Policypapers - utskott WHO
Utskott : Abort och kvinnlig omskärelse WHO
Land : Republiken Bolivia
Delegat : Beata Erici
Republiken Bolivia anser att abort och kvinnlig omskärelse är två ytterst viktiga frågor som
påverkar de mänskliga rättigheterna i stor omfattning. Tillhörande en världsdel där kvinnlig
könsstympning i princip aldrig sker, ingår frågan inte i en av Bolivias prioriterade problem.
Däremot är abort är ett diskutabelt ärende som Bolivia mer än gärna vill kommentera. I
helhet är Bolivia väldigt måna om de mänskliga rättigheterna och kvinnors befogenhet att
uppleva jämställdhet och respekt.
Kvinnlig omskärelse är utan tvivel oacceptabelt i Bolivia och skulle aldrig inträffa under
statens tillsyn. Omskärelsen är inhuman och bryter definitivt mot de mänskliga
rättigheterna. Som medlem av säkerhetsrådet 2016-18 vill Bolivia avskaffa all form av
kvinnlig könsstympning i syfte för att stödja de mänskliga rättigheterna och kvinnors
säkerhet. Iochmed de nya globala utvecklingsmålen som antogs 2016 har 193 länder enats
om att upphäva sedvänjan till 2030. Bolivia menar att alla länder bör signera dessa mål och
avskaffa den kvinnliga omskärelsen.
Den katolska kyrkan har släppt Bolivia, men de katolska tankar präglar fortfarande
republikens åsikter. Bolivia anser att abort bör vara olagligt, men med undantag om
individen har en dåliga ekonomisk situation, blivit utsatt för våldtäkt/incest eller om
kvinnans hälsa är i fara. Eftersom aborter sker dagligen på synnerligen livshotande metoder
vill Bolivia hjälpa till i högsta grad. Frågan är oerhört väsentlig och därför går Bolivia med
på att abort bör vara olagligt men förse sig med de ovanstående nämnda undantagen.

Land: Brasilien
Utskott: WHO
Delegat: Tora Baldvinsdottir
Brasilien ser med djup oro på den liberala inställning till abort som många länder
tillsammans med FN innehar. Brasilien menar att man bör värna om liv i första hand, då det
är en grundläggande mänsklig rättighet. Därmed bör även embryon skyddas då de har
samma rätt till liv som andra människor. Brasilien har skrivit på American Convention on
Human Rights, vilken är en konvention som beviljar rätten till liv hos mänskliga embryon
från första ögonblicket av befruktningen. Konventionen är inskriven i brasiliansk lag och
har samma juridiska status som annan lag. Samtidigt vill Brasilien värna om kvinnan och
minimera det trauma som abort medför. Brasilien avvisar på denna grund FN:s vädjan om

att landet ska se över restriktionerna kring abort. Abort i Brasilien är dock lagligt om
graviditeten medför livshotande faror för modern och vid graviditet som resultat av våldtäkt.
Vidare motsätter sig Brasilien starkt den kvinnliga könsstympning som utförs i stor
utsträckning världen över. Könsstympning medför grov inskränkning i flickors rätt till
sexuell- och reproduktiv integritet och hälsa. Brasilien sympatiserar därav med FN i frågan
gällande kvinnlig könsstympning och lägger stor vikt vid att FN ska lyckas uppnå det
globala målet 5.3 i Agendan 2030. För att detta mål ska uppnås anser Brasilien att fokus bör
läggas på att ge ökat stöd och kunskap till de områden som är främst utsatta. Ansvaret för
detta arbete bör rimligen delas upp i proportion till ländernas ekonomi och utveckling. I
länder där dessa förutsättningar är låga bör istället FN ta ett stort ansvar för arbetet likväl
medlemsländer som har bättre förutsättningar.

Delegation: Colombia
Delegat: Elin Liu
Utskott: WHO Kvinnlig omskärelse och abort
Republiken Colombias syn på frågan angående abort och kvinnlig omskärelse är att kvinnor
ska ha rättigheten till abort under tre omständigheter emedan vår lagstiftning instämmer
kvinnors rätt till abort. De tre omständigheter som gäller för att genomföra abort är om
graviditeten hotar kvinnans välmående, när fostret är allvarligt missbildat, samt när
kvinnans graviditet är resultatet av en våldtäkt eller incest.
Colombias regering är medveten om att abort ännu är en vansklighet på grund av kulturella,
religiösa och politiska omständigheter i landet.
Colombia förespråkar rätten till abort för kvinnor och är villiga att arbeta för en spridning av
kvinnors rättigheter, då vi i djup beklagan bevittnar kvinnor i somliga delar av landet som
ännu i dagsläget lider av svårigheter att få tillstånd på grund av omvärldens åsikter.
Vidare har Colombia en lagstiftning som fastställer totalt förbud mot kvinnlig omskärelse då
vi anser att det är en anskrämlig handling som kränker de mänskliga rättigheterna för
kvinnor. Colombias regering jobbar för ett mer jämställt land och har därför gjort
utbildningsinsatser om kvinnlig omskärelse så fler kvinnor ska bli medvetna om dess
avskyvärda konsekvenser.

