Utskott: ECOFIN
Land: Amerikas Förenta Stater
Delegat: Valdemar Jakobsson
Amerikas Förenta Stater ser med djupt allvar på skuldsituationen för en stor del av
världens utvecklingsländer. De lån som givits ut med avsikt att uppmuntra
utveckling, investering och välstånd i utvecklingsländer har i många fall istället
förvandlats till att bli en börda för mottagningsländerna, som inte har betalat lånen
och vars skulder har vuxit i en sådan grad att de i dagsläget ofta istället motverkar
utveckling och försvårar nya investeringar i de skuldsatta länderna.
Detta var inte avsikten när lånen gavs ut och oberoende av orsakerna till att
skulderna inte har lösts ut i det enskilda fallet står det klart idag att det behövs en
rättvis, hållbar och omfattande lösning för de länder som fortfarande hålls tillbaka av
sina skulder. Många länder har sedan de blev beviljade lån utvecklats och befinner
sig i dagsläget i ett helt annat ekonomiskt och socialt läge än när de mottog lånen,
och problemet ligger inte i att dessa länder betalar tillbaka skulder, då det kapital
som återbetalas står fritt att användas för understöd till mindre utvecklade länder.
Det är däremot uppenbart att i de fall där lånen inte har följts av den ekonomiska
utvecklingen som förväntades och lånen därför utvecklats till ett hinder så krävs det
åtgärder från både långivare och låntagare.
USA, IMF, Världsbanken, andra långivare och det internationella samfundet har
sedan problemen framkom aktivt arbetat för att motverka och hantera problemen
som skuldsättningen har fört med sig, med målet att skulderna skall vara hanterbara,
ekonomiskt och socialt hållbara samt att de inte skall motverka vidare utveckling.
Amerikas Förenta Stater har tagit en aktiv roll för att en lösning skall nås, senast
genom en stor skuldavskrivning till Egypten, och som en av världens främsta
biståndsgivare har landet kraftigt ökat sin budget för monetärt utvecklingsbistånd.
IMF och Världsbanken har tagit dessa frågor mycket seriöst och de har genom
flertalet program och initiativ arbetat för att göra skulderna hanterbara, med resultat
i form utav stora skuldminskningar och ökad ekonomisk utveckling för de länder
som har samarbetat med organisationerna. Utöver att uppvisat både resultat och vilja
att hantera frågan har organisationerna lyssnat till kritik och aktivt arbetat för att
förbättra sitt hanterande av skuldavskrivningarna. Genom att sammanbinda

nedskrivningar med ekonomiska och politiska reformer har utveckling och
ekonomisk stabilitet säkrats.
Trots att USA ser på de steg som IMF och Världsbanken har tagit inom ramarna för
HIPC-programmet och fattigdomsminsknings-strategierna med uppskattning så
återstår stora problem. Skuldavskrivningarna för de utvecklingsländer som idag faller
in under HIPC-programmet och samarbetar med långivarna bör utav IMF och
Världsbanken fullständigt befrias från de biståndsskulder de har så att resurser istället
kan användas för utveckling. Processen för skuldavskrivning för dessa fattiga länder,
där det är uppenbart att skulderna är obetalbara och skadliga, bör strömlinjeformas
och påskyndas för att tillsammans med andra åtgärder underlätta utveckling. De
länder som med hjälp av bistånd har uppnått en högre ekonomisk standard bör
möjliggöra detsamma för stater som ännu inte gjort denna resa genom att återbetala
sina lån. Skuldavskrivningar för U-länder bör ha krav på motprestationer för att säkra
ekonomiska och sociala reformer. Vidare så bör biståndslån till fattiga eller mycket
fattiga länder ersättas med direkt bistånd för att undvika liknande framtida problem.

Utskott: ECOFIN
Land: Folkrepubliken Bangladesh
Delegat: Zacharias Björk
Folkrepubliken Bangladesh anser att skuldavskrivningar i dagens läge är essentiella
medel för att uppnå den utopiska, jämställda värld vi bör eftersträva. Vi förespråkar
att varje nation tilldelas sin chans att återhämta sig samt lära sig från tidigare felsteg
och olyckliga händelser, och är övertygade om att inga länder som tidigare upplevt
skulder och fått hjälp att ta sig ur dem är villiga att åter hamna i en sådan situation.
Vi anser att när nationer hamnat i skuld på orättfärdig väg; exempelvis genom andra
länders exploatering, då en nyutropad stat uppkommer, eller till följd av
naturkatastrofer bör större skuldavskrivningar i varje fall eftersträvas.
Skulder är i många fall enbart orättvisa, då det är i många fall starkt nedtyngande för
länder som inte har förutsättningar att ta sig ur dem. Skulderna tenderar att snabbt
bli okontrollerbart höga ju större de blir, då man dessutom inte har råd att betala
räntorna som tillkommer. Vi är medvetna om att ju större skulden är, desto större

