
 
MiniMUN  

Edustettavat valtiot 

 
Valtioihin tutustumisen voi toteuttaa kotitehtävänä tai käyttää siihen yhden oppitunnin ennen 
varsinaista simulaatiota. Tehtävä kannattaa tehdä ryhmätyönä delegaatioittain. Tavoitteena on 
luoda yleinen käsitys edustettavan valtion taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta rakenteesta, 
resursseista, maantieteellisestä asemasta ja poliittisesta ilmapiiristä erityisesti ilmastonuutokseen 
liittyvissä kysymyksissä.     

   
Tiedonkeruu ja kriittinen medialukutaito on erittäin keskeinen osa MiniMUN- kokoussimulaation 
tekemistä. Mitä paremmat tiedot delegaatiolla on edustamastaan valtiosta, mm. sen kannasta 
ilmastokysymyksiin, sen paremmin pystyy argumentoimaan ja tuomaan valtion kantoja esille 
kokouksessa. Tutustukaa myös muiden maiden kantoihin, jotta tiedätte keiden kanssa olisi hyvä 
tehdä yhteistyötä. Huomionarvoista on, että lobbauksen ja kokouksessa käytävän keskustelun 
pyrkimyksenä on saada aikaan ilmastosopimus. Sopimukset ovat aina kompromisseja.  

   
   

Valmistautuminen MiniMUN-kokoukseen:   

 Tutustukaa ilmastosopimuksen luonnokseen ja siinä oleviin ratkaisuehdotuksiin.  

 Valmistelkaa 1 minuutin avauspuheenvuoro kokoukseen, jossa tuotte esiin oman maan 
kannan ilmastonmuutos-kysymykseen . Miten ilmastonmuutos vaikuttaa maahanne ja 
mihin asioihin ja ratkaisuihin toivotte ilmastosopimuksen keskittyvän?  

 Täyttäkää ilmastosopimuksen numeroidut ns. operatiiviset lausekkeet eli 
ratkaisuehdotukset ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Lobbauksen aikana ennen 
kokousta ja/tai kokouksen aikana oppitunnilla, tarkoituksena on löytää yhteisiä ratkaisuja 
muiden delegaatioiden kanssa ja yhdistää ratkaisuehdotuksia. Mitä enemmän on 
mahdollista löytää yhteisiä ratkaisumalleja ja saada niille laajaa kannatusta muiden 
delegaatioiden keskuudessa, sitä varmemmin ilmastosopimus saadaan syntymään. 
Kokouksessa käsitellään ilmastosopimusehdotusta, jolla on laajin mahdollinen kannatus.  

  
Käyttäkää lopussa olevia kysymyksiä ja lähteitä apuna valmistautumisessa. 



 

VALTION NIMI _____Meksiko_______________________ 
 

Selvitä seuraavat asiat valtiosta, jota edustatte 
 
VALTIO 

 

1. Virallinen nimi 
 

Meksikon yhdysvallat 

2.  Hallitusmuoto 
 

liittotasavalta 

3. Suurimmat puolueet 
 

 

 Oikeistolainen Partido Acción Nacional 
(PAN) (vuodesta 2011 puolueella on 50 
senaattoria, 142 paikkaa 
edustajainhuoneessa) 

 sosiaalidemokraattinen Institutionaalinen 
vallankumouspuolue (Partido 
Revolucionario Institucional, PRI) 
(vuodesta 2011 puolueella on 33 
senaattoria, 237 paikkaa 
edustajainhuoneessa) 

 vasemmistolainen Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) (vuodesta 2011 
puolueella on 25 senaattoria, 69 paikkaa 
edustajainhuoneessa) 

 

4. Viralliset kielet 
 

Espanja 

5. Pääkaupunki 
 

México 

6. Naapurimaat 
 

 Yhdysvallat, Belize, Guatemala 

7. Jäsenyydet/ryhmittymät  
 

APEC, G20, Ihmisoikeusneuvosto, IMF, 
Maailmanpankki, OECD, WTO, YK  

   

  

 
 
 
 

https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Acci%C3%B3n_Nacional&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Institutionaalinen_vallankumouspuolue
https://fi.wikipedia.org/wiki/Institutionaalinen_vallankumouspuolue
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_de_la_Revoluci%C3%B3n_Democr%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_de_la_Revoluci%C3%B3n_Democr%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/APEC
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/G20
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/Ihmisoikeusneuvosto
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/IMF
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/Maailmanpankki
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/OECD
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/WTO
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/YK


