LAND: Armenien
POLICY PAPER: Israel och Palestina
DELEGATER: Elma Skalic, Linnea Ekström och Ruben Antius
Republiken Armenien uttrycker orolighet över situationen Israel och Palestinska områden. Dagligen
bryts de mänskliga rättigheterna i området och därav är Delegationens Armeniens primära mål att en
fredlig diplomatisk lösning skapas. Den yttersta vikten ligger hos de viktigaste aktörerna finner en
lösning på konflikten, då Republiken Armenien anser situationen kränker mänskliga rättigheterna hos
den lidande befolkningen. Följaktligen anser Republiken Armenien att kränkningar av de mänskliga
rättigheterna omgående måste upphöra.
Republiken uppmuntrar att konflikten skall lösas diplomatiskt. Den armeniska republiken erkänner
staten Israel som en självständig och suverän stat. Däremot har Republiken Armenien inte erkänt
Palestina med åberopande Armeniens nuvarande situation som en nyetablerad stat. Dock har
palestinier som folk har rätt till de mänskliga rättigheter som Republiken Armenien önskar skall
respekteras, både på en internationell plan och regionalt.
Vidare poängterar Armenien att historien är en grundläggande förutsättning till den nuvarande
situationen eftersom Republiken Armenien befinner sig i samma situation angående gränserna med
Azerbaijan och i dessa områden befinner sig Armenier. Därav anser Republiken Armenien att det är
viktigt att betona vikten av att varje folk har rätt till sin stat som stora aktörer måste respektera.
Folkgrupperna i området genomgår samma öde som det armeniska folket har fått genomgå. Staden
Jerusalem, som är en eftertraktad och helig stad för många bör enligt Republiken Armenien vara
öppen för alla religioner och folkgrupper. Republiken kommer fortsättningsvis försvara rättigheterna
för det palestinska och Israeliska folket, likaledes som de försvarar det armeniska folket i dessa
områden. Avslutningsvis förespråkar Republiken Armenien en accepterad lösning som tillgodoser
samtliga folkgrupper i området och deras rättigheter.

Land: Australien
Utskott: Israel och Palestina – konflikten
Delegat: Molly Buhl, Sofia Gullstrand, Alva Nihlgård
Samväldet Australien ser det som ytterst viktigt att uppnå fred i det krigsdrabbade Israel och Palestina
området eftersom konflikten har kostat många liv. Australien är starkt engagerad när det kommer till
att hitta en lösning och stödjer alla ansträngningar som tas för att få ett slut på konflikten. Den
optimala lösningen är en tvåstatslösning med utgångspunkt från gränsdragningen 1967. Men för en

tvåstatslösning ska kunna uppnås måste de båda parterna vara villiga att samarbeta, först därefter kan
fred och säkerhet uppnås.
Australien anser att parterna bör förhandla om lösningar av konflikten på egen hand i den utsträckning
det är möjligt. Att fler länder lägger sig i fredsförhandlingar anser vi är problematiskt. Det kommer
endast resultera i att konflikten får mer media utrymme och uppmärksamhet vilket förhindrar en
slutgiltig fredslösning.
Samväldet Australien vill se ett säkert Israel och ett funktionellt Palestina. FN:s resolution 2334 om
att all israelisk bosättning i och vid Västbanken ska stoppas stöds inte. Snarare uppmuntrar Australien,
likt USA, Israel till att fortsätta bygga då Australien, ensamma, hävdar att bosättningen inte är
olagligt. Australiens huvudsakliga ståndpunkt är att fredsförhandlingarna och viljan om fred måste
komma från Israel och Palestina. Det går inte att uppnå fred och säkerhet om parterna själva inte är
villiga att samarbeta eller kompromissa för att nå det gemensamma målet, fred.

Land: Folkrepubliken Bangladesh
Utskott (huvudfrågan): UNGA
Delegater: Elin Johansson, Cassandra Gustafsson och Johanna Persson
Folkrepubliken Bangladesh ser allvarligt på den pågående konflikten mellan Israel och
Palestina. Delegationen Bangladesh ställer sig bakom Palestina i alla frågor.
Bangladesh erkände Palestina som en egen stat år 1988. Än i dag står delegationen fast vid
att vi inte vill såra de religiösa muslimerna som lever i vårt land, men vi vill även visa vårt
stöd till araberna som lever i Mellanöstern.
Att erkänna Israel som ett land kan påverka Bangladesh på olika sätt. Arbetarna landet har i
Mellanöstern kan bli utvisade. Bangladesh är beroende av att rika länder i Mellanöstern tar
emot gästarbetare, eftersom det påverkar landets ekonomi mot en positiv riktning.
Delegationen Bangladesh har det tufft ekonomiskt, och behöver därför all hjälp som
delegationen kan få.
Med detta sagt kommer vi att visa vår solidaritet till våra muslimska medmänniskor till hundra
procent. Det är ingen som har rätt till att erövra och ockupera någon annans landområde.
Detta är vår ståndpunkt i konflikten, oavsett hur stor uppbackningen är från andra rika länder.
Land: Republiken Bolivia
Utskott: Israel-Palestina frågan
Delegater: Tove Tufvesson, Gabriella Mattsson, Beata Erici

Republiken Bolivia instämmer att Israel-Palestina är ett dilemma som måste tas itu med i
syfte för befolkningens välfärd. Trots att staten Bolivia 2009 färdigställde sina diplomatiska
relationer med Israel, förblir frågan mycket väsentlig för republiken Bolivia.
Från och med 2010 erkände Bolivia Palestina trots staten Bolivias vänskapliga relation med
USA. Därutöver har Bolivia 2014 erkänt Israel som en terroriststat på grund av den
förskräckliga företeelsen i Gaza, där 15 barn och kvinnor miste livet. Nationen Bolivia har
reagerat kraftfullt på attacken och hävdar att Israels agerande inte är humanitärt och strider
mot de mänskliga rättigheterna.
Bolivia anser att lösningen på Israel-Palestina konflikten är en tvåstatslösning. Effekten av
Israels oacceptabla agerande och beteende är att Palestina inte kommer kunna samarbeta med
terrorist staten.
Federala republiken Brasilien
Generalförsamlingen
Delegater: Sofie Fransson, Jenny Larsen, Tora Baldvinsdottir
Federala republiken Brasilien anser att situationen gällande israeliskt och palestinskt territorium
är ohållbar men dessvärre komplex. Konflikten mellan israeler och palestinier kan inte fortgå.
Jämlikhet är en grundläggande förutsättning för att kunna nå en lösning. För att
fredsförhandlingar ska kunna inledas måste därför de två staterna vara jämlika och ansvaret för
att arbeta mot detta ligger hos båda parter. För att uppnå jämlikhet föreslår republiken Brasilien
en starkare och mer effektiv humanitär hjälp till det palestinska folket, då detta skulle kunna
bidra till lösning av inbördes konflikter samt till att bygga upp en stark demokrati. Först då kan
man börja närma sig en jämnt fördelad lösning av territoriet i fråga.
Israeliska bosättningar på palestinskt landområde är en stor faktor till ej uppnådda
fredsförhandlingar på grund av att det provocerar och därav upprätthåller konflikten. Därför
motsätter sig republiken Brasilien ökade israeliska bosättningar på palestinskt landområde.
Slutligen uppmuntrar den federala republiken Brasilien andra länder att erkänna Palestina som
stat då detta bidrar till ökad jämlikhet mellan staterna. Utöver detta vill Brasilien realisera den
tvåstatslösning som många andra FN-medlemmar står bakom. Brasilien betonar vikten av
fredliga förhandlingar mellan staterna och menar att både Palestina och Israel måste göra
uppoffringar för att nå framsteg.

