Policy Paper OHCHR

POLICY PAPER: Förföljelserna på religiösa minoriteter
LAND: Armenien
DELEGAT: Elma Skalic
I dagsläget är Republiken Armenien djup oroade över de religiösa minoriteternas situation. Det
nuvarande tillståndet i flera globala stater såväl kränker de mänskliga rättigheterna som den orsakar ett
stort lidande hos den drabbade minoriteten. Följaktligen är Republiken Armenien angelägen om en
effektiv hållbar lösning för minoriteternas situation, då förföljelserna av religiösa minoriteter måste
omgående upphöra.
Vidare så poängterar Republiken Armenien att historien är en grundläggande förutsättning för de
religiösa minoriteterna därför att det armeniska folket befinner sig i samma situation i grannländerna
på regional nivå. Republiken Armenien betonar för att kunna påbörja förändringar bör varje stat ta
ansvar för varje religiös minoritet och dess historia skall respekteras. Med detta i åtanke så anser
Republiken Armenien att den främsta lösningen till problemet är att varje land skall värna de
mänskliga rättigheterna. Det är av yttersta vikt att likaledes stora aktörer som varje stat ska ha en
ledande roll i lösningen på de religiösa minoriteterna. En av de essentiella grunderna i konventionen
för de mänskliga rättigheterna, är rätten till att utöva sin religion. Av denna själ eftersträvar
Republiken Armenien att trygghet och säkerhet för religiösa minoriteter.
Avslutningsvis betraktar Republiken Armenien minoriteternas situation som varje stat ansar, med
hänvisning till att alla stater som har skrivit under konventionen för de mänskliga rättigheterna bör
även följa den. Republiken Armenien kan inte betona vikten nog att historien är en grundläggande
förutsättning för minoriteternas situation idag, därav uppmuntrar vi stora aktörer att lösa situationen
med åberopande till historien.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Policy Paper
Land: Folkrepubliken Bangladesh
Utskott: OHCHR
Delegat: Johanna Persson
Varje dag lever folkgrupper under förtryck. Detta förekommer främst på grund av brist på
jämställdhet mellan alla människor. Bangladesh ser starkt på de mänskliga rättigheterna som
vi försöker följa. Syftet är att skydda etniska, religiösa och språkliga minoriteter i olika länder.
Målet är att ge individer inom minoriteterna möjlighet att på samma villkor som andra
medborgare, få tillgång till mänskliga rättigheter och friheter.

Folkrepubliken Bangladesh ser allvarligt på förföljelsen av religiösa minoriteter. Bangladesh
är i huvudsak ett sunnimuslimskt samhälle med tolerans för minoriteter, såväl etniska som
religiösa. Trots detta, har vi har en lång väg kvar att gå för att kunna etablera en stabil
religionsfrihet i landet. Våldsamheter mot religiösa minoriteter förekommer, särskilt mot
hinduer och kristna, men även andra muslimska samfund och buddhister. De kristna drabbas
hårdast och utsätts inte bara för fler angrepp, utan påverkas också av en ökad konservatism i
samhället.
Vi är väldigt oroade över situationen i Burma då vårt land varit tvungna att ta emot
folkgruppen rohingya på grund av den pågående etniska rensningen i Burma. Med denna nya
överenskommelse som gjorts mellan länderna hoppas vi att situationen blir bättre och att
avtalet följs.
HRW har genom världssamfundet försökt hjälpa oss genom att ge oss krav. Dessa krav ska
försöka minska på förtrycken mot minoriteter. Vi måste dra tillbaka förbudet mot
Ahmadiyyas skrifter, åtala de ansvariga för attackerna på oppositionspolitiker och minoriteter,
samt omedelbart ge FN:s rapportör om religionsfrihet, Asma Jahangir, tillträde till landet. På
detta sätt ska förtrycket förminskas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policy paper
Utskott: Religiösa minoriteter, OHCHR
Land: Bolivia
Delegat: Tove Tufvesson
Mångnationella staten Bolivia, som före detta Spansk koloni och hem till Aymara och Quechuas
stammar betonar vikten av av religionsfriheten. President Evo Morales tillhör ursprungsbefolkningen
och staten kräver därför att andra religiösa minoriteter världen över respekteras och
uppmärksammas. I kontext med kolonialismen fick den katolska kyrkan ett övertag över staten
Bolivia och dess religiösa minoriteter hamnade under förtryck och lidande. Katolska kyrkans negativa
inverkan och förtryck på ursprungs religionerna i landet är oförglömliga och oförlåtliga. I enlighet
med korrigering av den bolivianske grundlagen 2008, blev alla religiösa minoriteter likvärdiga. Bolivia
är ävenledes frigjord från katolska kyrkan och religionsfrihet understryks. Staten Bolivia uppmanar
samtliga medlemsländer att agera humanitärt och högakta samtliga religioner. Bolivia ämnar att
eftersträva de mänskliga rättigheterna såsom de har beskrivits i den allmänna förklaringen.
Mångnationella Bolivia uppmanar övriga stater att minoritetsgrupper i landet ska ha likgiltiga
rättigheter och skyldigheter som landets resterande befolkning, inte försedd med diskriminering.
Bolivia uppmanar att etapper av staten Bolivia och övriga FN-delegationer att stärka de de religiösa
minoriteternas egenmakt och inflytande internationellt och centralt i staterna.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den federala republiken Brasilien
Utskott: OHCHR
Delegat: Jenny Larsen
Federala republiken Brasilien ser med djup sorg på förföljelse av religiösa minoriteter runt om i
världen och problematiserar detta faktum. Religiösa minoriteter är en grupp som står i minoritet till
landets större religioner som är i majoritet. Religionsfrihet är angiven i Brasiliens konstitution och
vikten av principen att alla individer fritt ska få utöva sin religion utan förföljelse väger tungt. Även all
form av diskriminering i form av religion, etnicitet och ras ska vara olovlig. Brasilien värnar även i hög
grad om skydd för urfolk samt deras rätt att bevara sin kultur, då minoriteter är ofta förekommande i
landet som en följd av migration och kolonisation. Den federala republiken Brasilien står fast för att
individens religiösa uppfattning inte ska ha betydelse för deras rättigheter i samhället. Brasilien är en
stolt konventionsstat som har ratificerat ett flertal av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.
Mänskliga rättigheter såsom religionsfrihet är betydelsefullt för Brasilien som är i en ständig
utveckling mot allas lika rättigheter. Brasilien anser att alla medlemsstater borde eftersträva att
värna om religionsfrihet och skydd för denna grundläggande rättighet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policy Paper
Utskott: OHCHR
Delegation: Colombia
Delegat: Sara Ayoub