VÄESTÖ 
 

1. Väkiluku 
 

128 632 004 

2. Odotettavissa oleva elinikä 
 

naiset 78 vuotta / miehet 73 vuotta 

3. Kansanryhmät ja kansallisuudet 
 

mestitsit 60 %, amerikanintiaanit 30 %, 
eurooppalaista alkuperää 9 %, muut 1 % 

4.  Lukutaitoprosentti 
 

94 % 

5. Uskonnolliset ryhmät ja niiden %-
osuus koko väestöstä 
 

Roomalais-katoliset 82,7 %, helluntailaiset 
1,6 %, Jehovan todistajat 1,4 %, protestantit 
5 %, muut 1,9 %, uskonnottomat 4,7 %, 
määrittelemättömät 2,7 % 

 
 
TALOUS 
 
 

1. Pääelinkeinot 
 

 Palveluala (mm. kauppa, turismi) 62 %; 
teollisuus 24 %;  maatalous 13 %   

2. Bruttokansantuote / asukas 
 

16,110 PPP dollaria (purchasing power parity, 
ostovoimapariteetti) 

3. Tärkeimmät kauppakumppanit 
 

Yhdysvallat (80 % viennistä), Kanada (3,6 %), 
Saksa (1,4 %), Espanja (1,1 %) 

4.  Tärkeimmät vientituotteet 
 

Maailman viidenneksi suurin öljyntuottaja. 
Öljyn ja öljyjalosteiden ohella 
päävientituotteet hopea, valmistuotteet, 
hedelmät, vihannekset ja kahvi.  

5. Tärkeimmät tuontituotteet 
 

Teollisuuden ja maatalouden koneet, 
sähkölaitteet, auton kokoonpano-osat, ilma-
alukset ja niiden osat. 

6. Luonnonvarat 
 

Raakaöljy on Meksikon tärkein 
mineraaliresurssi. Lisäksi tärkeitä ovat hopea, 
kupari, suola, fluoriitti, rauta, mangaani, rikki, 
fosfaatti, sinkki, volframi, molybdeeni, 
elohopea, kulta ja kipsi.  

7. Velka-aste 
 

37.7 % bruttokansantuotteesta 

 
 
PUOLUSTUS 

 

1. Puolustusmenot/vuosi 
 

0,5 % BKT:sta 



2. Sotilasliittoutumat 
 

Historiallisesti Meksiko on pysyttäytynyt 
virallisesti neutraalina osapuolena 
kansainvälisissä konflikteissa.                                          

3. Aseelliset konfliktit/sodat  
viimeisen 50 vuoden aikana 
 

 1960-1970 –lukujen Guerra Sucia: 
Meksikon sisäinen konflikti 
Institutionaalisen 
vallankumouspuolueen johtaman, 
Yhdysvaltojen tukeman hallinnon ja 
vasemmistolaisten 
opiskelijaryhmittymien ja sissiryhmien 
välillä. Sodan aikana hallituksen 
joukot systemaattisesti kiduttivat, 
kaappasivat ja joidenkin epäilyjen 
mukaan tappoivat noin 1200 
opiskelijaa ja siviiliä. Konflikti päättyi 
Tlatelolcon joukkomurhaan vuonna 
1968, jolloin hallituksen joukot 
tappoivat arvioiden mukaan jopa 
satoja aseistamattomia opiskelijoita 
maan pääkaupungissa.  

 Zapatistien kansannousu 1994: 
Eteläisen Meksikon maya-intiaanien 
parista kummunnut kansanliike 
hyökkäsi alueen valtakeskuksiin 
tammikuun ensimmmäisenä päivänä. 
Samana päivänä oli astunut voimaan 
Pohjois-Amerikan 
vapaakauppasopimus, jota zapatistit 
olivat vastustaneet. 

 Meksikon huumesota 2006 
eteenpäin: Aseellinen konflikti, jota 
käyvät keskenään kilpailevat 
huumekartellit ja Meksikon 
asevoimat. Huumesotaan on liittynyt 
enenevissä määrin kartellien tekemiä 
murhia ja joukkomurhia. 

 
 
YK-JÄSENYYS 
 

1. YK:n jäsen 
 

kyllä/1945 

2. Tärkeimmät allekirjoitetut  
ja ratifioidut 
ihmisoikeussopimukset 

 

 a. Lapsen oikeuksien 
sopimus 

Ratifioitu 1990 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tlatelolco_massacre
https://en.wikipedia.org/wiki/Tlatelolco_massacre
https://en.wikipedia.org/wiki/Tlatelolco_massacre
https://en.wikipedia.org/wiki/Tlatelolco_massacre
https://en.wikipedia.org/wiki/Tlatelolco_massacre
https://fi.wikipedia.org/wiki/Konflikti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Huumekartelli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Meksikon_asevoimat
https://fi.wikipedia.org/wiki/Meksikon_asevoimat


 b. Naisten oikeuksien 
sopimus 

Ratifioitu 1981 

 c. Vammaisten oikeuksien 
sopimus 

Ratifioitu 2007 

 d. Kansalais- ja poliittisia 
oikeuksia koskeva 
sopimus 

Ratifioitu 1981 

 e. Taloudellisia-, 
sivistyksellisiä ja sosiaalisia 
oikeuksia koskeva 
sopimus 

Ratifioitu 1981 

 f. Kidutuksen kieltävä 
sopimus 

Ratifioitu 1981 

 g. Rion sopimus  

 h. Kioton pöytäkirja Ratifioitu 2005 

 i. Pariisin ilmastosopimus Mahdollinen ratifiointi keväällä 2016 

 
 