Delegation: Republiken Colombia
Delegater: Sara Ayoub, Rojken Altundal, Elin Ying Liu
Republiken Colombia betraktar situationen i Israel-Palestina med djup beklagan. Colombia ser hur
oskyldiga civila människor drabbas av våld och faller offer för parternas olikheter. Konflikten som
pågår är ohållbar och en lösning till följande situation är högst väsentlig. En varaktig solution har fram
till denna tidpunkt ännu inte bidragit till framgång. I nuläget fortgår förödelsen och vi sympatiserar
med de båda parterna. Republiken Colombia betraktar av denna orsak det som högst relevant att finna
en utväg som gynnar de båda parterna.
Solutionen Republiken Colombia vill realisera är fredliga samråd som oberoende stater medlar i. De
olika folkgrupperna med särpräglat språk, kultur och religion skulle gynnas av friheten, säkerheten
och samhörigheten fredliga förhandlingar kan utgöra då utsattheten för de civila hade reducerats.
Världssamfundet måste samverka och kooperera för åstadkommandet av fred världen över. De
berörda i fråga är i behov av samfundets stöd och vägledning. Vi vill värna om fred och humanitära
rättigheter för de civila.
Land: Egypten
Generalförsamling: UNGA
Delegater: Ellen Johansson, Emma Olsson, Saga Miderbäck
Under många decennier har kulturella, religiösa och geografiska motsättningar ägt rum i
landområdet Israel-Palestina. FN gjorde 1946 ett försök till att skipa rättvisa. Republiken
Egypten anser att förutsättningarna för denna uppdelning inte var optimala, dock finns
förutsättningarna idag för ett liknande tillvägagångssätt. Delegationen Egypten anser att den
fysiska konflikten tillhör det förflutna och att de berörda parterna bör enas i mellanstatliga
överenskommelser.
Representanter från Palestina och Israel bör vara delaktiga i diplomatiska samtal i
fredsfrämjande syften. Det är av stor vikt att parterna respekterar varandras suveränitet och
rättfärdigade territorium. Detta är avgörande för situationens kommande tid. Delegationen
Egypten är villig att delta i diplomatiska samtal med båda parterna, men understryker också
att en självständig relation skall upprätthållas mellan staterna. Dessa samtal bör även vara
ledda inom FN:s ramar och villkor.
Frågan bör lyftas upp i internationella forum såsom FN för diskussion. Delegationen Egypten

uppmanar medlemmar i Arabförbundet och närliggande stater att bli delaktiga i att bilda
fredliga relationer till Israel samt Palestina, för att förhindra en fortgående konflikt.
Land: Estland
Delegat: Emilia Håkansson, Monica Kolak
I flera decennier har en fruktansvärd konflikt mellan Israel och Palestina pågått och pågår fortfarande
än idag. Miljontals människor har tvingats fly från sina hem. De som bor kvar lever under förtryck
och förföljelse. Och miljontals människor, främst kvinnor och barn har mist sina liv. Striderna måste
få ett slut.
Republiken Estland hävdar att den bästa lösningen skulle vara att överlåta all befogenhet till Förenta
Nationerna för att dela upp området mellan de inblandade på ett rättvist sätt och att de berörda
parterna skall acceptera detta förslaget. En tvåstatslösning är det enda Estland ser som en potentiell
lösning i dagens läge.
Republiken estland aspirerar till en framtid där två stater som eftertraktar samma område, kan leva
tillsammans i fred och harmoni.
Land: Etiopien
Utskott: UNGA
Delegater: Josefine Lundberg, Ylva Wedberg och Hind Johnsson
Etiopien ser mycket allvarligt på den rådande konflikten i nuvarande Israel och Palestina. Landet
anser att krigssituationen har gått överstyr. Respektive parter har under stridigheterna, sedan Israels
självständighetsförklaring 1948, förlorat många liv grundat på bristande kommunikation. Vi anser att
den bärande orsaken till konflikten bygger på segregerade religiösa grupper och delade åsikter om den
geografiska platsen.
Republiken Etiopien som federal stat anser att en tvåstatslösning med hjälp av FNs organ vore
optimalt. Vi anser att Jerusalem är samt förblir en religiös och etniskt samlingsplats och att man därför
ska ta hänsyn till detta. Etiopien strävar efter fred i området och vill därför avväpna konflikten, med
internationell hjälp. Etiopien förespråkar att FNs resurser behövs för uppdelning av det geografiska
området.

Sammanfattningsvis anser Etiopien att konflikten är invecklad och kräver flera lösningar, för att
tillgodose berörda parter. Vi understryker att all våld bör undvikas och med största angelägenhet lösas
på så fredligt sätt som möjligt. Etiopien vill i framtiden se två stabila stater som fredligt kan
kommunicera och kompromissa.
Land: Republiken Frankrike
Delegater: Frida Strand, Lovisa Hörstedt, Olivia Henriksson
Vi republiken Frankrike tycker att händelserna som sker i konflikten mellan Israel och
Palestina är synnerligen problematiskt och ohållbara. Frankrike står inte bakom all brutalitet
som utförs från de båda grupperna och är därför väldigt lösningsorienterade. Vi står bakom
både Israel och Palestina och har inte valt någon specifik sida i konflikten. Vi har valt att
erkänna Palestina som stat men vi anser fortfarande att denna strid måste ha ett slut genast.
Vi i Frankrike värderar de mänskliga rättigheterna starkt och vi fördömer därför starkt allt
våld från både Israels sida likaså Palestinas sida. Våldet kommer inte leda till någon som
helst lösning utan kan fortsätta länge utan resultat. Detta måste ha ett stopp och vi beklagar
starkt alla oskyldiga som tvingas bli offer för denna konflikt.
Republiken Frankrike har en liknande åsikt som många andra länder i EU och i övriga
västvärlden. För att lösa konflikten måste det ske genom olika förhandlingar och det är
snarast. Vi tror att lösningen på problemet är att dela upp de två grupperna och skapa två
stater. Vårt erkännande för Palestina betyder som sagt inte att vi är mot Israel, utan vi tror att
detta kan göra processen enklare att i framtiden få en tvåstatslösning. Palestina och Israel bör
kunna leva sida vid sida inom säkra och erkända gränser.
Delegation: Georgien
Israel/Palestina-frågan
Delegater: Matilda Ekman, Wilma Holmestrand, Marian Towfik
Israel/Palestina-konflikten har i många år skapat oroligheter och försatt många människor på
flykt. Ett krig om rätten till sitt eget land har trappats upp och det är god tid att den här
konflikten får en lösning.
Georgien har egna erfarenheter av konflikter angående landområden. Kriget 2008 utbröt på
grund av Sydossetiens och Abchaziens önskan att bryta sig loss från staten Georgien. Våra

grannar Ryssland skickade soldater till gränserna för att strida mot Georgien och detta
resulterade i en allvarlig konflikt. Därför har Georgien intresse av att lösa Israel/Palestinakonflikten.
Vi, Georgien, har erkänt staten Palestina men värnar fortfarande om en god relation med
västvärlden och Israel. Den goda relationen med Israel är mycket betydelsefull och vi hoppas
på fortsatt samarbete i kulturella och kommersiella utbyten. Vi stödjer en så fredlig lösning
som möjligt för att kompromissa och göra Israel/Palestina till ett fredligt landområde där
invånarna kan leva tillsammans utan större konflikt.
Land: Republiken Grekland
Utskott: Generalförsamlingen
Delegater: Frida Kristensson, Ellen Svedberg, Johanna Tuvebjer
Republiken Grekland tar Israel-Palestina konflikten på största allvar eftersom det påverkar
hela befolkningen och därför är Grekland högst angelägna om en lösning. Konflikten är ett
problem som berör stater världen över och de fruktansvärda handlingar som ständigt begås
av båda parter måste få ett slut.
Republiken Grekland anser precis som EU att den bästa lösningen vore en tvåstatslösning
baserad på gränserna från 1967, där staten Israel och en självständig demokratisk
Palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet. Likt som EU anser Grekland att
Jerusalem ska vara en gemensam huvudstad för de båda staterna. Grekland vill uppnå en
fredlig lösning på konflikten som gynnar båda parter.
Republiken Grekland vill uppnå en tvåstatslösning genom fredliga och diplomatiska
tillvägagångssätt, såsom genom förhandlingar i FN. För att uppnå en hållbar lösning på lång
sikt krävs det att toleransen mellan staterna stärks så att de kan ingå samarbeten och leva
sida vid sida i frid.
Delegation: Indien
Delegater: Wilma Markholm, Ebba Thomasson, Lisa Magnusson
Delegationen Indien ser med djup sorg över situationen mellan Israel och Palestina. Konflikten har
pågått i snart 70 år och vi hoppas på en lösning inom snarast. Vänskapen mellan Indien och de två
länderna är något vi värdesätter trots djupt medvetna om oförrätter som begåtts av de båda parterna.
Indiens ledning har haft vänskapliga möten med både ledarna i Palestina och Israel.