Republiken Colombia anser att rätten till religionsfriheten är en självklarhet, något som med djup
beklagan inte speglas i verkligheten. Colombia fördömer diskriminering och kränkning mot religiösa
minoriteter som vi idag bevittnar i vår omvärld. Det är med en djup sorg och förkrosselse som
Colombia bevittnar hur oskyldiga civila människor runt om i världen drabbas av våld och hot på grund
av deras religion. Detta tillstånd betraktar vi som förkastligt och en lösning till följande situation är
högst väsentlig. Att använda sig av suveränitetsprincipen för att försvara handlingar som överträder de
mänskliga rättigheterna är inget som accepteras av Colombia och bör heller inte accepteras av
världssamfundet.

Beskyddande av religiösa minoriteter är något som vi betraktar som en viktig del av de mänskliga
rättigheterna. Republiken Colombia har tidigare haft erfarenheter gällande liknande fråga och har
därför format grundlagen med fokus på att förse ett starkt skydd för landets minoriteter, något som vi
bedömer skulle kunna tillämpas av stater i liknande situation. En sådan aktion hade inneburit säkerhet
och frihet för personer som just nu lever i utsatthet. Colombias primära lösning är att alla stater tar sitt
ansvar och alla stater som igenkänner sig i en liknande tillstånd bör sträva efter att följa Artikel 18 i
FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna som syftar på att varje människa har religionsfrihet och
ska ha rätt att utöva sin religion.
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POLICY PAPER

