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Utskott: UNSC 
Delegation: Belgien  
Delegat: Isak Thuresson 
 
Konungariket Belgien ser mycket allvarligt på de krigsförbrytelser som pågår i Syrien och 

Irak. Efter att ha granskat utvecklingen den senaste tiden är vi oroliga över utvecklingen och 

befarar att det kan förvärras om inte åtgärder vidtas. Vi är medvetna om att konflikten är 

svårlöst, men vi föreslår att rådets medlemmar ökar ansträngningen för att skydda 

civilbefolkningen i Syrien och Irak.  

 
Genom vårt deltagande i NATO:s militära insatser i de två länderna har vi fått en god insikt i 

de krigsförbrytelser som pågår.  HRW:s rapporter har också visat att den humanitära 

situationen i Syrien och Irak är djupt oroande. Staternas stabilitet plågas av radikala 

islamistiska terroristgrupper vilket komplicerar arbetet med att skydda civilbefolkningen från 

krigsförbrytelser. Vi vill särskilt uppmärksamma civilbefolkningens lidande och sätta stopp 

för den negativa utvecklingen.  

 
Konungariket Belgien förlitar sig i första hand på en politisk förhandlingsprocess som lösning 

för att krigsförbrytelserna i Irak och Syrien ska upphöra. Vi är väldigt angelägna i att R2P 

principen ska tillämpas i största möjliga utsträckning då statssuveräniteten inte längre kan 

tillämpas. Kampen mot krigsförbrytelserna måste ske inom Förenta Nationernas försorg för 

att motverka en eskalation av våld. Belgien betonar att den internationella 

brottmålsdomstolen måste få möjligheten till att ställa skyldiga aktörer inför rätta då de begått 

brott mot den syriska och irakiska civilbefolkningen.  Belgien föreslår att rådets medlemmar 

tillsammans strävar efter att skyndsamt hitta en lösning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utskott: UNSC 

Delegation: Dominikanska republiken  

Delegat: Elsa Edin 

 

Delegationen Dominikanska republiken fördömer terrorism och anser att det internationella 

samfundet samt säkerhetsrådet bör arbeta tillsammans i kampen mot de krigsförbrytelser som 

genomförts. Dock med respektive land skall ta ansvar för sina medborgares förbrytelser. 

 

Dominikanska republiken anser att terrorgrupper samt krigsförbrytare ska genom ett 

bindande beslut åtalas efter Romstadgan och ICC. Detta då Dominikanska republikens svar 

på terrorism är att processen mot terrorism skall tas på en internationell domstol och i 

respektive länder. Samt att UNSC har ett övergripande ansvar att ställa de som brutit mot 

bindande lagstiftning inom krig skall prövas trots landets ratificerat till ICC eller inte. 

Terrorism är ett hot mot världsfred och säkerhet därav Dominikanska republiken anser att det 

är en högt prioriterad angelägenhet inom den internationella utrikes- och säkerhetspolitiken. 

Terrorn och krigsförbrytelser som utövas är tydliga kontraster till mänskliga rättigheter. 

 

Ett brott mot mänskliga rättigheter skapar ett samband med de Förenta Nationerna och 

UNSC. Delegationen Dominikanska republiken är en stark anhängare till att skapa trygghet 

och anser därför ett internationellt samarbete mot terrorism och terrorgruppen IS är en viktig 

del av de aktiva åtgärder som ska genomföras. Reformer skall därav tas genom ett 

internationellt samarbete samt överskrider länders suveränitet när det upphör ett 

internationellt hot. Personer som varit delaktiga i krigsförbrytelser skall även tas ansvar över 

av dess hemland samt dömas.  

 

Delegationen Dominikanska Republiken anser att situationen i Irak och Syrien är kritiskt och 

ser allvarligt på krigsförbrytelserna. Konflikten som pågår är djupt katastrofal för civila och 

en lösning är högst väsentlig för världsfred och säkerhet. Dominikanska republiken uppmanar 

till ett diplomatiskt och internationellt samarbete med mål att lösa situationen. 

 

 



Utskott: UNSC 

Delegation: Ekvatorialguinea 

Delegat: Amanda Jansson  

 

Republiken Ekvatorialguinea anser att det övervåld som utövas av Syriska samt Iranska 

styrkor är oroväckande och skadar inte bara civilbefolkningen i staterna utan tar även på FN:s 

resurser. En akut lösning på de krigsbrott som begås krävs, samt ansvarstagande från 

världssamfundet för att kunna bestraffa dessa kriminella handlingar.  Delegationen anser det 

oroande att omvärlden inte har ingripit tidigare och hindrat eskalerande av brott mot 

mänskliga rättigheter som genomförts och att ett globalt ansvarstagande saknas. 