vikt måste man som nation lägga på just skulden och desto större mängd resurser
går landets utveckling och välfärd miste om. Detta är förödande för länder som
tvingas förlita sig på utlandslån för att överleva som nation, och dessutom inte
åtnjuter ekonomiskt välstånd än.
Bangladesh befinner sig i en situation där vi är starkt erfarna av vad stora och
orättvisa skulder innebär. Bangladesh har under de senaste åren upplevt en lovande
ekonomisk tillväxt, som tyvärr inte kunnat användas till sin fulla potential, för att
investera ytterligare i näringslivet, till följd av de höga skulderna. Detta ser vi som
djupt beklagligt. Vi är övertygade om att ifall bördan som massiva skulder innebär
inte fanns skulle många av världens svagare nationer tillåtas blomstra och på egen
hand eliminera humanitära problem såsom fattigdom och svält. Därför förespråkar vi
rättvisa skuldavskrivningar som gynnar svaga, men potentiella ekonomier, och därför
vill vi, Folkrepubliken Bangladesh, uppmana övriga medlemsstater att engagera sig i
arbetet för skuldavskrivning.

Utskott: ECOFIN
Land: Förbundsrepubliken Brasilien
Delegat: Martin Broström
Brasilien är världens sjätte största ekonomi och förväntas till slutet av år 2012 stiga
till den femte största ekonomin. Landets ekonomi var länge en blandning mellan
kapitalism och statlig kontroll och utländska företag fick komma in i landet och göra
investeringar. På sextio och sjuttio talet förstatligade militärregimen infrastruktur,
gruvor och industrier. Detta betalades med lån och där ligger också grunden till
Brasiliens externa statsskulder. Länge har den brasilianska statsskulden plågat landet
och har varit en av de största ekonomiska bördorna sedan länge. Brasilien försöker
göra sitt bästa att avskriva sig sina skulder och 2005 betalade Brasilien av sin
dåvarande IMF skuld.
Landet vill gärna vara delaktig i att delta i internationella samarbeten kring
skuldavskrivningar. Brasilien anser att det är viktigt för en hållbar utveckling och att
länder runt om i världen tillsammans arbetar för att minska skulderna och speciellt

hjälpa u-länder att skriva av deras skulder så det inte blir en för stor börda för landet
i fråga.
Brasilien vill minska omvärldens och landets egna statsskuld så att utvecklingen i
länderna runt om i världen kan med trygghet utvecklas åt ett positivt håll.

Utskott: ECOFIN
Land: Chile
Delegater: Carl Bergnell och Joakim Berntsen
Chilenska republiken anser att Internationella valutafonden och Världsbanken skall
vara försiktigare med att låna ut pengar. De bör granska låntagarna för att se till att
pengarna går till det de är ämnade för; att bygga upp landet.
Chile har lånat pengar för att bygga upp landets infrastruktur, skolor etcetera och ser
de gynnsamma sidorna av lånen. Chile ställer sig därför positivt till att det skall vara
möjligt för länder att låna pengar av IMF och WBG, men för att detta skall vara
möjligt måste landet som tar lånet granskas innan man iordningställer lånet. Är
landet en diktatur, finns det humankapital för att det överhuvudtaget skall vara
möjligt att utföra de handlingar som lånet skall bidra till?
Chile anser att Världsbanken och Internationella valutafonden skall verka
förebyggande: att inte låna ut stora summor pengar till länder som kommer att ha
svårt att betala tillbaka av olika skäl.

Utskott: ECOFIN
Land: Colombia
Delagater: Sarah Feltenheim och Carl Aldén
Den colombianska delegationen stödjer skuldavskrivning i utvecklingsländer. Vi
betonar att de fattigaste ländernas skulder hindrar låginkomstländerna att växa och
utvecklas ekonomiskt. Colombia betonar vikten av att löften om bilaterala och

