Landordning UNSC - Nordkorea
Land: Bolivia
Utskott: Nordkorea, UNSC
Delegat: Gabriella Mattsson
Republiken Bolivia ser mycket allvarligt på risken att oskyldiga människor kan komma till
skada och värdesätter starkt de mänskliga rättigheterna. Utbryter ett kärnvapenkrig mellan de
två staterna, Nordkorea och USA kan de mänskliga rättigheterna inskränkas. President Trump
har uttalat hot mot Nordkorea ett flertal gånger vilket lett till en mer infekterad konflikt.
Trumps uttalade hot mot Nordkorea är mycket väsentliga och påverkar hela världens
uppfattning om konflikten. Republiken Bolivia anser dock inte att dessa är uttalade under
tillräckligt professionella omständigheter, och anser därmed att dessa hot inte är kan tas på
fullständigt allvar. Bolivia hävdar därmed att Nordkorea bör bli bestraffade, då de utfört test
av kärnvapen utan godkännande. Till skillnad från USA har inte Nordkorea befogenheten att
inneha eller utveckla kärnvapen.
Republiken Bolivia anser därför att FN ska agera hårt mot diktaturen Nordkorea. Att värna
om de mänskliga rättigheterna är enligt Bolivia det mest väsentliga då en lösning förhandlas
fram, samt att ingen konflikt möjliggörs mellan Nordkorea och USA.
Land: Egypten
Utskott: UNSC (Nordkorea)
Delegat: Saga Miderbäck
I Nordkorea har det länge pågått en politisk problematik. Delegationen Egypten ser ett
förflutet som har orsakat en orolig nation, där människor lever under svåra förhållanden.
Sedan delningen av den enade staten Korea år 1945 har Nordkorea befunnit sig i en isolation
till omvärlden. En isolation som satt sin prägel i statens politik, men framförallt invånare. Det
är ett faktum att ¼ av invånarna lever under svält som en följd av den ekonomiska
begränsning som med tiden blir allt mer påtaglig.
Delegationen Egypten menar att det är uppenbart att staten är i ett stort behov av
internationella relationer för att främja en uppbyggnad av ett demokratiskt samhälle. Dessa är
av stor vikt för Nordkoreas framtid som en egen demokrati, samt där mänskliga rättigheter
upprätthålls. Egypten vädjar till övriga delegationer att ej förbise ett rop på hjälp från ett folk
som i hög grad är i behov av ett internationellt stöd. De sanktioner som FN tidigare tillämpat
Nordkorea har i ett tillstånd som detta inte varit ändamålsenliga. På grund därav anser
delegationen Egypten att FN bör agera som en hjälpande hand i fredsfrämjande syfte.
Land: Etiopien
Utskott: UNSC
Delegat: Josefine Lundberg
Etiopien är djupt oroade över den rådande konflikten i Nordkorea. Oroligheterna i området
baseras i delningen av koreahalvön. Idag leder Kim Jong-Un landet som en republik och
enhetsstat. Spänningarna i Nordkorea förstärks av deras stora kärnvapenutveckling. Kim
Jong-Un använder kärnvapen för att behålla sin makt. Trots många sanktioner och stor
isolering från omvärlden så står Kim Jong-Un fast vid sin kärnvapenstrategi. USA är en viktig
aktör i konflikten då det finns stora spänningar mellan USA och Nordkorea speciellt gällande
kärnvapenfrågan. Kim Jong-Un är en oförutsägbar man och man kan aldrig vara säker på var
nästa kärnvapen hamnar.

Etiopien ser allvarligt på situationen i området, det är ett stort bekymmer för omvärlden. Vi
anser att Nordkorea behöver hårdare restriktioner gällande kärnvapenutveckling och innehav
av kärnvapen. Republiken Etiopien strävar efter en fredlig lösning på situationen. Fram till
denna tidpunkt har FN infört många sanktioner mot Nordkorea och detta uppmuntrar vi en
fortsättning på. Med hänvisning till de stora kärnvapen problemen krävs stora påtryckningar
från FN och västvärlden vad gäller avskaffande av kärnvapen. Med önskan om en fredlig
lösning bevittnar vi gärna att vapen och kärnvapen helt utesluts från utförandet av lösningarna
på problemet.
