulrika Funered. 
  
Finns det då någonting Sverige kan göra under höstens ordförandeskap i FSC? Kan vi dyrka upp 
låsningarna? 
  
– Vårt mål med ordförandeskapet under hösten är att vara så öppna och transparenta som möjligt, 
samtidigt som vi är principfasta och konsekventa. Alla vet var vi står i Ryssland- Ukraina-konflikten 
och när det gäller principerna. Vi riktar dessutom strålkastaren mot den nordisk-baltiska regionen 
och säkerhetsfrågor av vikt för oss. 
  
– Vi har egentligen det mest komplicerade ordförandeskapet under året. Under vårt ordförandeskap 
ska nämligen alla eventuella beslutstexter på det militärpolitiska området förberedas och förhandlas 
inför ministerrådsmötet i början av december. Alla konflikter som ligger i luften kommer att påverka 
textförhandlingarna, säger Ulrika Funered. 
  



Nyligen arrangerade Sverige en högaktuell säkerhetsdialog om icke-spridning av 
massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer. 
  
Huvudtalare var Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare 2012–2016. Efter mötet berättade han i 
en intervju om sin syn på de stora utmaningar och möjligheter världen står inför – såsom utdragna 
konflikter, klimathotet samt det hårdnande politiska debattklimatet med tydlig polarisering som 
följd. 
  
Men trots allt ser han positiva tecken. Jan Eliasson lyfte fram utvecklingen mot jämställdhet som ett 
särskilt viktigt hopp inför framtiden. 
  
– Att kvinnor kommer att få uppleva fullständig jämställdhet, äntligen, för första gången! Det ser jag 
som ett av de största löftena i historien. 
  
Han varnade också för att missa möjligheten att ta vara på unga människors idealism genom att inte 
inkludera dem i de demokratiska processerna. 
  
– Vi måste lära oss att inte bara arbeta för unga människor. Vi måste också arbeta tillsammans med 
unga människor, sa Jan Eliasson. 
  
Om våra samhällen inte tar vara på unga människors idéer och drömmar kommer vi att få en 
generation som inte längre accepterar de institutioner vi har byggt upp. 
  
Trots orosmolnen såg Eliasson fortfarande relativt ljust på framtiden. 
  
– Jag är fortfarande en optimist, om än en mer bekymrad sådan. 
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