Argentina
Delegater: Elias Lilja, David Billgren och Max Abdon
Vi i Republiken Argentina är väldigt angelägna om att finna en lösning på konflikterna i
Colombia som har skördat så många civilas liv. Konflikten som är mellan gerillorna,
staten och de paramilitära trupperna har varat i över 60 år och måste få ett slut!
Vi i Republiken Argentina är övertygade om att konflikten kan och ska lösas diplomatiskt
eftersom försöken att besegra gerillan militärt av colombianska staten inte visat de
resultaten man väntat sig. Republiken Argentina har ordentligt undersökt konflikten,
och vi har kommit fram till att staten behöver förstärkas och genomgående jordreformer
bör genomföras. Vi menar att den colombianska staten med vår hjälp ska kunna bygga
upp ett fungerande rättsystem och försvara de som behöver skydd från gerilla och PAS,
speciellt civilbefolkningen på landsbygden som drabbas hårdast.
Republiken Argentina anser också att den genomgående korruptionen i Colombias
statsorgan är ett allvarligt problem som måste åtgärdas så att Colombia kan återhämta
sig. Vi i Republiken Argentina anser detta som extra viktigt då många kokainkungar nu
etablerar sin verksamhet i Argentina. Därför förespråkar vi hårda lagar mot kokainkungar
och ökade resurser kring detta problem.
Republiken Argentina förespråkar alltså en diplomatisk lösning och att konflikten skall
lösas utan att nått annat land gör några fysiska ingripande i landet vilket kan resultera till
ytterligare fler konflikter.
Armenien
Delegater: Malin Gunnarsson, Erica Pauckstadt, Simon Nilsson
Armeniens regering fördömer handeln av de illegala drogerna som produceras i
Colombia. Vi anser den rådande situationen i Colombia är en av världens värsta
humanitära kriser. Vi är djupt medvetna om instabiliteten som råder politiskt sett i
Colombia och dess förödande konsekvenser för civilbefolkningen genom bristande
levnadsstandard och ökad fattigdom.
Situationen är global eftersom droghandeln antingen direkt eller indirekt påverkar alla
världens länder. Med hänvisning till detta anser Armenien att ansvaret är
världsomfattande. Vi vill inte anklaga någon specifik grupp eller individer och anser
därför att den rådande situationen är angelägen för alla världens länder och uppmanar till
ett globalt engagemang. Vi tror att droghandeln främst kan stoppas genom fredsavtal
mellan Colombias regering och de gerillor som sätter sig upp mot denna som exempelvis
FARC-gerillan.
Armenien uppskattar de hjälporganisationer som i nuläget befinner sig i Colombia så
som UNICEF och Röda Korset. Vi uppmuntrar därför världens länder till ett fortsatt
bidrag till dessa.
Australien

Delegater: Louise Albäck, Hanna Högberg och Sylwia Mikoda
Situationen i dagens Colombia är mycket instabil på flera fronter, det finns stora sociala
motsättningar vilka hindrar landets progression. Vi i Australien är opponenter till
narkotikaindustrin i Colombia och vi vill givetvis vara med och motverka dessa problem.
Narkotikaindustrin har starkt fotfäste i Colombia, denna verksamhet står idag för 10% av
landets arbetskraft.
Civilisternas arbete på plantagerna är en av de essentiella byggstenarna för
narkotikaindustrin. En industri som i nuläget försörjer landet genom arbetskraft men
också ur ett ekonomiskt perspektiv.
Australien anser därför att ett av de första stegen mot en ljusare framtid för Colombia är
att ersätta narkotikaodlarnas nuvarande sysselsättning med alternativa arbeten. Arbeten
vilka bör främja Colombias export som till stor del består av frukt, bomull och socker. Vi
anser att Australien och övriga länder inom Förenta Nationerna skall erbjuda Colombia
ekonomiskt stöd som främjar utbildning och ekonomi.
Australien ser fram emot att föra ett givande samarbete med Förenta Nationerna för att
gemensamt bidra till Colombias utveckling.
Azerbajdzjan
Delegat/Delegater: Lovisa Feikes de Groot, Elin Östenson & Sanna Ingren-Ohlsson
Azerbajdzjan ser allvarligt på frågan om Colombias nuvarande situation, det vill säga
terrorism och droghandel. På grund av förhandlingar mellan Colombias tidigare
president, Álvaro Uribe Vélez och de högerextrema paramilitära grupperna och
presidentens vägran i att inleda en dialog med den viktigaste oppositionsrörelsen, anser
Azerbajdzjan att Colombias ensidiga politik är en viktig pjäs i regionens politiska spel.
Azerbajdzjan uppfattar situationen som oroväckande och ohållbar. Föregående operation
i Colombiaplanen stödde den militära styrkan mot gerillarörelserna, som sedan avhölls
då lagen för rättfärdighet och fred infördes. Azerbajdzjan anser därför att fredsanktioner
och fredsstyrkor ska fortsätta att insättas i Colombia, för att värna om civilbefolkningens
säkerhet. Colombias bristande kontroll över droghandeln är oacceptabel och förbud mot
droghandel och produktion borde införas istället för att legaliseras.
Azerbajdzjan vill komma fram till en gemensam lösning som skall baseras på
internationella lagar för att förhindra droghandeln och gerillarörelserna i Colombia.
Därmed stödjer Azerbajdzjan USA:s och EU:s åsikter i denna fråga.
Bangladesh
Delegater: Zacharias Björk, Marcus Thornberg
Folkrepubliken Bangladesh ser allvarligt på de problem Colombia står inför och känner
empati med landets invånare då våra länders situationer till stor del kan liknas vid
varandra. Bangladesh anser att problemen bör lösas på diplomatisk och fredlig väg där

både regering och FARC, med stöd av FN, kommer till en gemensam överenskommelse
som gynnar båda parter. Vi vill påpeka att internationellt samarbete är essentiellt för att
snarast kunna uppnå ett enat, välfungerande Colombia.
Bangladesh anser att narkotikaproblemen är en nyckelfråga i sammanhanget då det
underminerar landets möjlighet att utvecklas samt skapar ett djupt splittrat samhälle.
Detta är vi väl bekanta med då Bangladesh idag är ett av världens mest utsatta länder vad
gäller narkotikahandel. Den täta regnskogen möjliggör svåråtkomliga nätverk, precis
såsom i Colombia.
Bangladesh har tidigare erfarenheter av miliser och terroristgrupper. Motsättningarna
och stridigheterna som tidigare ägt rum kan liknas vid vad Colombia idag erfar. Detta
sätter Bangladesh i en position där vi idag kan påvisa hur vi på fredlig väg överkommit
dessa och ge värdefulla råd och synpunkter. Som största bidragsgivare av fredsbevarande
styrkor i världen anser Bangladesh sitt ord vara relativt viktigt i dessa frågor.
Något som ytterligare försvårar Colombias interna samarbete samt skapar stora klyftor är
fördelningen av landområden. Detta är ett av de mest vitala hindrena för landets
utveckling. Detta kan vi i Bangladesh vittna om, då vår landsbygd erfar snarlika
förhållanden av ekonomiska orättvisor. Landreformer är således ytterligare en av de
nyckelfrågor vi vill driva.
Bangladesh strävar efter en utökad handel med Colombia i hopp om att forma en ännu
bättre vänskap. Vi ser en stor potentiell marknad och handelspartner i Colombia som vi
gärna vill nyttja tillsammans med övriga SAARC-medlemmar, till vinning för både
deltagande stater och, framför allt, den colombianska befolkningen. Bangladesh söker
utöka sin närvaro i Sydamerika.
Folkrepubliken Bangladesh ser förhoppningsfullt på de möjligheter som finns att
upprätta kontakter och hållbart samarbete med, samt kring, Colombia.
Bolivia
Delegater: Erik Rydén, Kevin Mina och Umut Özen
Den mångnationella staten Bolivia ser med djup beklagan på situationen i Colombia.
Den nästan sextioåriga väpnade konflikten har påverkat stora delar av världen och alltför
många människor har fått sätta livet till. Det är i synnerhet civilbefolkningen som får lida
för misslyckandet att lösa denna konflikt. Bolivia anser därför att denna konflikt måste
lösas omgående då det nuvarande läget i Colombia är ohållbart.
Bolivia ser främst till civilbefolkningen och åberopar att den colombianska regeringen
och FN måste ta ökat ansvar för levnadsvillkoren och sociala orättvisor. För att minska
fattigdom och klassklyftor bör jordreformer uppmuntras i landet då en ytterst liten del av
befolkningen äger en väldigt stor del av jordarealen. Vi menar att förbättrade
förhållanden på landsbygden kommer att bidra till att färre människor söker sig till
gerillarörelserna. Därför bör även bistånd ges till bönderna på landsbygden. Samtidigt
måste staten kunna garantera skydd för bönderna och för att motverka att nya

paramilitära grupper bildas. Vidare måste korruptionen i statsapparaten bekämpas för att
det skall vara möjligt att effektivt lösa denna konflikt.
Vi betonar att de paramilitära grupperna bör avväpnas och att fredsförhandlingar med
gerillarörelserna bör uppmuntras. Narkotikakartellerna måste få minskat inflytande och
bekämpas av staten. Kampen mot gerillorna, narkotikakartellerna och de paramilitära
grupperna får emellertid inte ske på bekostnad av mänskliga rättigheter. Det är därför
viktigt att staten tillser att deras trupper inte utövar våld mot civilbefolkningen.
Hittills har de flesta insatser för att lösa konflikten varit militära. Vi anser att det är
orimligt att tro att denna konflikt kan lösas enbart med våld. Vi vill återigen betona
vikten av sociala reformer i landet. Vi menar att ett utökat internationellt samarbete,
framförallt mellan de sydamerikanska länderna, är nödvändigt för att lösa denna konflikt.
Brasilien
Delegater: Pontus Källström, Jonas Bergren, Martin Broström
Som Sydamerikas största och mest inflytelserika land känner Brasilien mycket starkt för
Colombia och dess problem med narkotika. Då narkotika även är ett stort problem i
Brasilien är landet beredd på att ta till omfattande åtgärder för att lösa detta
internationella bekymmer som påverkar många länder negativt. En möjlig lösning på
problemet anser Brasilien vara att ta till liknande åtgärder i Colombia som redan tagits
till verket i Brasilien; vilka är bekämpning av fattigdom, större polisiär närvaro och ett
stort nationellt stöd för de invånare som är fast i ett drogmissbruk.
Brasilien har framgångsrikt bekämpat narkotikagängen i slummen och fått stort stöd från
befolkningen och aktionerna som polisen i samverkan med staten gjort har också hyllats i
media, genom landets kunskaper om problem som liknar de som finns i Colombia vill
också Brasilien med kunskaperna landet ha fått erfara kunna hjälpa Colombia.
Något som Brasiliens kämpar hårt för är mänskliga rättigheter, både nationellt och
internationellt. Brasilien har just därför antagit näst intill alla FN:s konventioner om
mänskliga rättigheter och omsatt dessa i en omfattande nationell lagstiftning. Brasilien
ser rött på gerillorna FARC och ELN för deras brott mot de mänskliga rättigheterna.
Det är en skam att civilbefolkningen i Colombia får utstå sådan terror och rädsla som
försvårar situationen och gör att landet får det svårare att utvecklas.
Brasilien kräver också att korruptionen som råder i Colombia skall stoppas. Som
sydamerikansk granne delar Brasilien en liknande historia med Colombia, och vet hur
korruption inom landets regering kan skada många människor, och smutsa ner
regeringens ansikte utåt. Här krävs en omfattande rensning bland regeringens politiker
för att upprätthålla förtroende och ordning.
Brasilien vill lösa problemet genom ett globalt samarbete. Genom Union of South
American Nations (UNASUR) och samarbetet mellan Southern Common Market
(MERCOSUR) och Andean Community of Nations (CAN) finns det en omfattande
samverkan mellan länderna i Sydamerika. Tillsammans med stöd från stormakter som