multilaterala skuldavskrivningar infrias och att medel för detta garanteras
Vi uppmärksammar att i många utvecklande ekonomier i euroområdet, är finans-och
strukturpolitiken allvarligt hämmad av politiska förlamningar, genom frånvaron av
en överenskommelse om vägen framåt. Colombia är djupt orolig över att de länder
som går igenom en stark finanspolitisk justering, med inkomstskillnader och hög
arbetslöshet, kommer att öka landets påfrestningar med utgång av skadliga effekter
på den sociala och politiska sammanhållningen.
Colombia konstaterar att på kort sikt bör finanspolitiska åtgärder vidtas för att
stimulera efterfrågan och minska arbetslösheten. Vi föreslår att man först bör
fokusera på att bevara och om möjligt förstärka utgifterna som har en betydande
inverkan på den ekonomiska tillväxten. För det andra anser Colombia att
finanspolitisk anpassning ska skydda fattiga och utsatta. Därför bör ländernas sociala
skyddsnät undantas från nedskärningar och stärkas om möjligt.
Vi anser att man bör skriva av skulderna för de fattigaste länderna och väsentligt
reducera skulderna för medelinkomstländer. Colombia uppfattar att en
skuldsanering är nödvändig, med strävan att HICP Initiativ garanteras full
finansiering samt förstärkning av ESAF. Colombia är villig att dela sådana kostnader,
liksom i de andra multilaterala institutioner som vi tillhör, efter en rättvis fördelning
och öppna regler.

Utskott: ECOFIN
Land: Demokratiska Folkrepubliken Korea
Delegat: Ebba Löfquist
Demokratiska Folkrepubliken Korea tar avstånd från skuldsanering och anser att det
är upp till varje land att sköta sin ekonomi och är inte beredda att vara delaktiga i
någon typ av ekonomisk stöttning.
USA är de som har förvandlat världen till ett kapitalistiskt samhälle och utan deras
ideologi hade det aldrig varit en så instabil ekonomi i världen som det är nu.
Kommunismen däremot, bidrar till att främja länders ekonomier och statskassor.
Kim II Sung den evige har givit Demokratiska Folkrepubliken Korea en stabil

ekonomisk grund som står sig än idag. Ett medlemskap i IMF är inte aktuellt för
Demokratiska Folkrepubliken Korea, för gemensamma lösningar är inte till intresse.
Demokratiska Folkrepubliken Korea har en eminent ekonomisk tillväxt och anser att
alla länder bör följa dess handlande och därmed också få en stadig och hållbar
ekonomi. Med en kommunistisk ideologi fortsätter Kim Jong-Un i sin företrädares
väg och behåller därmed Demokratiska Folkrepubliken Koreas politik i dess bästa
form och ekonomi.
En världsskuldsanering är alltså ingen lösning menar Demokratiska Folkrepubliken
Korea, utan det är ett kommunistiskt styre som kan komma att rädda nationer. Låt
varje nation ansvara för sin ekonomi och sina skulder och följ den kommunistiska
andan så kommer världsekonomin att främjas.

Utskott: ECOFIN
Land: Republiken Frankrike
Delegat: Arvid Norman
Republiken Frankrike anser att man bör assistera länder med ekonomiska problem
och en stor skuldbörda. Den ekonomiska krisen har dock lett till en nedgång i
ekonomin även för de rikare länderna, det krävs därför en samlad insats, från
Frankrike, EU och resten av världen, för att få skuldavskrivningar till stånd. Vi vill
också att kraven för ekonomiskt stöd ska höjas. Ett land som ska ta emot ekonomiskt
bistånd måste se till att pengarna används till ekonomisk tillväxt och utveckling i
landet. Därför behövs en större kontroll på vad pengarna går till. Vi i Frankrike anser
också att vi måste ta hänsyn till förhållandena under vilka lånen togs, ett land vars
ledare har tagit illegitima lån bör prioriteras för skuldavskrivning. Filippinerna är ett
bra exempel på en nation som bör prioriteras.

Utskott: ECOFIN
Land: Republiken Guatemala
Delegat: Filip Wilander
Republiken Guatemala anser att erbjudande av multilaterala lån och andra typer av

lån är en bra möjlighet och kan hjälpa många länder som befinner sig i kritiskt
ekonomiska situationer. För att FN ska klara av Milleniemål 1 krävs att man ser till
att låntagare använder sina pengar till rätta saker, annars kommer
fattigdomsproblemen öka och leda flera länder mot växande fattigdom.
Vi kommer inte kunna erbjuda ekonomiskt stöd för länder i nuläget då vi lider av
nationella ekonomiska problem. År 2009 hade vi en utlandsskuld på 12 013
miljoner USD, vilket förutsätter att vi inte kan delta i något ekonomiskt stöd. Så för
att bidra till milleniemål 1 måste vi först jobba med att motverka fattigdom och
hunger i vårt eget land.
Republiken Guatemalas förutsättningar för att bistå med ekonomiska resurser till
krisländer är inte särskilt stor. Då vi själv har nationella ekonomiska problem. Men
ifall en sådan ekonomisk räddning skulle kunna genomföras eller något kunna stå
bakom så måste det krävas olika försäkringar och villkor. För det första anser
Republiken Guatemala att för ett ekonomisk krispaket ska kunna tillämpas behövs
att låntagaren är någorlunda politiskt stabilt. Även någon form av ekonomisk plan
där låntagaren redogör vilket ändamål pengar kommer användas till. Eftersom vi
anser att en stat i kris inte ska kunna använda lånade pengar till militärt ändamål.
Utan att pengarna ska gå till mer väsentliga delar i ekonomin för att klara sig själva i
en snar framtid.
För att reda ut de ekonomiska kriser många länder dras med krävs det att alla hjälper
till. Alla måste ta sitt ansvar för att nå milleniemål 1, men även milleniemål 8 så att
man kan nå ett ökat samarbete kring, handel bistånd och skuldavskrivning. För att
detta ska nås måste alla dra sitt strå till stacken. Med tanke på vår ekonomiska
situation kan vi inte bistå med ekonomisk hjälp kan vi trots det bistå med social
hjälp. Det ekonomiska stödet får de länder som har en stabil ekonomi och har stora
ekonomiska resurser.
Republiken Guatemalas slutsats i denna fråga är att alla måste samarbeta för att nå de
stora milleniemålen och trots dålig ekonomi och välstånd bör man erbjuda annan
typ av hjälp, såsom arbetskraft m.m. beroende på vilka resurser man har tillhands.

