
Brasillien  

Förbundsrepubliken Brasilien anser att frågan om reformering av säkerhetsrådet är mycket 
viktig. Uppdelningen är orättvis och det krävs reformeringar. 
Landet Brasilien tycker att uppdelningen av de permanenta platserna i säkerhetsrådet är helt 
orimlig. Det är oskäligt att inte länder från alla kontinenter är representerade och har 
möjlighet till ett inflytande på de stora världsfrågorna. Det krävs exempelvis ett inflytelserikt 
land från kontinenten Sydamerika för att lyfta fram deras gemensamma åsikt, en plats som 
den mest framgångsrika staten i Sydamerika, Brasilien, ser sig värdiga. 
Brasilien anser som tidigare nämnt att det bör finnas minst en permanent stat från varje 
kontinent, men landet vill utöver detta öka antalet temporära stater i säkerhetsrådet. 
Brasilien tror detta kommer leda till en tillförlitligare diskussion. För att nå en fredlig och 
rofylld värld krävs att de viktiga geografiska giganterna har möjlighet att göra sin röst hörd. 

Egypten 

Folkrepubliken Egypten är väldigt angelägen om att uppmärksamma att representationen i UNSC inte är 
idéell då alla regioner inte är likgiltigt representerade.  

Nya regionsbaserade länder hade skapat möjlighet för underrepresenterade länder att uttrycka sin åsikt. 
Folkrepubliken Egypten menar att en införing av fler säten i UNSC hade gjort detta möjligt. Folkrepubliken 
Egypten anser detta eftersom att det är viktigt att alla länder är representerade i ett organ där internationella 
beslut tas angående fred och säkerhet.  

Frankrike 

Republiken Frankrike uppmärksammar förändringar i säkerhetsrådet. Med önska om mindre centralisation 
uppmanar Frankrike  om ett ökat antal permanenta medlemmar i säkerhetsrådet. Med tillskott från Brasilien, 
Tyskland, Indien, Japan, Arabländerna och även större influens från Afrikanska länder speglar säkerhetsrådet 
den maktfördelning som nu råder i världen. 

Vetot har i vissa sammanhang hindrat konfliktupplösningar och därför är Frankrike angelägna om att införa 
vissa restriktioner angående veto användningen. 

Italien 

Republiken Italien strävar efter ett mer demokratiskt, representativt och effektivt säkerhetsråd, något som har 
förts fram genom ett antal förslag menade att i säkerhetsrådet förbättra arbetsmetoderna genom att balansera 
makten i beslutsfattande. 
För att skapa en mer balanserad makt vill vi framförallt förändra vetot. Delegationen anser därför att nya 
permanenta säten i säkerhetsrådet inte bör införas, utan att de säten som redan finns istället ska kunna bytas 
ut. De som har ett säte kan väljas om direkt. 

Iran 

Den Islamiska republiken Iran ser mycket positivt till reformeringen av säkerhetsrådet. 
Säkerhetsrådets permanenta medlemmar utgör inte ett representativt urval av de faktiska 
stormakterna i världen. Den Islamiska republiken Iran betonar angelägenheten av att ompröva 
de permanenta medlemmarna och införa representanter från dagens existerande 
maktfördelning. 
Den Islamiska republiken Iran ifrågasätter säkerhetsrådets undermåliga koncentration av 
exempelvis arabländer i säkerhetsrådet. Den Islamiska republiken Iran anser att ett samarbetsvilligt och 
förenat säkerhetsråd är vitalt för upprätthållandet av säkerhet och fred i världen. Därför vill den Islamiska 
republiken Iran även diskutera huruvida vetorätten ska existera då nuvarande permanenta medlemmar ofta 
använder vetorätten för att motarbeta beslutstagande i viktiga frågor och främja sin egen politik. 

Israel 



Staten Israel uttrycker stor oro angående reformation av säkerhetsrådet. Det är inte bara för att vi under flera 
århundraden varit måltavla för etniska rensningar och förtryck, utan också de konfliktsökande nationerna 
som vi delar gräns med. Därför behöver vi starka allianser med världens stormakter för att skydda den enda 
judiska staten i världen Israel mot antisemitism och terrorism.  