Land: Republiken Irak

Utskott: Abort och kvinnlig omskärelse
Delegat: Ebba Thunholm
Republiken Irak är fullt medveten om situationen angående de kvinnliga rättigheterna i
landet som är mycket oroande. Detta beskyller vi på terrororganisationen Daesh som har
begått svåra och omfattande övergrepp mot våra mödrar, döttrar och systrar. Med strävan
efter att detta ska förbättras arbetar Republiken Irak beständigt för att återställa ställningen i
landet.
Dessutom är Republiken Irak djupt övertygade om att abort endast ska vara tillåtet under
vissa omständigheter. Detta är med understrykande av den heliga koranen där fostrets liv är
övervägande de personliga komplikationerna kvinnan eventuellt har.
Delegationen Irak menar avslutningsvis att problemen som uppstår kring abortfrågan och
kvinnlig omskärelse är något som bör lösas på ett internationellt plan där samtliga stater
bidrar med hjälp.
Land: Iran
Utskott: WHO
Delegat: Gabriel Axelsson E16C
Abort och kvinnlig omskärelse
Den islamiska republiken av Iran uppmärksammar och innefattar stor sorg för de
olycksbådande aborter som sker runt om i världen. Problematiken är grov och antalet
genomförda osäkra aborter uppskattas till 25 miljoner per år. Skrämmande siffror tyder
likaså på att 50 000 kvinnor mister livet till av osäkra aborter. Iran företräder inte, och
kommer aldrig företräda, stöd för opålitliga fosterfördrivningar. Mödradödlighet i samband
med abort bedömer Iran i symbios med mödramord. Likaså förkastar den islamiska
republiken av Iran det kallblodiga mordet på människans ofödda och vackra liv –
avbrytandet av havandeskap. Abort är i direkt motstånd mot Irans traditionella idé om det
mänskliga livets helighet. Endast under kritiska situationer som hotar kvinnans liv kommer
framkallat missfall vara trogna till lagen.
I FN:s resolution 48/104 Declaration on the Elimination of Violence against Women
namnges kvinnlig könsstympning som våld mot kvinnor. Iran förkastar all form av våld mot

kvinnliga könet och därav karakteriserar farliga kvinnliga könsstympningar som moraliskt
förkastliga. Den iranska regimen uppmuntrar inte till kvinnlig omskärelse eftersom det inte
är del av den muslimska tron.
Land: Israel
Utskott: WHO
Delegat: Douglas Wahlgren
Israel är ense med WHO i frågan om vad som bör göras för att hejda osäkra aborter. Israel
betraktar även att problemet är stort och att arbetet i frågan måste fortfara. Delegationen står
bakom FN:s åtgärder till förbättring samt mer sexualundervisning och fler säkra
abortkliniker
i utsatta områden.
Staten Israel har en låg andel osäkra aborter dessutom är det olagligt för läkare att utföra
aborter vid privata kliniker, detta i syfte att förebygga osäkra aborter. Aborter av anledningar
skrivna nedan täcks dessutom av den offentliga sjukvården. Angående abortfrågan finns en
stark ortodox-judisk sida som är anti-abort men majoriteten av befolkningen är för abort. I
nuläget är abort lagligt om den görs utav anledningarna skrivna nedan, abort kan beviljas i
andra fall men då krävs en ansökan med rimliga skäl.
Aborter tillföljd av ålder (minderåriga eller över 40 år), kvinna som blivit gravid under
olagliga omständigheter, incestuös relation, missbildningar eller är ett hot mot moderns
hälsa
bör beviljas av alla medlemsstater. Israel anser att detta är viktigt både ur moderns
perspektiv
men också barnets. Abort på grund av ekonomiska skäl betraktas inte skäligt av Israel.
För att garantera kvinnors hälsa vid aborter ser delegationen lämpligen att fler länder tar vid
WHO:s riktlinjer för säkra aborter. Israel vill dock inte erbjuda abort som ett försent
preventivmedel och ingreppet bör tas på största allvar.
Israel instämmer med FN i frågan om kvinnlig omskärelse. Israel ser villigt att FN lyckas
uppnå det globala målet 5.3 till 2030. Kvinnlig omskärelse är inte bara ett grymt ingrepp i
en liten flilckas liv utan också ett ingrepp följt av fruktansvärda hälsoproblem, därav är
Israel för nolltolerans mot all form av kvinnlig omskärelse.
Problemet förekommer ofta i Nordafrikanska & arabiska kulturer och det är dessa vi
rimligen ser FN rikta sitt fokus mot i frågan. För att mål 5.3 ska uppnås i Agendan 2030
anser Israel att stöd och kunskap måste fortsätta ges till utsatta områden.
Ansvaret ska delas upp i proportion till landets ekonomi och utveckling. I länder där dessa
förutsättningar är låga eller inte finns ska FN ta stort ansvar likväl ska ett medlemsland med
bättre förutsättningar ta större ansvar för problemet.