Indien uppmuntrar de båda länderna att sträva emot ett samarbete för att nå en lösning som gynnar
dem båda. Det är med högsta beredskap vi anser att detta är en konflikt som rör hela världen på olika
sätt, och därför förväntar vi oss att hela FN visar sitt stöd och uppmuntrar att lösa denna konflikt.
Vi är väl medvetna om våra egna brister men fördömer starkt terrorism. Vi är villiga att tillsammans
samarbeta för att få stopp på denna våld och hoppas på en gemensam lösning som gör så många stater
som möjligt nöjda. Indien erkänner Israels rätt att existera och även palestiniernas rätt till ett eget land,
dessutom vill vi uppmärksamma att Indien var det första icke arabiska landet som erkände palestinska
PLO
Land: Republiken Irak
UNGA: Israel- Palestina konflikten
Delegater: Yuser Al - Alaq och Ebba Thunholm
40 år av granskning efter att den judiska staten Israel utropades beslöt Republiken Irak sig för
att endast erkänna den Palestinska staten, med understrykande av effektivitetsprincipen och
rättmätighetsprincipen. Den Irakiska regeringen fördömer det sätt Israel behandlat palestinier
och kräver förbättring snarast möjligt. Det Palestinska folket har fördrivits från deras land,
behandlats som orenlighet och förnekats deras rätt till liv, frihet och säkerhet. Det går nästan
inte att blunda för hur mycket gemensamt palestinier har med judarna under det oerhört
mörka andra världskriget.
Med önskan att åstadkomma ett fridfullt tillstånd i Mellanöstern är Republiken Irak väldigt
angelägen om att se ett slut på den utdragna Israel-Palestina konflikten. Dessutom är den
Irakiska regeringen övertygad om att en tvåstatslösning är den gynnsamma lösningen för
samtliga länder.
Med fullt förtroende för världssamfundet Förenta Nationerna och Israels allierade i synnerhet
det stora landet i väst önskar Republiken Irak se en förändring. Slutligen är den irakiska
delegationen med högsta beredskap för att samarbeta i syfte att skapa en bättre värld.
Land: Iran
Utskott: UNGA
Delegater: Emil Pettersson, Gabriel Axelsson och Hassan Shabraiz
Israel och Palestina frågan

Den islamiska republiken av Iran fördömer det våld som båda parter inom Israel och Palestina
konflikten har bidragit med. Iran sörjer för alla de oskylda liv som omkommit i konflikten och alla de
som har på något sätt påverkats av den. Iran ser enbart en lösning i detta djupgående dilemma – att
den orättfärdiga ockupationen på palestinsk mark från staten Israel ska ödeläggas. Republiken
betraktar den sionistiskt styrda staten Israel som ett hot mot världsfreden och de mänskliga
rättigheterna. Detta på grund av det oförlåtliga erövrandet av palestiniernas land vars resultat inneburit
döden åt oskylda människor och förintelsen av en kultur. Den islamiska republiken av Iran motsätter
sig all form av kollaboration samt erkännande av det sionistiskt styrda Israel. Ett erkännande av staten
Israel kommer aldrig äga rum från Iran. Emellertid arbetar Iran för återbyggandet av palestiniernas
land. Iran kommer för jämnan vara en hjälpande hand för det djupt drabbade palestinska folket.
Land: Israel
Utskott: UNGA
Delegater: Douglas Wahlgren, Klara Brike, Gustaf Paulsson
I över ett halvt sekel har regionen som innefattar Västbanken, Gaza och Israels territorium
präglats av krig och konflikt. Miljontals människor från alla delaktiga parter har drabbats
dagligen, såväl fysiskt som psykiskt. Detta är djupt beklagligt, då Staten Israel är övertygad
om att den här regionen i allra högsta möjliga grad besitter potential till att vara en plats
präglad av fred och samförstånd mellan människor oavsett religion eller nationalitet. Staten
Israel söker inget annat än fred i denna konflikt, och vädjar till samtliga andra medlemsländer
i FN att besitta samma inställning.
Trots ovanstående position i frågan, så inser Staten Israel dem praktiska komplikationer som
finns angående lösningen av konflikten. Efter flertalet försvarskrig som Staten Israel har
tvingats utkämpa så anser vi att vår rätt till regionen är stor. Därmed presenterar denna
delegation en tvåstatslösning där Staten Israel får behålla sitt nuvarande territorium inklusive
östra Jerusalem samt blir tilldelade Gazaremsan. Som tidigare nämnt, anser delegationen att
en tvåstatslösning är att önska då vi fortfarande besitter förhoppningar om att Staten Israel
och dess folk kan leva i fred, sida vid sida med varandra. Staten Israel anser att den
presenterade formen av lösning är praktiskt tillämplig, då annekterade områden som idag
tillhör Staten Israel endast har tillkommit i försvarskrig. I sexdagarskriget erövrades
Gazaremsan på lagliga grunder, och därmed bör även detta territorium tillfalla Staten Israel.
Av FN blev det judiska folket lovade en judisk stat och denna delegationen anser att en sådan
nation endast är möjlig om Jerusalem i sin helhet tillhör Staten Israel.

Slutligen hoppas denna delegation att FN kan gå med på Staten Israels förslag till lösning och
att världen således äntligen kan få ett slut på den här förödande konflikten. Delegationen
vädjar till samtliga andra medlemsländer att ha respekt för det judiska folkets vilja till en
judisk stat som funnits genom alla förföljelser och allt förtryck som judar har utsatts för. Våra
förhoppningar om ett tryggt Israel som lever i fred och som har goda relationer med
närliggande nationer kommer aldrig att förtvina.
Delegation: Republiken Italien
Huvudfråga: Israel-Palestina konflikten
Delegater: Hanna Nilsson, Julia Frøslee Jonsson och Michelle Martyn
Italien ser på den fortsatt pågående konflikt som finns mellan Israel och Palestina som ytterst allvarlig.
Italien fördömer all form av våld mot civila och tycker därför att konflikten skall lösas genom fredliga
förhandlingar och diplomati. Republiken Italien ser besvikelsen som länge funnits hos det Palestinska
och Israeliska folket som kämpat för sina tillgångar såväl som landområde. Detta har i sin tur
utmynnat i den konflikt som finns mellan de två parterna, bland annat bryter sättet att hantera
konflikten mot den humanitära rätten då civilbefolkningen drabbas hårt i form av brutalitet och
våldsamma metoder.
Delegationen från Italien ser en tvåstatslösning som ett möjligt alternativ för att få slut på de
oroligheter som finns mellan staterna samt bemöta Palestinas krav på självstyre. Republiken Italien
har fortfarande hopp om att den väpnade konflikten skall upphöra och att de två länderna skall kunna
komma överens då situationen skapat en stor frustration hos befolkningen, både på en nationell och
internationell nivå.
Land: Japan
Fråga: UNGA (huvudfrågan)
Delegater: Sofie Styff och Hedda Andréasson
I fredsprocessen i Mellanöstern är Japan övertygade att en tvåstatslösning baserat på linjerna
från 1967 är den bästa lösningen. En fredlig samexistens mellan en palestinsk stat och Israel
med erkända och säkra gränser är scenariot som Japan förespråkar.
Återföreningen av Gaza och Västbanken bör främst mildra den humanitära krisen. Det är
hjärtskärande att tänka på människorna som är på plats och står direkt inför situationen,

därför bör den lösas snarast möjligt. För att en tvåstatslösning ska fungera i längden bör FN
se till att de två staterna har möjlighet att bygga upp en stabil ekonomisk grund och
utveckling så att de båda staterna kan existera i fred och välstånd.
Japan avvisar alla handlingar, incitament och förhärligande av våld. Japan fördömer all form
av terror, därför anser Japan att de våldsbenägna grupper som idag sprids inom området bör
stoppas för att uppnå en snabbare lösning på ett fredligt tillvägagångssätt.
Japans förhoppningar är att både Israel och Palestina ska vara tillmötesgående för att uppnå
en tvåstatslösning.
Land: Jordanien
Delegater: Emily Brodszki, Julia Jönsson & Elin Wickman