ILMASTO JA YMPÄRISTÖ 
 
 

1. Ympäristöongelmat  Trooppinen metsäkato 
ja muun kasvillisuuden 
muutokset 
maankäytön ja 
ilmastonmuutoksen 
seurauksena 

 Useiden eläinlajien 
sukupuuttoon 
kuoleminen 
heikentyneiden 
elinolosuhteiden 

 Rannikon kosteikkojen 
kasvillisuus on herkkää 
ilmastonmuutokselle ja 
merenpinnan nousu 
uhkaa rannikkoseutua.  

 

2. Päästöt  

 a. CFC-yhdisteiden käyttö  
 

0 



 b. Hiilidioksidipäästöt 

Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden 
466 549 (tuhatta tonnia) 
3,76 (tuhatta tonnia per 
asukas) 

 c. Ekologinen jalanjälki 2,4 hehtaaria per henkilö 

3. Luonnonsuojelualueet 6,02 % 

 
 
 
TEKNOLOGIA JA INFORMAATIO 
 

1. Internetin käyttö 44,39 käyttäjää per 100 asukasta 

2.  Matkapuhelinliittymät 85,84 matkapuhelinliittymien määrä per 100 asukasta 

 
 
YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA 
 

Kansalaisoikeudet 3 Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 
huonoin) 

Korruptio 34 Skaala: 0-100 (100 on paras) 

 
Ilmaston lämpeneminen muodostaa suuren uhan Meksikon biodiversiteetille. Maankäytön ja 
ilmastonmuutoksen seurauksena suurimmat menetykset kohdistuvat kasvillisuuteen, metsiin sekä 
useisiin eläinlajeihin. Lisäksi rannikon kosteikot kärsivät merenpinnan noususta. 
 
Meksikon ilmastonmuutoksen torjunta- ja sopeutumistoimet ovat toistaiseksi kärsineet 
johdonmukaisuuden puutteesta. Maan käytännön ponnistukset ilmaston lämpenemisen 
rajoittamiseksi alle kahteen celsiusasteeseen ovat olleet alimitoitettuja suhteessa muiden maiden 
päästöjenvähennystaakkaan. Samanaikaisesti Meksikon hallitus on kehittänyt 
ilmastopolitiikkaansa ja – instituutioitaan viime vuosina huomattavasti sekä laatinut kansallisia 
strategioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vuonna 2012 Meksikosta tuli ensimmäinen 
kehittyvä maa, joka ilmastonmuutoslainsäädännöllään virallisesti lupasi leikata päästöjään. Lain 
nojalla Meksiko aikoo vähentää kasvihuonepäästöjään 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. 
Vuoden 2015 alussa Meksiko teki esityksen hiilidioksidipäästöjensä sekä mustasta hiilestä 
koituvien päästöjensä vähentämiseksi 25 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämänhetkiset 
toimintaehdotukset eivät kuitenkaan käytännössä riitä tavoitteiden saavuttamiseen. 
 
Meksiko on 1990-luvun lopulta lähtien muuttunut säädellystä taloudesta vapaaksi 
markkinataloudeksi, ja sillä on maailman maista eniten vapaakauppasopimuksia. Yhdysvaltojen 
talouden kehitys vaikuttaa voimakkaasti Meksikoon, sillä noin 80 % sen viennistä ja puolet 
tuonnista koostuu Yhdysvaltojen kanssa käydystä kaupasta.  
 



Merkittävänä öljyntuottajamaana Meksikon talous on tällä hetkellä erittäin riippuvainen 
öljynviennistään.                       
 
Nykyisellään Meksikon sähköntuotanto nojaa raskaasti fossiilisiin polttoaineisiin. Maan hallitus on 
kuitenkin asettanut tavoitteen tuottaa 35 prosenttia energiastaan uusiutuvilla luonnonvaroilla 
vuoteen 2024 mennessä.  
 
Yli sadan miljoonan asukkaan Meksikossa veden saatavuus ja puhtaus on erittäin merkittävä 
kysymys. Meksikon nykyinen vesipolitiikka painottaa kestävää vesitaloutta ja –huoltoa. Hallitus 
haluaa lisätä jäteveden käsittelyä huomattavasti sekä edistää veden uudelleenkäyttöä. 
 