Utskott: WHO
Delegation: Republiken Italien
Delegat: Michelle Martyn
Republiken Italien förespråkar att kvinnor vid behov har rätt till att utföra en abort. 47 000
kvinnor omkommer varje år till följd av osäkra aborter och 200 miljoner flickor som lever
idag har blivit utsatta av kvinnlig omskärelse. Legaliseringen av abort år 1978, anses än idag
i Republiken Italien vara ett av de viktigaste framstegen för kvinnor i italiensk historia och
uppmanar därmed samtliga aktörer till att göra det samma.
Republiken Italien förespråkar att förbjuda kvinnlig omskärelse fullständigt och uppmanar
samtliga länder att ratificera abort. Osäkra aborter samt omskärelse av flickor kan medföra i
allvarliga konsekvenser som i värsta fall kan resultera i livshotande skador. Att miljoner
flickor och kvinnor utsätts för dessa hemska upplevelser, anser Republiken Italien är
fruktansvärt och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Detta stödjs inte av delegationen
från Republiken Italien, och därmed uppmanar landet de övriga aktörerna till att agera
omgående. Detta kommer gynna säkerheten hos kvinnor som lever under stränga
förhållanden som kan bidra till en global trygghet som många miljoner kvinnor runt om i
världen drömmer om varje dag.
Land: Kanada
Utskott: WHO (abort och kvinnlig omskärelse)
Delegat: Ellinor Hudson
Vi, Kanada, stödjer abort samt att det är ett val som den gravida kvinnan själv ska
bestämma. I Kanada har det varit lagligt med abort sedan 1988. Före 1969 var all abort
olaglig i Kanada. 1968-1969 legaliserades abort men då krävdes underskrift från läkare att
det var nödvändigt fysiskt och psykisk för kvinnans välmående. Idag har vi inga rättsliga
krav för att en abort ska genomgås och vi önskar att fler länder ska legalisera abort men
även stäva efter icke-juridiska hinder för en abort.
En smutsig kniv, ingen bedövning och fler än två miljoner flickor i åldrarna 4-11. Vi
förespråkar att kvinnlig omskärelse är ett brott och därmed ska de som utför brottet straffas.
Vi har tagit ställning genom att stifta lagar så att de som utför kvinnlig könsstympning blir
straffade. Vårt ställningstagande kan man notera genom att utgöra en del av IAC (InterAfrican Committee on traditional Practices Affecting the Health of Women and Children)
som arbetar för att avskaffa könsstympning.

Land: Kina
Utskott: WHO, HRW
Delegat: Josefin Olsson
Varje år utförs uppskattningsvis 25 miljoner osäkra aborter runt om i världen, och detta
medför enorma konsekvenser för drabbade kvinnor. Risken för dödsfall ökar i samband med
osäker abort, särskilt för kvinnor som bor i utvecklingsländer och under fattiga
omständigheter då de inte har tillgång till säker abort. WHO är angelägna om att minska
mängden osäkra aborter vilket kommer att medföra ökad chans till färre dödsfall och
förbättrad hälsa. Detta är något som Folkrepubliken Kina anser är ytterst viktigt och ställer
sig bakom. WHO har även tagit fram en handledning om vilka problem som återstår för
vårdpersonal och vilka åtgärder som behöver vidtas.
Kvinnlig omskärelse är ett allvarligt problem som uppskattas ha drabbat 200 miljoner
kvinnor och flickor runt om i världen. Brist på legitimerad personal och medicinska verktyg
medför enorma komplikationer för kvinnor och barn. Kvinnlig omskärelse medför endast
smärta och komplikationer, utan att tillföra några hälsofördelar som gynnar kvinnorna.
År 1997 införde WHO ett samarbete tillsammans med FN:s barnkommission UNICEF, för
att arbeta förebyggande mot kvinnlig omskärelse. De har fokuserat på tillföra bättre
sjukvård och informera om komplikationer och dess negativa konsekvenser som kvinnlig
omskärelse orsakar. Bättre åtgärder har vidtagits sedan dess, och Kina vill att detta arbete
fortsätter.
Land: Kongo
Utskott: WHO Abort och kvinnlig omskärelse
Delegat: Isabella Barrio
Abort är olagligt i den Demokratiska Republiken Kongo såvida det inte är för att rädda
kvinnans liv. Det har förekommit att man har utfört abort vid tillfällen där modern har varit i
ett sådant psykiskt dåligt tillstånd att barnet kan ha fått en skada men utöver det är det totalt
olagligt. Om en person skulle utföra en abort på en kvinna riskerar denne 5-10 års fängelse.
Likaså för kvinnan som frivilligt ansöker om en. Olagliga aborter sker dock ofta inom DR
Kongo vilket ofta är farligt för kvinnan.
Givetvis är detta ett problem som måste lösas. Dock så anser vi inte att det är aborten i sig
som bekymrar oss utan snarare att folk saknar den sexual undervisning och preventivmedel
som behövs för att förhindra oönskade graviditeter. Av detta skälet skulle den Demokratiska

Republiken Kongo vara ytterst tacksamma om FN och EU skulle fortsätta med att skicka
bistånd åt oss men också fokusera lite mer på skydd och utbildning kring sex.
Angående kvinnlig omskärelse SÅ förekommer det inte så ofta i Kongo. Närmare bestämt
har ca mindre än 5% av den kvinnliga befolkningen blivit utsatta för det. Vi har ingen
särskild lag som säger att vi är för kvinnlig omskärelse men vi förespråkar det inte heller.