Hashemitiska kungadömet Jordanien har sedan uppkomsten varit påverkade av konflikten mellan
Israel och Palestina och ser därför allvarligt på oenigheten mellan aktörerna. Därför är Jordanien en
intressent i konflikten och anser att en lösning bör ske snarast. Den kolossala andel palestinska
flyktingar som Jordanien tagit emot har lett till en påverkning av Jordaniens välstånd.
En tvåstatslösning är enligt Jordanien den mest optimala lösningen på problemet eftersom det skapar
en tydlig kompromiss mellan länderna. Jordanien anser att detta är en komplex fråga och förstår att
detta inte kommer lösas på ett enkelt sätt. Att se båda parterna i konflikten är viktigt och Jordanien
anser inte att den ena parten har mer rätt än det andra över landområdet. Genom tiderna har Jordanien
inte varit konkret inblandad i konflikten och vill fortsätta vara en neutral aktör i konflikten. Parterna i
konflikten bör återuppta de fredliga förhandlingarna via FN och komma fram till en lösning.
Invånarna i länderna måste få ett mer stabilt samhälle och Jordanien menar på att båda aktörerna ska
vara involverade i de diplomatiska förhandlingarna för att garantera säkerhet i staterna.
Land: Kanada
Utskott: Israel Palestina konflikten
Delegat: Ellinor Hudson och Molly Segerstein
Vi, Kanada, stödjer Israels rätt att leva i fred med sina grannländer samt erkänner vi Israels rätt att
försäkra sig om sin egen säkerhet.
Vi och Israel har en stark vänskap vilket grundas på våra gemensamma värderingar, inklusive
demokrati. Vårt stöd till Israel framgår under 2006-konflikten med Hizbollah och vårt fortsatta stöd

till Israels kamp mot terrorism.
Vi vill understryka vårt erkännande av Palestinas rätt till självbestämmande och stödjer inrättandet
av en suverän, oberoende, livskraftig, demokratisk och territoriellt angränsande palestinsk stat som
ett led i en omfattande rättvis och varaktig fredskonvention. Vi erkänner den palestinska
myndigheten (PA) som den statliga enheten på Västbanken och i Gaza.
Vi är oroliga över konflikten mellan Israel och Palestina och därför är vi engagerade och betonar en
omfattande, rättvis och varaktig fred i Mellanöstern, bland annat skapandet av en palestinsk stat
som lever sida vid sida i fred och säkerhet mot Israel.
Land: Kazakstan
Utskott: Israel-Palestina
Delegater: Celicia Vareman, Mai Nguyen, Ellen Rosengren
Republiken Kazakstan har erkänt Palestina som en självständig och suverän stat. Därför tycker vi att
Palestinas rättigheter som en suverän stat ska respekteras och det skall vara upp till den självständiga
staten Palestina huruvida judiska bosättningar som byggs på palestinsk mark bör upphöra eller ej.
Vi är även en medlem i gruppen Islamiska konferensorganisationen som  har kommit överens om att
erkänna Palestina som en självständig stat och även efterlyst en bojkott av Israeliska produkter för att
få Israel till att avsluta deras ockupation av det Palestinska området.
Republiken Kazakstan har uttryckt oro kring konflikten i Israel-Palestina och vill därför vidta åtgärder
för att våldet ska avta.
Republiken Kazakstan vill värna om det muslimska samhället i världen och tror därför på en
tvåstatslösning. Ytterligare eskalering av våld kan leda till rubbning i mellanöstern som skulle få
konsekvenser för det internationella samfundet. Det fortsatta våldet leder till att många oskyldiga
faller offer för parternas olikheter.
Land: Kina
Utskott: UNGA
Delegat: Charlotte Enkvist, Elin Ahlström, Liv Danjoux, Josefin Olsson
Israel Palestinakonflikten är en svår situation som Folkrepubliken Kina tidigare har erbjudit
hjälp för att lösa, utan resultat. Den kinesiska staten förhåller sig neutral till konflikten och
undviker att ställa sig på en sida då vi anser detta vara lämpligast i den givna situationen. Vi

väljer därför att bistå i lösningen av konflikten men detta utan att ta parti för den ena eller det
andra sidan. Ifall andra stormakter med intresse i konflikten däremot bestämmer sig för en för
stor inblandning kommer vi inte längre stå neutrala utan värna om vår relation till Palestina.
Denna konflikt kommer inte lösas genom västs enskilda inblandning. Hela FN:s insatser och
försök att fredligt medla mellan de olika parterna är enda lösningen. Ett stabilt och fredligt
Mellanöstern skulle gynna alla och bör vara ett mål varje stat siktar på. Med anledning av
detta så kommer Folkrepubliken Kina som tidigare nämnt inte stå helt neutrala ifall
situationen kräver det.
Land: Kuba
Utskott: UNGA
Delegater: Cornelia Lindvall, Sara Richter och Ebba Kilström
Republiken Kuba ser mycket allvarligt på Israel-Palestinakonflikten, som reducerar palestiniernas
människovärde och bidrar till oenighet i världen. Palestina är idag starkt präglat av Israels ockupation,
vilket leder till inhumana förhållanden, eftersom export och import praktiskt taget upphävts helt. Med
en begränsad möjlighet till läkarvård och arbetstillfällen, omfattar konflikten en utvecklingsbroms.
Antalet bosättare på Västbanken expanderar och uppgår idag till 760 000 israeler, trots att det
inskränker folkrätten.
Sedan konfliktens inledning 1988 har Kuba stöttat Palestina, vilket är ett arbete som fortsätter än idag.
Kuba kritiserar faktumet att israeler överträder internationella lagar, och undanhåller palestinier från
sina hem. Israels handlande är starkt präglat av USA, vars betydande roll synliggörs på flertalet plan. .
Kuba ser kritiskt på faktumet att USA:s vetorätt begränsar utvecklingen. Vetorätt och suveränitet
problematiserar därmed situationen, eftersom omvärlden förblir passiv. Därför är det också
problematiskt att en stormakt har ett betydande värde i denna konflikt.
Den mest gynnsamma lösningen på konflikten är en tvåstatslösning, med anledning av att staten
värderas högt och bevaras på detta sätt. 1967:s års gränser ska gälla och vardera stat accepterar
varandra. Det innebär att Palestina ska få Västbanken och Gazaremsan. Lösningen är ur ett långsiktigt
perspektiv den mest fördelaktiga metoden, därför att den medför två folk under två territorier, som
inte tvingas leva tillsammans. Därmed minskar risken för konflikt. Republiken Kuba kräver snabb
förändring, och ni ärade delegater är en del av denna process. Att frigöra Palestina från pennalism och
göra nationen till en suverän stat gynnar inte bara Palestina, utan alla världens länder. Den enda

möjligheten till inställda fientligheter är tvåstatslösningen, då fred skapas i socialistisk atmosfär. Som
vår prominenta Fidel Castro sa: “Revolution är inte en dans på rosor, revolution är en kamp mellan
framtiden och det förflutna” och idag talar vi om ett revolutionerande beslut, gällande Palestinas
framtid.
Land: Republiken Libanon
Generalförsamlingen
Delegater: Julia Wolfe, Evelina Eryd Berlin, Clara Lindvall
Republiken Libanon känner sorg för att denna konflikt pågått länge utan lösning och uppskattar att
den tas upp i Förenta Nationernas generalförsamling. Det är på tiden att Israel står till svars för de
icke-humanitära handlingar de utövat mot de palestinska folket. Republiken Libanonbeklagar allt
mänskligt lidande som förorsakats av Israels konflikt med  den av Libanesiska regeringens erkända
staten Palestina, och i närliggande länder. Folken i dessa nationer påverkas starkt av Israels
hänsynslösa agerande.
Israel har ett flertal gånger brutit mot FN´s resolutioner och mot folkrätten, och ett övervägande antal
gånger har det inte dessa brott inte fått några konsekvenser för Israel. Republiken Libanon vill
uppmärksamma om att trots att tidigare internationella bestämmelser av landytan mellan Israel och
Palestina, har Israel utfört illegala bosättningar i strävan att ockupera Palestinskt mark. Republiken
Libanon anser att det är dags för de palestinska flyktingar som har fått lämna sitt land ska få
möjligheten åka tillbaka till deras av FNs utlovade land och som Israel har tagit orätt anspråk över.
Israel har tidigare invaderat Libanons södra område och därmed skapat  stora problem och oro i
Libanon som den libanesiska regeringen än idag jobbar hårt för att lösa. Att Israel brutit mot
resolutioner, suveränitetsprincipen och de mänskliga rättigheterna anser Libanon oacceptabelt och bör
tillrättavisas.
Land: Mexiko
Utskott: UNGA (Israel-Palestina)
Delegat: Isabelle Törnquist, Elsa Wiener, Miriam Amirell
I frågan kring Israel-Palestina konflikten uttrycker republiken Mexiko stor sorg över de
komplikationer och våldsdåd som nu sker i mellanöstern. Som ett land med stor respekt för de
mänskliga rättigheterna anser republiken Mexiko att det är bedrövligt att situationer som dessa
som kontinuerligt kräver dödsoffer får lov att uppstå.
Republiken Mexiko vill värna om att angelägenheten sköts på ett fredligt icke-våldsamt sätt med