Land - Etiopien
Utskott - OHCHR
Delegat - Ylva Wedberg
Etiopiens delegat anser det väldigt angeläget att uppmärksamma frågan om förföljelse av
religiösa minoriteter. Det innebär inskränkande på mänskliga rättigheter, vi vill även betona
att det i historien har utmynnat i etnisk-religiös rensning och folkmord. FN beskriver
religionsfrihet i artikel 18 som en medborgerlig och politisk rättighet, samt i artikel 9
Europakonventionen.
Etiopiens delegat anser att konflikten bör betonas och vi uppmuntrar samarbete mellan länder
för att komma fram till en fredlig lösning för att minska våld mot förföljda minoritetsgrupper.
Beaktning bör dock tas mot motstridande grupper, militära insatser kan krävas om hot mot
nationer uppstår. Religiösa samfund som betraktas som ett hot för landet, demokrati och
samhälle bör kontrolleras. Likt grupperingar som stödjer terrordåd som förhandlingsmedel.
Delegat från Etiopien anser att friheten därför bör inskränkas för att kontrolleras att allmän
ordning upprätthålls. Vidare åtgärder kan med det i åtanke uppmuntras av FN för att stärka
fredliga överenskommelser.
I dagsläget är Rohingyafolkets situation i Burma väldigt angelägen, anses som en en av
världens mest förföljda folkgrupper enligt FN och riskerar etnisk rensning. 125 000 rohingya
har tvingats på flykt efter saknat skydd från det burmesiska myndigheterna. Situationen är
akut. Vi delegater anser att människorättsorganisationer samt FN-organ bör förse folkgruppen
med humanitärt stöd och bättre förutsättningar att ta sig ut ur landet.
Vi vill uttrycka vårt förtroende att en diplomatisk lösning ska uppnås genom internationella
konventioner, tydliga restriktioner för FN medlemsländer finns gällande flyktingar och hur vi
bör ta ansvar för utsatta grupper. På följande grunder kan det krävas mer specifika lösningar
på religiös utsatthet och därmed stärkt internationell lagstiftning.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Utskott: OHCHR
Land: Republiken Frankrike
Delegat: Lovisa Hörstedt
Vi, republiken Frankrike, har ett starkt engagemang för FN:s mänskliga rättigheter. Registrering av
medborgare utifrån religionstillhörighet är inget som förekommer i Frankrike idag. Vi anser att
religionsfrihet skyddar varje individ och man har rätt att utöva sin religion, och någon form av
förtryck eller diskriminering som strider mot de mänskliga rättigheterna tolereras inte. Muslimer och
judar har dock under senare år utsatts för ett antal hatbrott. Därför har det beslutats om ett förbud
mot att, på allmänna platser, bära heltäckande kläder som tydligt visar religionstillhörighet. Detta är
en intensiv debatt som än pågår i landet. Den internationella människorättslagstiftningen syftar dock
på att skydda individen och inte trosuppfattningen. Med detta sagt står inte republiken Frankrike för

förföljelse av religiösa minoriteter. Republiken Frankrike är oroade över den försämrade situationen
för religiösa minoriteter i världen och vill att detta problem ska åtgärdas snarast. Vi vill, tillsammans
med våra europeiska stater och FN:s medlemsstater hjälpas åt att förbättra situationen av förföljelse
av religiösa minoriteter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Land: Indien
Utskott: Religiösa minoriteter
Delegat: Ebba Thomasson
Vi i republiken Indien anser efter en beaktning av problemet om förföljelse och
kränkningar av religiösa minoriteter att vi med största oro ser detta som ett
internationellt problem. Med ansträngning efter religiösa minoriteters säkerhet, med
hänvisning till de mänskliga rättigheterna, uppmanar Republiken Indien till åtgärder om
det anses behövas.
Med tanke på ländernas suveränitet, bestryker republiken Indien att problemen med
förföljelse av religiösa minoriteter ska hanteras på nationell nivå, med möjlighet till stöd
internationellt om man anhåller om det. Republiken Indien anmodar tyngden av
religionsfrihet samt att förbjuda diskriminering på grund av religionstillhörighet.
Republiken Indien uppmärksammar även att ge bistånd till U-länder för att ekonomiskt
stödja dem och anamma sig i ländernas kapacitet till att motarbeta och bekämpa
förföljelse av religiösa minoriteter i länder där det är ett problem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Land: Iran
Utskott: OHCHR
Delegat: Hassan Shabraiz
Förföljelse av religiösa minoriteter
Den islamiska republiken Iran sätter stor vikt vid faktum att Iran är just en islamisk republik;
med Shia-Islam som den viktigaste grundpelaren i såväl värderingar som strukturprinciper,
vilket inte minst märks i hur Islam förankras konstitutionellt inom den islamiska republiken
Iran. Faktum utesluter dock inte att andra religiösa samfund och rörelser skall få möjlighet att
praktisera sin religion, genomgå sina ritualer och leva enligt sitt traditionsenliga levnadssätt;
precis på samma vis som majoriteten av Iran tar stolthet i Shia-islamiska traditioner och
värderingar. Det skall stå klart för omvärlden att läget i Iran snarare är det motsatta. Den
islamiska republiken erkänner såväl de abrahamitiska religionerna, som en mångfald av
religiösa minoriteter, som utan detta erkännande hade levt under faran om trakasserier och
förföljelse. Detta gör att den islamiska republiken Iran sätter stor vikt vid principen om
religionsfrihet, och allas fulla rätt att leva enligt den religion de anser vara den rätta. Den
islamiska republiken Iran fördömer således alla former av trakasserier och förföljelse mot de
officiellt erkända religionerna i den islamiska republiken Iran, och anser således även det vara
omvärldens plikt mot världssamfundet att göra detsamma.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Land: Israel
Utskott: OHCHR
Delegat: Gustaf Paulsson
Denna delegation ser med stor seriositet på frågan om förföljelse av religiösa minoriteter.
Staten Israel bildades som en följd av långvarig religiös förföljelse av det judiska folket,
därmed ligger det i denna delegationens största intresse att nå åtgärder över nationsgränser
för att minska religiös förföljelse och för att stärka religionsfriheten runt om i världen.
Det är djupt beklagligt att se nationer som systematiskt förtrycker religiösa grupper samt gör
grova inskränkningar i religionsfriheten. En högst nödvändig åtgärd till detta problem borde
vara att FN i en högre grad bör uppmana medlemsländer att vidta sanktioner mot nationer
vars myndigheter bryter mot religionsfriheten och fördriver religiösa minoriteter. Därutöver
anser denna delegationen att en större andel av FN:s resurser borde gå till att upprätta fler
säkra och välfungerande flyktingläger åt människor på flykt av religiösa skäl.
Staten Israel har som ambition att även i fortsättningen vara ett land som värnar om
religionsfriheten, samt vill uppmana andra nationer att följa samma väg. Denna delegation vill
därutöver uttrycka att Staten Israel står till FN:s förfogande vid en situation där ökade
internationella åtgärder skulle behövas för att främja religiösa minoriteters rättigheter.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fråga: Förföljelse av religiösa minoriteter
Land: Japan
Delegater: Hedda Andréasson
Japan är djupt medvetna om att förföljelse av religiösa minoriteter är ett stort problem. Situationen i
Burma där staten fängslar civila som uttrycker sig angående religionsfrihet är en del av detta
beklagliga problem. Förtrycket mot den muslimska minoriteten inom staten kränker de mänskliga
rättigheterna. Det har även skett folkmord mot mellanösterns religiösa minoriteter tex Druzer,
Samarierna, Mandéer, judar i de arabiska staterna, Karaiter, Yazider och Baha’i. Gruppen "ISIL"
förföljer medvetet dessa minoritetsgrupper. ISIL har även brutalt mördat två japanska medborgare,
detta ser vi allvarligt på och situationen måste förändras. Japan jobbar aktivt nationellt för att
förebygga förtryck mot religiösa minoriteter och etniska grupper. Japan ser att situationen är
ohållbar och att Förenta Nationerna bör sikta på att gemensamt finna en lösning. Framförallt bör alla
stater signera och ratificera de mänskliga rättigheterna med fokus på konventionen om
medborgerliga rättigheter då denna konventionen behandlar frågan om religionsfrihet.
Reservationerna kring denna konvention bör minskas för att FN:s medlemsstater på ett effektivare
sätt ska kunna behandla problemet. FN:s säkerhetsråd bör vidta framförallt ekonomiska påföljder
mot de stater som inte respekterar konventionens regler. Japan uppmanar varje stat att arbeta med
problemet på nationell nivå. Japans förhoppningar är att resterande stater har samma uppfattning