USA, Kina, och EU kan länderna samarbeta genom olika statliga stödprogram för att
hjälpa Colombia med deras interna drogproblem.
Chile
Delegater: Carl Bergnell, Joakim Berntsen
Som företrädare av den chilenska republiken anser vi att Colombiafrågan skall lösas på
ett fredligt sätt. Chile vill för hela regionens bästa se att konflikten skall få ett slut inom
en snar framtid. Chile förhåller sig positivt till de fredssamtal som har ägt rum gällande
frågan och landet kommer fortsätta spela en stödjande roll för Colombia i
förhandlingarna. Att lösa konflikten som den ser ut nu med en större militär insats skulle
inte bara skada Colombia utan hela Sydamerikas anseende och befolkning.
Om diplomatin de två parterna emellan dock skulle misslyckas och konflikten eskalerar
bör säkerhetsrådet sammanträda angående frågan. Den potentiella risken för ett FARCstyrt Colombia skulle varken vara gynnsamt för Colombia eller för Sydamerika i stort.
Chiles befolkning, vars regering 1973-1990 var en militärjunta vet innebörden av att ha
en sådan vid makten.
För att lösa problemet menar vi också att regeringen måste lyssna och förstå FARC:s
agenda; att lösa en konflikt kräver att båda parterna lyssnar och förstår varandra. Chile är
fast beslutet om att detta är vägen att gå för att lösa konflikten.
Dessvärre omfattar konflikten inte bara dessa två parter. Bönderna som är rädda för
dagliga räder av FARC mot sina farmer tvingas hyra in privata säkerhetsstyrkor. Detta
leder i sin tur till blodiga strider sinsemellan. Chile anser att medan konflikten mellan
staten och FARC fortgår så skall bönderna vara berättigade till dessa styrkor för att
kunna försvara sin mark.
FARC:s huvudsakliga rekrytering sker bland de fattiga bönderna på landsbygden. Chile
tycker att FN bör ge Colombia bistånd för att öka välfärden för dessa fattiga bönder för
att få dem att inte söka sig till FARC.
Chile vill se att den olagliga drogexporten från Colombia skall få ett slut.
Colombia
Delegat/Delegater: Carl Aldén, Sarah Feltenheim, Emilie Lannebro-Bergman
Republiken Colombia ser med stort allvar på den konflikt som i mer än ett halvt sekel
skördat tiotusentals människoliv och hämmat Colombias sociala, politiska och
ekonomiska utveckling. Medveten om konfliktens oöverskådlighet och komplexitet och
djupt oroad över landets framtida utveckling förutsatt att inget kraftfullt beslut nås i
Generalförsamlingen vill Republiken Colombia betona vikten av en bred internationell
uppslutning kring det fredsprojekt som varit landets högsta prioritet i ett halvt
århundrade.
Republiken fördömer och ser det som sin uppgift att motverka FARC-guerillan, den av
USA och EU terroriststämplade marxistiska knark-, utpressnings- och

kidnappningsfinansierade ligan likväl som alla våldsutövande organisationer och
paramilitära grupperingar som gör livet till ett outhärdligt helvete för den colombianska
befolkningen.
Republiken Colombia befinner sig vid en punkt där den måste fatta ett beslut om hur
den ska hantera konflikten. Å ena sidan finns strävan efter ett fredsavtal, å andra sidan att
fortsätta att militärt försöka etablera ordningen i landet.
Uppnåendet av ett hållbart och konstruktivt fredsavtal som respekteras av alla stridande
parter medgiver Republiken Colombia vara önskvärt och eftersträvansvärt, men förefaller
beklagligt nog föga realistiskt. Under fredsförhandlingarna med FARC vid
millennieskiftet visade de tydligt att de inte eftersträvade fred. De utnyttjade andrummet
under förhandlingsprocessen till att rusta upp sina styrkor och trappa upp sin illegala
verksamhet. Republiken Colombia känner sig i nuläget inte garanterad att en
fredsförhandling skulle ge de positiva effekter som dess förespråkare så ihärdigt hävdar,
men är redo att diskutera frågan och, ifall det finns anledning, omvärdera sin åsikt.
Republiken Colombia förtydligar återigen; dess mål är en fredlig lösning, och det är i
denna riktning den kommer att försöka föra diskussionen.
Ifall freden är omöjlig återstår endast kriget. Republiken Colombia understryker att
kriget enbart får ses som en sista utväg, ifall alla andra misslyckas. Viktigt att hålla i
minnet, betonar Republiken Colombia, är att man i så fall krigar för freden hur
paradoxalt det än kan låta. Sedan ex-president Uribe tillträdde 2002 har Republiken
Colombia drivit en mycket hårdare linje gentemot FARC, vari man har varit
framgångsrika. Det militära och ekonomiska stöd EU och USA har försett Republiken
Colombia med har varit väsentligt för de framgångar Republiken Colombia rönt i
striderna. Republiken Colombia förtydligar sitt beroende av omvärldens stöd ifall striden
blir oundviklig.
Republiken Colombia ber också om omvärldens stöd i sin vision om en stat som kan
garantera var colombians säkerhet och rättigheter, fri från korruption och med
återvunnet förtroende hos befolkningen och betonar vikten av ökad insyn inom
militären, myndighetsutövandet och de delar av det politiska livet som genomsyras av
korruption och där pengar och droger styr.
Costa Rica
Delegater: Tomas Gustavsson, Emma Nihlén
Costa Rica beklagar och ser allvarligt på den rådande situationen i Colombia. Läget i
Colombia har nått en punkt där den nuvarande situationen är ohållbar och påverkar
regionen negativt. Situationen i Colombia har även börjar påverkar Costa Rica negativt
genom smuggling över våra gränser.
Vi beklagar även den rådande situationen gällande gerillan i Colombia. Vi i Costa Rica är
djupt övertygade om att en lösning på drogproblemen även leder till en början på ett
minskat inflytande från gerillorna.
Vi betonar vikten av en stor polisstyrka för att råda bot på det problem som finns.

Costa Rica är djupt övertygade om att de största i problem Colombia är det stora flödet
av droger och dess konsekvenser med kriminalitet. Det andra stora problemet är gerillan
och dess anhängare, problemen som de leder till med kidnappningar bland annat är ett
stort problem.
De senaste tio årens nolltolerans mot droger och militära aktioner har inte lett till
givande resultat utan situationen har bara förvärrats. Med detta i åtanke uppmuntrar
Costa Rica till debatt om legalisering av droger som ett sätt att minska våldet kopplat till
knarkhandeln i regionen.
För att förbättra läget i Latinamerika borde flera länder överväga en legalisering av
droghandeln för att minska inflytandet hos de kriminella nätverken.
Vi i Costa Rica är medvetna om USAs inställning till legalisering av knarkhandel, och vi
anser att USAs stödjande av en debatt är en vital del av förbättrandet av denna region
och för Costa Rica.
Vi anser att vi har kommit till en situation där vi måste se efter våra egna gränser och vi
menar att legalisering av droger kan vara ett steg i rätt riktning.
Danmark
Delegater: Sofie Risell, Nora Gullberg, Jeff Frostander
Konungariket Danmark inser att konflikten i Colombia måste få ett slut. Befolkningen
har blivit lidande efter decennier av terror och Danmark vill nu agera för att få fred och
garantera folkets trygghet.
Danmark vill genom utvidgat internationellt samarbetet strypa gerillornas droghandel
och inflytande i samhället i stort. Det är Danmarks övertygelse att gerillorna inte
kommer att överleva utan sin droghandel; därför ska det satsas mer på bistånd till
Colombias bönder för att utradera deras beroende av de illegala gerillorna.
Liberala idéer som främjande av demokratiska värderingar välkomnas och Danmark ser
gärna ett utvecklat samarbete inom EU. Samarbetet ser Danmark gärna gällande bistånd
till de utsatta bönderna i Colombia. Diplomati har visat sig förvärra konflikten och
Danmark vill göra sitt bästa för att hitta ett sätt att komma runt de illegala gerillorna då
det är organisationer som djupt har skadat landets egen befolkning under en mycket lång
tid. Danmark tror att Colombias ekonomi kommer att främjas av en aktion gentemot
dessa organisationer och ställer sig positivt till detta.
Egypten
Delegat/Delegater: Julia Lilja, Felicia Olsson och Lina Dahlqvist
Egypten fördömer starkt situationen i Colombia och är emot droger. Egypten tycker det
är ett allvarligt problem som måste åtgärdas. Egypten är ordförande i Arabförbundet
som har ett samarbete med FN gällande drogfrågan, Egypten uppmärksammar därför
problemet.

Enligt Koranen är det förbjudet att dricka, röka och att ta droger. Därför är Egypten
djupt upprörda över droghandeln i Colombia och betonar att en förändring måste ske.
För att lösa problemet krävs att organisationer som FN stödjer situationen. Egypten,
tillsammans med arabförbundets medlemsländer har som tidigare nämnt ett samarbete
med FN inom drogfrågan, och anser att fredliga förhandlingar är det bästa sättet att lösa
situationen.
Eypten anser att det är Colombia som bär det största ansvaret och det krävs att dem tar
steget och låter sig erbjudas hjälp av utomstående. Det krävs att Colombia fortsatt vill
samarbeta och ta emot den hjälp som FN och andra organisationer erbjuder. Förslag och
lösningar som FN kan komma med är att investera nya eller andra jobb i Colombia.
Egypten konstaterar att om efterfrågan på droger minskar så blir befolkningen tvungna
att söka andra jobb vilket leder till att droghandeln minskar.
Egypten förstår självklart att lösningen kommer kosta Colombia mycket pengar, hur de
än väljer att lösa det. Därför föreslår Egypten att de länder som berörs av situationen
bidrar med ekonomiskt stöd.
Etiopien
Delegater: Tobias Malmberg, Felix Engellau och Emelie Gaidos
Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien är en engagerad nation i den rådande
bekämpningen mot terrorism i världen. Som aktiv förespråkare och deltagare bakom
FN:s fredsbevarande syften ser vi terrorismen som ett hot mot denna målsättning.
Därmed motsätter vi oss skarpt terrorismens ödeläggande framfart i Colombia. Landets
terror har utfallit i en misärarartad situation där fred och säkerhet ständigt undermineras
av terrorhandlingar. Följaktligen står Colombias egen befolkning som offer för en vardag
som ofta präglas av nöd och elände. Då också Etiopien kämpar med interna svårigheter
sympatiserar vi således självfallet med det colombianska folket och dess regering.
För att råda bot på den nuvarande terrorn i Colombia krävs det en betydande
engagemang från USA som redan står för en global politik mot terrorism såväl som
narkotikahandel. Slutligen uppmanar Etiopien till ytterligare diplomatiska
överläggningar mellan de dominerande stridande parterna för att enas kring en lösning.
Då Colombias narkotikahandel är en grundläggande faktor för landets svårigheter är det
omöjligt att ignorera dess förödande roll i anknytning med den rådande terrorn.
Följaktligen framhåller Etiopien vikten av kollektiva internationella åtgärder för att
bekämpa narkotika. Med tekniskt stöd från UNODC (FN:s kontor för narkotikakontroll
och förebyggande av brott) har en nationell narkotikastrategi utvecklats för 2009-2013.
Filippinerna
Republiken Filippinerna är djupt oroad av den rådande situationen i Colombia. Utbrett
våld och en stor mängd grov kriminalitet gör läget i landet osäkert. I konflikten begås
brott mot de mänskliga rättigheterna. Filippinerna anser att Guerillakrig är ett lands
interna problem och bör lösas med Interna resurser(då vi anser att den territoriella