Land: Kuba
Utskott: WHO
Delegat: Sara Richter
I republiken Kuba är abort tillåtet, till skillnad från i många andra länder i Latinamerika. Det
används som en metod för att åstadkomma en låg spädbarnsdödlighet. Kuba har 15 procent
lägre andel dödsfall som beror på medfödda missbildningar och kromosomavvikelser
jämfört med Chile. Där är abort inte är tillåtet. Det är dock viktigt att alla aborter utförs av
kompetenta läkare för att minimera riskerna för kvinnorna. WHO (World health
organization) uppskattar att det utförs 25 miljoner osäkra aborter i världen varje år. Den
siffran är absolut något som vi alla måste kämpa för så att den reduceras. Rådet har slagit
fast att kvinnor som har rätt till abort också ska utlovas en säker abort. Enade behöver vi ta
tag i problemet som råder och fastställa att alla kvinnor har rätt till abort. Framförallt när det
gäller kvinnans fysiska eller psykiska hälsa, våldtäkt, fosterskador eller sociala skäl.
Att alla har rätten att bestämma över sin egen kropp, står fastställt i de mänskliga
rättigheterna. Att bannlysa abort är som att inte låta kvinnor få ta del av sina rättigheter.
Kuba vill se en förändring på konflikten och menar att alla stater ska tillåta abort, det är en
självklarhet gällande kvinnors behörigheter. För att alla stater ska godkänna abort gäller det
att alla länder tar eget ansvar. Republiken Kuba kommer att kämpa för kvinnors rätt till
abort, tillsammans är vi starka.
Gällande kvinnlig könsstympning anser republiken Kuba att det måste få ett slut. Kvinnlig
omskärelse anses som våld mot kvinnor och alla stater bör arbeta för att hämma våldet mot
kvinnorna, det är även en skyldighet. FN har under en lång period kämpat för att förbjuda
kvinnlig omskärelse och det står beskrivet i resolution 48/104. Alla människor har rätt till
sexuell och reproduktiv hälsa. En förändring gällande lagstiftningen och förändrad attityd
kan vi tillsammans förbjuda kvinnlig könsstympning. Kenya är ett bevis på att det går att få
en förändring. En resolution om att kvinnlig omskärelse är förbjudet borde stiftas. Om man
bryter mot den lagen kommer man isåfall straffas i form av exempel sanktioner mot landet.
Det kommer i sin tur påverka landet negativt eftersom det medför en broms i utvecklingen.

Ärade FN-delegater, ni alla måste vara med i kampen mot kvinnans rätt till abort och
förbjuda kvinnlig könsstympning.

Land: Republiken Libanon
Utskott: Abort och kvinnlig omskärelse, WHO
Delegat: Clara Lindvall
Republiken Libanon har lagstadgat mot all abort och tar avstånd från olagliga och därmed
osäkra aborter. Libanon ser allvarligt på den rådande abortdebatten och har en strikt
inställning till ämnet och är därför väldigt angelägna om att lösa de problem med osäkra
aborter som existerar. Regeringen befarar en ökad toleransnivå i synen på genomförandet av
abort.
Delegationen Libanon är medvetna om att olagliga och därmed osäkra aborter förekommer i
viss utsträckning inom landets gränser, men regeringen kan försäkra att de jobbar aktivt för
att förhindra detta.
Republiken Libanon värnar om de mänskliga rättigheterna och betonar vikten av rätten till
liv även för det ofödda barnet. Därför ställer sig inte Libanons regering bakom en
legalisering av abort. Den enda möjligheten till abort för en kvinna i Libanon är om hennes
eget liv riskeras på grund av graviditeten.
I Libanon finns det inga traditioner av kvinnlig omskärelse. Republiken Libanon ställer sig
bakom FNs resolution för att utesluta kvinnlig omskärelse.
Land: Mexiko
Utskott: WHO
Delegat: Elsa Wiener
Abort
När det gäller frågan om abort har republiken Mexiko tidigare ansett att abort ska vara
olagligt att utföra under vissa omständigheter. De olagliga omständigheterna var följande:
för att bevara en kvinnas fysiska hälsa, för att bevara en kvinnas psykiska hälsa, på grund av
fosternedsättning, för ekonomiska eller sociala skäl samt om abort förfrågas av kvinnan
själv. Detta gällde 1996.