hänsyn till båda parter inblandade. För att lyckas med att utrota konflikten krävs ett internationellt
samarbete och stora insatser från FN.
Land: Nigeria
Utskott: Abort och omskärelse, Religiösa minoriteter, Sötvatten
Delegater: Jonathan Benson, Mats Lundager, Jordan Jonsson
Förbundsrepubliken Nigeria uttrycker sin oro över Israel- Palestina konflikten som har pågått
i decennier utan slut och som har påverkat den civila befolkningen i såväl Israel som
Palestina. Terrorismen och våldet som pågått i området anser Nigeria har kränkt den
humanitära rätten och den internationella folkrätten som befolkningen innehar.
Förbundsrepubliken Nigeria erkänner Palestina som en suverän och självständig stat baserade
på 1967 års gränserna och förespråkar därför en tvåstatslösning.  Den eftertraktade och för
flera olika grupper, heliga staden Jerusalem, bör enligt Nigeria vara öppen för alla som vill
besöka den.  Förbundsrepubliken Nigeria stödjer all form utav diplomatiska
fredsförhandlingar och anser att militära insatser eventuellt skulle bidra till en upptrappad
konflikt.
Land: Demokratiska folkrepubliken Korea
Delegater: Isak Karlsson, Anna Andersson, Albin Roslund, Olof Brandt
Årets stora fråga är Israel-Palestina-konflikten. Demokratiska folkrepubliken Korea och dess högt
vördade ledare Kim Jong-Un ser stor problematik i konfliktens källa.
   Källan till konflikten, den underliggande största orsaken till hela belägenheten, såsom Demokratiska
folkrepubliken Korea ser på det, är de stora västmakternas hänsynslösa uppdelning av den brittiska
kolonin kring Jerusalem (känt som Palestina) som skedde 1945, i enlighet med Balfourdeklarationen
som ratificerades 1917 under obskyra omständigheter då Storbritannien befann sig i ett brinnande
världskrig. Balfours löften till judarna var förhastade och inte särskilt väl genomtänkta. Tjugoåtta år
senare, när ännu ett världskrig inträffat och Förintelsen ägt rum, väljer så Storbritannien med sina
kapitalistiska och imperialistiska kollegor att snabbt komma på en lösning på judefrågan, genom att
placera de i ett område som redan var fyllt med människor. Israel, såsom det ser ut idag, är en sjuttio
år gammal nödlösning som inte borde ha låtits genomföras till att börja med. Israels utropande som ett
självständigt land den 14 maj 1948 är ett tecken på västländernas och FN:s oaktsamhet och impotens,
men också en ofta oundviklig följd av postkolonialistiska omständigheter, vilka var ett faktum i
Palestina-området vid tiden för Israels utropande.

Demokratiska folkrepubliken Korea fördömer å det starkaste USA och Storbritanniens ageranden i
historien med Israel, som sträcker sig till långt före dess utformande och grundande under de
avgörande åren 1945-1948. Vi vill även uttrycka vår besvikelse och misstyckande angående deras
kolonialistiska tendenser, konsekvenserna av vilka vi ser idag i den blodiga konflikten mellan israeler
och palestinier.
Land: Pakistan
Generalförsamlingen huvudfrågan
Delegater: Linn Pehrsson, Johanna Sternskog, Emilia Siding
Islamiska republiken Pakistan stöttar och erkänner Palestina som en stat. Landet Pakistan yrkar därför
på en tvåstatslösning under förutsättningarna att Palestinas erkännande som stat ska prioriteras.
Palestina har existerat längre och därför anser Pakistan att detta är den bästa tänkbara lösning för båda
parter.
Landet Pakistan fördömer Israels agerande i konflikten längs Gazaremsan. Israels agerande bryter mot
de mänskliga rättigheterna och FN-stadgan.
Islamiska republiken Pakistan anser att detta ärende ska diskuteras och lösas på en nationell nivå
mellan parterna. Om länderna inte kan lösa problemet självmant, föreslår landet Pakistan att ett
samarbete med länderna från Mellanöstern införs för att lösa konflikten.
Land: Rwanda
Delegater: ?
Israel - Palestina konflikten
Då Rwanda själva varit utsatta för interna förföljelser är Israel - Palestina konflikten är en viktig fråga
för Rwanda och ställer sig relativt neutralt i frågan. Då Rwanda själva vet vad det innebär att lida av
förföljelse väljer Rwanda att inte ta ställning för eller emot Israel - Palestina, utan anser att det finns
möjlighet för båda att samverka.Därför har Rwanda valt att erkänna både Palestina och Israel. Rwanda
och Israel har öppen handel och början till vidare samarbeten samtidigt som Rwanda kämpar för
Palestinas erkännande. Rwanda vill genom erkännande av båda stater få slut på en långvarig konflik
och se en värld i fred.

Land: Ryssland
Ämne: Israel- Palestinakrisen
Delegat: Ivan Süssner, Jonathan Kingsley, Alexander Vallgren
*Detta positionspapper lämnades in av Rysslands delegation på Katedralskolans
FN-rollspel, år 2017.
Ryssland är av åsikten att det bästa för det ryska folket och den ryska staten är att hålla sig
neutrala i Israel- Palestinakonflikten. Ryssland har en stor judisk befolkning vilket betyder att
synen på Israel automatiskt är god, och Ryssland som stat erkänner Israel som en suverän
stat. Samtidigt har Ryssland ett stort antal muslimska invånare och Ryssland anser sig ha en
bra relation med Palestina, och erkänner även dem vara en stat. Situationen är otroligt
komplicerad, båda parterna i konflikten har begått brott och båda parterna har varit offer.
Ryssland försöker vara neutrala i konflikten, men samtidigt erkänner Ryssland att det måste
bli ett slut på denna utdragna konflikt.
Svaret på frågan kommer vara svår att hitta. Båda parter har rätten att existera, men ingen av
parterna bör få inskränka på den andres rätt att göra det. Ryssland vill se en fredlig lösning
mellan de båda staterna. Ryssland förespråkar en tvåstatslösning som skall ge stabilitet och säkerhet
till regionen. För att detta skall kunna uppnås värnar Ryssland om att Israeliska trupper skall dra sig
tillbaka och ej angripa Palestinska bosättningar. Ryssland till skillnad från många andra stater har
möjligheten att vara en neutral förhandlare i denna situationen. Tack vare bra relationer hos båda
parterna kan Ryssland etablera förhandlingar om fred som kan leda till ett slut av konflikten.
Land: Saudiarabien
Utskott: UNGA
Delegater: Adam Bolin och Simon Meden
Kungadömet Saudiarabien finner Israels agerande mot folket i Palestina omänskligt. Att
stänga in de ca 2,8 miljoner människor som är bosatta i västbanken och de ca 1,8 miljoner
människor som bor på Gaza är ett ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
Palestinas befolkning behandlas nu som i ett fängelse. Som palestinier är man av Israel
dömd till att födas in i ett stort fängelse och att leva där för alltid. Sedan behandlingen av
judar och andra minoritetsgrupper i andra världskrigets Nazityskland har världen varit
överens om att sådan fångenskap är omänsklig och oberättigad. De israeliska
bosättningarna i de palestinska områdena bryter mot internationell lag om bosättning på
ockuperade områden.