Land: Frankrike
Utskott: UNSC
Delegat: Olivia Henriksson
Frankrike är en demokrati med god respekt för de mänskliga rättigheterna. Demokrati för oss
innebär att varje enskild individ ska få ha egna åsikter och kunna yttra sig som man vill, utan
diskriminering eller förtryck. Vi tycker att det är viktigt att yttrande-och tryckfrihet
förekommer i alla länder och att befolkningen behandlas med värdighet.
Frankrike anser inte att Nordkorea och deras diktatur värnar om de mänskliga rättigheterna.
Att värna för de mänskliga rättigheterna är en av FN:s huvuduppgifter, därför tycker vi i
Frankrike att FN bör få tillstånd att försöka förbättra situationen i Nordkorea.
Frankrike har inlett ett starkt samarbete med Sydkorea eftersom att de anser att situationen i
Nordkorea behöver förändras. Vi i Frankrike uttrycker en oro över den humanitära situationen
i Nordkorea och uppmanar FN och dess medlemsstater att omgående försöka förbättra den
fruktansvärda situationen i landet.
Delegation: Italien
Utskott: UNSC
Delegat: Julia Frøslee Jonsson
Republiken Italien anser att Nordkoreas utveckling av Kärnvapen är oacceptabel. Italien, i
enighet med övriga medlemsländer i G7 anser att Nordkoreas kärnprov är en kränkning av
internationell rätt.
Framstegen för de nordkoreanska nukleära och ballistiska programmen, inklusive utveckling
och provskjutningar av ballistiska missiler på internationell mark, utgör ett starkt hot mot vår
internationella fred och stabilitet. Det senaste kärnvapentestet, med tanke på explosionens
storlek, har ökat utmaningen till en aldrig tidigare skådad nivå.
Nordkorea måste omedelbart följa alla relevanta FN: s säkerhetsråds resolutioner och överge
alla de kärn- och ballistiska missilprogram på ett kontrollerbart och irreversibelt sätt.
Republiken Italien är redo att förstärka våra åtgärder ytterligare för att uppnå dessa mål och
uppmanar FN: s säkerhetsråd att följa sitt ansvar och att arbeta för att anta en ny och effektiv
resolution med starkare åtgärder. Vi uppmanar det internationella samfundet att fördubbla
sina ansträngningar för att säkerställa ett hållbart, omfattande och grundligt genomförande av
relevanta resolutioner och se till att Nordkorea återgår till internationell laglighet.
Republiken Italien ställer sig mot all form av hot mot civila samt den internationella freden.
Land: Japan
Utskott: UNSC (Nordkorea)
Delegat: Sofie Styff

Japan ser mycket allvarligt på den nuvarande situationen med Nordkorea. Landet utgör idag
ett stort globalt hot och därför anser Japan att praktiska och konkreta åtgärder är avgörande
för att främja framsteg när det gäller kärnvapennedrustning. Dessa åtgärder bör grundas på en
tydlig förståelse för de humanitära konsekvenserna av användningen av kärnvapen och en
objektiv bedömning av den allvarliga säkerhetsmiljö som det internationella samfundet står
inför idag.
Nordkoreas sjätte kärnvapentest den 3 september presenterar ett mycket allvarligt och
överhängande hot och utgör en stor utmaning mot den internationella säkerheten. Japan anser
att det krävs ytterligare starka sanktionsåtgärder och att Nordkorea måste följa relevanta
resolutioner och omedelbart ge upp sin kärn- och missilvapen utveckling.
Nordkorea får inte, enligt FN:s resolutioner, avfyra missiler eller utföra kärnvapentester.
Trots det har landet fortsatt genomföra provsprängningar och robottester, i syfte att utveckla
landets kärnvapenprogram. Senast i mitten av september sköt Nordkorea upp en ny missil
över Japan, ett stort säkerhetshot. Som ett av de mest utsatta länderna i den här situationen
anser Japan att det krävs tydligare budskap till Nordkorea, åtgärderna som vidtas behöver
skicka starkare signaler.