och att alla genom gemensamt arbete kan uppnå ett mer tolerant samhälle där människor
oberoende av nationalitet, etnicitet eller religion aldrig blir förtryckta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utskott = OHCHR
Land = Jordanien
Delegat = Julia Jönsson
Jordanien ser allvarligt på frågan om förföljelse av religiösa minoriteter. Att det finns en
problematik gällande förföljelse av religiösa minoriteter i världen fastslås och Jordanien anser
att detta är något som borde uppmärksammas. Religionsfrihet förespråkas och anses vara
centralt i ett samhälle samt att det är en grundläggande mänsklig rättighet. Det är essentiellt
att religiösa minoriteter skyddas för att undvika diskriminering av dessa. Jordanien anser att
ärendet borde prioriteras då liv är i fara och det råder en otillåten diskriminering på grund av
ras, etnicitet och religion.
Jordanien anser att religiösa minoriteter bäst skyddas med internationella överenskommelser
via FN. Problemet bör lösas fredligt och FN borde se till att åtgärder vidtas i länder genom att
bland annat införa specifika lagar som skyddar religiösa minoriteter. En fredlig lösning är
angelägen då fientliga aktioner annars kan få motsatt effekt och försvåra situationen för de
religiösa minoriteterna. Jordanien anser även att undervisning och kunskapsspridning om
religionsfrihet till ländernas befolkning är av stor betydelse.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSITION PAPER
Land: Mexiko
Utskott: OHCHR
Delegat: Isabelle Törnquist