Eftersom Israel redan är goda vänner med flera i säkerhetsrådet skulle en reformation av säkerhetsrådet vara 
ett direkt hot mot Israels säkerhet. Den makt som säkerhetsrådet har borde omsorgsfullt tas hand om och inte 
läggas i fel händer som avviker från världssamfundets generella värderingar.  Staten Israel tycker också att 
VETO-rätt är en av grundpelarna för säkerhetsrådets auktoritet och relevans. Utan VETO-rätten hade inte 
säkerhetsrådet gång på gång förhindrat konflikter runt om i världen vars följder kunde blivit katastrofala. 
Därför finner staten Israel stor nytta i att bevara VETO-rätten.  

Slutligen tycker Israel att säkerhetsrådet gör ett utmärkt jobb och kräver därför ingen reformation av 
säkerhetsrådet.  

Kenya 

Republiken Kenya ser mycket allvarligt på förslaget om reformering av säkerhetsrådet, och är enstämmig 
med African Union Committee of Ten (C-10) sin ståndpunkt, Ezulwini Consensus.  
Därför är Republiken Kenya för reformeringen av FN för att säkerställa FN:s roll som internationella fred- 
och säkerhetsbevarare. Republiken Kenya har även en djup önskan om att säkerhetsrådets medlemmar bättre 
representerar FN:s medlemmar.  
FN önskas också vara mer genomskinlig, pålitlig, effektiv, rättvis och inkluderande. Därför önskar 
Republiken Kenya genom Ezulwini Consensus att antalet permanenta och icke-permanenta medlemsländer i 
säkerhetsrådet ökas. I nuläget är Afrika den enda kontinenten som inte är representerad i FN:s säkerhetsråds 
permanenta medlemsländer. Republiken Kenya ställer sig bakom Ezulwini Consensus:s önskan om två 
afrikanska representanter i säkerhetsrådets permanenta representanter med vetorätt, och fem afrikanska 
representanter i säkerhetsrådets icke-permanenta medlemsländer.  
The Committee of Ten önskar även att fortsätta mötas och kort gå igenom vad som händer.  
Afrika kommer fortsätta att aktivt engagera sig med alla grupper och stater för att uppnå önskvärda reformer 
för ett effektivt och flersidigt FN.  
Tills vidare kvarstår The Committee of Ten med fråntagen mandat tills dess att Afrika når sina mål i 
reformen.  

Vänligen, 
Republiken Kenya 

Kina 

Folkrepubliken Kina stöder FN i tider av en reformering av säkerhetsrådet. Att ytterligare stärka dess 
kapacitet att sammanställa internationella insatser i försök att ta itu med globala svårigheter för att 
bättre respondera det internationella samfundets förväntningar är av intresse. 
Folkrepubliken Kina stöder även en reformering av säkerhetsrådet för att det ska uppfylla sina 
ansvarsområden vilka återfinns i FN-stadgan. Prioriteringen av reformen bör vara en ökad 
representation av utvecklingsländer och deras talan i Säkerhetsrådet vilket resulterar i mindre staters 
möjlighet att delta i rådet och påverka dess arbetet. En reformering av Säkerhetsrådet rör framtiden av FN 
och alla medlemsstaters intressen. Det är därför av stor betydelse att fortsätta med grundliga och 
demokratiska samråd, och att sträva efter lösningar som rymmer alla staters angelägenheter och intressen. 
Folkrepubliken Kina är villiga att samarbeta med alla parter för att försäkra att reformen kommer att skydda 
FN:s långsiktiga intressen och solidariteten gentemellan dess medlemsstater. 

Ryssland 

Den ryska federationen är fullt medveten om frågan angående en reformering av 
säkerhetsrådet och är beredda att utvärdera de möjligheter som finns. 
Den ryska federationen har förståelse för att UNSC inte är uppdaterad till den nuvarande 



världsbilden och poängterar att frågan är ytterst aktuell. 
Återbekräftar därför att den ryska federationen kungör att frågan kring en reformering av 
säkerhetsrådet är öppen för diskussion. Den ryska federationen vill uppmärksamma hur 
viktigt det är att UNSC ska behålla sin effektivitet, därav bör antalet medlemmar diskuteras 
med hänsyn till det. 
Federationen Ryssland betonar även de permanenta medlemmarnas betydelse för UNSC:s 
arbete sedan FN grundades år 1945. 