Sedan 1996 har republiken Mexiko gjort ändringar i lagen för abort. Från och med 2013 är
abort lagligt under alla omständigheter som FN nämner.
För att garantera kvinnors hälsa och undvika osäkra aborter föreslår republiken Mexiko att
alla FN:s medlemsstater samarbetar. Det krävs en internationell insats för att bekämpa
förekommandet av osäkra aborter.
Aborter som följd av våldtäktsfall, fosterskador, ekonomiska eller sociala skäl, kvinnors
fysiska eller psykiska hälsa samt livshotande situationer är fall då abort bör vara tillgängligt
oavsett land.
Kvinnlig omskärelse
För att uppnå delmål 5.3 i Agenda 2030 är republiken Mexiko för att avskaffa kvinnlig
omskärelse. Detta är en våldsam utövning och förstärker diskriminering av kvinnor, vilket
republiken Mexiko sätter sig emot. Som medlem i UNICEF åtar sig republiken Mexiko att
arbeta mot kvinnlig omskärelse samt allt våld mot kvinnor i sig.
Kvinnlig omskärelse är en utövning som republiken Mexiko anser att varje enskild
medlemsstat bör ha som ansvar att förbjuda. Kvinnlig omskärelse har inga hälsofördelar och
bidrar bara till onödiga konsekvenser, vilket varje enskild medlemsstat bör ha i åtanke.
Republiken Mexiko anser att kvinnlig omskärelse är något som bör förbjudas i alla länder i
världen. Kvinnlig omskärelse måste uppmärksammas och försäkras i syfte att flickor och
kvinnor som lever med detta blir vårdade på rätt sätt och att utövningen inte utförs i
framtiden. Detta måste säkerställas i hela världssamfundet.

Land: Nigeria
Utskott: Abort och kvinnlig omskärelse
Delegat: Jonathan Benson
Federala republiken Nigeria anser att alla har rätt till liv och att ingen, förutom om denna
har goda avsikter får bestämma ifall fostret får leva eller inte. Frågan “Kommer födseln av
detta barnet utsätta mammans liv för fara?” är det enda som står mellan lagligt och olagligt
när det kommer till abort.
Nigeria fördömer kvinnlig omskärning och anser det vara inhumant, det kränker den
internationella folkrätten, rätten till hälsa, säkerhet och integritet för individen. Det ses som
tortyr och rättigheten att leva tas bort ifall proceduren går fel.

Land: Demokratiska folkrepubliken Korea
Utskott: WHO
Delegater: Olof Brandt & Isak Karlsson
Abort
Vi i Demokratiska Folkrepubliken Korea tycker att kvinnor har rätt till abort ifall hon
kommer med en gedigen anledning. FN:s medlemsstater bör agera som Demokratiska
Folkrepubliken Korea. Abort bör vara en del av barn- och vårdavdelningen i sjukvård och
borde vara gratis. Som framfört innan så får kvinnor rätt till abort ifall en gedigen anledning
framförs. Allvarliga skäl såsom våldtäkt och fosterskador bör alla medlemsstater kunna
acceptera som godtagbara skäl för att begära abort, och bör således också erbjuda kvinnan
en säker och riskfri behandling.
Kvinnlig omskärelse
Demokratiska folkrepubliken Korea fördömer å det bestämdaste kvinnlig omskärelse och
könsstympning i alla dess former. I FN:s plan Agenda 2030, delplan 5- som behandlar
jämställdhetsmålen - står: “Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga
äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.”
Lokala aktioner i de drabbade områdena världen över krävs, genom utbildning och
handfast motstånd mot könsstympning.

Land: Pakistan
Utskott: Abort och kvinnlig omskärelse
Delegat: Emilia Siding
Islamiska republiken Pakistan yrkar på förbjudandet av fri aborträtt. Landet Pakistan
hänvisar här till koranen där det står: "…om någon dödar en människa, som inte själv har
dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses
som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall
det anses som om han hade räddat hela människosläktet…" (koranen 5:32). Staten Pakistan
anser att detta är ett ärende på nationell nivå och att man bör se till sitt eget landområde.

Landet Pakistan menar att förbjudandet av abort kan lösa många hälsoproblem. Staten anser
att abort endast borde vara tillåtet när det är fara för moderns liv för att det annars kan leda
till onödiga komplikationer. All annan orsak till abort ses som ett mord.
Islamiska republiken Pakistan fördömer all diskriminering mot kvinnor och uppmuntrar alla
stater att göra det samma. Staten Pakistan vill här hänvisa till Konventionen om avskaffande
av alla former av diskriminering av kvinnor som landet har ratificerat sig till och länge
uppehållit i landets lagar. Landet Pakistan anser att kvinnans omskärelse inte är
diskriminerande och därför vill landet lägga fram att detta ska skötas på nationell nivå.
Staten Pakistan har arbetat med dessa frågor på nationell nivå under en längre tid och anser
därför att man kan lösa det inom egna gränser. Landet vill uppmuntra andra stater att göra
det samma.