Japan kommer att utöka sina insatser för att förklara de tragedier som är resultatet av
användningen av kärnvapen och förmedla denna kunskap till kommande generationer. Som
det enda landet som har drabbats av atombombningar har Japan förpliktelse att se till att den
starka önskan från Hibakusha, offer för atombomberna, en total eliminering av kärnvapen
delas med alla generationer och alla nationer.
Land: Kazakstan
Utskott: UNSC
Delegat: Cecilia Vareman
Republiken Kazakstan stödjer de sanktioner som FN beslutat om gentemot Nordkorea.
Landets olagliga kärnvapenprogram och de aggressiva missiltester som blivit allt vanligare är
ett hot mot säkerheten i regionen, liksom ett hot mot ambitionen om en kärnvapenfri värld.
Handlingar som dessa tar oss bara längre ifrån vårt gemensamma mål om säkerhet, fred och
en miljö fri från förödande radioaktivitet.
Vi i Kazakstan har själva fått känna av de katastrofala konsekvenser som kärnvapen orsakar.
Vi är därför oerhört måna om att icke-spridningsavtalet skall upprätthållas och att vi skall
komma närmare en kärnvapenfri värld. Demokratiska folkrepubliken Korea har genom sina
upptrappade aggressioner visat att de inte värnar om detta på samma sätt som Kazakstan.
Erfarenheten visar att säkerheten,freden och det internationella samarbetet skyddas på bästa
sätt via nedrustning av kärnvapen.
En väpnad konflikt är inte heller något vi vill se framkallas, Kazakstan tror på muntliga och
fredliga överläggningar för att komma fram till ett gemensamt beslut. Nordkoreas olagliga
kärnvapenprogram är inte ett steg i rätt riktning. Republiken Kazakstans hårda arbete mot
spridningen av kärnvapen har varit ihärdigare än någon annan stats. En kärnvapenfri stat är en
stat som tar ansvar för en bestående värld. Vi uppmanar därför Demokratiska folkrepubliken
Korea att följa vårt exempel och nedrusta.
Land: Kina
Utskott: UNSC, Säkerhetsrådet
Delegat: Charlotte Enkvist, Liv Danjoux
Situationen i Nordkorea är svår, men då Folkrepubliken Kina har ett gemensamt förflutet med
Nordkorea har vi förståelse för statens utsatta läge. Det humanitära arbetet från FN:s sida ska

självfallet fortsätta, men det bör ske utan hot och med hjälp av fredliga förhandlingar och
diplomati. Nordkoreas brott mot mänskliga rättigheter är något de själva är medvetna om och
en fråga separerad från utrikespolitiken och därmed deras egen angelägenhet. Kina vill betona
att inga brott mot suveränitetsprincipen får tillåtas ske. Därför anser Folkrepubliken Kina att
ett vapenfört krig inte vore en önskbar lösning och anser att de stater som ligger i konflikt
med Nordkorea bör avveckla allt militärt hot.
Kina vill därmed klargöra sin förståelse för Nordkoreas situation men även betona sin
villighet till samarbete med samtliga delegater. Vårt mål är att genom fredliga förhandlingar
lösa konflikten så fort som möjligt.
Land: Federationen Ryssland
Utskott: UNSC
Delegat: Alexander Vallgren
*Detta positionspapper lämnades in av Rysslands delegation på Katedralskolans FNrollspel, år 2017.
Federationen Ryssland ser mycket allvarligt på den rådande säkerhetspolitiska situationen i
Nordkorea. Nordkoreas fortgående upprustning och utveckling av kärnvapen i samband med
kraftiga provokationer från västmakternas sida riskerar hota den fred som idag råder vid den
Koreanska halvön och i Eurasien. Ett spänt läge kan leda till sämre internationella relationer
samt sämre möjligheter för internationella samarbeten och internationella handelsavtal.
Nordkorea ligger i federationen Rysslands närområde och har sedan länge utgjort en
handelspartner. Ryssland, som sedan länge varit allierad med Kina anser att ett krig i
regionen skulle ha en dramatisk
inverkan på de handelsavtal som finns mellan Ryssland och Eurasien.
Den ryska federationen fastslår att det politiska läget i Nordkoreas närområde är djupt osäker.