integriteten är viktig). Filippinerna anser dock att FN bör ge stöd ekonomiskt likaväl
som humanitärt och även kunna skapa möjligheter till en begränsade militära insatser.
Frankrike
Delegater: Torbjörn Carlsson, Arvid Norman, Charlotta Kroksson och Victor
Christopherson.
Frankrike har som ett humanitärt och fredsförespråkande land utryckt stor solidaritet
gentemot de offer som drabbats i konflikten och har länge försökt verka för fred i
området genom diplomati. Därför välkomnar vi helhjärtat och varmt fredsamtalen som
för närvarande förs på Kuba och hoppas att utgången blir en för freden. Vi hyllar
President Santos beslutsamhet för att uppnå detta och hur Colombia likt vårt eget land,
hyser upplysningstidens ideal om demokrati och humanism i sitt hjärta. Frankrike och
den Europeiska Unionen har redan tidigare visat sitt stöd till fredsprocessen igenom FN
och med vårt deltagande i ”Mission to Support the Peace Process” via OAS där
diplomati och samtal har visat sig vara de effektivaste medlen för att uppnå samförstånd.
Det internationella samfundets uppgift är nu inte ett militärt ingripande, som enbart
skulle förstöra de fredssamtal som man nu har nått fram till, utan att ge sitt diplomatiska
stöd för freden. Frankrike stödjer även de långsiktigt stabiliserande förslagen om
internationellt bistånd för att bygga upp landet och bidragandet av assisterande rådgivare
ifrån demokratiska länder för att stödja skapandet av demokratiska lagar.
Frankrike är övertygad om att fortsatt våld, en eskalering eller militärt ingripande utifrån
enbart kommer att förvärra situationen. Att förhandlingar nu pågår är just tack vare att
Colombia och dess folk själva söker freden och fått diplomatiskt stöd och medling ifrån
det internationella samfundet. Inte för att någon av sidorna har lyckats med att döda
flest oskyldiga människor. Det har landet och hela regionen fått nog av. För det är
tydligt att denna konflikt har plågat och påverkat medborgare i hela Sydamerika, även de
europeiska medborgarna i Franska Guyana. Otaliga kidnappningar, terror och plundring
har satt sitt spår och visar klarligen att denna konflikt som tärt landet i snart 50 år måste
få ett slut.
Vi hoppas därför att FARC ser det meningslösa i väpnad kamp och att de upphör med
sina terrordåd, friger all gisslan, avslutar intvingandet av barn till soldater, samt att den
inhumana användningen av personminor stoppas. Enbart då kan landet få känna fred.
Enbart då våldet upphör kan tryggheten säkras. Enbart då kan 50 år av krig bytas ut mot
en framtid av fred.
Först då kan rättvisa skipas, förlåtelse givas och upprättelse nås.
Grekland
Delegater: Anders Ivstam, Jesper Lippe och Jacob Almstrand
Republiken Grekland är klart emot gerillarörelsen, det är ett stort problem som skapar
konflikter både inrikes och utrikes och vi är eniga om att vi är beredda att göra vad vi kan
för att skapa rättvisa och hjälpa regimen i dagens Colombia. Även om vi inte för tillfället

har möjlighet att stötta landet på ekonomiska sätt p.g.a. vår ekonomiska svacka kan vi
försöka hjälpa till med andra resurser.
Som sagt så tycker vi att det är ett globalt problem som stör världen med droger,
instabilitet och osäkerhet. Har en gerilla så pass mycket inflytande i ett land som
Colombia stör det givetvis även oss i Europa då massor med kokain skickas ut även till
oss. Vilket bidrar till att den svarta marknaden ökar enormt. Även detta problem stör
världens ekonomi för då alla droger säljs för 75€/ per gram i Europa, liknande priser
runtom i världen, och det är ju svarta pengar som hamnar i den colombianska gerillans
händer vilket i sin tur ger gerillan mer inflytande än vad den skulle ha.
I dagens läge med ekonomiskt begränsade resurser skulle vi, om det skulle behövas gå
med på en militär aktion i Colombia. Vi har en stor armé men vi kan inte finansiera en
större grupp av den p.g.a. våra ekonomiska svårigheter. Alltså kan vi enbart skicka dit
militära styrkor om vi får något sorts ekonomiskt stöd. Annars kan vi inte själva finansiera
denna aktion.
Republiken Grekland skulle heller inte ha råd med att skicka dit några större summor
pengar i bidrag för att få upp Colombia på fötterna, vilket leder till att den enda hjälpen
vi egentligen bara kan bidrar med är militär. Men om Nato skulle gå in i Colombia med
en militär styrka, är vi villiga att bidrar med soldater till den aktionen för vi vill gärna
behålla vår goda position i det militära världssamarbetet.
Men självklart är det bäst om konflikten löses via rådgivning och stöd, istället för någon
militär lösning. Men skulle det gå så långt så att det blir en militär aktion så skulle vi stå
bakom Natos eller FN:s val att skicka trupper till Colombia.
Guatemala
Delegater: Philippa Udén, Philip Coroiu, Filip Wilander
Republiken Guatemalas FN-delegation anser att situationen i Colombia är ohållbar och
då vår historia är snarlik känner vi största oro inför de förödande konsekvenser som följer
en så utdragen och omfattande konflikt.
Republiken Guatemala ställer sig starkt kritisk till förhandlingar med FARC och andra
gerillor hållande i minnet de tidigare försök till fred den colombianska regeringen har
gjort.
Vår bedömning är att en aktion bör ske snarast mot dessa grupper då vi är djupt
övertygade att de bär stor skuld för de omfattande narkotika problemen i Colombia och
föreslår därför fortsatt samarbete mellan den amerikanska och den Colombianska
regeringen för att försöka minska gerillornas kontroll över landsbygden.
Detta är av högsta vikt då FARC vid flertalet tillfällen kränkt de mänskliga rättigheterna
och orsakat stort lidande för den Colombianska befolkningen.
Indien

Delegater: Diana Jung & Max Larsson
Republiken Indien anser att frågan om hur situationen i Colombia ska lösas är ett
världsproblem som påverkar oss alla på flera olika nivåer. Särskilt kokainet som har flödat
ut ur Colombia sedan länge, delvis på grund av den politiskt ostabila situationen. Detta
kokain har förödande effekter världen över, speciellt i Europa, men även på senare år har
republiken Indien känt av kokainets mörka baksidor. Detta gör det till ett världsproblem.
Vi i världssamfundet kan inte i vår moderna värld bara tänka nationellt, vi måste tänka
globalt. Vi måste tillsammans lösa detta problem.
Colombia är ett land präglat av terroristdåd. Detta kan vi i republiken Indien relatera till
och det är återigen ett problem som korsar nationella gränser. Republiken Indien har
varit drivande bakom Comprehensive Convention Against International Terrorism som
tyvärr fallerade, men det är ett problem som än idag är högst aktuellt. Vi måste ha en
nolltolerans mot terrorister och vi måste enas i kampen mot terrorismen.
Republiken Indien som den största demokratin i världen finner det av stor vikt att även
prioritera en utveckling av en fungerande och stabil demokrati i Colombia. En minskad
korruption är en förutsättning för en modern och välfungerande demokrati. republiken
Indien vill främja den ekonomiska utvecklingen av Colombia, vilket är en förutsättning
för en demokrati.
Republiken Indien mål är att få en lösning på denna konflikt. Vi i det internationella
samfundet måste komma över våra gamla oenigheter och faktiskt hitta en lösning på
detta problem. För Colombias befolkning och världens befolkning. republiken Indien är
öppna för dialog med alla och genom denna position driva på en långsiktig lösning i
denna fråga. Även om vi inte kan lösa alla Colombias problem direkt, men vi kan göra en
början till en lösning.
Indonesien
Indonesien fördömer handeln av narkotika, det inkluderar Colombias produktion. Vi
föreslår ett internationellt samarbete för att bekämpa korruption och fattigdom med
strävan efter att förebygga smuggling, försäljning och bruk av narkotika. Vi
uppmärksammar med största oro att illegala droger förstör tiotusentals liv varje år och
alla har rätt till en drogfri uppväxt - därför bör man höja straffen för smuggling,
försäljning och bruk av narkotika vilket Indonesiens nya narkotika lagar från år 2009
stödjer. I Indonesien använder vi oss av hårda straff för att sätta punkt för
drogförsäljningen i vårt land och vill se ökat internationellt samarbete med den
modellen. Vi åberopar ett ekonomiskt stöd till fattiga länder och militära stöd till
nationer med problem med terrorist/gerilla grupper, detta för att skapa möjligheter för
fred och stabilitet. Indonesiens regering uppmuntrar till övervakning och skydd åt
personer som innehar officiella ämbeten såsom domare och polischefer.
Med de här åtgärderna anser Indonesien kommer antalet personer som dör i Mexiko
varje år att minska drastiskt och de hundratusentals personer som förlorar sina egna eller
anhörigas liv på grund av narkotika kommer även att minska.
Irak

Delegater: Azin Khalighi, Wilhelm Åkerman & Imelda Bengmark
Irak har länge haft en liknande situation som den Colombia har idag med terrorism.
Narkotikaproblemen i Sydamerika har även kommit till Irak, något som vi arbetar med
och som vi gärna vill bli av med.
Under tiden då narkotika handeln var som mest aktivt i Irak införde vi ett Antinarkotikaprogram för att minska smugglingen. Vidare har vi skapat ett centrum för
missbrukare där de kan få hjälp med rehabilitering. Även terrorism har varit ett centralt
problem i Irak och det präglar fortfarande landet idag trots den hjälp vi har fått från FN
och USA. Vi menar därför att Colombia bör få den hjälp som vi fick fast i en större
skala, där målet är att bli av med terrorismen för gott.
Iran
Delegat/Delegater: Ronja Lundgren, Hanna Pierre Nilsson, Ivar Winberg
Colombia är idag ett land som för en intensiv kamp mot sig själv och har därför tappat
fotfästet. Knarkhandeln har tagit över och staten har sagt ifrån. Ifall Colombia ska ha en
chans att ta sig ur denna situation måste en förändring ske snarast.
För att bli av med drogproblemen och kunna vidarutveckla landet kommer humanitär
hjälp behövas. Men som känt har inte Colombia enbart problem med knarkhandeln,
utan fotfäste har staten inte kunnat sköta sig själv på det sätt som skulle vara önskat av
omvärlden och framförallt de västerländska makterna. Lokala problem som detta bör
lösas av parter som har förståelse för landets kultur och befolkningens värderingar. Vi får
inte glömma bort Colombias identitet och vi måste sträva efter att bevara den,
problemen går att lösa utan att tvinga på det colombianska folket nya och främmande
idéer som inte går hand i hand med deras kultur.
Den islamiska republiken Iran kommer arbeta för att främja en lösning som inte kränker
Colombias suveränitet. Vi förstår även vikten av humanitär hjälp och kommer sträva efter
att skapa en bättre tillvaro för landets befolkning innan andra åtgärder vidtas.
Irland
Delegater: Filippa Börjeson, Emma Jansson och Agnes Wiberg
Republiken Irland ser allvarligt på situationen i Colombia. Detta är ett världsligt
dilemma som måste åtgärdas. Vi anser att den colombianska regeringen behöver stöd för
att bekämpa de nätverk som illegalt bedriver droghandel. Det ligger i hela Europas
intresse att verka för en drogfri värld vilket man kommer närmare om man stödjer
Colombias regering mot de illegala drogaffärerna.
Som det ser ut idag går ca 28% av den colombianska narkotikaexporten till den
amerikanska marknaden, 26% till den mexikanska och 23% till den europeiska enligt
Policia Nacional i Bogotá. Vi har förstått att narkotikaexporten har sin port in till Europa