Land: Saudiarabien
Utskott: WHO
Kungadömet Saudiarabien menar att aborträtten bör begränsas och bibehållas på den nivå
som i Saudiarabien. Saudiarabien finner att kvinnlig omskärelse är ett problem som sitter
djupt i kulturen och bör arbetas bort på grund av de hälsoproblem som det medför.
Abort bör det begränsas så mycket som möjligt. Allt liv är heligt och har skapats av vår gud.
Därför är det både oetiskt och hemskt att som människa bestämma över andra nya liv.
Kungadömet Saudiarabien anser att Allah ger liv och Allah bestämmer över liv. Det är inte
människans uppgift att bestämma vilka av Allahs skapelser som får leva.
Kvinnlig omskärelse är oetiskt. Kungadömet Saudiarabien förespråkar att förhindra kvinnlig
omskärelse eftersom det medför hälsoproblem för människor, men även eftersom det inte är
människans uppgift att bestämma hur människan ska se ut. Vi är skapade av Allah, efter den
skönaste modell, och ska därför inte själva leka gud. Det är även oetiskt på grund av de
skador som medförs.
Saudiarabien vill jobba för att förbjuda kvinnlig omskärelse och begränsa abortmöjligheter
för att skydda allt heligt liv. Till detta behövs hjälp av FN och dess medlemsländer.

Delegation: Republiken Serbien
Utskott: Abort och kvinnlig omskärelse (WHO)
Delegat: Eleonora Zdravkovic

Republiken Serbiens ståndpunkt gällande jämställdhet, abort och kvinnlig omskärelse görs
gällande i föreliggande dokument. Alla statliga instanser uppmanas till att anta följande
riktlinjer.
Kvinnlig omskärelse är något Serbien starkt förbjuder, både illegalt och lagligt då det bryter
mot de mänskliga rättigheterna. Republiken Serbien anser att det är varje kvinnas rätt att
bestämma över sin egna kropp. I linje med detta anser vi att ingen äger rätten att gå in och
påverka kvinnans självbestämmande över sin kropp och så vad gäller rätten till abort. Ur
denna och ur en hälsoaspekt föreslås aborter överlag vara lagliga samt att de utförs i
kontrollerade och kvalitetssäkrade former av behörig medicinsk personal. Serbien anser
därmed att aborter ska tillåtas upp till vecka 10, därefter krävs det goda skäl för abort såsom
graviditet efter våldtäkt eller att en hälsorisk föreligger för kvinnan och/eller barnet.
Problemet berör hela världen och därmed anses det vara en internationell fråga. Världens
länder bör samarbeta med världshälsoorganisationen som stödjer mänskliga rättigheter samt
viljan att ge kvinnor lika rätt att bestämma över sin egna kropp. Serbien anser att
människorna behöver upplysas mer i dessa frågor och detta föreslår vi ska genomföras med
hjälp av olika utbildningsinsatser såsom skola och kampanjer.

Delegation: Sverige
Utskott: WHO - Abort och kvinnlig omskärelse
Delegat: Vilma Grins
Riksförbundet Sverige poängterar ståndaktigt att rätten till vård och hälsa, inkluderat sexuell
och reproduktiv hälsa, som en självklar mänsklig rättighet som under inga omständigheter
får inskränkas. Sverige anser att alla flickor och kvinnor har rätten att själva få bestämma
över sin egen kropp och tillhörande ingrepp.
Sverige är ytterst angelägna om att omedelbart eliminera den fruktansvärda sedvänjan,
kvinnlig omskärelse som praktiseras över hela världen. Frågan behandlar inte enbart de
långsiktiga fysiska och mentala komplikationerna detta medför, utan även det faktum att det
inskränker de kvinnliga rättigheterna.
Delegationen Sverige betonar att fri abort är en livsviktig och självklar rättighet oberoende
av situation. Det faktum att aborter alltid har och kommer genomföras, vare sig det är
illegalt eller legalt, går inte att bortse från. De risker illegala och oprofessionellt utförda
abortingrepp medför, är oacceptabelt för ett civiliserat samhälle. Sverige markerar bestämt
att religion inte är ett argument för inskränkning av fri abort utan enbart handlar om

kvinnors rättigheter. En kvinnas rätt att själv få bestämma över sin egen kropp bör inte vara
förhandlingsbar.
Sverige understryker att rätten att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion är
grundläggande för alla kvinnor, detta får inte begränsas!