Republiken Mexiko anser att förföljelsen av religiösa minoriteter är ett stort problem som nu
drabbar alldeles för många människor och tydligt strider mot de mänskliga rättigheterna.
Religionsfrihet borde vara en självklar rättighet och republiken Mexiko står bakom den,
vilken råder enligt författningen i landet och respekteras av Mexikanska myndigheter.
Med anledning av de mänskliga rättigheterna har FN samt dess medlemsländer en skyldighet
att skydda rättigheter för nationella minoriteter, i detta fall religiösa minoriteter. Därför anser
republiken Mexiko att de länder som aktivt strider mot rättigheter för nationella, religiösa
minoriteter, bör bestraffas hårt.
Dessutom bör de religiösa minoriteter som förföljs ha rätt till samt möjlighet att söka skydd i
andra länder. Exempelvis så beräknas enligt UNHCR fler än 13 000 människor tillhörande

minoritetsgruppen Rohingya ha lämnat landet Burma som båtflyktingar, och i många fall har
dessa människor ingenstans att ta vägen eftersom andra länder vägrar att hjälpa till. I dessa
fall borde det anses självklart för stater inom FN att ta emot samt aktivt hjälpa flyktingar.
Det är viktigt att fortsätta kämpa för demokrati i utsatta länder, eftersom integrationen av
demokrati och en mer värdefull syn på mänskliga rättigheter kommer gynna världen mer än
tillfälliga, kanske våldsamma lösningar.
Republiken Mexiko står bakom ett mer effektivt, hjälpsamt internationellt samarbete.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•
•
•

Policy papper Nigeria - Religiösa minoriteter
Land - Nigeria
Utskott - OHCHR (religiösa förföljelser)
Delegat - Mats Lundager

Förbundsrepubliken Nigeria anser att all förföljelse och diskriminering bör stoppas.
Förbundsrepubliken Nigeria anser att alla ska få ha religionsfrihet och alla religiösa
minoriteter ska behandlas med samma rättigheter som resten av befolkningen. Därav anser
Förbundsrepubliken Nigeria att alla bör följa Fn konvention kring mänskliga rättigheter.
Förbundsrepubliken Nigeria anser även att detta gäller samtliga 30 artiklar i Fn konventionen
kring mänsklig rättigheter och konventionen bör följas oavsett vilket land det är och gäller
alla människor oavsett religion, etnicitet eller ålder. Förbundsrepubliken Nigeria hoppas på att
samtliga länder följer konventionen så att all form av diskriminering stoppas. på så sätt bör
detta lösa samtliga problem kring förtryck och då slipper minoritetsgrupper känna någon slags
form av diskriminering. Förbundsrepubliken Nigeria är inte ett exemplariskt exempel på detta
men har insett det och ska försöka förebygga problemet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Utskott: OHCHR
Land: Rwanda
Delegat: Minette Bergström
Frågan om religiösa förföljelser har återigen blivit aktuell. Den muslimska folkgruppen
Rohingya är en av världens mest förföljda folkgrupper enligt FN. Just nu är ungefär 620 000
rohingyas på flykt på grund av förföljelserna som sker i Burma. Situationen försvårades när
Kofi Annan, FN:s förre generalsekreterare, förordade att Rohingyas skulle få fullt burmesiskt
medborgarskap.
Rwanda ser med största oro på det som sker i Burma och ställer sig starkt emot religiösa
förföljelser då Rwanda själv har upplevt en liknande situation under folkmordet 1994. Vidare
ser vi samma utveckling i Burma som i Rwanda 1994.
Rwanda föreslår att stater bör erkänna de etniska minoriteterna för att försäkra sig om deras
säkerhet, samt vill påminna om artikel 2 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Religiösa förföljelser
Utskott: OHCHR
Ämne: Förföljelse av religiösa minoriteter
Delegat: Jonathan Christopher
Land: Ryssland
*Detta positionspapper lämnades in av Rysslands delegation på Katedralskolans FN-rollspel,
år 2017.
Ryssland är av åsikten att religionsfrihet är något som hotar den nationella säkerheten. När
man tillåter vilka religioner som helst uppstå löper risken för extremism hög, och extremism
har ingen plats i Rysslands moderna samhälle. Det ryska folket har god anledning till att vara
misstänksamma mot religiösa extremister då nästan 500 ryska medborgare har dödats eller
skadats tack vare religiösa extremister under de senaste 7 åren.
Förra året passerades antiterroristlagar i Ryssland som inledde strängare restriktioner för
missionär verksamhet och evangelisering. Lagen är till för att kontra potential extremism på
alla fronter. Genom att förbjuda religiösa yttranden i hemmet och online så har Ryska
Federationen blivit ett mer säkert och stabilt land. FSB (Federal Security Service) har påbörjat
övervakning av potentiella hot som försöker rekrytera oskyldiga civilpersoner. Genom att
stoppa den eskalerande faran innan det blir ett hot, så kan polisen snabbt neutralisera hotet.
Det nya Ryssland är inte Sovjet. I det nya Ryssland skall man få tro på vad man vill så länge
det inte hotar landets säkerhet. Därför anser Ryssland att det enda sättet att skydda de fredliga
troende i våran nation är genom att bekämpa extremism. Ryska staten har nyligen infört lagar
om att man endast kan gå med i en religion genom statens & religösa organisationens
tillåtelse. Detta har bidragit till ett mer organiserat och fridfullt Rysk samhälle där alla kan
leva i säkerhet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Policy paper - Förföljelse av religiösa
minoriteter

Land: Saudiarabien

Utskott: UHCHR

Delegat:

Delegationens inställning till sakfrågan:
Kungadömet Saudiarabien menar att religiösa minoriteter bör begränsas. Saudiarabien finner att
sådana minoriteter kan orsaka problem genom att bli större. Detta är ett problem då de inte följer den
rätta läran, vilket Saudiarabien gör, nämligen islam.

