Policypapers Sydsudan
Land: Egypten
Utskott: SPECPOL 2 (Sydsudan)
Delegat: Emma Olsson
Delegationen Egypten förkastar den nuvarande situationen i republiken Sydsudan. Den
ekonomiska, kulturella och humanitära krisen är ett faktum som bör tas i stort beaktande och
ska behandlas med allvarlighet. 6 miljoner människor lider i dagens läge av mat- och
vattenbrist och sedan 2013 har runt 2,3 miljoner invånare tvingats lämna sina hem. Staten
Egypten känner stor solidaritet med våra bröders lidande i Sydsudan.
Som stolt medlem i Afrikanska unionen hänvisar delegationen Egypten till principerna
angående bevarandet av fred och att vanstyre skall stävjas. Detta ska ske genom diplomatiska
överenskommelser där mellanstatliga organisationer såsom FN, samt grannländer bör vara
delaktiga i förhandlingarna. Ett arbete för att stabilisera och stärka statens regering är
väsentligt för att landets ekonomiska, politiska och humanitära svårigheter ska åtgärdas.
Delegationen Egypten stödjer alla nationella, regionala samt internationella ansträngningar
för att uppnå en snar lösning av de förhärskande svårigheterna. De inblandade parterna,
grannländer samt FN uppmanas till att göra insatser för att motarbeta den kritiska situationen
som råder.
Land: Etiopien
Utskott: SPECPOL 2
Delegat: Hind Johnsson
Republiken Etiopien ser mycket allvarligt på den rådande konflikten i norra samt södra
Sudan. Konflikten har pågått sedan 1995 och pågår än idag. Sydsudan och Sudan en
federation, federationen blev ogynnsam och upphörde.

Konflikten grundar sig främst i efterfrågan av oljetillgångar och landsgränser. Detta har utlöst
våld och indrag av flera parter. FN som aktör arbetar starkt för att lösa konflikten, och har
därför skickat fredsstyrkor för att skapa en trygghet i området.
Etiopien gränsar geografiskt till konflikten och vi anser att oroligheterna sprider sig i
området, vilket oroar oss då migrationen till utomstående länder ökar. Konsekvenserna blir
belastningar på Etiopiens ekonomi, samt en ökad befolkningsmängd och en generellt
försämrad levnadsstandard. Etiopien har även drabbats av svältkatastrofen som pågår kring
länderna, vilket minskar våra möjligheter att stödja den kritiska situationen. Detta är något
Etiopien som land inte ser som hållbart
Tidigare har området förlagts i två egna självständiga stater, Sudan och Sydsudan. Denna
åtgärd gjordes för att neutralisera och dämpa konflikten. Däremot återstår många tvister som
upprätthåller den spända relation staterna mellan.
Vi hävdar att konflikten med hjälp av diplomatiska kompromisser bör åstadkomma ett
fredligt avtal där konflikten och oroskänslan i området ska bli en del av det förflutna.
Etiopiens delegation bedömer även att FNs agerande i konflikten är ett stort steg på vägen, då
fredsstyrkan reducerar oroskänslorna hos befolkningen.
Land: Indien
Utskott: Sydsudan
Delegat: Wilma Markholm
Republiken Indien känner en stor sympati för den situation som nu uppstått i Sydsudan.
Med beklagan och djupt medvetna om den fattigdom, hungersnöd, förföljelser,
användning av barnsoldater, de cirka 3 miljoner människorna på flykt och att
civilbefolkningen drabbas av död, övergrepp och våldtäkter anser vi att detta behöver
uppmärksammas och lösas. Under lång tid har befolkningen levt under extrema
förhållande och därför bekymrar konflikten oss.