Utskott: WHO
Delegationen Republiken Sydsudan
Delegat: Max Karlsson
Delegationen Republiken Sydsudan förbjuder kvinnor att göra abort till följd av de
hälsorisker och de etiska värderingar i vårat land. Republiken Sydsudan har inte den
medicinska kapaciteten att ge varje enskild kvinna ett säkert alternativ för abort. Genom att
ge tillstånd för abort så utsätts kvinnor för en betydande risk skador som vi vill motverka till
högsta grad. De metoder som används för abort i utsatta områden vedervågar att moderns
och barnets liv hamnar i fördärv och utsätts för lidande. Om abort beviljas så leder det här
till att fler osäkra aborter utförs. När det finns kapacitet för att utföra abort i Republiken
Sydsudan så finns det utrymme för att beslut ska tas om legalisering på en hel nivå.
Republiken Sydsudan stödjer bara abort om moderns liv är i fysisk fara och abort är den
enda utvägen. Republiken Sydsudan vill också värna om allas rätt till att leva. Genom att
bevilja abort inskränker Republiken Sydsudan på denna frihet. Abort är ett direkt motstånd
till varje människas rätt till liv.
Kvinnlig omskärelse är ett rådande problem i Afrika något Republiken Sydsudan ser som ett
djupt problem. Vi främjar för allas människor rätt till bättre hälsa och välmående. Kvinnlig
omskärelse bidrar till både hälsorisker för kvinnor men också för psykologiska problem.
Därför finner Republiken Sydsudan det väldigt viktigt att hårdare restriktioner måste
beslutas inom FN för att motverka detta problem. Kvinnor har redan en väldigt utsatt
position i samhället och omskärning understödjer till att det här problemet växer. Vi vädjar
om att tydliga direktiv måste tas för minska detta problemet. Republiken Sydsudan ser det
här problemet som något som inte berör oss utan också stora delar av Afrika. En lösning
hade varit utsända information om konsekvenser runt om till alla människor i utsatta
områden för att på så sätt minska problemet. Republiken Sydsudan befrämjar aktioner som
WHO utför med syftet att motverka omskärelse.

Land:Turkiet
Utskott:WHO
Delegat:Emil Lundgren
Republiken Turkiet ser mycket allvarligt på frågan om abort. Kvinnor ska, utan några
omständigheter, få tillgång till en säker och klinisk abort innan vecka 10 på graviditeten.
Däremot fördömer vi abort efter vecka 10 då vi kvalificerar detta som homicidium samt ett
hot mot landets befolkningstillväxt.
Turkiet åberopar även till suveränitetsprincipen och anser att nationerna själva bäst känner
till deras sociala, ekonomiska och politiska situation och därmed själva vet hur situationen
angående abort ska hanteras. FN bör respektera detta och inte ta beslut som inskränker på
suveränitetsprincipen.
Turkiet vill visa vår modernitet genom att ställa oss mot kvinnlig omskärelse. Vi tar del och
arbetar dagligen med att uppnå de globala mål som satts upp. Kvinnlig omskärelse är en
ritual som inte kan kopplas till religion och religiösa sammanhang och bör därför förbjudas.
Vi ställer oss därför bakom delmål 5.3 när det gäller att avskaffa kvinnlig könsstympning
eftersom det är en fundamental förutsättning för ett jämställt och hållbart samhälle.

Delegation: Förbundsrepubliken Tyskland
Delegat: Hedda Palmstierna
Utskott: WHO
Förbundsrepubliken Tyskland anser att det är av högsta prioritet att aktivt arbeta för
kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Ett av de vanligaste hälsoproblemen för kvinnor i
låg- och medelinkomstländer är sexuell och reproduktiv ohälsa. Osäker abort samt skadliga
sedvänjor, såsom kvinnlig omskärelse, kan medföra livsfara för kvinnor. Abort skall vara ett
tillgängligt medel i samtliga medlemsstater för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna.
Förbundsrepubliken Tyskland ställer sig bakom mål 5 i Agenda 2030 samt uppmärksammar
vikten i att delmål 5.3 om avskaffandet av kvinnlig omskärelse förverkligas. För att skydda
kvinnors hälsa bör vidare åtgärder tas med hänsyn till foster, kultur samt religion.
Förbundsrepubliken Tyskland värnar om internationellt samarbete för att kunna få ett
gynnsamt avslut på problematiken kring kvinnlig omskärelse och osäkra aborter. Detta för
att säkerställa de mänskliga rättigheterna för kvinnor. Arbetet för främjandet av kvinnors
sexuella och reproduktiva hälsa bör utföras på nationell samt internationell plan. Ett
samarbete bör vara gemytligt och främja kvinnliga rättigheter och jämställdhet.