Utskott: ECOFIN
Land: Republiken Irland
Delegat/delegater: Agnes Wiberg
Republiken Irland känner sig bekymrad över den ekonomiska situationen som
många länder i världen befinner sig i. De senaste åren har det mediala fokuset varit
på stater i väst, främst Euro-länderna, och då även Irland. Vårt land har erfarenhet av
ekonomisk kris, och vi har förstått vikten av hjälp och reformer när skulderna växer
okontrollerat. Irland anser självklart att kriserna i väst bör åtgärdas snarast men
Irland känner samtidigt att fokus i nuvarande läge har försvunnit från de svårt
skuldsatta u-länderna, framför allt i Afrika.
Om de 8 definierade Millenniemålen ska vara uppfyllda år 2015 måste FN,
tillsammans med nationella och internationella organ, arbeta mer effektivt. Irland är
väldigt angelägen om en värld där problem med fattigdom och hunger är små, där
utbildning erbjuds till alla barn och där sjukvård finns till dem som behöver det. Vi
stödjer till fullo FN:s arbete som på bara tjugo år minskat antalet människor i extrem
fattigdom med 600 miljoner, men kvar finns det 1.4 miljarder människor som
behöver hjälp. Irland tror tyvärr att lösandet av dessa globala problem fortfarande
hindras av de fattiga ländernas stora skuldbörda som de själva inte kan ta sig ur. Kan
man minska skuldbördan för dessa länder, så kan de lägga mer pengar på exempelvis
sjukvård och utbildning än vad som är möjligt idag. Då är vägen till en lösning på
fattigdomsfrågan framkomlig.
Irland visar sin uppskattning för Världsbanken och Internationella valutafondens
drivande av HIPC, för multilateral skuldlättnad. Irland inser vikten av deras arbete,
men vill se snabbare aktioner efter beslut. Irland vill även se att fler underutvecklade
HIPC-länder undertecknar en överenskommelse med IMF.

Utskott: ECOFIN
Land: Republiken Italien
Delegat/delegater: Miriam Olsson
Vi i republiken Italien stödjer skuldavskrivningar. Vi önskar att fortsätta utveckla ett
öppet, förutsägbart, ickediskriminerande och regelrätt finans- och handelssystem.
Vårt mål är att ta itu med särskilda behov och hjälpa de utvecklingsländer med
skulder. Vi tänker fortsätta att ge vårt bidrag för att hjälpa och stödja de länder som
behöver det. Republiken Italien beklagar att det är många länder i ekonomisk kris
och som behöver ta lån dock anser vi det som positivt att de allra fattigare länderna
har alternativ som skuldavskrivningar. Genom skuldavskrivningar, tror vi, att de

fattigare länderna har en chans att utvecklas snabbare och snabbare få en stabil och
förhoppningsvis bättre ekonomi.