Kungadömet Saudiarabien menar att FN, med hjälp av dess medlemsländer, måste verka
för att hindra Israels omänskliga behandling av Palestina och det palestinska folket. I
nuläget är den bästa lösningen, enligt Saudiarabien, att Israel tillsammans med Palestina
ingår en tvåstatslösning. Saudiarabien menar att alla israeliska bosättare i de palestinska
områdena måste lämna de palestinska områdena.
Delegation: Republiken Senegal
Utskott: UNGA - Israel & Palestina
Delegater: Jonathan Ask, Elias Hammar
Den demokratiska republiken Senegal uttrycker sin djupaste oro för vad som sker i konflikten mellan
Israel och Palestina. Republiken Senegal ser med stort allvar på den pågående israeliska ockupationen
av Palestina.
Republiken Senegal anser att Israel agerar obarmhärtigt och inhumant när man prioriterar utökat
landområde framför fred. Situationen just nu är långt ifrån hållbar. Striderna och ockupationen har lett
till att många har fått sätta livet till måste komma till ett slut. På grund av tidigare nämnda orsaker så
stödjer Senegal en diplomatisk tvåstatslösning.
Det Palestinska folket har tvingats att leva i misär och varit beroende av humanitära bistånd. Detta är
ej en långsiktigt lösning för det palestinska folket utan de förtjänar rätten till sin egna suveränitet.
Land: Serbien
Utskott: Israel-Palestina konflikten
Delegater: Olivia Green, Ellen Andersson och Eleonora Zdravkovic
Republiken Serbien har erkänt både Israel och Palestina som två suveräna stater och anser att
konflikterna mellan dessa två måste upphöra snarast möjligt. Båda länder bryter ständigt mot
internationella författningar vilket påverkar civilbefolkningen negativt, det är i dessa
konfliktsituationer tydligt att att mänskliga rättigheterna kränks.
Den rådande situationen är väldigt instabil och förbindelserna och kommunikationen mellan Israel och
Palestina måste därför stärkas. En dialog mellan de två parterna måste ske på ett konstruktivt sätt och
för att detta ska bli möjligt måste man från båda sidor aktivt arbeta för att minska våldet, men även

internationell assistans kommer att behövas för att vägleda och understödja dialogen och bevara
freden.
Republiken Serbien yrkar för en tvåstatslösning och uppmanar de båda parterna att vara öppna för
kompromisser så att det ska bli ett, för båda parter, ett så tillfredsställande beslut som möjligt för att
säkra en långvarig fred. Delningen och rätten till det geografiska området som utgör en del av
konflikten bör vara jämnt fördelat med hänsyn till att de båda parterna har historisk rätt till
landområdet. Att endast en av parterna skulle erhålla rätten till området skulle leda till fortsatt konflikt
och man skulle kränka den andra partens rätt att existera. Republiken Serbien efterlyser och stödjer
alltså ett ökat arbete för en fredlig och varaktig lösning på konflikten.
Land: Storbritannien
Utskott: UNGA
Delegater: Alex Lundvall, Filip Bengtsson
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland bedömer att situationen och konflikten mellan
Israel och Palestina är mycket oroande där en lösning är ytterst nödvändig. Storbritannien fördömer
alla former av offensiva handlingar mot civila i staten Israel och området Palestina och förespråkar en
demokratisk inställning med fredliga medel för att lösa konflikten. Därmed rekommenderar och
uppmanar Storbritannien båda parter att ta sitt ansvar för att få våldsamheterna och dylikt att upphöra
samt att råda dem till att lösa konflikten genom diplomati och samtal.
Alla former av våldsmetoder inklusive terrorism fördöms kraftigt av Storbritannien då det strider mot
den humanitära rätten och på så vis försvinner försäkran av den internationella folkrätten. Av den
orsaken talar Storbritannien för ett arbete mot terrorismen, med syftet att upprätta och återskapa
uppslutningen av demokrati och mänskliga rättigheter i regionen. Den växande problematiken
angående människors icke tillgång till rent vatten såväl som andra
grundläggande livsförnödenheter är kritiska. Storbritannien har noterat regionens flykting- och
gränsdragningsproblem och anser att dessa problem är allvarliga och farliga för den humanitära
utvecklingen. Situationen är hotfull för framtiden och delegationen Storbritannien anser nu att det
internationella samfundet bör agera och bistå med livsförnödenheter, men även för att assistera i de
diplomatiska samtalen.
För att lösa denna komplexa och utdragna konflikt ser delegationen Storbritannien en tvåstatslösning
som ett möjligt alternativ. Verkställs detta alternativ begär Storbritannien att ett avtal skall författas

och fastslås som ska innefatta en internationell och allmän deklaration för att tydligt markera vem som
är makthavare över landområdena. Därmed kan staten Israel och området Palestina finna fred i
enlighet och regionens stridigheter kan följaktligen komma till ett slut.
Land: Republiken Sudan
Utskott: UNGA
Delegater: Louise Christell, Emma Uneram, Nelly Åkesson
Vi i republiken Sudan ser mycket allvarligt på situationen mellan Israel och Palestina. Delegationen
Sudan vill att Förenta Nationen ska verka för en rättvis landsfördelning samt ett stopp för de
massmord som sker i området. Det är tydligt att en ordning måste upprättas. Den palestinska
befolkningen lider av olagliga bosättningar på västbanken och är i militärt underläge jämfört med dess
motståndare.
Förenta Nationerna har en viktig roll att spela i att skipa rättvisa för republiken Sudans vänner i
området. Förenta Nationerna måste agera medlare i situationen för att lagar ska respekteras och
skyddas. Inte minst måste FNs medlemsländer hjälpas åt i att driva bort olagliga bosättningar som
kränker palestinskt territorium samt skydda det palestinska folket gentemot militära vapen då
Palestinierna inte har kapacitet att skydda sig själva.
Delegation: Sverige
Utskott: Huvudfrågan Israel-Palestina
Delegater: Aleksandra Porebska, Clara Hedlund, Vilma Grins.
Riksförbundet Sverige markerar ståndaktigt att Israel-Palestina konflikten är en fruktansvärd konflikt.
Konflikten har skapat alltför mycket lidande för såväl civilbefolkningen som för omvärlden. Sverige
har därför valt att erkänna staten Palestina för att stoppa våldet och uppnå en fredlig lösning.
Sverige anser att den territoriella konflikten mellan Israel och Palestina är en mycket plågsam och
infekterad konflikt då den har en väldigt lång historia. Faktum att många olika åsikter måste tas till
hänsyn och respekteras resulterar i att situationen blir väldigt problematisk.
Sverige har ett stort engagemang för innehavandet av en självständig Palestinsk stat.
Sveriges målsättning är att Palestina ska bli en stabil, sammanhängande och demokratisk stat som
lever sida vid sida med Israel i fred och säkerhet. Genom att självständighets förklara Palestina blir de

båda staterna likvärdiga vilket är nödvändigt om en tvåstatslösning ska uppnås enligt Sverige. Genom
att använda sig av diplomatiska medel och arbeta tillsammans med FN kan en tvåstatslösning
möjliggöras.
Land: Republiken Sydafrika
Utskott: Israel Palestina
Delegat/delegater: Ellinore Thelaus och Emilia Susnjevic
Republiken Sydafrika är ett multietniskt och multireligiöst land med en mycket komplicerad
och omfattande historia. Landets konstitution anses vara en av de modernaste i världen, på
grund av att den har mycket förtroende för demokrati och jämlikhet samt följer FNs allmänna
förklaring kring de mänskliga rättigheterna. Konstitutionen trädde i kraft, i samband med
demokratins införande är 1994, efter att landet länge levt under kolonisation samt en
apartheidregim. Republiken Sydafrika vädjar därför Israel att lämna de ockuperade
palestinska områdena, vilket innefattar: Västbanken, Gazaremsan och hela Jerusalem. Den
mångkulturella republiken Sydafrika kämpar för mänskliga rättigheter, och anser att Israels
verkställande av kolonialism, apartheidsystem och utländsk ockupation mot det palestinska
folket, bidrar till hot mot dessa rättigheterna. Staten Sydafrika hävdar att fred och jämlikhet är
en grundläggande rättighet för alla, och att detta enbart kan uppnås via en tvåstatslösning i
fallet med konflikten mellan Israel och Palestina. Sydafrika menar att efter att en
tvåstatslösning införts, bör palestinierna beviljas militärt skydd, i sina landområden, för att
upprätthålla freden mellan de två staterna. Det militära stödet skall stödjas av FN och se till
att freden upprätthålls i landet. Republiken Sydafrika kan tillämpas som ett föregående
exempel när det kommer till konflikten mellan Israel och Palestina eftersom att republikens
erfarenheter gällande tidigare segregation och diskriminering har lett till den demokratin och
lagar mot diskriminering, som infinner sig i landet idag.