Saudiarabien 

Kungadömet Saudiarabien anser att Säkerhetsrådet är ett väldigt viktigt forum för fred och 
säkerhet i världen. Dess arbete ska vara centralt på den internationella spelplanen och bidra 
till världsfreden. Tyvärr har de visat en oförmåga att kunna utföra sina plikter och misslyckats 
med att komma fram till en långsiktig lösning till problem såsom konflikten i Syrien. Djupt 
upprörd över hur lite Säkerhetsrådet i praktiken har kunnat göra i sådana sakfrågor är den 
saudiarabiska delegationen angelägna att förändra institutionen. 
Med önskan om att ge Säkerhetsrådet större möjlighet att utföra sina skyldigheter anmodar 
Saudiarabien ett antal reformeringar i Säkerhetsrådet. Ett borttagande av VETO-rätten 
uppmuntras, då denna förhindrar Säkerhetsrådets beslutstagande. Vidare föreslås en 
förändring bland de stater som har en permanent plats i rådet. Med strävan efter en mer jämlik 
politik, där alla länder har samma värde, borde inte en liten elit ha så oproportionerligt mycket 
makt som de har idag. 

Storbritannien 

Storbritannien erkänner behovet av en eventuell diskussion kring 
säkerhetsrådets struktur - därmed sagt anser vi inte all kritik förd mot 
säkerhetsrådet som legitim. 
Storbritannien önskar behålla sin position bland de permanenta medlemmarna 
i säkerhetsrådet; vi erkänner således behovet av konsekventa, stabila och 
demokratiska staters inflytande över den globala arenan. Storbritannien är 
emellertid öppna inför en diskussion kring andra staters biträde inom 
säkerhetsrådets permanenta medlemskap, samt om hur vetorätten ska ta sig 
uttryck. 
Allt eftersom den mellanstatliga konversationens ton förändras, fastställer 
Storbritannien vikten av stater med goda samt sunda värderingar i det 
internationella samspelet - sålunda förhindrar vi oönskad konflikt. 
Folkmord, diktatur och krigsföring är strömningar som Storbritannien 
fördömer. Därför åberopar Storbritannien en omprövning av medlemsstaterna, 
på så sätt kan man eliminera de stater som i grunden inte kan hantera det 
ansvar som krävs för att tillåtas vara en permanent medlem i 
säkerhetsrådet. Storbritannien understryker dock att vetorätten inte nödvändigtvis bör 
avskaffas, men kan däremot modifieras. 

Tyskland  

De permanenta medlemmarna i dagens säkerhetsråd motsvarar inte den maktbalans som finns 
i världen idag och det vill Förbundsrepubliken Tyskland ändra på. Delegationen Tyskland 
anser att säkerhetsrådet ska utvidgas så att det får fler permanenta medlemmar, alla med 
vetorätt, som motsvarar maktbalansen i världen. Säkerhetsrådets länder ska representera 
dagens maktbalans, istället för maktbalansen när FN grundades. 
Delegationen Tyskland anser att stormakterna i världen, Tyskland, Brasilien, Indien och 
Japan, ska få en permanent plats i säkerhetsrådet med veto samt även att Afrika som helhet 
ska ha en plats i säkerhetsrådet. 

Sydafrika  

Republiken Sydafrika anser att sammansättningen av FNs säkerhetsråd i dagsläget inte 



är optimal. Sedan formningen av säkerhetsrådet för över 70 år sedan har världen 
förändrats mycket, däribland också hur hanterande av konflikter och dess lösningar 
ska gå till. FNs uppgift är att skydda världens alla medborgare, ett arbete som 
försvåras när fem permanenta länder har vetorätt. Därför betonar vi att att en 
reformering av säkerhetsrådet är nödvändig för att kunna fortsätta FNs fredliga arbete. 
Vi påminner om att de afrikanska länderna inte längre är kolonier utan egna, 
självstyrande stater som därför behöver mer inflytande i de viktiga frågor som tas upp 
i säkerhetsrådet. Vi vill uppmärksamma att tre länder med vetorätt är europeiska 
länder, en kontinent som är mindre befolkad än vår egen, något vi betraktar som 