Utskott: ECOFIN
Land: Folkrepubliken Kina
Delegat: Lisa Olsson, SP3A
Folkrepubliken Kina är medveten om och djupt oroad över skuldkrisen många
länder i världen befinner sig i. Folkrepubliken konstaterar och beklagar även att
världens globalisering endast har bidragit till ytterligare marginalisering för världens
skuldsatta länder och yrkar därmed på förändring. Med anledning av tidigare
misslyckade försök av bland annat Världsbanken att lösa skuldfrågan för HIPCländer, har Kina beslutat att skriva av och ner skulder i mer än 20 av de skuldsatta
länderna. Folkrepubliken ser även hoppfullt på ett framtida samarbete för vidare
skuldavskrivning.
Folkrepubliken Kina ser av-, eller nerskrivning som den enda lösningen på
problemet eftersom många av de skulddrabbade länderna inte har någon möjlighet
att ta sig ur den kris de befinner sig i. Som en av världens största ekonomier är det
vårt ansvar att hjälpa andra att utvecklas, och ifrågasätter starkt de nationer som naivt
förlitar sig på att världens mindre utvecklade länder har möjlighet att ta sig ur krisen
på egen hand.
Folkrepubliken Kina fastslår ett fortsatt samarbete med främst afrikanska länder för
att stödja och skydda utvecklingsländers intressen och rättigheter, och konstaterar
vidare att detta är något fler nationer bör göra för att främja fortsatt utveckling och
globalisering.

Utskott: ECOFIN
Land: Republiken Kuba

Delegat: Oscar Fidel Gustafson
Som delegat och representant för Republiken Kuba, kommer jag att med stöd från
den kubanska regeringen gå in med hungrigt hjärta och beslutsamhet i detta utskott.
I Kuba är skuldavskrivning i fråga mycket aktuellt och vi har under många år tampats
med reformer, förändringar(såväl ideologiskt som ekonomiskt) och invecklade
avbetalningar. Dessa rubbningar i Kubas så etablerade planekonomi, har givetvis tärt
på folket, och försatt många i ovana och inte alltid så lättfattliga situationer. Detta är
vi medvetna om, detta blundar inte Kuba för.
Men aldrig att det onda inte för något gott med sig. Lärdom, erfarenhet och nya
tankegångar har gjort att jag som representant för Republiken Kuba, idag kan
interagera och handla för att uppnå milleniemål 8 och de delmål som finns
formulerade. Kuba tror på förändringar och på det internationella samfundets eniga
samarbete för handel, bistånd och skuldavskrivning. Allt för att komma fram till
gemensamma sociala och ekonomiska villkor, och därigenom hjälpa de absolut mest
skuldtyngda länderna i världen.
Anledningarna till Kubas stora intresse i denna fråga är många. En grund ligger det
egna välbefinnandet. Kuba är en nation vars skulder är oproportionerligt stora.
Kubanerna är ett folk som lever för en endast tresiffrig summa pengar i månaden.
Det en ohållbar situation. En situation som gör det omöjligt för ett land att kunna
så nya frön och växa, utan tydligt och villigt stöd från internationella aktörer. Det är
ett av många skäl till att Republiken Kuba nu åberopar rådet och dess delegater, till
ärliga och öppna försök att lösa skuldproblemen i de fattigaste länderna.
För det första så vill vi i Kuba lyfta fram milleniemål 1. Att halvera fattigdomen och
hungern i världens u-länder är topp- prioritering. Drastiska fattigdomsåtgärder är
precis som i Colombia-frågan, a och o för ett lands välfärd. För det andra så måste
nyckelaktörerna ta sitt ansvar. Det strukturella spåret är den största orsaken till att
fattiga länder idag förblir fattiga och de rika tampas om vem som har mest makt.
Det är inte acceptabelt.
IMF, Världsbanken och Valutafonden kan ses som rättvisefrämjare och som organ
vars ändamål är att bejaka den internationella standarden, men sådant är inte fallet.
Eftersom organisationerna är snarlika vilket aktiebolag som helst, förblir utgången av
varje diskussion, varje fråga, bara ytterligare ett steg i de mäktigas favör. Att ”äga”
procent av internationella organ är detsamma som att gynna de översta i hierarkin.
Stormakter måste ta sitt ansvar och acceptera att allting inte kan ligga i deras

intresse. Istället måste samfundet se till att det är det globala välbefinnandets intresse
som kommer i första hand. Försöker man nämligen lyfta blicken längre än vad näsan
räcker, så inser man att en internationell politik som främjar detta, i slutändan leder
till att även de rika ländernas belägenhet protegeras.
De frivilliga organisationernas arbete är också något som måste lyftas fram, eftersom
intresset för dessa NGO inte avviker från huvudspåret; att underlätta
skuldavskrivningen för de länder som behöver det mest.
Det är insikten och acceptansen hos stormakterna och nyckelaktörerna som måste
vidgas. Tillsammans är starkare än principiell-motstridighet.
Med detta konstaterat tycket vi i Kuba att det är dags för en förändring. Kuba självt
har hoppat på tåget mot en moderniserad ekonomi, och trots de tuffa år som har
varit och de tuffa år som står på tur, tror Kuba på gemenskapens slagkraft och
möjligheten att genomföra beslut i enighet.