Utskott: WHO
Delegat: Linnea Laudon
Land: Ukraina
Det har visat sig att genom att förbjuda aborter, så skadas kvinnor då de i stället får
genomgå osäkra och farliga metoder. De har då ingen rätt att söka hjälp om något går fel.
1990 gjordes 109 aborter per 1000 kvinnor, medan det redan 1996 sjönk till 57,2 aborter per
1000 kvinnor. 2007 låg siffran på 27,5. Vi strävar efter att vårt land ska kunna erbjuda den
bästa medicinska och sociala hjälpen vi kan, för att tillförsäkra kvinnors säkerhet. Därför
tillåter vi aborter på förfrågan, oavsett om det är ekonomiska, sociala, psykiska, fysiska
anledningar, om fostret har skador eller om graviditeten orsakats av övergrepp eller incest.
Vi arbetar även för att öka medvetenheten och för tillgång till preventivmedel i Ukraina, och
på grund av detta har mängden aborter i Ukraina minskat genom åren.
Vi bekymrar oss även över kvinnlig omskärelse. Idag uppskattas cirka 200 miljoner kvinnor
och flickor ha undergått någon form av genital omskärelse. Vi vill uppmana alla medlemmar
i FN att tillsammans arbeta för att utbilda och förhindra omskärelse i de länder där det är
tillåtet.
Land: Uruguay
Utskott: WHO
Delegat: Emilia Sturesson
Uruguay är för abort vilket bevisades då vi gjorde abort lagligt år 2012. Vi var dessutom det
första sydamerikanska landet som legaliserade abort. Dock finns det krav på att kvinnan i
fråga måste gå till en kommission bestående av läkare och socialarbetare där hon är tvungen
att förklara varför hon vill göra abort. Hon ska även bli informerad om risker samt ge
förslag på andra alternativ, exempelvis adoption. Sedan ska det gå fem dagar innan aborten
genomförs.

Republiken Uruguay anser att kvinnlig omskärelse är ett grovt brott och att det ska stoppas.
Därför är det förbjudet. FN arbetar för att göra kvinnlig omskärelse olagligt världen över
och detta håller vi självklart med om.

Alla länder bör tillåta abort eftersom det är en del av de mänskliga rättigheterna som vi
anser vara väldigt centrala. Alla människor ska få bestämma över sin egna kropp och därför
är abort en självklarhet. Kvinnor ska oavsett skäl ha möjlighet att genomföra en abort upp
till 12 veckor in i graviditeten. Därför strävar vi efter en framtid där abort är lagligt och
kvinnlig omskärelse olagligt runt om i världen. Aborten ska stöttas av professionella läkare
och vi tycker att det är viktigt att kvinnan ska få rådgivning av experter innan aborten
genomförs.

Land: USA
Utskott: WHO
Delegat: William Linnér

Amerikas förenta stater betraktar kvinnlig omskärelse som en riskabel process som kan
innebära hälsoproblem. Dilemmat förekommer huvudsakligen i Afrika och arabvärlden
varest barn av det kvinnliga könet, mellan åldrarna fyra till elva år, utan konsensus blir
utsatta för en vansklig process gällande könsstympning. Trots Amerikas förenta staters
antipati mot kvinnlig könsstympning förbjuds inte processen inrikes om kvinnan i fråga är
av den myndiga åldern 18 år gammal eller över. Övriga lagar kan emellertid straffa den som
utför processen utan samtycke av kvinnan.
Amerikas förenta staters utrikesdepartement arrangerade tillsammans med ytterligare
myndigheter, inklusive kvinnorättsgrupper, ett möte benämnt ‘’US Girl Summit’’ med målet
att ta fram en åtgärdsplan mot könsstympning. En betydelsefull milstolpe i kampen mot
könsstympning.
Amerikas förenta stater är en nation grundad på frihet. Därav skall samtliga medborgare ges
möjligheten att genomföra abort vid behov. Å andra sidan kolliderar detta med vardera stats
egenmakt. Friheten till abort måste kvarstå, emellertid måste samtliga staters egna åsikt i
sakfrågan även tas till hänsyn. På så vis är restriktioner gällande abort tillåtet att verkställa
inom varje individuell stat.

Land: Bolivarianska Republiken Venezuela
Utskott: WHO
Delegat: Edvin Simonsson
Bolivarianska Republiken Venezuela vädjar om alla kvinnor och anser att abort är en
självklarhet för en kvinna, samt en rättighet i en demokrati. Med Republiken Venezuelas nya

socialistiska, demokratiskt tillsatta konstitutionsutskott, har lagen ändrats till det bättre för
kvinnan. Nu kan kvinnan be om abort i upp till tre månader in i graviditeten.
Bolivarianska Republiken Venezuela visar sympati åt de kvinnor som tvingas sökas till den
farliga och opålitliga svarta marknaden då en abort för de är den enda utvägen. Varje år
genomförs 25 miljoner osäkra aborter, där 47 000 kvinnor dör till följd av osäkra och
illegala aborter. Detta är en siffra som måste reduceras.
Forcerad könsstympning på kvinnors kön är inhumant och går emot de mänskliga
rättigheterna samt barnkonventionens artiklar 24 och 37, där artikel 24 konstaterar att
traditionella sedvänjor som är skadliga för barnets hälsa ska avskaffas, medan artikel 37
konstaterar att inget barn får utsättas för tortyr eller någon annan grym behandling. Varje år
blir 2 miljoner flickor i åldrarna 4-11 år könsstympade. Redskapen som används är
ohälsosamma och operationer utförs utan bedövning. Republiken Venezuela ställer sig inte
bakom de stater som utför dessa aktioner, men vill ändå framföra att alla stater är suveräna
och därmed har dessa stater ett ultimatum i hur de ska styra sitt land.
Bolivarianska Republiken Venezuela är en social-feministisk stat, och skall förbli en sådan.