Hur uppfattar vi situationen:
Delegationen från Saudiarabien ser att religiösa minoriteter blir allt större och mer inflytelserika. Det
är viktigt att ha i åtanke att detta, ur ett muslimskt perspektiv, inte är hållbart. Religionen Saudiarabien
företräder är en av de tre abrahamitiska religionerna, och dessa tre delar liknande grundläggande
värderingar. Den muslimska läran går att återfinna inom kristendomen och judendomen, och alla bör
kunna anpassa sig till dessa grundtankar och helst till islam.

Hur vill vi lösa situationen
Därför anser kungadömet Saudiarabien att suveräna stater själva ska kunna kontrollera befolkningens
religion för att skydda sina egna intressen och på så sätt undvika konflikter.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delegation: Republiken Senegal
Utskott: OHCHR
Delegat: Elias Hammar

Den demokratiska republiken Senegal vill betona vikten av rätten till religionsfrihet §18 i FN:s
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt understryka värdet av att detta
följs. Det är en essentiell rättighet för alla människor att fritt kunna utöva vilken religion som
helt utan risk för diskriminering eller förföljelse. Detta är för delegationen från Senegal av
största vikt att denna rättighet respekteras.
Faktum är dessvärre att det idag råder ökad förföljelse av religiösa minoriteter på åtskilliga
platser runt om i världen. Republiken Senegal anser att FN snarast måste vidta drastiska