Utskott: ECOFIN
Land: Pakistan
Delegater: Louise Renman
Pakistan uppskattar att FN och dess delegater tar upp en sådan här viktig fråga. Vi
uppskattar även alla delegaters samarbete för en bättre värld. Frågan om
skuldavskrivning till fattiga länder är mycket angelägen och är av hög prioritet i vårt
eget land, Pakistan. Vi har de senaste åren har haft avsevärda kontakter med IMF
och Världsbanken och har därför lång erfarenhet inom detta område. Vi anser att en
god relation mellan dessa två organ och alla delegater är viktigt för att kunna komma
fram till en lösning. Vi stödjer skuldavskrivning och tycker att fattiga
utvecklingsländer lättare borde få sina lån avskrivna. Vi vill alltså ha ytterligare
skuldlättnad för utsatta länder för en ekonomisk och sociologisk utveckling.
Vårt land är under utveckling och vi strävar efter att tillsammans med andra
delegater uppnå milleniemålen inom 2015. Skuldavskrivning är en hög prioritering
och en väldigt central fråga för oss. Men idag lever vi i en värld där många
utvecklingsländer inte har de resurser som krävs för att uppnå dessa mål. Därför

anser vi att skuldavskrivning är en betydelsefull faktor för vår gemensamma
utveckling. En skuldbörda är en av många faktorer som hindrar ett skuldsatt land
från att utvecklas och kunna bidra till ett bättre och ett mer välmående samhälle.
Att minska länders skuldbörda kräver en ekonomisk omstrukturering, där många
olika faktorer har betydelse. Ett starkt samarbete med världssamfundet och ett
noggrant upplagt skuldprogram är två avgörande faktorer. Vi vill också betona
vikten av att länder har en regelbaserad finanspolitik, som präglas av finansiell
disciplin. Vi tror att en starkare internationell lag om länders skyldighet att redovisa
sin finanspolitik för offentligheten ökar finansdisciplinen. Därmed kan den korrekta
statsskulden på allvar kunna lösas genom olika internationella program och
samarbeten.
Vi anser även att höga skulder som korrupta regeringar och diktaturer har åsamkat
staten inte ska påverka kommande regimer om de är demokratiska och vill
befolkningen väl. Vi anser alltså att skulder inte bör ärvas mellan ett skifte av diktatur
och demokrati. Länders ansats till ett mer demokratiskt samhälle bör inte hindras av
tidigare skulder där låntagarna har varit korrupta eller diktatoriska.
Det kanske inte är rättvist att vissa länder ska få sina lån avskriva, men det är inte
heller rättvist att inte alla länder har samma förutsättningar att utvecklas ekonomiskt.
En skuldavskrivning skulle ge länder utrymme till att satsa mer resurser på att
strukturera upp sitt land och satsa på en hållbar utveckling. En utveckling som
gynnar både nationella och internationella intressen.
Utskott: ECOFIN
Land: Rwanda
Delegat: Rebecca Viberg
Vi i Rwanda ser stort på våra problem med vårt lands ekonomi, och tar detta väldigt
seriöst. Det gäller också hur frågan ser ut i andra länder, och anser att ett gemensamt
beslut måste bestämmas för att kunna få de utsatta länderna på fötterna igen.
Landet Rwanda har haft stora problem med ekonomin, och efter folkmordet 1994
förvärrades denna situation ytterligare. Rättsväsendet och infrastrukturen fördärvades
helt. Det skrämde iväg privata och utländska inverteringar. Vilket ledde till att landet
fortfarande är ett av världens fattigaste länder.
Vi anser det inte fungerar långsiktig med bistånd för landets ekonomi, utan vår

utgångspunkt är i den egna nationens företagsamhet. Vi vill också fortsätta vår
ekonomiska utveckling, som har varit väldigt stark de senaste 14 åren, som
fortfarande visar tendenser till en fortsatt tillväxt. Detta genom att satsa på
utvecklade av den privata sektorn, modernisera jordbruket, bygga upp ett
kunskapsbaserat samhälle och en god samhällsstyrning för ett ökat folkligt
deltagande och ansvarskrävande.

Utskott: ECOFIN
Land: Konungariket Saudiarabien
Delegat: Rasmus Silfver
Konungariket Saudiarbien ser med oro på de ekonomiska problem som
världssamfundet står inför och i synnerhet de problem som uppstår i
utvecklingsländer som en följd av detta. På det stora hela, följer Saudiarabien den
linje som IMF och Världsbanken förespråkar angående skuldavskrivningar för
HIPC-länder, men anser att den nivå som önskas är på tok för hög. Man borde vara
väldigt restriktiv med alla typer av skuldlättnader då de endast skjuter problemen på
framtiden, istället rekommenderar Saudiarabien en ökad investering i
utvecklingsländernas infrastruktur, sjukvård och industrier för att ge dem ett verktyg
för att bekämpa de sociala och ekonomiska problem som länderna lider av.
Saudiarabien är övertygad om att det är farligt att vara oförsiktig med
skuldavskrivningar och att det kommer ge liknande problem i framtiden om man
visar att det är acceptabelt att inte betala de skulder man har.