De påtryckningar om nedrustning och de hot som västvärlden, i synnerhet USA, ålägger
Nordkorea finner Federationen Ryssland djupt oroväckande. Dessa hot och påtryckningar är
inget annat än en kränkning av landets suveränitet och ett tydligt tecken på västmakternas
hunger efter världsomfattande inflytande.
För att fred och stabilitet ska kunna fortgå i Eurasien anser federationen Ryssland att
konflikten behöver lösas fredligt. En fredlig lösning där Nordkorea gradvis öppnas upp mot
västvärlden och långsiktigt integreras i internationella samarbeten, både ekonomiskt och
humanitärt. Då de blivit integrerade kommer de, likt andra stater, inte utgöra ett hot utan
anpassa sig till omvärlden.
Land: Republiken Senegal
Utskott: UNSC
Delegat: Jonathan Ask
Den demokratiska republiken Senegal ser med oro på Nordkoreas senaste aktioner.
Nordkorea har både färdigutvecklat en vätebomb och nya ballistiska missiler. Denna
utveckling av en stärkt massförstörelse arsenal hotar inte endast den koreanska halvön utan
utgör även ett allvarligt hot mot världsfreden och säkerheten runt om i världen.
Republiken Senegal värnar om att bevara säkerheten och freden i världen, och vill inte att en
liknande situation som rådde under kalla kriget ska återuppstå, då rädsla och otrygghet rådde.
Republiken Senegal anser att det krävs att parterna i konflikten inleder en dialog och
förhandlingar för att nå en fredlig diplomatisk lösning.
Om detta ej är möjligt ställer sig Republiken Senegal helt bakom införandet av strängare
sanktioner mot Nordkorea. I hopp om att Nordkorea inser allvaret med den rådande
situationen som väldigt lätt skulle kunna eskalera.

Land: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.
Utskott: UNSC
Delegat: Filip Bengtsson
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland bedömer den senaste upptrappningen i
Nordkorea konflikten som ytterst oroväckande. Nordkoreas tester av okonventionella vapen i
form
av nukleära sådana samt dess aggressiva ton mot världssamfundets är totalt oacceptabla och
fördöms kraftigt utav Storbritannien.
Storbritannien uppmanar Nordkorea att omedelbart upphöra med sina tester av
okonventionella
vapen och att genast upphöra med sina hot mot våra allierade och mot världen. Användandet
av
dessa vapen skulle resultera i ett fruktansvärt krig där miljontals människor skulle komma att
dö
men förutom den enorma mängd dödsfall kommer ett kärnvapenkrig också resultera i en
humanitär
katastrof. Ett sådant krig skulle inte bara hota den humanitära rätten som är skyddad i
folkrätten
utan även ett antal traktat som exempelvis Genevekonventionen som då kommer befinna sig i
en
omedelbar farozon.
Storbritannien strävar i allra högsta grad mot en fredlig och diplomatisk lösning för att
övertyga
Nordkorea om att genast upphöra med sin aggressiv ton och upprustning. I en sådan här
konflikt
har mellanstatliga organisationer som FN ett stort ansvar för att tillsammans främja arbetet
med
fredliga medel för att till alla buds stående medel undvika ett krig där alla skulle stå som
förlorare.
Samtidigt som Storbritannien alltid förespråkar fredliga medel och samtal anser
Storbritannien att
sanktionerna som redan existerar bör behållas. Detta med syfte att övertyga den
Nordkoreanska
regimen att omedelbart upphöra med sina kärnvapen tester för att istället fokusera på sin
befolkning som lever i mycket svåra förhållanden.
Delegation: Sverige
Utskott: UNSC - Nordkorea
Delegat: Aleksandra Porebska
Sverige anser att Nordkoreas agerande är ytterst oacceptabelt och det kan under inga
omständigheter tolereras. I en orolig tid är det oerhört viktigt att agera kraftigt för nedrustning
av kärnvapen. Nordkorea är ett hot mot en demokratisk och fredlig värld som Sverige strävar
efter.
Nordkorea hotar andra länder och bidrar till en orolig situation i världen. Samtidigt lever
deras population under icke-humanitära förhållanden. De mänskliga rättigheterna är en av
grundpelarna i vårt samhälle och länder som avvisar dessa såsom Nordkorea bör reformeras. I
allra högsta grad vill Sverige att Nordkorea följer de sanktioner som har införts och visar
samarbetsvilja i att lösa situationen på diplomatiska vägar.