genom främst Spanien. Irland föreslår därför: ökad tullövervakning för att kunna stoppa
droghandeln redan vid ingången till Europa.
Irland anser att Colombias regering borde ha agerat snabbare och kraftfullare mot de
grupper som bedriver den illegala droghandeln, men vi har förståelse för att situationen
har eskalerat och att den nu är utom deras kontroll. Därför anmodar vi att alla länder tar
ansvar för och förhindrar narkotikaimporten till sitt eget land. Vi anser även att FN bär
huvudansvar för att stödja Colombias regering mot de illegala nätverken, och
medlemsländer borde genom bidrag hjälpa FN i detta arbete.
Irland inser att en del av den colombianska befolkningen är ekonomiskt beroende av
narkotikaexporten och bekämpningen av narkotikaframställningen kommer innebära att
dessa förlorar möjligheten att försörja sig och sin familj. Vi, Irland, uppmuntrar till att
hitta nya arbetsmöjligheter till bönderna som är involverade, vilket ger dem möjligheten
att få råd att dra sig ur den illegala droghandeln och ändå kunna försörja sig.
Avslutningsvis sätter Irland sin tillit till de länder som har möjligheten att bistå Colombia
med både pengar och kunskap för att kunna få stopp på narkotikaexporten.
Israel
Delegater: Daniel Sinclaire, Oskar Mattson, Jonas Thunberg
Israel ser med djup beklagan på situationen i Colombia, inte minst sagt för de oskyldiga
personerna drabbade. Vi vill uttrycka vårt stöd till regeringen som just nu har problem
med att ta hand om narkotika brotten samt gerillan.
Israel vill inte på något sätt underminera regeringen trots deras oförmåga att lösa
problemet själva, utan ser med stor iver på möjligheten att kunna samarbeta med resten
av General-Församlingen för att komma fram till en resolution som ska kunna förbättra
levnadsvillkoren för befolkningen, så att de ska kunna känna sig trygga i sina hem
återigen. Efter genomförda genomsökningar har man konstaterat att flera hundra
människor får lämna sina hem varje dag i Colombia tack vare den allvarliga situationen.
Dessa människor förtjänar bättre, därför vill vi med största önskan se till att de får
återvända hem till ett tryggt land där de inte behöver frukta för sina liv.
Länge har det funnits stora klasskillnader som skapat dispyter och oreda bland folket. Vi
vill därför i största fokus se till att arbeta för att verkställa en plan som ska se till att
motverka gerillan lika mycket som också motverka fattigdomen på landet där småbrukare
och lantarbetare är som mest.
Israel vill även betona vikten av en stark samt välorganiserad försvarsmakt som kan
bekämpa FARC gerillan med rättvisa medel, men även ett genuint och engagerat
rättsväsende som tar hand om befolkningen samt ser till att lagen upprätthålls till varje
pris. Ett rättsväsende som kan garantera tryggheten för människor så att de inte tvingas
emigrera från deras eget land.
Vi uppmanar också de största länderna att vara villiga att offra mer för att se till att lösa
krisen tillsammans med resten av Generalförsamlingen.

Italien
Delegater: Miriam Olsson, Anja Friberg, Malin Franzén
Republiken Italien uppfattar situationen i Colombia som upprörande och anser att den
har en negativ påverkan på omvärlden och dess befolkning. Vi fördömer därmed
tillverkningen och handeln med narkotika. Vårt mål är att minska och till sist stoppa
efterfrågan av droger och genom detta minska och även här slutligen stoppa
produktionen av dessa. Efter utredning föreslår vi att man för att minska efterfrågan ska
ha en stark straffrätt mot narkotikan för att minska det personliga bruket.
Vårt land avvisar legaliseringen av droger och narkotika. Republiken Italien vill betona
att vi samarbetar med USA beträffande många drogrelaterade frågor. Republiken Italien
vill minska arbetslösheten som är en stor del av problemet när det kommer till
drogproduktionen i Colombia. Det är ett stort problem eftersom folk inte har jobb eller
tillräckligt betalt vilket gör att de börjar arbeta inom narkotikaindustrin som ger mer
pengar. Genom att skapa nya och bättre betalda jobb för de som har dålig ekonomi kan
man öppna nya vägar och hjälpa dem ur drogindustrin. Republiken Italien anser att det
är Colombia som bär ansvaret för drogproduktionen men att den colombianska staten
inte ensam kommer kunna lösa problemet utan att de behöver hjälp utifrån, från till
exempel FN.
Japan
Delegater: Erik Nilsson, Linnea Björck och Nils Gustavsson
Staten Japan beklagar djupt den komplexa situation som, på ett omfattande och
multidimensionellt sätt, påverkar Colombia både på samhälls- och individnivå.
Konflikten motverkar inte bara en positiv utveckling inom den sociala samhällsstrukturen
och den nationellt ekonomiska framtidsoptimismen utan har också en internationellt
negativ påverkan.
Anti-terrorism är en ytterst väsentlig attityd i Staten Japans internationella policy samt
kulturella karaktär och Staten Japan fördömer därför terrorismen i Colombia och
betonar vikten av att reducera all typ av terrorism i Colombia; exempelvis det frekventa
nyttjandet av kidnappningar; sexuellt våld mot kvinnor och illegitima avrättningar.
Staten Japan, som är en av världens främsta biståndsgivare och som idag praktiserar ett
omfattande humantärt arbete i Colombia, bekräftar på nytt vikten i ett frekvent och
genomgripande internationellt medhåll för ett mer strukturellt, tryggt och stabilt
samhällsfundament i Colombia, med trovärdighet för att detta på sikt skulle nedbringa
konflikten. Staten Japan uppmuntrar därför samtliga kompetenta aktörer att medverka i
en multilateral samverkan som på ett aktivt plan arbetar för detta.
Kanada
Droghandeln har pågått länge i Colombia och är en av de stora faktorerna i landets
ekonomi. Kanada anser ändå att prohibitionism bör införas, alltså ett totalförbjud mot
droger. Kanada väljer att stödja USAs förslag ”Plan Colombia” ett stopp på
produktionen och därmed utbudet av illegala droger. Vi är väl medvetna om

droghandelns stora ekonomiska betydelse inom Colombia, men är övertygade om att
vinsterna av denna är relativt proportionella med utgifterna som denna medför. Genom
att driva denna handel tillkommer t.ex. stora kostnader för rättssystem, sjukvård, tull och
skadegörelse. Samtidigt sänker handeln kraftigt möjligheten till andra inkomster via t.ex.
turism. Kanada anser genom att titta på dessa utgifter att landet är relativt osäkert och
instabilt, vilket inte påverkar landets invånare positivt.
Genom handeln av droger ökar även klassklyftorna på orättvisa villkor, då man är
medveten om det faktum att drogkartellerna tar stora delar av inkomsterna till eget bruk.
Samtidigt är Kanada också medvetna om de positiva ekonomiska aspekter som
droghandeln innebär, då man genom denna har möjlighet att satsa på bl.a. industrier,
välgörenhet, sport och fastigheter. Droghandeln sysselsätter även en stor del av
Colombias befolkning.
Efter att ha tagit hänsyn till både negativa och positiva konsekvenser av Colombias
droghandel står Kanada fast vid sitt beslut om att stötta ”Plan Colombia”. Kanada har
tro om att ett avskaffande av droghandel kan väga jämnt ut, genom att de negativa
utkomsterna reduceras samtidigt som de positiva inkomsterna minskar tillfälligt. Skulle
detta inte vara fallet är Kanada beredda att gå in i Colombia och stötta med ekonomiska
medel, tills landet repat sin ekonomi. Befolkningen ska inte bli lidande.
Kanada anser också att militära styrkor bör sättas in som stöd för att möjliggöra
avskaffningen av droghandeln utan stora strider och att civilbefolkningen påverkas i
större utsträckning. Med detta vill vi avsluta vårt ställningstagande.
Kina
Delegater: Vera Milenkovic, Emma Oscko, Ebba Lövehed, Alice Brokelind och Lisa
Olsson
Folkrepubliken Kina är medvetna om den rådande situationen i Colombia.
Folkrepubliken Kina har goda relationer med Colombia och är angelägna om att
bibehålla sina goda relationer. Folkrepubliken Kina ser Colombia som en viktig
handelspartner och är mån om att fortsätta vårt ekonomiska samarbete.
Folkrepubliken Kina har det colombianska folkets bästa i åtanke, då vi är beredda att
stötta Colombia ekonomiskt i strävan om att bli ett ännu starkare land ekonomiskt och
strävan efter att bli en fungerande stat och en stabilisering av regionen.
Folkrepubliken Kina är angelägen om att skapa balans i regionen och är beredda att
stödja kampen mot ett välfungerande stat. Detta ska ske genom ekonomiskt stöd till
regeringen.
Folkrepubliken Kina anser att militär hjälp från utomstående länder inte kan lösa inrikes
konflikterna. Alla förslag på att skicka in trupper kommer inte att vara effektiva för
Colombias utveckling. Folkrepubliken Kina uppmuntrar länder att följa Kinas exempel
och stödja Colombia ekonomiskt, inte militärt.
Folkrepubliken Kina ser mycket allvarligt den illegala narkotikaexporten som Colombia
faller offer för. Folkrepubliken Kina uppmanar Colombia att följa folkrepubliken Kinas

exempel och skärpa sina narkotikalagar. Folkrepubliken Kina ser också mycket allvarligt
på traffickingsituationen inom Colombia och är angelägen om att lösa den.
Folkrepubliken Kina är hoppfullt om att Colombia så snart som möjligt ska bli ett stabilt
och välmående land och folkrepubliken Kina är villig att stödja Colombia i kampen, för
att bibehålla vår goda relation länder emellan.
Kongo
Delegater: Isabel Stövring-Nielsen, Sebastian Lindsjö, Joel Tomelius
Att få slut på våldsamheterna och droghandeln i Colombia anser vi i Den Demokratiska
Republiken Kongo vara av yttersta vikt. Mycket eftersom frågan påverkar andra länder
negativt, som till exempel Förenta Staterna. Droger som odlas i Colombia säljs vidare till
andra länder, och därför drabbas de andra länderna mycket hårt utan att kunna göra så
mycket för att förhindra det själva.
Den Demokratiska Republiken Kongo betonar därför att detta är en fråga som i allra
högsta grad måste behandlas av Förenta Nationerna, samt uppmuntrar insättning av
resurser för att bekämpa problemen. Dessvärre är Den Demokratiska Republiken
Kongos möjligheter att bidra ekonomiskt i dagsläget mycket begränsade. Däremot
hjälper vi gärna till med förslag och råd, då vi har mycket erfarenhet inom frågan på
grund av att vi har liknande bekymmer.
Den Demokratiska Republiken Kongo är alltjämt öppna för en diskussion, och vill
kämpa tillsammans med Förenta Nationerna för att komma fram till de bästa möjliga
lösningarna.
Kuba
Delegater: Olle Berggren, Oscar Gustafsson och Oda Collberg
Som delegater för Republiken Kuba fördömer vi och vår regering den droghandel som
just nu pågår i Colombia. Droghandeln påverkar vår omvärld på ett mycket negativt sätt,
med förödande konsekvenser och en illegalt växande verksamhet, vilket vi inte ställer oss
bakom.
Situationen i Colombia är kritisk. 40 procent av befolkningen är jordbrukare, och
majoriteten av dessa tjänar sitt dagliga levebröd genom tillverkning och försäljning av
droger. Vi finner detta mycket allvarligt. Landet har försatts i en fruktansvärd kris, såväl
ekonomisk som humanitär, och vi i Kuba menar att det behöver genomföras drastiska
förändringar och åtgärder för att bekämpa droghandeln och det betryck som den för
med sig.
För det första så vill vi i Kuba fokusera på fattigdomen, då vi är övertygade om detta är
en basal och möjlig lösning på drogproblemet. På grund av den stora fattigdomen som
råder i landet, upplever bönderna att de tvingas producera kokain och dylika droger för
att kunna överleva. De ställs inför ett oundvikligt ultimatum. Vi tror därför på att istället
lyfta fram de naturvaror och produkter som Colombia faktiskt sitter på, men som idag