Utskott: ECOFIN
Land: Serbien
Delegat/Delegater: Kenan Aliefendic
Den serbiska Republiken har fått uppleva tuffa ekonomiska stunder. Serbien har
passerat en period av en rad av dramatiska förändringar. Efter Kosovokonflikten har
Serbien fått tuffa krav för att kunna bli en delegat i EU. I och med dessa krav har

Serbien fått arbeta hårdare. Trots detta tryck, så har det vackra land, Serbien,
avancerat framåt. Serbien vill påminna er om att efter det Jugoslaviska kriget var
Serbiens ekonomi som värst, men Serbien klarade sig ur den hemska krisen. Serbien
är ett bevis på att det går att komma ur den värsta krisen man kan nå som land. Med
en viss hjälp går det. Världsbanken samt IMF har gett Serbien, och ger Serbien
fortfarande, ekonomiskt bistånd. Utan deras stöd kan jag försäkra er att den
ekonomiska situationen hade sett mycket illa ut i Serbien, även om den serbiska
ekonomin är inte speciellt vacker just nu, så kan Serbien försäkra att de inte hade
mått bra utan bistånd. Med andra ord; Serbien stödjer IMF/Världsbanken till fullo.
Serbien har en hel del jobb kvar (arbetslösheten), men Serbien är inte i den krisen
som många andra länder är i just nu. Som ni redan vet, så finns det 48 mul-länder,
och Serbien vet att alla är fullt medvetna om att det är för många.
Skuldbördan är något FN måste lösa tillsammans, FN måste för en gång skull börja
samarbeta. I fall det fortsätter på det här viset, kommer U-länderna inte komma
någonstans. Den ekonomiska tillväxten kommer stanna helt och hållet. Utvecklingen
kommer rasa rakt ner i fall FN agerar så som de gör nu. Den fina infrastruktur, som
många länder har i världen, skulle kunna byggas i U-länder, men istället sugs dessa
pengar upp av en osynlig dammsugare.
Nu när dessa U-länder finner sig i en sån stor kris, så anser Serbien att
skuldavskrivning samt en omfattande bistånd är den enda lösningen. När U-länderna
har till slut fått en stabilare ekonomi, då kan skulderna betalas. Det kommer ta en
lång tid, men det krävs det i fall mänskligheten ska få någon utveckling. I fall
fattigdomen ska tas bort, så är det, som sagt, den enda lösningen.
Serbien anser även att långivarländerna ska inte ensamma bestämma vilka
förutsättningar för skuldinskrivningen. Det civila samhället i de fattiga länderna ska
även få vara med och delta i uppdraget. Till exempel kyrkor och fackföreningar ska
kontrollera användningen av pengarna, annars kommer den mänskliga utvecklingen
gå neråt samt så kommer milleniemålen inte att uppnås.
Serbien stödjer HIPC, även om utvecklingen inte går speciellt rappt.
Utskott: ECOFIN

Land: Syrien
Delegat: Miriam Öfverberg
Vi i Syrien värnar oerhört för vårt folk, och prioriterar alltid landets och dess
invånare i första hand. Gällande de två milleniemålen; att halvera fattigdom och
hunger (mål 1) och; öka samarbetet kring handel, bistånd och skuldavskrivning (mål
8), ser vi oss positiva till frågan och vill lägga tyngden på att tala för de fattiga,
samtidigt som vi är emot imperialismen övergripande makt. Med en positiv
inställning till frågan menar vi, Syrien att vi är för förändring och ett uppstramande
och därmed alltså för skuldavskrivning. Till stor del p g a de stora skulder som ligger
kvar sedan oljekrisen år 1970.
Syrien föreslår att det är västvärlden och till huvudsak USA som bör ligga till grund
för skuldavskrivningarna då det till största del är USA som har haft stort makt i både
Världsbanken och IMF. Det vi har sett i de här två organisationerna är alltså USAs
överordnade makt, och staten Syrien menar att det därför är USA som får
strukturera upp skulderna.
För att återgå till de två milleniemålen, och att då studera det andra målet angående
halverandet av fattigdom och hunger, anser vi i Syrien att en förutsättning för att
kunna halvera fattigdomen är att de länderna berörande problemet blir skuld
avskrivna, med hjälp från västvärlden. P g a stora skulder stoppas den ekonomiska
tillväxten och utvecklingen i ett land och staten kan inte utvecklas i samma
utsträckning som den borde, beroende på de stora statsskulderna. En lösning på
detta problem tycker staten Syrien hade kunnat vara att med hjälp utav att
omvärlden tar bort sanktionerna från Iran, så att handeln enklare kan infinna sig i
regionen. När dessa sanktioner upphör anser Syrien att en ekonomisk tillväxt
kommer ske i området. Likaså kan man se den sionistiska imperialismen upphöra, så
att fred kan spridas och detta hade i sin tur kunnat bidra oerhört till en ökad
ekonomisk utveckling.
Anledningen till att det förekommer stora skulder i många fattiga länder tror vi i
Syrien har att göra med att det under 1960-talet var enkelt att få lån, men nästintill
omöjligt för låntagarländerna att betala tillbaka då räntorna på 1980-talet, blev
orimligt höga. Ytterligare en förklaring till problemet tror vi i staten Syrien kan vara
den tidigare kolonialismen som än idag bidrar till orättvisa mellan nord och
sydländer och främjar USA och EU.