Efter att Indien beaktat situationen i Sydsudan anser vi att detta nyblivna land har
förutsättningar för att utvecklas till ett bra och stabilt land, dock ser vi också flera
hinder som tvingar befolkningen att fokusera på helt andra saker än infrastruktur, ett
välmående samhälle m.m. Därför har vi en strävan om att se fred i landet och hoppas på
att se en hållbar och växande stat med en bevarad suveränitet inom snar framtid.
Vi är öppna för samarbete och vill stödja Sydsudan men även andra länder som vill se en
lång och hållbar stabilitet i området. Vi hoppas på att se en lösning inom konflikten
snarast. Med förtroende för landet hoppas vi på att den inhemska befolkningen får säga
sitt och att genom vänskapliga förhandlingar kunna få se en lösning då frihet och
rättvisa prioriteras. Vi vill vägleda att konkreta lösningar skall utarbetas mellan
parterna och målet med lösningar är att säkerhetsställa och bejaka suveräniteten i
landet.
Land: Jordanien
Utskott: SPECPOL 2
Delegat: Elin Wickman
Den politiska konflikten i Sydsudan som senare har kommit att bli en etnisk konflikt är ett
rådande problem i regionen och drabbar hela befolkningen. Svält råder i stora delar landet
och en tredjedel av befolkningen är på flykt. Ledarna i landet har tappat kontrollen över
konflikten och den är nu svår att stoppa då civilbefolkningen tagit det i sina egna händer.
FN har sedan tidigare placerat fredsbevarande trupper runt om i landet och även infört
ekonomiska sanktioner mot de ansvariga, utan några tecken på att statusen förbättrats i
landet.
Jordanien anser att FN måste fortsätta ingripa och använda sig av “The Right To Protect”
(R2P). Att ingripa i denna situation och förbise suveränitetsprincipen är vital och bör ha
gjorts till större utsträckning tidigare då befolkningen inte lever i säkerhet. Om det är ställt
bortom tvivel att Sydsudan inte klarar av ansvaret att ta hand om sina invånare har FN
skyldighet att agera, och Jordanien anser att detta bör ske omgående.

Specpol 2 Sydsudan
Land: Demokratiska Republiken Kongo
Delegat: Daria Zemliak
Vi hjälper flyktingar från Sydsudan genom samarbete med FN:s livsmedels- och
jordbruksorganisation (FAO) för att förbättra våra levnadsvillkor, öka den gemensamma
kapaciteten hos våra samhällen att försörja och försäkra sig om våra livsmedelssäkerhet.
Dessutom så får sydsudanska flyktingar söka asyl hos oss. Även om vi är ett fattigt land som
knappt kan försörja våra egna invånare får vi in de sydsudanesiska flyktingar i Kongo. Vi har
även begått ett samarbetsavtal med Sydsudan som inleddes i Juba där Kongo och DR
Sydsudan undertecknade en kommuniké som ska kartlägga vägen mot konsoliderade
relationer.
MONUSCO - heter FN: s fredsbevarande uppdrag i Demokratiska republiken Kongo
gällande konflikten i SydSudan. UNHCR Förenta nationernas flyktingkommissariat  ger
också en livräddande nödhjälp och hjälper oss med att få in flyktingar från Sydsudan, också
tillhandahåller bistånd till dessa flyktingar.
Men beklagligtvis är Sydsudans flyktingsläge kraftigt underfinansierad vilket påverkar
tillhandahållandet av alla grundläggande tjänster. Ett stort antal flyktingar är värd i överfulla
transita hangarer i flera månader på grund av bristen på skydd och byggmaterial och lider av
brist på vatten och sanitära anläggningar samt utbildning och hälsovård.
Kriget som sker i Sydsudan är fruktansvärt och därför försöker vi hjälpa så mycket vi kan, vi
får till och med stöd från FN. Sydsudan ligger nära Kongo och därför är vi alltid beredda att
ta in människor som lider under inbördeskriget i Sydsudan.
Land: Kuba
Utskott: SPECPOL2
Delegat: Cornelia Lindvall