Sverige poängterar att FN:s resolutioner och sanktioner är ett steg i rätt riktning. En fredlig
lösning där alla involverade aktörer samarbetar är högst angeläget. Under inga
omständigheter har Sverige överseende med att sanktionerna inte följs av Nordkorea. Sverige

är övertygat om att konflikten läggs till rätta med hjälp av resolutionens styrka från
säkerhetsrådet och uppmanar Nordkorea att återvända till förhandlingar.
Land: Ukraina
Frågan: Nordkorea
Delegat: Marriëtta Olsson
Ukraina ställer sig kraftigt emot all krigsaktivitet som Nordkorea bedriver.
Ukraina tycker att Nordkoreas uppskjutning över japan utgör en risk mot den nationella
stabiliteten i det området. Därför uppmanar vi Nordkorea att avbryta all kärnvapenaktivitet.
Om detta inte följs, så uppmanar vi FN att utföra fler och hårdare sanktioner.
Ukraina uppmanar starkt Nordkorea att avbryta alla tester av kärnvapen direkt, då detta både
är farligt i praktiken och är en medveten provokation mot andra stater. Utöver detta är
Ukraina redo att ingå i allianser för att komma fram till starkare metoder för att avbryta
kärnvapen- och missilhot. Ukraina uppmanar även FN att undersöka Nordkoreas
missilprogram för att kontrollera om det finns någon annan utländsk hjälp som assisterar dem
i deras missilprogram.
Land: Uruguay
Utskott: UNSC
Delegat: Matilda Karlsson
Den Demokratiska folkrepubliken Korea har enligt Republiken Uruguay en inrikes- och
utrikespolitik som inte bör accepteras av FN under några omständigheter. I landet förtrycks
befolkningen på mänskliga rättigheter och demokratisk frihet. Även utrikespolitiken är
väldigt problematisk då de hotar flera länders säkerhet med deras användning av kärnvapen.
Vi i Uruguay vill ha en kärnvapenfri värld. Användandet av kärnvapen ger omfattande
konsekvenser för målen om miljö fri från radioaktivitet, säkerhet och fred.
Republiken Uruguay förespråkar att alla länder ska sträva efter att nå de mänskliga
rättigheterna, leva under demokratiska förhållanden och vara aktiva inom internationella
samfund. Vi vill hitta en lösning som får Nordkorea att göra detta samt, det primära, få dem
att sluta använda
Med kärnvapen och missiltester hotar Nordkorea den bestående freden som råder i östasien
och i väst. Därför ser vi det som behövligt att FN fortsätter med sanktionerna mot Nordkorea.
Internationella samfund måste visa att de inte stöttar Nordkorea i sitt användande av
kärnvapen. Vi anser även att nedrustningen bör framkallas på fredliga vägar genom
diplomatiska relationer och fredliga avtal. FN bör värna om civilbefolkningen och borde
därför göra allt i sin väg för att förhindra Demokratiska folkrepubliken Koreas användning av
kärnvapen.
Delegation: Amerikas förenta stater
Utskott: UNSC
Delegat: Adam Rämmal
Amerikas förenta stater har en ytterst negativ uppfattning om Nordkoreas ökade aggression på
den
globala scenen, samt det vedervärdiga humanitära förhållandena som Nordkoreas folk tvingas
leva
under. Det har under det senaste även årtiondet skett en negativ utveckling kring
levnadsförhållandena
för det Nordkoreanska folket och i retoriken från Kim-dynastin.

Hoten om användandet av kärnvapen som Nordkorea framför mot Amerikas förenta stater
och dess
allierade nationer är något som måste komma till ett slut omedelbart.
Amerikas förenta stater kommer att upprätthålla totala sanktioner fram tills punkten då
Nordkorea
avskaffar sina kärnvapen och inför mer frihetliga levnadsvillkor för sina medborgare. Skulle
Nordkorea öka sin aggression mot omvärlden ytterligare så är Amerikas förenta stater
beredda att
utföra en militär intervention.