Staten Syrien är alltså som tidigare nämnt för skuldavskrivningen med stöd från
västvärlden och USA.

Utskott: ECOFIN
Land: Förbundsrepubliken Tyskland
Delegat: Caroline Lundblad
Förbundsrepubliken Tyskland stödjer fullt ut detta beslut om att skriva av skulderna
från de skuldkrisdrabbade utvecklingsländerna. Dessa avskrivningar kommer inte
bara förbättra och balansera den ekonomiska situationen i världen, Tyskland anser
att det även kan förbättra levnadsstandarden i de krisdrabbade staterna. Idag betalar
utvecklingsländerna stora skulder med höga räntor, när en stat har betalat dessa
skulder finns det inte tillräckligt mycket pengar över för att underhålla statens egna
invånare. Om utvecklingsländerna inte erhåller denna ständiga skuld finner det sig
lättare att de kan underhålla sina egna invånare på rätt sätt. Tyskland menar att vi
inom ramen för FN måste sätta ett stopp för dessa skulder om vi vill se en värld mer
jämlik. Utöver detta anser Tyskland att avskrivning av dessa skulder inte bara
kommer att förbättra utvecklingsländernas ekonomiska balans, utan det kommer
även hjälpa de länder som bidrar med pengar till de drabbade nationerna. Om både
skulderna från, och bidragen till utvecklingsländerna skrivs av går inte pengarna runt
i cirklar och de kan förbli där de verkligen behövs. Utan skulderna har
utvecklingsländerna råd att underhålla sina egna invånare och staterna kan bli mer
självständiga utan ekonomisk hjälp utifrån.

Utskott: ECOFIN
Land: Bolivarianska republiken Venezuela
Delegat/Delegater: Lina Cronquist

Att hjälpa människor i nöd är en central punkt för Bolivarianska republiken
Venezuela. Vi ser
alla människor som våra bröder och systrar och står för ett solidariskt samhälle där vi

tillsammans ska hjälpas åt. Bolivarianska republiken Venezuela är inte längre medlem
i IMF
och Världsbanken. Vi främjar istället en internationell humanitär bank där vi
tillsammans kan
bedriva ekonomiska utbyten. En organisation som bygger på ett nära samarbete, där
olja kan
bytas mot kor exempelvis.
Vi har under olika omständigheter funnit alternativa sätt för att stötta länder som är i
behov av
support. Jordbävningen som drabbade Haiti 2010 medförde dramatiska
förändringar för
landet. Ett land som redan tidigare tampats med hög kriminalitet samt finansiella
bekymmer.
Bolivarianska republiken Venezuela ansåg då att det var av stor vikt att erbjuda hjälp.
Vi
bidrog med generösa bidrag både ekonomiskt, men även i form av olja. På grund av
Haitis
ekonomiska situation avskrev vi senare deras skulder. Med detta som underlag anser
vi att det
krävs att liknande handlingar görs av fler länder för att höja levnadsstandarden i
länder som
exempelvis Haiti.
Under en längre tid har flera utvecklingsländer haft kraftiga energiunderskott. Det är
vanligt
förekommande att strömavbrott sker, vilket medför att produktionen blir lidande.
Bolivarianska republiken Venezuela har arbetat aktivt för att förbättra denna
problematik i
Sydamerika, bland annat i Nicaragua som under en längre tid tampats med detta
problem. Vi
ansåg då att det var nödvändigt att skicka bidrag i form av elkraftverk, olja och
likande.
Vi, Bolivarianska republiken Venezuela, vill inte ställa oss bakom de organisationer
som är
rädda för att finna alternativa lösningar för att hjälpa våra bröder och systrar runt om
i världen

som lider. Vi anser att en förändring bör ske omedelbart.