åtgärder för att bibehålla religionsfriheten. Läget idag är allt annat än hållbart och det är
religiösa minoriteters existens som bokstavligen står på spel.
Vår strävan är en värld där man oberoende av religiöst utövande ska bli behandlad rättvist.
Delegationen Senegal anser att ett fortsatt brett samarbete mellan länder kring frågan är
nödvändigt och att högre krav från FN måste ställas på alla länder för att religionsfriheten ska
efterföljas. Senegal är högst benäget att ingå i en samverkan med andra stater vars strävan
är att bibehålla religionsfriheten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Land: Republiken Sudan
Utskott: OHCHR Förföljelse av religiösa minoriteter
Delegat: Emma Uneram
Vi i Republiken Sudan ser mycket allvarligt på situationen om förföljelse av religiösa
minoriteter. Republiken Sudan prioriterar religionen högt då det är en del av vår kultur. Islam
har en stor betydelse för vårt land. Då Republiken Sudan vill skydda sin muslimska folkgrupp
anser vi att förföljelsen av Rohingyas är djupt berörande och vi ser med stor sorg på
problemet om förföljelse av religiösa minoriteter. 620 000 Rohingyas är tvungna att fly pga att
de har utsatts för omfattande kränkningar och ökat våld den senaste tiden. Därför anser vi,
Republiken Sudan att vi ska beskydda vår folkgrupp från diverse kränkningar och förföljelser.
Vi i Republiken Sudan vill därför se en global förändring av förföljelse av religiösa
minoriteter. Republiken Sudan anser att det bör råda religionsfrihet i hela världen och att
ingen folkgrupp bör bli förtryckt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förföljelse av religiösa minoriteter
Republiken Sydkorea
Delegat: Johannes Flyborg Republiken Sydkorea ställer sig emot den förföljelse av religiösa
minoriteter som förekommer i vissa av FNs medlemsländer. Även om det inte är något som sker
inom det egna landet så ser Sydkorea det här som ett problem. Republiken Sydkorea står för
religionsfrihet eftersom att det är en väsentlig del av det som krävs för att få kallas demokrati. FN
måste sätta stopp på detta genast. Republiken Sydkorea yrkar att alla länder ska införa demokratiska
rättigheter och en separation mellan stat och religion. Därmed kan denna förföljelse stoppas och om
medlemsländerna samarbetar så kan detta uppnås. En situation som Sydkorea ser kritiskt på är
förföljelsen av kristna och judar i mellanöstern. Det finns en systematisk plan hos muslimska
extremister att hålla området fritt från minoriteter och man kan se ett tydligt uppsving av religiös
fundamentalism i området. Det är ytterst viktigt att FN fördömer de hot mot de mänskliga
rättigheterna som uppstår. Republiken Sydkorea ser även problem med hur rohingyafolket
behandlas i Burma. En åtgärd måste därför göras. FN kan se till så att rohingyas har samma
rättigheter som övriga medborgare och därmed fulla medborgarskap i Burma.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Utskott: OHCHR
Delegation: Republiken Sydsudan
Delegat: Lukas Bentzen
Republiken Sydsusdan respekterar och accepterar de aktiva lagar och konventioner som existerar
angående förföljelse av religiösa minoriteter. Rätten till religiös frihet som betonas i artikel 18 i FN:s
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter är en fundamental pelare i Republiken
Sydsudans livscykel. Republiken Sydsudan värnar om alla människors rätt att utöva religion samt alla
människors rätt att avstå från religion. Religion är en stor del av Republiken Sydsudans befolkning då
andra olägenheter har resulterar i ett sammansvetsat religiöst samhälle där missionärsarbete har
implementerats för skoluppbyggnad samt tillhandhållande av medicinska tjänster till de område där
olägenheterna är som mest krisartat, särskilt huvudstaden Juba. Delegationen Sydsudan
uppmärksammar dock orättheter som förekommer i andra stater som krisen angående den
muslimska Rohingya befolkningen i Burma. Republiken Sydsudan erbjuder sin djupaste sympati för
befolkningen och förväntar sig ett unisont beslut om direkt assistans där det krävs. Ett stort
beskymmer är dock att många länder inte vill riskera sin diplomatiska relation med Burma. Det har
dock skett förbättringar då Bangladesh och Burma skrivit under ett memorandum som tillförser
befolkningen Rohingyas säkra repatriering till Burma. Det är av allra högsta angelägenhet att FN
agerar följaktligen för att försäkra den utsatta befolknigens återkomst. Fullt medveten om andra
minoriteters kontinuerliga kamp mot förtryckarstater vill Republiken Sydsudan även uppmärksamma
det konstanta hotet och faran mot världsreligionen: kristendomen. Även fastän kristendomen är en
världsreligion så uppfattar Republiken Sydsudan likväl att vådan mot religionen är väsentlig. Denna
svårighet måste tillika diskuteras för att vi skall finna en balans inom religioner och dess trygghet.
Republiken Sydsudan befrämjar aktioner OHCHR vidtar för ett förtröstansfullt liv för alla människor
med eller utan religionstro.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Syrien
OHCHR Förföljelse av religiösa minoriteter
Milton Nilsson
Syrien är väl medvetna om situationen som den ser ut idag. Syriens regim som består av den alawitiska
minoriteten inom islam har sedan länge blivit förföljda av den sunnimuslimska befolkningen. Under största
delen av 1900-talet och början av 2000-talet har den alawitiska befolkningen och andra syriska minoriteter
blivit starkt förföljda. Med andra ord har vi erfarenheter av förföljelse och andra folkgrupper ska inte behöva
gå igenom vad vi har gått igen.
Religiösa minoriteter förtjänar inte att bli förföljda beroende på deras religion utan belägg. De borde kunna
leva sina liv som precis alla andra men detta är ett problem som är väldigt aktuellt runt om i hela världen.
Rohingya muslimerna i Burma är enligt FN den mest förföljda minoriteter i världen idag. De har blivit