Meksikon metsäpolitiikan tärkeimpiä tavoitteita on suojella ja uudistaa metsäresursseja, jotta 
metsät voivat suojella maaperää ja jotta puuvarantoja voidaan hyödyntää rationaalisesti ja 
tuottavasti. 
 
Lähteet: 
 
http://globalis.fi/Maat/Meksiko    
http://climateactiontracker.org/countries/mexico.html  
http://www.cc2010.mx/en/mexicos-actions/mexicos-general-position/ 
http://indicators.ohchr.org/ 
http://wwf.panda.org/about_our_earth/aboutcc/problems/rising_temperatures/hotspot_map/m
exico.cfm  
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-27/mexico-pledges-25-cut-in-greenhouse-
gas-emissions-growth 
http://www.theguardian.com/environment/2012/may/21/economists-climate-change-market-
failure  
https://www.unric.org/fi/perustietoa-yksta/16  
https://fi.wikipedia.org/wiki/Meksiko  

 
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17195&contentlan=1&culture=fi-FI 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/   
https://www.unric.org/fi/   
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2118.html   
http://www.worldlifeexpectancy.com/   
http://www.worldometers.info/world-population/   
http://www.unicef.org/infobycountry/   
http://www.indexmundi.com/   
http://atlas.media.mit.edu/en/   
http://countryeconomy.com/   
http://data.worldbank.org/topic 
https://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8 
http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/country_snapshots.htm   
 

Hakusanoja: Paris agreement/ Pariisin ilmastosopimus, climate change/ ilmastonmuutos, global 
warming/ilmaston lämpeneminen - maan nimi, katsokaa linkkilistaa: mm. Globalis.fi, ilmasto-
opas.fi, tärkeää myös ilmastouutisten mediaseuranta    

http://globalis.fi/Maat/Meksiko
http://climateactiontracker.org/countries/mexico.html
http://www.cc2010.mx/en/mexicos-actions/mexicos-general-position/
http://indicators.ohchr.org/
http://wwf.panda.org/about_our_earth/aboutcc/problems/rising_temperatures/hotspot_map/mexico.cfm
http://wwf.panda.org/about_our_earth/aboutcc/problems/rising_temperatures/hotspot_map/mexico.cfm
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-27/mexico-pledges-25-cut-in-greenhouse-gas-emissions-growth
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-27/mexico-pledges-25-cut-in-greenhouse-gas-emissions-growth
http://www.theguardian.com/environment/2012/may/21/economists-climate-change-market-failure
http://www.theguardian.com/environment/2012/may/21/economists-climate-change-market-failure
https://www.unric.org/fi/perustietoa-yksta/16
https://fi.wikipedia.org/wiki/Meksiko
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17195&contentlan=1&culture=fi-FI
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/
https://www.unric.org/fi/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2118.html
http://www.worldlifeexpectancy.com/
http://www.worldometers.info/world-population/
http://www.unicef.org/infobycountry/
http://www.indexmundi.com/
http://atlas.media.mit.edu/en/
http://countryeconomy.com/
http://data.worldbank.org/topic
https://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8
http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/country_snapshots.htm


Apukysymykset:   

 Minkälainen on maanne energiapolitiikka/teollisuus/elinkeino?  

 Miten ilmastonmuutos vaikuttaa maahanne? Käyttäkää konkreettisia esimerkkejä.  

 Mitkä ilmastokysymykset ovat maallenne erityisen tärkeitä? Miksi?  

 Minkälaista ilmastopolitiikkaa maassanne harjoitetaan? Katso esim. eri ilmastosopimukset. 

 Miten maassanne suhtaudutaan fossiilisiin polttoaineisiin tai uusiutuviin 
energiamuotoihin?   

 Miksi ilmastosopimuksen allekirjoittaminen olisi maallenne tärkeää?  
Minkä maiden kanssa kannattaisi tehdä yhteistyötä? Tutkikaa muiden maiden taustoja.  

 

Valtiollinen kanta  
Mitä mieltä edustamasi maa on käsiteltävästä aiheesta?  
 
 
 
 

Pääargumentit 
Mitkä ovat pääargumenttinne, joilla puolustatte kantaanne? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 

Vasta-argumentit 
Valmistaudutaan väittelyyn – mitkä ovat todennäköisimmät vasta-argumentit, joita uskotte 
kuulevanne väittelyn aikana? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 

Ongelmanratkaisu 
Miten mielestänne käsiteltävänä oleva kysymys voidaan ratkaista? Pyrkikää mahdollisimman 
konkreettisiin ehdotuksiin.  
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 