hamnar i skymundan. Genom en statlig finansiering och tydlig struktur hade Colombia
kunnat effektivisera och nyttja tillgångar som till exempel guld, smaragder, kaffe, frukter,
olja och faktiskt nå vinning utan droginblandning.
Kuba lägger också stor vikt på utbildningen. Colombia har idag inget fungerande
utbildningsystem. Denna punkt vill vi kubaner trycka på ordentligt, och vi tror att vi
absolut kan stå till tjänst när det handlar om att komma fram till lösningar och
hjälpinsatser. Läs- och skrivkunnighet och vidareutbildning är grundläggande i alla
välmående samhällen. Här krävs det insatser och stöd.
Det som dessutom är en bieffekt utav droghandeln och fattigdomen, det är
samhällsklyftorna och den kolossala splittring som råder i Colombia. Ett enat folk är
grunden för ett land i samlevnad. En stat, ett land, ett folk. Gemensamt måste
colombianerna gå ihop, stötta varandra, och tillsammans råda bot på den korruption
som tynger landet. Den största förändringen kan inte äga rum förrän befolkningen och
staten själva går åt samma håll. Med stöd från internationella organ och genom
gemensamma beslut, måste Colombia fastställa sin nationella sammanslutning. För att
sedan jämna ut skillnaderna mellan fattiga och rika vill Kuba lägga sin röst i enandet av
ett Colombia där alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter och
möjligheter. Detta gäller områden som till exempel utbildning, arbete, sjukvård och
jämställdhet.
Tiden har kommit! Vi måste enas. Tillsammans kan vi delegater från alla världens länder,
gå samman i denna fråga och verkligen undsätta det colombianska folket. Det gynnar
inte bara Colombia som land, utan hela Latinamerika och alla andra inblandade i detta
fruktansvärda knarkkrig.
Mexiko
Delegater: Frida Nyrén, Lisa Cronquist, Edin Özen
Mexiko tycker att konflikten i Colombia är ett stort problem därför att den inhemska
befolkningen lider stora förluster, både humanitära och ekonomiska, på grund av den.
Latinamerika bör hålla ihop, samarbeta och värna om varandra.
Mexiko tycker att den konflikt över nationsgränserna som blir en bieffekt av Colombias
interna konflikt är mycket kritisk och vi vill värna om ett latin- och Sydamerika med goda
internationella relationer till varandra.
Vi tycker att det är viktigt att följande:
•

Situationen för barn i Colombia förbättras – inga barnsoldater! Introducera ett
arbete från FN’s sida som går ut på att spåra och återförena familjer med de barn
som hamnat i stridernas frontlinje. Arbeta för bättre socialt stöd i flyktingläger
och för barn så att dessa inte hamnar fel.

•

Att FN ska gå in och försöka lösa konflikten fredligt, och att enskilda länder ska
hålla sig utanför.

•

Bekämpa narkotikaproblemet som utstrålar från Colombia via Mexico till USA via
gemensamma behandlingsplaner.

•

Blockad av vapenexport till Colombia och avveckling av de vapen som finns via
tillexempel ett pantsystem.

•

Evakuera de interna flyktingar som befinner sig i tydlig riskzon – skapa
buffertområden vid gränserna.

•

På lång sikt hjälpa Colombia att bygga upp en bra ekonomisk grund så att de kan
tillvarata sina naturtillgångar, och med ett marknadsekonomiskt system skapa en
positiv ekonomisk tillväxt som gynnar befolkningen.

•

Värna om de värdefulla kulturarv ifrån förr som riskerar att skadas och raseras vid
fortsatt väpnad konflikt.

Nordkorea
Delegater: Heidi Paradis, Elis Allmark, Emma Nilsson och Ebba Löfqvist
Den demokratiska folkrepubliken Korea anser att narkotika handeln i Colombia är en
intern konflikt som inte berör andra nationer. Det är uppenbart en konflikt mellan den
frihetskämpande vänsterorganisationen FARC och statens säkerhetsstyrkor som
omvärlden inte bör lägga sig i. I och med att det är en intern konflikt finns det ingen
anledning till att FN ingriper. Den demokratiska folkrepubliken Korea anser att varje
enskild nation ska vara kapabel genom skickligt politiskt styre kunna styra ett
narkotikafritt land, vilket den kommunistiska demokratiska folkrepubliken Korea är ett
gott exempel på.
De ansvarslösa kapitalisterna bidrar till den interna konflikten i Colombia. Colombia är i
nuläget en av de största exportörerna av narkotika. 28% av USAs narkotika importeras in
av Colombia samt 23% till Europa. Konsekvenserna av kapitalisternas import av
narkotika bidrar till de interna konflikterna i Colombia då kapitalisterna stödjer
narkotikahandeln genom att importera narkotika. Det är endast det kapitalistiska
länderna som kan tillåta nationens befolkning att använda narkotika och hamna i
förödande missbruk. Den kommunistiska demokratiska folkrepubliken Korea är en
nation som inte driver narkotikahandel. Nationens eviga president Kim II Sung skapade
ett narkotikafritt land för att skydda befolkningen mot detta dödande medel.
Presidenten hade en oerhört bra politisk förmåga att styra den kommunistiska nationen.
Kim II Sung övertygade befolkningen med sin strålande karisma och fantastiska
ledarskap att folket ska avstå från droger. Kim Jong-Un den demokratiska folkrepubliken
Koreas nuvarande president har fortsatt att behålla ett narkotika fritt land med en nöjd
befolkning.
Nya Zeeland

Delegater: Jacob Nilsson, Tobias Nilsson och Jesper Salomonson
Nya Zeeland fastslår att situationen i Colombia är mycket allvarlig för folket. Den stora
produktionen av kokain är en av orsakerna till de interna stridigheter som Colombia har
drabbats av de senaste decennierna. Det som måste hållas i minnet är att det är den
colombianska befolkningen på landsbygden som drabbas värst. Med hänvisning till den
colombianska befolkningens situation på landsbygden är deras enda val att lyda den
paramilitära grupp eller vänstergerilla som bestämmer över deras by och detta medför att
de tvingas till att odla kokain för att kunna överleva.
Nya Zeeland är djupt övertygade om att tillvägagångsättet för att lösa detta
världsproblem är att minska konsumenternas efterfrågan. Med hänvisning till
marknadsekonomins händelseförlopp så kan vi i Nya Zeeland med säkerhet konstatera
att om vi begränsar efterfrågan av kokain bland konsumenterna kommer försäljarna inte
ha några att sälja kokainet till. Vidare tvingas hela produktionskedjan att läggas ned
eftersom efterfrågan kommer vara oerhört begränsad vilket för med sig att försäljarna
inte får sålt kokainet och därmed finns det inga pengar att tjäna i denna produktion.
Nya Zeeland fastslår att den svaga statliga närvaron ute på den colombianska
landsbygden ligger till grund för den utbredda kokainproduktionen i Colombia. Med
hänvisning till den colombianska statens svaga närvaro ute på landsbygden kan inte
staten tillgodose de colombianska människors grundläggande behov och uppehålla
landets lagar. Denna svaga statliga närvaro uppmuntrar de paramilitära grupperna och
gerillagrupperna att utnyttja den fattiga befolkningen till att odla kokain.
Nya Zeeland vädjar till varje lands styrande makt att tillsammans med myndigheter och
icke statliga organisationer (NGO:s) utveckla arbetsprogram och handlingsplaner vilka
passar in i den nationella politiken och motarbetar efterfrågan av kokain. Med fullt
förtroende till varje lands regering hoppas vi i Nya Zeeland att den ska lyckas genomföra
dessa program och planer. Vi i Nya Zeeland är djupt övertygade att om varje enskilt
lands regering tar sitt ansvar och utvecklar arbetsprogram och handlingsplaner som
motarbetar efterfrågan av kokain kommer detta att leda till att alla vi tillsammans i FN
lyckas med att stoppa produktionen av kokain.
Pakistan
Delegater: Louise Renman, Lina Holmbeck och Rebecka Sylvander
Med önskan om ett drogfritt samhälle vill Pakistan med hög beredskap lösa detta
problem. Vi är djupt övertygade om att vi med hjälp av internationella samfund och
organisationer kan främja denna fråga. Vi betonar vikten av att Colombia får stöd och
hjälp från olika internationella samarbeten, där de rikaste länderna tar extra stort ansvar.
Vi tror starkt på att behandlingshem och behandlingsprogram kommer att minska
efterfrågan av droger och därmed minska produktionen Vi har full förståelse för
Colombias situation och vi förstår att de inte kan lösa frågan själva.
Enligt vår islamska tro är det en stor synd att konsumera och handla droger, men Allah
liksom vi är förlåtande. Vi tror därför att Colombia kan bli helgat från drogmissbruket

genom behandlingshem och behandlingsprogram där missbrukarna får erkänna och
ångra sina synder.
Som ett starkt troende muslimskt land anser Pakistan att man som medmänniskor har en
plikt att invända i den ytterst svåra situationen i Colombia. Vi måste hjälpa de
involverade i drogproblemet att komma till den goda sidan, med vägledning av koranen
som säger följande: ”Hjälp varandra till godhet och uppmärksamhet. Led inte varandra
till onda gärningar och till fiendskap. Lyssna på Allah. Allah tjänas i vedergällning (Surat
al-Ma'ida: 2)”. Med vår tro på detta utdrag från Koranen om en medmänniskas plikter,
ska vi tillsammans med FN:s delegater hjälpa Colombia ur denna invecklade kris.
Polen
Delegater: Andrea Jacobsson, Karl Hellborg, Sara Winqvist, Johanna Bitzén
Republiken Polen anser att en ökad insatts i Colombia för avskaffning av narkotika
handel och den kriminella verksamheten måste ske. Republiken Polen narkotikalagar kan
inom ramen av EU ses som bland de hårdaste i Europa. Detta efter speglas i vår ställning
i Colombia frågan och hur vi tycker den ska hanteras.
Att Colombia är ett farligt land i flera avseenden är inget nytt, de har under generationer
haft stora oroligheter inom kriminalitet och framförallt narkotikahandeln. Men trots
detta har vi under det senaste decenniet sett en exponentiell ökning inom import likväl
som export av narkotika. Republiken Polen håller med om att det måste ske en
förändring men att det måste ske stegvis eftersom att runt 40 000 familjer livnär sig på
odling av dessa preparat idag. Denna förändring är inte Polens första prioritet, det är i
första hand den Colombianska regeringens ansvar, men Polen är absolut villiga att följa
processen och eventuellt bidra ekonomiskt tillsammans med EU.
Polen är rörande överens med Colombias förstärkta narkotikapolitik, men att handeln
ska minska är även omvärldens ansvar. Detta gäller främst sydamerikanska länder som
importerar mycket varor från Colombia. Brasilien, Argentina, Ecuador, Venezuela och
Paraguay är transitländer för kokainets väg från Colombia till USA och Europa.
Med hjälp av våra partners i EU vill Polen gemensamt med resterande länder stödja
Colombias situation och hjälpa landet till bättre levnadsvillkor. Polen står bakom EU i
beslut om att stoppa narkotikahandeln från Colombia.
Portugal
Delegater: Michael Tägil, Markus Richter och Daniel Andersson
De sista decennierna, tillsammans med den internationella handeln och den ökande
globaliseringen, har också den illegala handeln med droger runt om i världen ökat. Det
har resulterat i en ökning av konsumtion av droger och med detta också kriminalitet.
Portugal anser att man behöver kunna bemöta konsekvenserna på ett annat sätt.
Portugal har avkriminaliserat användningen av cannabis och det har inte påverkat
konsumtionen i själva landet, vilket har lett till den lägsta nivån bland Europas länder.
Trots att Portugal tillsammans med närliggande landet Marocko står för enorma