tvingade att lämna sina hem och bege sig på flykt endast på grund av att de blir förföljda av regeringen och
resten av befolkningen samt att alla deras rättigheter kränks.
Syrien inser att detta är ett problem och jobbar aktivt för att förbättra situationen. Syrien tror att ökat
samarbete med Förenta Nationerna kommer förbättra medvetenheten av tillståndet. Ett avtal som signeras
av alla FN:s medlemsstater som innebär att de mänskliga rättigheterna förstärks samt striktare lagar
angående diskriminering och förföljelse anser vi vara en bra lösning. Artikel 18 i de mänskliga rättigheterna
säger tydligt att varje individ har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet och det är viktigt att
detta följs av alla medlemsstater. Därför måste ett förslag som vårt vinna laga kraft.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Land: Republiken Turkiet
Utskott: OHCHR
Delegat: William Agardh
Världen över ser Turkiet med sorg hur religiösa förföljelser leder till landsflykt och förtryck. Det är ett av nutidens
största problem som måste åtgärdas. Republiken Turkiet vill stödja de mänskliga rättigheterna samt värna om rätten att
fritt kunna utöva sin religion i landet. Turkiet är medvetet om att det just nu pågår motsättningar inom landet och ska
vidta ytterligare konkreta åtgärder för att minska dessa. Grupper som bland annat PKK har varit ett stort hot mot
nationens säkerhet men Turkiet arbetar mot att hitta en diplomatisk lösning för att även kurder och andra minoriteter
ska känna sig respekterade och trygga i landet. Turkiet vill hitta en fredlig lösning och undvika fler terroristattacker
och därmed minska antalet militära insatser.
Republiken Turkiet är en sekulär stat där religionsfrihet enligt nationens lagstiftning garanteras. Minoriteter världen
över ska respekteras och ha samma rättigheter som övriga invånare. Republiken Turkiet anser att förföljelserna av de
religiösa minoriteterna bäst kan lösas genom en öppen diplomatisk dialog mellan länder och ett utökat samarbete inom
FN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Policy paper - Förföljelse av religiösa minoriteter (OHCHR)
Land: Tunisien
Delegat/delegater: Elise Veljanovska
Republiken Tunisien tar frågan angående religiösa minoriteter på djupaste allvar. Det
finns mängder av folk världen över som blir utsatta för diskriminering, exempelvis
rohingyafolket, och situationen kräver därför att man vidtar åtgärder. Förföljelse av religiösa
minoriteter är ett stort problem då diskriminering kränker FN:s konventioner om Mänskliga
rättigheter. Därför är befolkningen i Republiken Tunisien sedan 2015, i konstitutionen,
garanterade religionsfrihet. Republiken Tunisien är mycket medvetna om tidigare brister i
landet angående religionsfrihet och man jobbar nu därför ständigt för att rättigheter ska
upprätthållas och förbättras.
Republiken Tunisien har förståelse för svårigheterna med att komma i mål med den här
ytterst viktiga frågan. Religion har en stor betydelse och är djupt rotad i stora delar av
världen. För att problemet ska lösas anser Republiken Tunisien, med tanke på
suveränitetsprincipen, att det krävs att varje enskild stat tar sitt egna ansvar. Samtidigt bör
stater tillsammans arbeta för att på lång sikt nå ett gemensamt mål som innebär total
religionsfrihet och upphörande av förföljelse. En strävan efter detta mål bör vara en
självklarhet för samtliga stater och för att underlätta detta ser Republiken Tunisien även ett
behov av ett djupare samarbete.

Republiken Tunisien tror starkt på att störst framgång och utveckling kommer nås genom att
man ger stöd till de stater som vill, men inte kan, lösa detta problem på egen hand, på grund
av exempelvis ekonomiska skäl. Om fokus läggs på dessa stater kan utvecklingen ske
snabbare och enklare. Avslutningsvis vill Republiken Tunisien betona att denna utmaning
kräver långsiktighet, tålamod och, som det nämndes ovan, starkt samarbete.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Position paper
Land: Förbundsrepubliken Tyskland
Utskott: OHCHR
Delegat: Ida Sahlin
Förbundsrepubliken Tyskland föreskriver allas likhet inför lagen och förbjuder uttryckligen
diskriminering på grund av kön, ras, språk, ursprung, trostillhörighet eller politisk åskådning.
Förbundsrepubliken Tyskland anser att det är av yttersta prioritet att all typ av förföljelse av
minoriteter upphör i syfte av att upprätthålla de mänskliga rättigheterna samt den
internationella rätten.
Förbundsrepubliken Tyskland förespråkar i högsta grad mångfald inom gränsen för nationell
enighet. Detta anses vara en nödvändighet för möjligheten att leva i samfund i en globaliserad
värld. Förbundsrepubliken Tyskland tar dock avstånd från alla våldsamma samt fanatiska
religiösa rörelser samt värnar för att dessa grupper inte skall påverka samhällets syn på
religiösa minoriteter.
Frågan bör behandlas på såväl ett nationellt som internationellt plan. En lösning bör
uppkomma genom diplomatiska medel samt internationell samverkan. Förbundsrepubliken
Tyskland anser att större vikt bör läggas på frågan hos de stater som ej ännu aktivt skyddar
dess religiösa minoriteter i form av nationell lagstiftning såväl som i praktiken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Land: Uruguay
Utskott: OHCHR
Delegat: Fredrik Carlsson
Republiken Uruguay fördömer starkt det existerande förtrycket och förföljelsen av religiösa
minoriteter och har religionsfrihet inom egna gränser. Den nuvarande konflikten i Burma mot
folkslaget Rohingya är bara ett exempel på en rad allvarliga konflikter i frågan. Uruguay
bedömer frågan om förföljelse av religiösa minoriteter som väldigt omfattande och är enade
om att resolutioner måste fattas för att skydda de mänskliga rättigheterna.
Republiken Uruguay vill att FN ska arbeta för att problemen ska lösas på ett fridfullt vis med
diplomati. Vi stöttar inte sanktioner i frågan då vi förespråkar icke-ingripande metoder och
frihet för folket. Detta betyder att vi även vill undvika militär kraft i aktiva konflikter så länge de
inte hotar minoritetens existens eller omvärlden. Däremot är vi aktiva inom internationella
samfundet och ger en stor del av våra militära medel till FN:s fredsbevarande styrkor. Vi vill
alltså att FN ska jobba för att lösa problemen diplomatiskt och införa fredsbevarande
åtgärder vid behov.