Republiken Kuba ser allvarligt på konflikten i Sydsudan som inte bara bidrar till politisk instabilitet,
utan även till dispyt mellan etniska grupper. Det formar en svag nationell identitet. Konflikten
inleddes 2013 och var till en början som störst mellan regeringen och oppositionen. Idag genomsyras
Sydsudan främst av en etnisk konflikt som delvis är politiskt förankrad, vilket bidrar till inhumana
förhållanden. Faktumet att hundratals civila flyr, människor berövas livet och att svälten förvärras,
tyder på att snabb förändring krävs. Detta är något Republiken Kuba förespråkar i socialistiskt fredlig
anda.
Kuba menar att motståndsrörelser vars mål är att haverera statsstyrelsen, bidrar till en disharmoni,
vilket försämrar landets välstånd. På så vis har regimen också förlorat kontroll, vilket problematiserar
situationen. Det är med stor sannolikhet en medverkande kraft i statens oacceptabla beteende
gentemot civilbefolkningen.  Detta kan även vara en anledning till att Sydsudan är ett av världens
minst utvecklade länder, där det råder brist på skolor, sjukvård och infrastruktur.
Vi har efter snart 4 års tid inte funnit en lösning, vilket delvis beror på den passiva sits FN befinner sig
i. Därför anbefaller Republiken Kuba att fokusera på omkringliggande faktorer, som på längre sikt
kommer att förbättra livsvillkor och det politiska samt rättsliga systemet. För att uppnå fred och
minska civilbefolkningens lidande, bör lösningen därför fokusera på att stärka staten. Detta ska göras
genom att utveckla politiska och rättsliga institutioner. Till följd därav kan landets statsskick och
politiska organisation förbättras. Därmed etableras domstolar, vilket utvecklar den mycket bristfälliga
rättssäkerheten. En förstärkt stat gynnar samtliga aktörer, eftersom egendom innehas gemensamt och
kan därför fördelas jämt ut mellan befolkningen. En stärkt stat kan med andra ord vara en alternativ
lösning till minskad svält och minskat lidande. Detta är ett arbete Kuba bistår och kan vara ett
efterföljansvärt exempel på.
För att utföra detta behöver Sydsudan vägledning av FN. Kuba menar att en väl tilltagen satsning på
FN:s fredsbevarande styrkor och stöttande från omvärlden genom bistånd, kan förstärka statens
kompetens. På så vis kan också brutalitet och hårdhänt behandling utrotas. Republiken Kuba vill
därutöver framhäva Kinas medlingsarbete mellan Sydsudan och Sudan. Kuba menar att det är på
liknande vis som inbördeskriget i Sydsudan bör behandlas.
Som ett av den tredje världens förebilder för socialpolitik, vill Republiken Kuba lägga allt sitt ihärdiga
bemödande för att hjälpa Sydsudan, genom en satsning på ett ökat välstånd. Kuba vill stödja
utvecklingsarbetet genom att skicka bistånd till landet. Detta ska ske i form av tjänster såsom lärare
och läkare, då Kubas egen ekonomi är instabil. En förbättrad läs - och skrivkunnighet kan på lång sikt

lösa problemet, eftersom fler yrken på så vis genereras, vilket i sin tur kan förbättra sjukvård och
grundläggande uppbyggnad. Därmed minskar också risken för konflikter, med anledning av ett
humanare samhälle.
Kuba följer Sydsudans utvecklingsarbete och menar på att inget går vägen utan internationella
samarbeten. Sydsudan behöver oss, medan vi behöver ett fredlig Sydsudan. Följaktligen, kan en
lösning kan ta oss ett steg närmare världsfreden.

Land: Nederländerna
Utskott: SPECPOL 2
Delegat:
Nederländerna har med djup beklagande sett konflikten i Sydsudan uppstå och eskalerar?. Fullt
medvetna om den aktuella situationen i landet anser nationen Nederländerna att FN bör arbeta för ett
säkrare klimat i Sydsudan då vi är oroliga över situationen. Då Nederländerna och Sydsudan har ett
samarbete som går långt tillbaka i tiden står vi därför i denna fråga på Sydsudans sida. Vi är djupt
övertygade om att situationen på bästa sätt kommer att lösas genom att stärka säkerheten i landet.
Således är vår önskan till FN att jobba med just detta och därefter hjälpa utvecklingen i landet. Detta
kan FN åstadkomma genom fredsbevarande insatser i landet. Fullbordande av denna önskning
kommer uppskattas enormt från Nederländerna då Sydsudan är en viktigt samarbetspartner får oss.
För att lösa den flyktingkris som uppstått vill Nederländerna att de länder i närområdet ska dela
ansvaret sinsemellan rättvist. Vår förhoppning är att människorna på flykt undan kriget  ska kunna
återvända till sitt land när fred har slutits med hjälp av FN. 