produktioner av cannabis. Andra länder som följt samma policy syn i frågan, har också
lyckats att minska konsumtionen av cannabis t.ex. Tyskland och Schweiz.
Portugal anser att det krävs ett gemensamt policy beslut för att bekämpa spridning av
droger i våra samhällen. Nämligen ett kontinuerligt samarbete mellan myndigheter och
informationsflöden. Dessutom krävs det en plan på hur vi bemöter missbrukare.
Länderna kan etablera avgiftningscenter som på ett mänskligt - och professionellt
medicinskt sätt hjälpa missbrukarna med att bli av med sitt missbruk och återvända till
samhället.
Vi anser också genom att hjälpa länder som producerar droger med möjligheter till
alternativt ekonomiskt tillväxt minskar vi behovet av att odla droger och också
framförallt handlingen av droger.
Sammanfattningsvis vill vi säga att landet Portugal inte är ett starkt ekonomiskt land då
vi inte kan bidra med stora förändringar. Vi är ändå en stor förebild för hur en ny idé kan
fungera i frågan om droger.
Rwanda
Delegater: Rebecca Rosenlund, Rebecca Viberg
Läget i Colombia är mycket instabilt och behöver åtgärdas snarast. Just nu står det still i
både utveckling och ekonomi. I dagsläget stöttar USA Colombias regering för att
utkämpa detta inbördeskrig. För att lösa denna allvarliga situation måste stödet
upprätthållas och till och med utvidgas.
I Colombia finns just nu en stor, svart marknad av droger vilket är följden av olika
politiska åsikter. En annan följd av detta är att man har fått ta till militära styrkor som i
sin tur lett till att Colombia idag är ett våldsamt land.
Rwanda har själva varit med om ett inbördeskrig, nämligen folkmordet 1994 och vet
därför att det är mycket svårt, näst intill omöjligt att förhandla i dagsläget. Av egna
erfarenheter vet vi att risken för anarki och onödigt lidande är mycket stor.
Rwanda tycker därför att man borde fortsätta stödja regeringen i hopp om att tillslut
kunna få stopp på gerillorna. Länder kan tillsammans, via FN hjälpa till och stödja
regeringen och där av kommer gerillorna att med tiden bli tvungna att kapitulera.
Ryssland
Delegater: Kai Henrysson, Anna Holmqvist, Mattias Rubenson, Marcus Syk
Republiken Colombia är och har länge varit en nära samarbetspartner med Ryska
Federationen. Ryska Federationen är därför starkt engagerat i landets situation och
välgång. Den rådande situationen i Republiken Colombia är ohållbar. De största
problemen är det utbredda och okontrollerade våldet, en fallerande demokrati och
framför allt drogodlingen, eftersom denna ligger till grund för en betydande del av den
internationella droghandeln.

Ryska Federationen ser framför allt med oro på den ökande internationella droghandeln.
Med finansiella aktörers understöd sprider sig droghandeln som en epidemi över hela
världen och Republiken Colombia är särskilt hårt drabbat av detta fenomen. Ryska
Federationen anser att lösningen ligger i en enad front mot droghandeln, där världens
länder, samordnade genom FN, ska stå tillsammans i kampen mot detta akuta
internationella problem. Ryska Federationen anser att detta även gäller efterfrågan av
droger och att samma lösning bör anammas även här.
Ryska Federationen anser att terrorism och andra våldsaktiviteter är förutsättningar för
droghandeln och ett stort hinder på vägen mot ett stabilare och hälsosammare
Colombia. Ryska Federationen anser dock inte att lösningen av den beklagliga
situationen i Colombia ligger i militär intervention då detta inte bara kränker Republiken
Colombias suveränitet utan även riskerar att trappa upp konflikten ytterligare med
förödande resultat, samt riskerar att sätta ett farligt prejudikat för framtiden. Ryska
Federationen tror på länders rätt till självbestämmande.
Sammanfattningsvis anser Ryska Federationen att bekämpning av droghandel och
terrorism på ett internationellt plan är den rätta vägen framåt för att nå en lösning på
dessa problem. Ryska Federationen är övertygat om att vi skulle kunna bidra i medlingen
för att lösa situationen och på så sätt bidra till stabilitet, upprätthållandet av mänskliga
rättigheter och stärkandet av demokratin i Republiken Colombia och i regionen.
Ryska Federationen ser fram emot förhandlingarna angående situationen i Republiken
Colombia under Generalförsamlingens sammanträdande och hoppas på att en
internationell överenskommelse ska kunna nås.
Saudiarabien
Delegater: Rasmus Silfver, Joel Flink och Anna Kristina Knutsdotter
Konungariket Saudiarabien är djupt bekymrade över den aktuella situationen i Colombia
som drabbar befolkningen på flera sätt dels genom faktiska våldshandlingar och dels alla
de problem som handeln och framställningen av droger för med sig. Saudiarabien anser
att man först och främst måste stoppa droghandeln för att kunna nå en långsiktig lösning
på Colombias oroligheter, helst bör droghandeln stoppas på fredlig väg men om detta
inte är möjligt tycker Saudiarabien att det är omvärldens uppgift att bistå Colombia i
kriget mot drogerna.
Serbien
Delegater: Kenan Aliefendic, Kris Macheridis
Den Serbiska republiken är fullt medvetna om att Colombia är ett land med många sår,
sår som är oerhört djupa. Ett land som Colombia har stora möjligheter att bli ett rikt
och ett friskt land, men Colombia kommer aldrig bli ett friskt land i fall landet följer
samma linje. Vi kan försäkra att man inte löser narkotikakonflikten genom att skicka en
patrull som skjuter ihjäl narkotikainnehavare.
För att minska innehavet av narkotika, så anser Serbien först och främst att Colombia

måste effektivisera jordbruket samt stegra lönerna. Böndernas löner måste höjas på
grund av att fattigdom leder oftast till att man gör en brottslig handling. Nu i det här
fallet, så är det narkotika som kommer in i bilden. Narkotikan i Colombia har även
infekterat vårt land, så brottsligheten i Colombia skadar även länderna runt om i världen.
Med en låg inkomst, så leder det ofta till ett mutsystem. Mutor och brott går hand i
hand, så ett sådant samhälle leder bara till negativa konsekvenser. Med högre löner, så
kommer brottsligheten minskas med stora siffror och folket kommer visa den respekt
som ska visas mot regeringen i Colombia. Serbien är fullt medvetna om att det är inte
en enkel uppgift att trolla fram dessa pengar, men med några uppoffringar och ett bra
samarbete med FN, så kan Serbien konstatera att chanserna är stora. I fall Colombia
satsar på utbildning, förbättrar jordbruket och höjer lönerna, då kan Serbien bekräfta att
brottsligheten kommer med en stor sannolikhet att halveras. Det är en tuff
uppförsbacke, men till slut kommer Colombia få se den efterlängtade nerförsbacken. Vi i
Serbien har fler planer att ge, men först måste grundproblemet fixas.
Somalia
Delegater: Anna Vujovic, Elin Tuvesson & Linnéa Lindmark
Somalia anser att de mord och det våld som sker i Colombia är fruktansvärt. Vi fördömer
den instabilitet som råder i landet, och som är ett resultat av de motståndsrörelser som
härjar i Colombia. Den droghandel som finns i dagens Colombia måste stoppas. Vi
betonar att vi inte stödjer droghandeln, och är starkt emot de hot, mord och den
osäkerhet som råder i landet. Vi tror att droghandeln utgör ett hinder för fredsprocessen
i Colombia. Detta på grund av att det finns många aktörer som har ett intresse av att
droghandeln består, främst för att väldigt många är beroende av det finansiella stöd som
droghandeln medför. Vi, representanter för Somalia understryker att civilbefolkningens
lidande i form av kidnappningar, skador, och i värsta fall mord måste upphöra
omedelbart.
Somalia har ingen direkt anknytning till problemet i Colombia. Men då vårt land sedan
30 år tillbaka präglats av inbördeskrig och konflikter mellan regering och andra parter,
har vi lätt att relatera till den situation Colombia befinner sig i.
Somalia tror på en fredlig lösning med hjälp av förhandlingar i denna konflikt. En
lösning som kommer att stabilisera oroligheterna i landet. Först måste fattigdomen
minska, och ekonomin stabiliseras. Detta genom att t.ex. flygbespruta odlingar där
droger produceras, försöka skapa nya arbetsmöjligheter för de arbetslösa i landet och på
längre sikt se till att få en fungerande regering.
Alla de som på något sätt varit eller är inblandade i konflikten eller stöttat droghandeln
bär ett gemensamt ansvar för att lösa problemet.
Spanien
Delegater: Louise Lind & Jesper Rasmussen Lundahl

Monarkin Spanien är ett fredsförespråkande land och tycker att konflikten i Colombia
borde vara högst prioriterad och att man bör finna en lösning utan militära medel.
Spanien utrycker stor solidaritet till de som fallit offer för konflikten i Colombia.
Spanien står bakom presidentens initiativ att uppnå demokrati och upprätthålla
humanism.
Kungariket Spanien och europeiska unionen har visat sitt stöd för fredsprocessen dels
genom FN men även genom handel mellan Spanien och Colombia.
Kungariket Spanien är djupt övertygat om att en långsiktig lösning endast nås genom
diplomati och samtal. För en långsiktig lösning krävs det att demokratiska länder bidrar
med ett starkt stöd och stöder Colombias utveckling genom handel och rådgivning.
Kungariket Spanien anser att en lösning inte ligger långt borta i tiden då det
colombianska folket söker fred och demokrati.
Kungariket Spanien vill än en gång poängtera hur viktigt det är att inte gå in med
militära styrkor då det ökar risken till att fler faller offer för konflikten.
Kungariket Spanien håller i minnet att narkotikan står till grund för många av de
problem som uppstått i Colombia och är anser att det är djupt angeläget att få ett slut på
droghandeln. Kungariket Spanien konstaterar att FARC-gerillan och narkotikahandeln
går hand i hand.
Kungariket Soanien fördömer situationen i Colombia och fastslår att demokratiska
krafter och fredsförespråkande länder bör gå samman för en lösning och skriva en
resolution för en långsiktig lösning.
Demokrati är i grunden ett erkännande att vi socialt sett alla har ansvar för varandra. Det
är dags ta vårt ansvar.
Storbritannien
Delegater: Dafina Strofci, Petter Afzelius, Josefine Lindborg
Storbritannien ser mycket allvarligt på situationen i Colombia och lägger tyngd på att de
mänskliga rättigheterna måste upprätthållas i landet. För Storbritannien är gerillornas
våld, knarkhandel, kidnappning och terrorism icke godtagbart då det går i konflikt med
de mänskliga rättigheterna som demokratin förespråkar. Genom nedanstående åtgärder
önskar vi kunna förändra det Colombianska livet för civilbefolkningen och därigenom ge
colombianerna en trygg vardag där varken skräck och våld förekommer.
Storbritannien vill öka landets förmåga att fungera i enlighet med internationella normer
för mänskliga rättigheter i det kriminella rättsväsendet, förbättra rättvisan för offer
kopplade till brott mot mänskliga rättigheter, särskilt av sexuellt våld samt hjälpa offer
genom att säkerställa deras rätt till reparationer och återställande av mark.
Barnen i Colombia är oftast utsatta av den väpnande konflikten, där barn blir värvade
som barnsoldater för gerillor. Flera försök har gjorts med att uppmana
terrororganisationen FARC att sluta med kidnappning av bl.a. barn, då utnyttjandet av