Delegation: Sydkorea
Utskott: UNGA
Delegater: ?
Sydkorea anser att kriget mellan Palestina och Israel bör upphöra snarast. Sydkorea anser
att de krig och de gränser som finns idag blir extremt svåra att ändra på vilket gör att en
tvåstatslösning med gränserna som de är idag ger den bästa lösningen. Israel har fått kämpa

från att ha varit i underläge under väldigt många år till att komma dit de är idag. Även om
båda staterna varit provisoriska mot varandra så har det varit Palestina som startat de krig
som funnits mellan Israel och Palestina, Israel har vunnit samtliga och efter varje vunnet krig
är det en självklarhet att det landet som förlorat även förlorar mark. Då Israel tidigare har
tagit upp tvåstatslösningen som alternativ flera gånger tidigare men Palestina har vägrat
samtliga gånger leder detta Sydkorea till resonemanget att om Israel kan erbjuda en
tvåstatslösning med de gränser som idag existerar så bör Palestina godta den lösningen.
Israel är för övrigt den enda demokratin i området och som demokratiskt land så ställer sig
Sydkorea på deras sida.
Land: Republiken Sydsudan
Delegater: Nils Ekstrand, Lukas Bentzen, Max Karlsson
UNGA (huvudfrågan) Israel/Palestina
Delegationen Republiken Sydsudan värnar om en tvåstatslösning för de två länderna Israel
och Palestina. Republiken Sydsudan är djupt medveten om den osämja som Palestina och
Israel befinner sig i. Republiken Sydsudan betraktar både Palestina och Israel som suveräna
stater med grundläggande rättigheter för att bedriva sin fredsbevarande politik.
Efter att ha beaktat den nuvarande situationen i landytan i fråga anser vi att vissa insatser
för en tvåstatslösning är mer kritiska än andra. Republiken Sydsudan menar att FN borde
föreslå en ny delningsplan mellan de två staterna med villkor som de båda staterna måste
förlikas om. Genom diplomati måste båda länderna ta hänsyn och finna konsensus i den
konflikt som pågår. Republiken Sydsudan tar även hänsyn till den utsatta positionen
Palestina befinner sig och värnar för en delningsplan med realistiska mål som ger landet
tillgång till ekonomisk utveckling och tar hänsyn till religiösa minoriteter.
Republiken Sydsudan finner en djup oro angående förvecklingen i Israel och situationen
som utvecklats under de senaste decennierna. Republiken Sydsudan uppmuntrar till all mån
en diplomatisk lösning då både Israel och Palestina har utstått stort antal dödsoffer. Båda
parterna har kämpat för länge och måste finna en lösning på denna långvariga konflikt på
samma sätt som vi i Republiken Sydsudan och Republiken Sudan lyckades lösa våran
konflikt. De båda staterna måste förhandla om alternativ och förfölja dessa för att finna en
slutgiltig lösning.
Delegation: Syrien
Delegater: Milton Nilsson, Nils Landoff, Oscar Ehinger

Generalförsamlingen Israel-Palestina konflikten
Arabrepubliken Syrien har god medvetenhet om konflikten mellan Palestina och Israel.
Syrien har utkämpat tre stora krig mot Israel under 1900-talet. Utöver krigen med Syrien har Israel
tagit över Palestinsk mark utan någon känsla av moral och medmänsklighet. Judarna blev tilldelat ett
land där ett folk redan var bosatta. Den palestinska befolkningen var inte intresserade av att dela sitt
land med Judarna men gick med på det till en viss mån. Israels folk, giriga som de är, nöjde inte sig
med den yta de blev tilldelade utan ville utöka sitt territorium.
Syrien stödjer Palestina i denna konflikt på grund av våra tidigare relationer med Israel. Det som
tidigare hänt mellan Syrien och Israel är de tre stora krigen som vi utkämpat på motsatta sidor, och vi
erkänner inte Israel som en stat. Vi anser att Israel inte har obestritt territorium. För att kunna
kvalificera sig som ett självständigt land måste man effektivt behärska sitt territorium. Israels
nuvarande område är mycket omstritt och kan ifrågasättas, och därför erkänner vi inte dem som en
stat. Vi har inte ingått i några diplomatiska relationer med Israel.
Den syriska delegationen föreslår en enstatslösning där Israels befolkning får flytta sig från vad som
från början var Palestinskt territorium som kompensation för allt lidande de har åstadkommit Palestina
och dess befolkning. Palestina hade ingenting med förintelsen och förföljelsen av judar att göra och
ska därför inte bli bestraffade ytterligare med att behöva bo sida vid sida med sina fiender.
Land: Tunisien
Delegater: Klara Andersson, Alva Wallin, Elise Veljanovska.
Republiken Tunisien anser att denna konflikt mellan Israel och Palestina har intensifierats de senaste
tiotals åren och att en lösning krävs att inrättas. För mycket folk har drabbats och relationerna med
världens länder likaså. Republiken Tunisiens roll som medlare i konflikten medför att Republiken
Tunisien ser mycket allvarligt på den. Denna komplexa situation gör att det blir viktigt att tillgodose
båda parters förnödenheter. Republiken Tunisien har förståelse för båda sidor och förespråkar därför
diplomatiska förhandlingar till denna komplicerade dispyt. För tillfället ser republiken Tunisien ett
övertag från Israels sida, eftersom Israel är en stat som blivit officiellt erkänd av världens länder. Som
erkänd stat har Israel många fördelaktiga förmåner jämfört med Palestina som inte blivit erkänd som
stat av alla världens länder. Palestina ligger därför i underläge angående möjligheten till samarbete
vilket kan bidra till svårigheter i sökandet av lösningar.

Att sträva efter en harmonisk lösning där båda parter blir fullt förnöjda är en primitiv synvinkel att se
konflikten ur. Vi uppmanar de båda länderna att föra diplomatiska dialoger och vara öppna för
kompromisser för att enklare finna en lösning på konflikten. En tvåstatslösning hade varit att föredra
då det tillfredsställer båda parternas behov av en egen stat och tillför även säkerhet till sitt folk.
Utifrån ett demokratisk perspektiv anser republiken Tunisien att den bästa lösningen hade varit en
oberoende palestinsk stat för att uppnå en fredlig och rättvis utväg, som gynnar de båda parterna för
att de ska ha samma förutsättningar. Detta kan bli ett komplicerat mål att nå, men målet vi alla strävar
efter är fred.
Land = Turkiet
Utskott = UNGA
Delegat = William Agardh, Emil Lundgren och Max Brolin
Republiken Turkiet ser väldigt allvarligt på krisen mellan Israel och Palestina. Turkiet visar öppet stöd
för palestinierna i östra Jerusalem, Västbanken och Gaza med deras svårigheter att få rätt till en
Palestinsk stat. Turkiet motsätter sig inte Israels statliga existens, men värnar om det palestinska
folkets rättigheter.
Staten Israel har brutit mot genevekonventionen genom att låta sitt folk bosätta sig på ockuperad mark
som från början tillhörde det palestinska folket, i enlighet med FN:s delningsplan från 1947. Turkiet
yrkar att murarna runt gazaremsan och västbanken rivs och kräver att det palestinska folket ska erhålla
humanitära förhållanden att leva i.
Turkiet förespråkar en diplomatisk lösning i form av en tvåstatslösning. Detta är den mest effektiva
och rättvisa lösningen. Våld och krig löser inte problemet utan konflikten i Israel kan endast upphöra
om Israel stoppar sina illegala uppgörelser och börjar acceptera en tvåstatslösning. En fredlig
uppgörelse gynnar samtliga parter ekonomiskt, socialt och politiskt.
Land: Förbundsrepubliken Tyskland
Utskott: Generalförsamlingen
Delegater: Hedda Palmstierna, Ida Sahlin, Minna Åstedt
Förbundsrepubliken Tyskland anser att Israel och Palestina konflikten är ett faktum. Ett
faktum som bör prioriteras för att åstadkomma en stabil relation mellan parterna. Som följd av
de omfattande skiljaktigheterna och osämjan angående landyta riskerar konflikten mellan de