Land: Storbritannien
Utskott: SPECPOL 2
Delegat: Alex Lundvall
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland är djupt oroade över den pågående
konflikten i Sydsudan som sedan självständighetsförklaringen 2011 har krävt tiotusentals

människoliv och satt drygt 3 miljoner människor på flykt. Storbritannien har observerat och
noterat maktkampen mellan landets två främsta ledare vars agerande har försatt landet i en
politisk- och etnisk konflikt och delegationen anser nu att denna kontrovers kan leda till en
humanitär katastrof om det fortgå.
Storbritannien anser att det är viktigt att bryta och stoppa den pågående maktkampen i
Sydsudan med intentionen att i enlighet ena, samt återinföra stabiliteten och freden i landet
genom diplomatiska medel. Efter FN:s uttalande om att det finns risk för folkmord, likaså
andra företeelser i Sydsudan som träder mot den internationella folkrätten anser delegationen
Storbritannien att FN:s säkerhetsråd (UNSC) bör rösta igenom ett vapenembargo i Sydsudan.
Genom ett sådant beslut kan det bli möjligt att avlägsna dem rebelliska rörelserna såväl som
andra illegala verksamheter, vilket i sin tur stoppar landets våldsamheter då inflödet av vapen
och andra krigsmateriel försvinner.
Storbritannien vill påstå att FN bör förstärka och expandera sina fredsbevarande styrkor i
landet, med ett förebyggande syfte som gäller för att skydda civilbefolkningen i enlighet med
skyldighet att skydda principen (R2P).
Delegationen Storbritannien har under det senaste året observerat dem drygt 16 000
tvångsrekryterade barnen som anslutit sig till väpnade- och paramilitära styrkor i Sydsudan.
Storbritannien fördömer alla former av rekrytering av barnsoldater och anser att dessa
handlingar är helt oacceptabla och icke försvarbara. Av den orsaken ser delegationen att
användandet likaså rekryteringen av barnsoldater i Sydsudan skall avslås helt då det träder
mot barns rättigheter och flertal konventioner.

Land: Republiken Sudan
Utskott: Specpol 2 Sydsudan
Delegat: Nelly Åkesson
Inbördeskonflikten som drabbar delegationen Sudans brödrar och systrar i delegationen
Sydsudan måste få ett slut. Etnicitet och religion splittrar vårt grannland och det smärtar oss i
Sudan något oerhört att se på när detta sker. Delegationen Sydsudan får en allt mer ökad

militarisering av civilbefolkningen vilket är en ytterst otrevlig konsekvens av inbördeskriget
som medför stora svårigheter för regeringen att bedriva politik för ett bättre land.
Delegationen Sudan uppmanar samtliga medlemmar i Förenta Nationerna att prioritera frågan
om Sydsudan högt. FN behöver finnas på plats i Sydsudan för de män, kvinnor och barn som
ofrivilligt fallit offer för inbördeskrigets tyranni. Vi behöver tillsammans arbeta med
humanitära samt militära styrkor för att Sydsudan ska kunna bli en nation med ett fungerande
styre och med en befolkning som lever ett drägligt liv.

