
Infók a MiniKarMun Konferenciához 
 

 
A KarMUN egy 2005 óta működő Model United Nations konferencia, melynek 
célja a diákok bevonása és tanítása a diplomáciáról, nemzetközi 
kapcsolatokról. A konferenciát rendszeresen 300-400 diák részvételével rendezik. 
Több mint 10 ország iskoláiból látnak vendégül diákokat, például Hollandiából, 
Svájcból vagy az Egyesült Államokból is. 
A konferencia alapja az a gondolat, hogy a már fiatalon kezdődő ismerkedés a világ 
problémáival és azokra való megoldás keresése formális kereteken belül, kulcs a 
világ fejlődéséhez és jobbá tételéhez. További információk a konferenciáról a 
hivatalos honlapon találhatók (www.karmun.hu). 
A konferencia hivatalos nyelve az angol, de mostantól indul egy német nyelvű 
bizottság is, melybe szeretettel várják az érdeklődő DNG-seket is. Az 
érdeklődők, akár a német, az angol vagy a magyar nyelvű bizottságok iránt, ki tudják 
próbálni magukat a MiniKarMUN-on. 
 
A MiniKarMUN december 7-én délelőtt kerül megrendezésre (szombati munkanap). 
Bár ez nem egy nagy konferencia, inkább csak gyakorló jelleggel fog működni, de itt 
is szükséges egy minimális felkészültség. Tapasztalat már kevésbé, hisz a 
résztvevők többsége kezdő, az egész célja a tapasztalatszerzés és a gyakorlás. 
A bizottságok, ahova jelentkezni lehet és az ottani issue-k: 
- Security Council; Terrorism in Afghanistan and Pakistan (recommended for those 
who are more comfortable in English) 
- Futuristic Security Council; Terrorism from outer space (one of the exciting and 
funny committees, fictional, easier to do research) 
- Disarmament and International Security Committee; Preventing the subsidising of 
terrorism 
- Social, Humanitarian and Cultural Committee; Effects of political conflict and 
terrorism on tourism 
- United Nations Environment Programme; Combatting environmental terrorism 
- Human Rights Council; Question of abortion 
(DISEC, SHCC, UNEP and HRC are general committees, general structure with 
mostly beginners, good opportunity for practice) 
- Special Conference in German; Die Frage der Geschlechter Einkommenslücke / 
Wage gap (German committee, there will be one at KarMUN. Should German 
students want to join there, it's a good opportunity to gain some experience.) 
- Special Conference in Hungarian; A halálbüntetés kérdése / Question of death 
penalty (Hungarian committee, there is no such at KarMUN, but for those who are not 
so comfortable with English/German yet, it's an opportunity to get the feeling of it and 
see if they like it or not) 
 
További információkért nyugodtan keressétek Fazekas Ellát (12.D)!  
 

http://www.karmun.hu/