felaktigt. 
Vidare anser vi att denna majoritet av afrikanska länder ska få mer inflytande i 
säkerhetsrådet, genom både permanenta och icke-permanenta medlemskap. 
Republiken Sydafrika understryker att det geopolitiska läget har förändrats under 
historiens gång och strävar därför efter ett samarbete med både andra afrikanska 
länder, men också med övriga Generalförsamlingen. 
Vi ser med förväntan på att ett bredare och mer representativt säkerhetsråd ska formas, 
med tanke på dess uppgift att ansvara för säkerhetsläget i världen. Sydafrika vill att 
säkerhetsrådet ska reflektera verkligheten och arbeta på ett utvecklande och 
demokratiskt sätt, något vi har fullt förtroende på kommer ske inom en snar framtid. 

Turkiet  

Turkiet är djupt övertygad om att säkerhetsrådet är ineffektivt samt diskriminerande. Efter granskning av 
säkerhetsrådets struktur uppmuntrar vi en ingående reformation av säkerhetsrådet. Den starka vetorätten samt 
distributionen av permanenta medlemmar gör så att makten inom säkerhetsrådet i nuläget är orättvist 
fördelad.  

Turkiet föreslår ett utökande av de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet då vi ser att vissa delar av 
världen idag är överrepresenterade och vissa underrepresenterade. Vi föreslår att ett muslimskt land, ett 
Afrikanskt land samt ett sydamerikanskt land ska bli antagna som permanenta medlemmar av säkerhetsrådet 
med vetorätt. 

Vidare vill Turkiet minska veto kraften genom att kräva två röster av de permanenta medlemmarna för att 
rättfärdiga ett veto. Detta kommer inte minska individuella nationers makt utan öka initiativet för samarbete, 
något som går hand i hand med FNs grundprinciper om internationellt samarbete. Det kommer även leda till 
en effektivisering av säkerhetsrådet.  

Nordkorea 

Demokratiska 
folkrepubliken Korea anser att maktfördelningen av säkerhetsrådet har missbrukats och en reformering är 
därför nödvändig. 

Den demokratiska folkrepubliken Korea vill upphöra den maktfördelning som finns i säkerhetsrådet idag och 
byta ut de 5 permanenta medlemsländerna mot staterna, folkrepubliken Kina och den demokratiska 
folkrepubliken Korea. Folkrepubliken Kina och den demokratiska 
folkrepubliken Korea kommer också att vara de enda 2 länderna med vetorätt. 

Den demokratiska folkrepubliken Korea anser att de nuvarande stora landet i väst har missbrukat sin makt i 
säkerhetsrådet och därför ska inte heller detta land  kunna väljas som en medlem i säkerhetsrådet igen inom 
de nästkommande 200 åren. 

Kuba 

Republiken Kuba anser att reformering av säkerhetsrådet är en högst aktuell fråga. Då det har skett stora 
förändringar i världen sedan andra världskrigets slut bör även detta speglas i säkerhetsrådet.  



Republiken Kuba vill poängtera tyngden av att säkerhetsrådets medlemsländer representerar hela världen 
utifrån ett geografiskt perspektiv. Med önskan om att fler länder skall ingå i säkerhetsrådet då det möjliggör 
för ett mer nyanserat säkerhetsråd.  

Venezuela 

Den Bolivarianska republiken Venezuela anser att de nuvarande UNSC kräver en reformering. I nuläget så är 
de icke permanenta medlemsländerna inte har tillräckligt att säga till om. UNSC idag styrs av de permanenta 
medlemmarna och med deras vetorätt så tycker Venezuela att mindre länder har för lite att säga till om. 
Internationell politik påverkas för stort av stormakterna som håller de fem permanenta platserna.  

Internationella relationer sätts på spel om de utvalda segrarmakterna från andra världskriget får behålla sina 
privilegierade positioner med vetorätt. Världen ser idag annorlunda ut och FN är i behov av reform av denna 
privilegie som nationerna besitter.  

Venezuela hoppas att vetorätten skall reformeras så att fler än stormakterna i FN kan ha en sägan i vad som 
bestäms. För att säkerhetsrådet skall kunna agera måste FN:s fem permanenta länder vara överens om vilka 
åtgärder som behöver vidtas. Venezuela att en sådan total blockering inte skall vara möjlig. Stormakterna ska 
inte kunna agera på eget initiativ.  