Delegation: Sverige
Utskott: SPECPOL 2 - Sydsudan
Delegat: Clara Hedlund
Riksförbundet Sverige uttrycker en stor oro över den pågående konflikten i Sydsudan. Sedan
2011 då Republiken Sydsudan blev erkänt självständigt har det skett splittringar inom
befrielserörelsen vilket resulterade i ett inbördeskrig i Sydsudan 2013. Sverige framför en
stor oro över våldet mellan de olika etniska grupperna i samhället. En fallande
samhällssituation har lett till att en  tredjedel av landets befolkning har tvingats fly för sin
säkerhet. Även den extrema fattigdomen och hungersnöden som rådet i landet bidrar även de
till en en ökad oro och är problem som Sverige ser allvarligt på.
Sverige ser väldigt allvarligt på situationen och är övertygade om att det måste ske en ändring
eftersom det är människors liv som står på spel. Delegationen vill se en lösning genom
diplomatiska medel såsom sanktioner. Sverige ska även fortsätta att ge bistånd för de
humanitära katastroferna som till exempel den fruktansvärda svälten som som råder i landet.
Sverige uppmanar de båda parterna att lägga ner sina vapen och följa de fredsbevarande
trupperna som finns på plats.

Land: Sydsudan
Delegat: Nils Ekstrand

Utskott: SPECPOL 2
Fråga rörande: Situationen i Sydsudan
Delegationen Sydsudan betraktar situationen i Sydsudan som krisartad. I grunden handlar
konflikten om politisk makt mellan president och vice president, men situationen har tyvärr
övergått till mer av en etnisk konflikt vid senare år. Konflikten, som började 2013 har lett till
svält, etnisk förföljelse, landsflykt och oro inom landet.

Delegationen Sydsudan, Dinkorna i Sydsudan, tänker inte låta regeringsoppositionen trampa
på deras heder och neka dem den respekten som de förtjänar. Sydsudans president, Salva Kiir
Mayardit försökte skapa fred mellan de olika grupperna inom landet genom att sammarbeta
med Riek Machar, en Nuer. När Salva Kiir senare insåg att Riek Machar planerade att störta
regeringen gjorde han det rätta genom omedelbar avskedning av Riek Machar. De konflikter
som sedan har präglat landet under senaste åren var aldrig Sydsudans avsikt.

Delegationen Sydsudan kommer göra allt i sin makt för att få tillbaka Sydsudan till det
vackra och fridfulla landet som det var innan inbördeskriget bröt ut. Åtgärder kommer dock
först tas då oppositionen kapitulerat och visat den respekt som President, Salva Kiir, förtjänar.

Sydsudans suveränitet och heder är allt de har i nuläget. De är beroende av sanktioner och
andra externa hjälpmedel för tillfället, men mistro ej detta som en anledning till nedvärdering
eller förminskning. Sydsudan kräver att de blir behandlade med minst lika mycket respekt om
inte mer än vilket annat land. Sydsudan kräver sammanfattningsvis att alla länder,
organisationer och Unioner håller sig utanför deras inre konflikter och respekterar deras inre
angelägenheter med noll undantag. Den minsta inskränkning av dessa krav kommer resultera
i att Sydsudan inte har något annat val än att vidta de åtgärder som de ser lämpliga.

Delegation: Republiken Vitryssland
Utskott: SPECPOL 2 - Sydsudan
Delegater: Nefeli Tikeri

Republiken Vitryssland anser med största oro att staten Sydsudan lider av den värsta
humanitära krisen i modern tid och bör omedelbart uppmärksammas ytterligare. Nationen
Vitryssland betraktar att staten Sydsudan är i stort behov av bistånd och
nationen är djupt medvetna om den hungersnöd samt svält vilket pågår i staten.
Staten Vitryssland uppmärksammar att Sydsudan har ofantlig problematik med inbördeskrig i
staten, av den orsaken att oskyldiga civila är riktade på grund av deras etnicitet. Konflikten
har inte varit uppmärksammad och blivit en konflikt i skuggan av omvärldens konflikter trots
den monstruösa flyktingkrisen som försiggår.
Republiken Vitryssland ser problematiken och anser att det är viktigt att hitta en lösning.Det
finns förståelse under dessa förhållande då Republiken Vitryssland med egna interna
konflikter föreslagit att en bör fokusera på en diplomatisk lösning. Det här är en politisk kris
som kräver en fredlig, politisk lösning med högsta beredskap på att samarbeta.

