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 Uppsetning á ályktunartillögum og stöðulýsingum 

 

Ályktanir og ályktunartillögur 
Efst á blaði: 
Nefnd: [Skrifið í hvaða nefnd ályktunartillagan á heima] 
Viðfangsefni: [Viðfangsefni tillögunnar] 
Borið fram af: [Landið sem ber ábyrgð á ályktunartillögunni] 
Stutt af: [Löndin sem styðja tillöguna, því fleiri því betra] 

Hefjið ályktunartillöguna með ávarpi til þeirrar stofnunar sem þið munið bera ávarpið fram í. Dæmi: 
Allsherjarþing SÞ 

Allar setningar byrja á tölustaf innan sviga, raðnúmeri. Númerin byrja á (1), (2), (3) og halda áfram að 
þeirri setningu sem síðast kemur, til dæmis (75). 

Á eftir hverjum tölustaf er inngangssetning sem tengist oftast einni eða fleiri verklegum setningum.   

Inngangssetningar: 
Inngangssetningar byrja alltaf á skáletraðri staðhæfingu, til dæmis: Lýsir yfir miklum áhyggjum af..., 
Treystir því að..., Vekur athygli á..., Vekur enn fremur athygli á..., Minnir á... Vitnar í... og enda ávallt 
á kommu (,). 

Inngangssetningarnar útskýra hvers vegna löndin sem standa á bak við tillöguna tjá sig um 
viðfangsefnið við allsherjarþingið (eða það þing/ þá nefnd sem umræður eru haldnar í) og vísar í 
alþjóðaaðgerðir sem áður hafa verið framkvæmdar vegna viðfangsefnisins. Inngangssetningar geta 
innihaldið staðhæfingar, fyrri framkvæmdir og niðurstöður, núverandi stöðu í málinu og tölfræði, 
fyrri yfirlýsingar í málinu og svo framvegis. Inngangssetningar kynna og lýsa viðfangsefninu 
einfaldlega. 

Til að fá gott flæði og samhæfingu í ályktun er gott að raða inngangssetningunum upp eftir mikilvægi 

þeirra og einnig með tilliti til stöðu þeirra í heiminum (alþjóðlegt  svæðisbundið  þjóðmál  
staðbundið). 

Hér má sjá upplýsingar um hvernig setja á upp ályktunartillögur og stöðulýsingar frá 
þátttakendum.  
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Verklegar setningar: 
Verklegar setningar byrja á niðurstrikuðu orði (til dæmis  staðfestir eða krefst)  og endar með 
semíkommu (;).  
 
Hver og ein verkleg setning hefur einnig númer sem hefst með (1) og heldur áfram eins lengi og 
nauðsynlegt er. Allra síðasta verklega setningin endar á punkti. 
 
Verklegu setningarnar leggja til aðgerðir eða ráðleggingar sem svar við því sem kynnt er í 
inngangssetningunum.  
 
Ef skrifaðar eru verklegar setningar með inndregnum undirlista, til dæmis til að gefa dæmi um ólíkar 
aðgerðir, eru rómverskir tölustafir notaðir með sviga á hægri hlið, til dæmis I), II), III), IV) og svo 
framvegis. 

Til að fá gott flæði og samhæfingu í ályktun er gott að raða verklegum setningum upp eftir mikilvægi 

þeirra og einnig með tilliti til stöðu þeirra í heiminum (alþjóðlegt  svæðisbundið  þjóðmál  
staðbundið). 

   

Stöðulýsing 
Stöðulýsingar eru skrifaðar til að þátttakendur geti fljótt áttað sig á áliti lands síns varðandi 
umræðuefni sem landið hefur ekki skrifað ályktunartillögu fyrir. 
Þegar kosið er um ályktanir er mikilvægt að vita stefnu landsins varðandi málefnið og þá kemur 
stöðulýsing sér vel. 
 
Ekki er óalgengt formaður ráðstefnunnar biðji þátttakendur um að halda stefnuræðu munnlega í allt 
að eina mínútu og gefi þeim 5 mínútna undirbúningstíma. Ef þátttakendur hafa stöðulýsingu tilbúna 
er auðvelt að undirbúa stefnuræðu. 

Sniðmát: 
Efst á blaði: 
Nefnd: [Nafn nefndar sem stöðulýsingin á heima í] 
Viðfangsefni: [Viðfangsefni stöðulýsingarinnar] 
 
Síðan er stutt lýsing á málefninu skrifuð, sagt frá því sem þegar hefur gerst varðandi málefnið og 
hvaða ályktanir eru til. 
 
Því næst er afstaða landsins til málefnisins útskýrð með rökum og greint frá hugmyndum landsins 
um aðgerðir. Einnig skal tilgreina hvaða löndum viðkomandi er sammála og vill vinna  með. 
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