barnsoldater är enorm. En lösning som Storbritannien anser vara effektivt är att inrätta
program för att öka möjligheterna för utsatta minderåriga och att rehabilitera före detta
barnsoldater.
Jämställdhet är ännu en viktig grundstomme i ett fungerande samhälle enligt
Storbritannien och tyvärr ser inte jämställdheten i Colombia ljus ut då kvinnor ofta blir
utsatta för våld och sexuella utnyttjanden. Brott som förekommer brukar inte
uppmärksammas, då flera fall inte rapporteras. Storbritannien vill då ta itu med orsakerna
till våld och diskriminering mot kvinnor för att säkerställa jämlikhet och deltagande i
offentliga angelägenheter. En lösning som kan vara tänkbart enligt Storbritannien är att
införa en likabehandlingslag med respekt till att kvinnor ska våga ha sina rättigheter, men
också våga ta ställning till att kunna anmäla brott etc.
Det krävs att den Colombianska regeringen tar itu med orsakerna till våld och
diskriminering gentemot landets kvinnor för att kunna säkerställa jämlikhet i landet. Det
behövs även att man skyddar det civila samhällets roll, att påverka, och hålla statliga
institutioner till svars, särskilt genom upprätthållandet av yttrandefrihet.
Sudan
Delegater: Elin Helmersson, Fredrik Nyberg och Christoffer Ericsson
Med största oro över hur situationen har utvecklats angående droger vill Republiken
Sudan framföra vår ställning, samt våra förslag på lösningar till problemet. Med fullt
förtroende för vår religion, Islam, stödjer vi de muslimska tankarna angående droger som
innefattar att allt som fördunklar våra sinnen är otillåtet.
Med önskan om att minska stora delar av kokainhandeln finner vi det nödvändigt att vi
medlemsstater besegrar terroristgrupperna i Colombia, de paramilitära grupperna och
vänstergerillagrupperna. Om dessa besegras kommer en beståndsdel av stor relevans
inom kokainhandeln i Colombia att rubbas. Dessutom kommer andelen flyktingar från
Colombia att minska eftersom den instabila politiska situationen som påverkar just
flyktingfrågan kommer att förbättras. Att besegra dessa grupper går enligt Sudan inte att
lösas fredligt utan bör lösas militärt med hjälp av FN:s fredsbevarande trupper. Detta bör
i sin tur godkännas av FN-organet UNODC som beslutar frågor om internationell
terrorism och narkotikahandel. Vi i Sudan anser också att en stark militärmakt,
exempelvis USA, bör bidra med trupper för att eliminera terroristgrupperna i Colombia.
Sudan anser också att det är viktigt att informera befolkningen i både Colombia och
resten av världen om vilka konsekvenser droger kan åstadkomma. För att förhindra dessa
konsekvenser bör information om droger finnas och främjas i utbildning, massmedia
samt i religiösa och politiska grupper. Med strävan efter en förbättring skulle detta
resultera i en mer upplyst befolkning och efterfrågan på droger minska.
Sydafrika
Delegater: Anton Johansson, Carl-Gustav Schöön, Matilda Winberg
Situationen i Colombia är djupt olycklig och den mer än sextio år långa konflikten, samt
den stora drogproblematiken måste nu få en lösning.

Sydafrika känner starkt med Colombias situation och har kämpat med liknande problem.
Sydafrika anser att den våldsamma vägen måste få ett slut, och att ett större fokus borde
läggas på att lösa de civila problemen, vilka ligger till grund för drogproblematiken och
den väpnade konflikten. Problem såsom den ojämna landsfördelningen såväl som en
korruption som lamslår det politiska arbetet, måste få en lösning. Sydafrika ser ett
samband mellan korruptionen och den rådande drogsituationen. Sydafrika anser att
konflikten inte enbart kan lösas med militära medel utan civila lösningar krävs på såväl
den väpnade konflikten som drogproblematiken. Sydafrika anser att dessa två problem
inte kan lösas enskilt, utan måste lösas som en del i en övergripande lösning för
Colombia.
Några betydelsefulla ledord i denna fredsprocess anser Sydafrika vara demokrati, fred och
delaktighet. Som en del i en demokratisk lösning ser Sydafrika positivt på att forna
gerillamedlemmar får deltaga i de demokratiska processerna, mot att de lägger ner
vapen. Colombia som stat måste ta sitt ansvar och skydda dessa individer mot mord och
annan politisk förföljelse så som hänt vid tidigare försök av detta.
Delaktighet behöver inte enbart uppnås i det politiska systemet utan även med
delaktighet i brukandet utav Colombias mark, med en ökad delaktighet där alla sidors
åsikter representeras.
Denna jämnlika fördelning utav marken, samt ett fredligt politiskt klimat ser Sydafrika
som en viktig del i minskandet utav drogproduktionen.
En annan viktig ledsstjärna som Sydafrika ser i drogproblematiken och den rådande
inrikespolitiska situationen är bekämpandet utav korruption på såväl lokal, regional och
statlig nivå. Sydafrika anser att FN, genom b.la. UNODC (United Nations Office on
Drugs and Crime) skall stödja den Colombianska regeringen i kampen mot denna
korruption.
Sydkorea
Delegater: Henrik Håkansson, Mariam Abdul Latif, Anton Persson
Republiken Sydkorea ser negativt på situationen i Colombia. Republiken Sydkorea är
delvis oroliga över hur stor makt de olika drogkartellerna har i landet och vi är delvis
oroliga över deras inverkan på myndigheterna och civilbefolkningen. Flera av dessa
karteller ingår även i, och finansierar, FARC-gerillan som enligt flera länder klassats som
terrororganisation. Colombia är ett delat land. I ena hörnet finns regeringen och den
militära armén, i det andra finns FARC. Även om de ser sig som folkets armé så är det
många civila som drabbas av tortyr, kidnappningar och mord. Republiken Sydkorea
tycker att man inte får förbise de mänskliga rättigheterna. Ett land förtjänar ett enat och
rättvist styre, det bör ses som en självklarhet.
Idag finns det över tre miljoner internflyktingar i Colombia, detta är en av många
hemskheter som hade kunnat förbättras i samband med lösningar på den förvärrade
narkotikasituationen i landet. Att inte kunna känna sig trygg i sitt eget hem ser
republiken Sydkorea mycket beklagande på. För att lösa det ena bör man först lösa det

andra och republiken Sydkorea hoppas få bort narkotikahandeln, och sedan lägga en
bättre grund för att lösa andra problem som råder i landet. Republiken Sydkorea ser
även att all utbildning och informerande av rättigheter till befolkningen som ett stort
steg i rätt riktigt.
Republiken Sydkorea uppfattar därför situationen som så, att det finns gott om plats för
förbättring, bland annat genom att förbättra utbildning och stöd från FN på bästa
möjliga vis. Allting som skulle öka förtroendet mellan människorna i landet och
regeringen bör utfärdas. Möjligtvis även genom strängare gränser och avstängning av
drogexport. Men andra ord, så stödjer republiken Sydkorea alltså Plan Colombia då den
förebygger narkotikasmuggling som är grunden till flera stora problem i Colombia. Där
bland annat korruption och förtryck.
Sydsudan
Delegater: Solin Ahmed, Alice Afzelius, Maria Mijatovic
Republiken Sydsudan anser att Colombia är i behov av att reda ut en del svårigheter
innan de upphör med droghandeln, då det är en stor inkomstkälla för landet. Om detta
inte sker kommer Colombias ekonomi haverera drastiskt. Republiken Sydsudan menar
att Colombia bör satsa ytterligare på jordbruket för att bygga upp ekonomin, vilket
samtidigt resulterar i fler lagliga arbetsmöjligheter. Det kommer ständigt vara en
efterfrågan på jordbruksprodukter i världen, vilket innebär en säker inkomstkälla.
Republiken Sydsudan har utnyttjat sina naturtillgångar i finanser och ser därför inget
hinder för Colombia att tillika det. Det kommer resultera i att droghandel minskar
världen över. Då droghandel är otillåtet uppmanar vi att man hastigt utvecklar
jordbruksindustrin för att förhindra att droghandeln fortsätter.
Republiken Sydsudan vänder sig till FN för att behärska situationen som sker. Ska
jordbruksindustrin utvecklas begärs hjälp och bidrag från FN.
Republiken Sydsudan önskar även att FN bidrar och satsar på rättsväsendet i Colombia
för att förhindra att droghandeln fortsätter. Vi upplever stora brister på tull och
kontroller och vädjar om ett mer strikt system i Colombia. Det bör införas strängare
kontroller i landet för att förhindra handel av illegala varor.
Under 50 års tid har Colombia varit präglat av våld och konflikt på grund av gerillan.
Tiden har kommit att sätta stopp för detta. Med underhåll från FN är Republiken
Sydsudan övertygad om att ett rent Colombia kommer skapas med reducerad
droghandel och minskade gerillagrupperingar.
Syrien
Delegater: Miriam Öfverberg, Elin Talevska, Louise Jigman
Colombia är ett land som sedan länge har haft mycket problem inrikes, korruption
liksom illegal droghandel är bara några få av många faktorer. Vi, staten Syrien är
medvetna om vad som händer i Colombia och är måna om att förändringar ska ske

snarast, så att staten inom snar framtid ska bli mer stabil. Vi i vår stat tar däremot
egentligen inget direkt parti i frågan, men stödjer till stor del Ryssland och Iran i de
beslut som kan tänkas tas.
Situationen i Colombia är dock kritisk, och vi kan tänka oss att stå bakom åsikten om att
den svarta marknaden och att narkotikan bör stoppas.
Vår stat vädjar för att alla ska ha en egen rätt. En egen talan. Folkets stöd, och att gynna
folket är en viktig faktor för oss, men vi anser att det som händer i ens egen stat,
behandlas av ens egen stat.
Syrien anser att FN kan göra en stor förändring i Colombia, vi tror att FN kan förbättra
levnadsvillkoren för invånarna i landet. Olika förslag på problemlösningar hade kunnat
vara, att minska korruptionen. Detta med hjälp utav strategier som t.ex. en minskad
illegal droghandel, och ett uppstramande av FARC-gerillan. I Colombia finns idag vissa
brister som vi tycker bör prioriteras att lösas utöver de tidigare nämnda. Ett exempel kan
vara problemet med att minderåriga utnyttjas som fotsoldater.
Vi kan tänka oss stödja olika förslag som kommer att gynna landet, och är öppna för
vidare förhandlingar, till olika resolutioner i samarbete med andra länder.
Togo
Delegater: Isabella Ohlsson, Jonathan Engdahl, Erik Bäcker
Den Togoleiska Republiken ser på narkotikahandeln som ett problem som måste
åtgärdas snabbt. Majoriteten av narkotikasmugglingen kommer ifrån Sydamerika, vilket
skapar stora maktkamper mellan högerregimen och vänstergerillan. Den Togoleiska ser
på situationen som allvarlig, och förstår att något måste göras.
Den Togoleiska Republiken tror att en av anledningarna till de stora odlingarna i
Colombia är Perus och Bolivias lyckade utrotningsmetoder som inneburit att odlingen
förflyttats till södra Colombia, där avsaknad av regeringskontroll underlättar
verksamheten. Vidare bidrar naturligtvis den väpnade konflikten i Colombia till att
myndigheterna inte lyckas utrota odlingarna.
Situationen i Colombia är ohållbar. Den Togoleiska republiken har tidigare gjort en
razzia mot knarkkartellernas smuggling av kokain från Colombia, vilket var ett tydligt
försök till en förbättring av problemet. Trots den Togoleiska Republikens inblandning av
narkotika, strävar republiken efter en klar förbättring, där nästan ingen
narkotikasmuggling förekommer.
Den Togoleiska Republiken anser att försöka ta bort narkotikaodlingen helt hade
förvärrat situationen för många invånare, eftersom de redan lever i fattigdom och misär
och livnär sig på kokainsmuggling. Utan narkotikasmugglingen hade många människor
dött av svält och olika ekonomiska brister. Dock tror den Togoleiska Republiken att
narkotikaodlingen bör tas bort helt efter en lång period, då folk inte längre lever på
narkotikahandeln.
Tunisien