inblandade parterna att eskalera. Förbundsrepubliken Tyskland anser att de är av yttersta vikt att
genom diplomatiska medel komma fram till en tvåstatslösning för att upprätta och upprätthålla de
mänskliga rättigheterna samt den internationella rätten. Förbundsrepubliken Tyskland fördömer alla
former av våld och terrorhandlingar då de förhindrar fredliga förhandlingar och populationens
välstånd. I Förenta nationerna förespråkar Tyskland en rättvis förhandling mellan de inblandade
parterna i Mellanöstern. Förbundsrepubliken Tyskland vill understryka vikten i att ambitionen om fred
skall fungera i praktiken. Den Israeliska statens ockupation av det Palestinska territoriet genom
bosättningar bör upphöra då de begränsar möjligheten till ett fredligt utfall i form av en
tvåstatslösning. Bosättningarna bryter mot den internationella rätten och måste upphöra i alla
områden, inklusive Östra Jerusalem. Förhandlingar mellan de båda parterna bör påskyndas och
uppmuntras. Förbundsrepubliken Tyskland strävar efter en överenskommelse som varken skapar
vinnare eller förlorare.
Land: Ukraina
Utskott: Huvudfråga
Delegat: Moa Silvborg, Linnea Laudon, Marriëtta Olsson
Israel- Palestina- konflikten är en aspekt av Mellanösternkonflikten. Det är en territoriell konflikt,
mellan de israeliska och palestinska folken, som växte fram i slutet av 1800-talet på grund av idén om
en judisk stat. Båda sidorna har begått, och begår, fruktansvärda brott och båda sidorna hävdar sin rätt.
Ukraina har efter beaktning av alla konfliktens skeden, inte uttalat sig om sin ställning i konflikten
rakt ut och väljer därav ingen sida. Dock erkänner vi att vår relation med Israel är mer fördelaktig för
oss, än vår relation med Palestina i dagsläget. Vi delar en del upplevelser och kultur gemensamt med
Israel. Det finns till exempel faktorer med uppmärksamhet på den judiska historien i Ukraina som
spelar stor roll i Israelisk utbildning för den unga generationen av judar. Vi påminner även om att en
stor del av Ukrainska judar är en betydande del av Israels population. Som judar runt om hela världen,
har även ukrainska judar upplevt många trauman på grund av förintelsen. Israels relation till oss
förstärks också av det undertecknande av utrikesministrarna i respektive länder om ett icke-visum
mellan Israel och Ukraina, vilket innebär att våra medborgare fritt kan resa mellan länderna.
Vi värnar om både vår handelsrelation och vår kulturella relation med Israel. Dock anser vi inte att
konflikten ska fortgå, utan vi hoppas på ett samarbete mellan länderna för att upplösa spänningen,
eventuellt med hjälp av medlemmarna i FN.

Delegation: Uruguay
Delegater: Alice Ekstrand, Matilda Karlsson, Emilia Sturesson, Fredrik Carlsson
Israel & Palestina
Republiken Uruguay ser stor vikt i att få ett slut på den icke-humanitära konflikten mellan Israel och
Palestina. Med djup beklagan har fler än 2100 människor avlidit i konflikten, under juli och augusti
månad. Uruguay ser detta som ett stort brott mot mänskliga rättigheter. Republiken Uruguay bekräftar
på nytt att landet har erkänt Palestina samt Israel som suveräna stater. Uruguay uppmuntrar länderna
att komma fram till en fredlig resolution på konflikten där både Israel och
Palestina tillfredsställs. Dock får detta inte ske på ett sådant sätt som äventyrar med nationssäkerheten
i Israel. Republiken Uruguay stöttar både Israel och Palestinas suveränitet, men
vill inte att Palestinas gräns ska dras på ett sådant sätt som hotar existensen av staten Israel. Då
Uruguay har erkänt båda staterna självständiga vill vi se en tvåstatslösning.
Delegation: Amerikas förenta stater
Delegater: Adam Rämmal, Eric Roberts och William Linnér.
Amerikas förenta stater bejakar konflikten mellan Israel och Palestina med yttersta allvar.
Konflikten som skördat tiotusentals liv saknar än idag en lösning trots våldsyttringar, debatter samt
propositioner från FN.
Amerikas förenta stater yrkar att de till synes oändliga försöken till en tvåstatslösning motsätter sig
strävan för fred i regionen. Sedan grundandet av staten Israel har tvåstatslösningen visat sig vara högst
ineffektiv.
Därför värnar Amerikas förenta stater om ett enat Israel med två folk, under en flagga. På en historisk
grund finns det inga underlag för att Palestina skulle få upprätthållas som stat. Landytan i området har
under alla tider kontrollerats av andra nationer eller riken än det som idag betecknas som Palestina.
Därav saknar det palestinska folket belägg för att göra anspråk på det geografiska området.
Land: Bolivarianska Republiken Venezuela
Utskott: UNGA
Delegat: Isac Anconeus, Isak Blomgård, Edvin Simonsson

Bolivarianska Republiken Venezuela erkänner Palestina som stat och värnar om det palestinska
folkets suveränitet. Republiken Venezuela förstår vilken smärta det palestinska folket tvingas gå
igenom då de saknar rättigheten till en suverän stat. Dylika förbrytelser är högst oacceptabla och något
som kräver åtgärder.
Bolivarianska Republiken Venezuela ser Israel- Palestina konflikten med partiska ögon och värnar om
palestiniernas rättigheter. Republiken Venezuela anser situationen vara komplex men ej utom kontroll.
Republiken Venezuela fördömer alla typer av offensiva handlingar som den kontroversiella staten
Israel bär ansvaret för. Republiken Venezuela betraktar Israel som problemet till denna konflikt, där
Israels myndigheter bör hållas ansvariga för deras inhumana aktioner. Republiken Venezuela vill se
en omedelbar samt ett avslut som är skyndsamt av alla seriösa och systematiska kränkningar av
mänskliga rättigheter mot det heroiska palestinska folket.
Staterna Palestina och Israel bör båda behandlas jämlikt i denna internationella konflikt, där
Republiken Venezuela stödjer en tvåstatslösning. Dock endast om båda parter blir behandlade
likvärdigt samt att man ser staterna som suveräna. Republiken Venezuela vädjar om en lösning
genom dialoger och fredliga resolutioner.
Delegation: Republiken Vitryssland
Generalförsamlingen - Israel/Palestina
Delegater: Elin Jacobsson, Nefeli Tikeri
Republiken Vitryssland bekräftar på nytt erkännandet
 av Palestina. Hållande i minnet var Vitryssland en av de första vilka erkände Palestina som stat. Detta
grundat på att Palestinas befolkning är i större behov av området då dess befolkning är i omfång
större. Hela territoriet ägdes av Palestina dessförinnan konflikten påbörjades, samt Israel tog rätten att
åta sig alltmer område.
Nationen uppmärksammar att konflikten pågått synnerligen för länge. Konflikten har varit väl
övervakad av omvärlden och involverat stort antal stater. Bastanta folkmängder har gått till förlust och
hänsynslösa åtgärder har åstadkommit mellan staterna.
Republiken Vitryssland ser problematiken och anser att det är viktigt att hitta en lösning, speciellt
eftersom de själva är drabbade av egna konflikter. Republiken vill av den orsaken att det ska vara en
rättvis lösning där en tvåstatslösning ses som den ultimata lösningen. Uppdelningen ska grundas på
 FNs fördelning år 1947 eftersom Republiken anser detta vara den korrekta uppdelningen av området.