Delegater: Kajsa Lindström, Sofi Viebke och Lina Walberg
Inledningsvis vill vi säga att vi i Tunisien är medvetna om de problem som finns i
Colombia och är väldigt angelägna om att förutsättningarna bör förbättras. Det faktum
att civilbefolkningen får utså stora påfrestningar pga. den höga kriminaliteten och våldet
som detta medför är såklart nedslående.
Tunisiens inställning bygger främst på det vi precis nämnde. Korruptionen,
vapenhandeln och narkotikaindustrin är tunga problem, och samtliga har lett till en
kränkning av de mänskliga rättigheterna för befolkningen i Colombia. I januari 2011
inleddes arabvåren i vårt land, Tunisien, en revolution som skulle leda till en
kedjereaktion utan dess like. Detta har lett till ett sundare klimat i vårt land, och vi anser
att det är viktigt att omfamna förändring när det behövs, speciellt när det handlar om ett
land under förtryck. Vi är samtidigt mycket måna om att upprätthålla den alliansfria
utrikespolitik vi har fört sedan självständigheten, det är väldigt viktigt för oss att försäkra
våra goda relationer till såväl USA och västländerna, som arabländerna. Dock känner vi
oss inte tillräckligt övertygade angående USAs roll i frågan för att kunna erbjuda dem
vårt fulla stöd, men vi vill inte heller avfärda deras inblandning.
Vi uppfattar situationen som väldigt kritisk, och vi anser att en förändring måste ske med
tanke på den lidande befolkningen innanför landets gränser.
Tunisien känner stort förtroende för FN som organisation, och tror att dess iblandning
hade kunnat leda till förbättrade levnadsvillkor för befolkningen i landet. Vi tror även att
FN med hjälp av rådgivning kan styra landet i rätt riktning och anser även att man bör
lägga stor tonvikt vid att bevara och lyfta upp demokratin, minska korruptionen, samt
försöka hitta andra sätt att stärka ekonomin utan vapen- och narkotikahandel. Genom att
trappa ner narkotikahandeln och produktionen succesivt och hitta andra exportvaror kan
man skapa nya jobb åt de som nu livnär sig på narkotikaindustrin. Detta är i grund och
botten bara spekulationer, kort och gott stödjer vi FN i dess strävan efter ett bättre och
starkare Colombia och är absolut öppna för att förhandla vidare genom förslag och
resolutioner från andra länder.
Turkiet
Delegater: Anna-Johanna Dahlkvist, Sofie Eriksson
Turkiet anser att Colombias problem med såväl narkotika som terrorism är något som
påverkar oss alla. Genom att landets omfattande illegala narkotika export medverkat till
ett globalt problem. Ett av Colombias största problem anser vi är de olika gerilla
grupperna som är verksamma inom landet.
Turkiet har själv haft ett stort problem med narkotikasmuggling då vi fungerade som ett
transitland mellan Afghanistans och resterande Europa. Men genom hårda tag har vi
minskat smugglingen.
Turkiet jobbar aktivt mot olaglig handel med narkotika och menar att problemet endast
kan lösas genom ett globalt samarbete genom och utbyte av information och expertis. Vi

är en av de stora givarna med frivilliga bidrag till UNODC som är FNs kontor för
narkotika och brott förbyggande.
Med hjälp av UNODC, USA och somliga EU-länder har Turkiet kunnat skapa den
turkiska International Academy mot narkotika och organiserad brottslighet (TADOC).
Genom denna organisation har mer 1600 personer från FN, ECO och 57 länder från
Centralasien, Svarta havsregionen, Balkan, Kaukasus och Afrika fått utbildning. Med
hjälp av med Förenta staterna, Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna,
Storbritannien och Kanada ordnar man olika seminarier och utbildningsprogram i frågan
om narkotika och brott.
Tyskland
Delegater: Annie Nilsson, Sofie Hensfelt, Caroline Lundblad
Förbundsrepubliken Tyskland fördömer starkt FARC-gerillan samt den illegala
droghandel som pågår i Colombia. Åtgärder måste omedelbart vidtas för att förhindra
situationens eskalering.
Tyskland anser att FARC är ett stort hot mot demokratin och jämställdheten i
Colombia, och måste kväsas. Som första åtgärd anser vi inom Tyskland att droghandeln
måste bromsas och inom en snar framtid tillintetgöras. Detta på grund av de inkomster
båda FARC och övriga paramilitära grupper får av den illegala handeln och utan denna,
för de, värdefulla inkomstkälla skulle grupperna tvingas retirera.
Vidare anser Tyskland att problemen har grund i motsättningar mellan olika grupper och
etniciteter, och uppmanar därför inblandade nationer att agera! Historien visar att ett
under lång tid förtryckt folk, slutligen kommer att revoltera. Mänskliga rättigheter kan
därför inte längre förbises, utan åtgärder måste vidtas. På grund av de interna
motsättningarna förtrycks civila, och grundläggande mänskliga rättigheter förbises. Civila
skall inte längre behöva lida på grund av konflikten, som nu måste få sitt slut.
Inom ramen för FN är Tyskland berett att ekonomiskt bistå Colombia i ett arbete som i
framtiden kommer leda till ett säkrare, demokratiskt samhälle, där de mänskliga
rättigheterna står centralt. Som åtgärd förslår Tyskland strängare gränskontroll, där
ingen korruption är tillåten. FN bör här kontinuerligt kontrollera att korruption inom
dessa gränskontroller inte förekommer eller återuppstår. Därför uppmanar
Förbundsrepubliken Tyskland till aktion, och är berett att stödja demokratiska insatser i
landet.
USA
Delegater: Hampus Wall, Valdemar Jakobsson, Hjalmar Lindström, Magnus Mallander,
Andreas Erlström, Edvin Sarrimo
Amerikas Förenta Stater uttrycker en djup oro över den nuvarande situationen i
Colombia. Den droghandel och det våld den föder, som vidmakthålls av ideologiskt
anstrukna gerillor och icke-statliga aktörer, måste motverkas och hindras från att sprida
sig utanför landets gränser. Det första steget mot en långsiktig lösning på Colombias

drogproblem måste under alla förutsättningar vara att effektivt hindra drogerna från att
produceras och därefter spridas på den internationella marknaden. Detta kan inte ske
utan att den colombianska staten erhåller fullgott stöd från FN och samtliga länder, vilka
vill se ett slut på det våld och den droghandel som står ansvarig för de sociala problem
som blivit en black om foten för Colombias befolkning. Icke-statliga aktörer – såsom
FARC-gerillan – som nyttjar våld för att utöva politisk repression undergräver såväl
stabiliteten i regionen som de prospekter som finns för en fredlig lösning. Den
amerikanska staten är en av Colombias närmsta allierade i kampen mot droghandeln och
våldet, kommer som sådant helhjärtat stötta den colombianska statens försök att skapa
stabilitet i landet.
En lösning av detta slag måste obönhörligen ta ”Plan Colombia”, så som den
ursprungligen utformats av den colombianska staten, i beaktande. Planen syftar till att
främja social utveckling och stärka den colombianska staten, för att på så sätt
underminera icke-statliga maktpretendenter och möjliggöra ett hållbart hanterande av
konflikten på nationell nivå. En växande internationell strömning vill göra gällande att
en legalisering av den förödande knarkhandeln och därmed också det våld som riskerar
att föra de sydamerikanska staterna till inbördeskrigets rand är en del av lösningen. Flera
aktörer menar vidare att ett giltigförklarande av de våldsamma aktörernas sak är en reell
väg mot fred – ingenting kunde vara mer fel. Amerikas Förenta Stater ser med djup oro
på denna populistiska och illa genomtänkta tendens. Att påstå att en lösning kan bestå av
något annat än en kombination av socialt och ekonomiskt understöd samt åtgärder för
att stärka den colombianska säkerhetsapparatens förmåga att upprätthålla lag och
ordning, som det föreskrivs i "Plan Colombia", är verklighetsfrånvänt och direkt
kontraproduktivt.
”Plan Colombia” har reducerat drogproduktionen med två tredjedelar sedan den
implementerades år 1990. Planens stora förtjänst är dess mångfacetterade karaktär; det
ekonomiska och sociala stödet har lett till en förbättring av livsförhållandena och
utvecklingen i Colombia, samtidigt som den säkerhetsmässiga assistansen har lett till en
påtaglig förminskning av icke-statliga våldsverkares antal och förmåga. Detta är
överväldigande och obestridliga bevis för effektiviteten och genomslagskraften i den
colombiansk-amerikanska planen, varför USA anmodar världssamfundet och FN i
allmänhet, och Sydamerikas stater i synnerhet, att bidra till att denna plan vidmakthålls,
respekteras och vidareutvecklas. Att motsätta sig denna innebär per se att man motsätter
sig fred, demokrati och ekonomisk utveckling för Sydamerikas stater.
Venezuela
Delegat/delegater: Noa Börjeson, Lina Cronquist och Axel Möller
Bolivarianska republiken Venezuelas geografiska läge medför att vi ofrivilligt blir
involverade i denna stundande konflikt. Vilket har i sin tur lett till att vi numera är ett
transitland, något som står emot våra avsikter. Genom många operationer finansierade av
staten har stora mängder narkotika beslagtagits i landet. Något som vi anser är ett bevis
på att varje land ska ta ansvar för sina egna angelägenheter. Alla bär ansvaret för detta
internationella samhällsproblem, vilket medför att alla måste arbeta effektivt mot
droghandeln inom sitt eget landområde. Vi vill främja en sydamerikansk allians och

uppmanar importländer till ett ökat samarbete grannländer emellan. Detta tror vi är en
del av receptet för att successivt utrota den internationella droghandeln.
Ett stort samhällsproblem är den stundande arbetslösheten som existerar världen över.
Kokainet framställs på landsbygden där arbetslösheten är som högst. Detta leder till att
bönderna inte har något annat alternativ än att odla kokablad och tvingas därefter arbeta
med kriminella. Dock är det en säker inkomstkälla på grund av den ständigt ökade
efterfrågan. Att skapa alternativ för bönderna borde vara en primär fråga där staten bör
ta sitt ansvar.
Det största problemet är som sagt den ökade efterfrågan. Skulle köplusten inte finnas,
existerar ingen marknad och blir därefter inte förmånligt. Bolivarianska republiken
Venezuela uppmanar andra länder till att försvåra tillgängligheten till droger samt i
högre grad utbilda sin befolkning. Att försvåra tillgängligheten är av stor vikt. Det
kommer framförallt medföra att färre ungdomar får tag i narkotika. Något som är viktigt
på grund av att de är vår framtid. Utbildning ger kunskap vilket leder oss till en ökad
kompetens. Något som alltid är gynnsamt för samhället.
Bolivarianska republiken Venezuela anser även att högre säkerhet vid hamnar samt tullar
är en central punkt för att komplicera narkotikans transportväg. Detta är vid stor vikt
både hos importländer såväl som exportländer.
Att lösa detta samhällsproblem själv är en omöjligt. Detta är en ekvation som kräver
tålamod samt ett tätt samarbete med de inblandade länderna emellan. I dagsläget har
drogkartellerna allt för stort inflytande, framförallt i rättsväsendet. Vilket leder till ett
odemokratiskt samhälle. Hot och våld tillhör vardag får många, framförallt barn och
unga. Något som ökar risken till att narkotikaindustrin ytterligare ska växa. En värld vi
inte vill ställa oss bakom.
Tillsammans är vi starka.
Vitryssland
Delegater: Cecilia Ahadi och Amanda Sjödahl
Vår stat Vitryssland anser att det som sker i Colombia inte är hållbart. Vi har undersökt
frågan ordentligt och vi är starkt emot gerillor, kriminella organisationer och den svarta
handeln i Colombia.
Trots att många bedömer Vitryssland som ett oroligt land och inte vapenhandlar med
oss så är vi utomordentligt emot vapen. Vi har till exempel bekämpat landminor i tiotals
år, vilket många länder inte ens har börjat med i dagsläget.
Vårt land anser att vår ledare Aleksandr Lukasjenko är den som är kunnigast och äger
visshet om det bästa för vårt land.
Ryssland står positiv för Colombiafrågan och vill genomföra en förändring.
Vi stöttar vårt grannland Rysslands beslut om vad som bör göras för att värna om den
ohållbara situationen i Colombia.