 

Delegationen anser inte att en tribunal är nödvändig och hänvisar därför till Syriens egna 

rättssystem när det kommer till åtal av krigsförbrytare. Trots detta menar delegationen att FN 

måste uppmuntra respektive stater att sätta befolkningens säkerhet först. Det är 

Ekvatorialguineas önskan att krigsbrottslingar ställs till svars och att folkrätten bevaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UNSC 
Delegation: Elfenbenskusten 
Delegat: Elmer Wedjesjö 
  
Republiken Elfenbenskusten finner de humanitära förhållandena i dagens Syrien och Irak 
djupt oroväckande. Delegationen har en tydlig intention att få lidandet inom områdena att 
upphöra. Elfenbenskusten beklagar även de krigsförbrytelser som ägt rum i Syrien samt Irak. 
Vidare menar delegationen att områdets stabilitet kompliceras av de islamistiska 
terrorgrupper som i högsta grad försatt folket i förtryck.  
  
Republiken Elfenbenskusten åberopar samtliga parter att fortsätta uppbyggandet av en säker 
region. Delegationen vill även åter igen visa sitt stöd de förenta nationernas ansträngningar 
för att uppnå detta. För att därefter få en bättre grund att arbeta med de brott mot mänskliga 
rättigheter som uppstått i det länge infekterade området. Elfenbenskusten yrkar även att det är 
nödvändigt för de diplomatiska förhandlingarna att utökas. Detta för att få bättre möjligheter 
att uppmärksamma möjliga krigsbrott i en större utsträckning.  
  
Slutligen menar republiken Elfenbenskusten att situationen i Syrien samt Irak, har 
internationella påföljder som urholkar säkerheten på ett globalt plan. Att de problematiska 
förhållandena i regionen reds ut på ett konstruktivt vis är av yttersta vikt för delegationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utskott: UNSC 
Delegation: Republiken Frankrike 
Delegat: Almida Cinthio 

 
Republiken Frankrike är högst angelägen om att bekämpa alla former av terrorism och värnar 

om säkerheten för den civila befolkningen i de berörda områdena. Vidare uppmuntras arbetet 

mot straffrihet för krigsförbrytelserna, och internationella ansträngningar för att dokumentera 

brott samt för att identifiera förbrytare stöds fullkomligt. Bland andra överträdelser har 

krigsförbrytelser, grov brottslighet och brott mot mänskligheten identifieras. 

 
Åtal mot bland andra IS-soldater nu i förvar i Syrien och Irak stöttas, men en internationell 

tribunal som åtalar beskrivs som komplicerad och anses innebära både rättsliga och praktiska 

svårigheter. Modellen är inte brett erkänd som framgångsrik och har kritiserats för att vara 

ensidig i tidigare åtal. 

 
Som stadgepart till Romstadgan och samarbetspartner med Internationella 

brottmålsdomstolen (ICC) bedömer Republiken Frankrike att domstolen är det rättmätiga 

organet att inneha jurisdiktion för åtal. Tidigare har ett resolutionsförslag från Republiken 

Frankrike skickats in till säkerhetsrådet. Detta önskar hänvisa Syriens inbördeskrig till ICC 

för möjligt åtal mot krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. 

 
Hållande i minnet det faktum att Syrien inte är stadgepart till Romstadgan och därmed 

förbjuder ICC:s ingripande uppmanas istället säkerhetsrådet att hänskjuta frågan till ICC för 

att således lösa konflikterna på det mest optimala och rättsliga sättet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UNSC 
Delegation: Indonesien  
Delegat: Mika Friman 
 
Delegationen Indonesien anser att krigsförbrytelserna i Syrien och Irak är ohållbara. Som 

medlem i säkerhetsrådet krävs det att konflikten bör fullständigt tillintetgöras.  

 
Sedan år 2014 efter terrordådet i Jakarta har delegationen Indonesien känt en oro för statens 

framtid. 

Indonesien är en republik med religionsfrihet. Dock tillhör majoriteten av befolkningen Islam 

och på grund av detta finns det en rädsla för att en IS ockupation ska inträffa landet. Alla de 

terrordåd och terrorattacker som har gjorts har drabbat oskyldiga människor världen över, 

med ett ursprung från krigsförbrytelserna i Syrien och Irak. Det är även viktigt att Syrien och 

Iraks regimen tar ställning.  

 
De ideologiska splittringar som IS har inneburit för vissa grupper bryter mot FN:s mänskliga 

rättigheter och flera av FN:s konventioner. Delegationen Indonesien anser detta som felaktigt. 

De civila människor som lever i de ockuperade områden som behöver hjälp, måste 

säkerhetsrådet kunna nå ut till och skydda. Resultatet av den återtagande staten Raqqa med 

hjälp av den USA-stödda millisen SDF är ett tecken på att de drabbade behöver 

säkerhetsrådets hjälp för att kunna återfå sin frihet. 

 
Syrien och Irak behöver all den hjälp de kan få och alla medlemmar bör samarbeta för att 

kunna nå en lösning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UNSC 
Delegation: Kina 
Delegat: Linn Östlund 
 
Det är med största oro som Folkrepubliken Kina ser på den politiskt spända situationen i 

Syrien samt Irak och är djupt medveten om vikten av en lösning och ansvarstagande. 

Krigsförbrytare bör stå till svars för vad de har åstadkommit med förväntan på att respektive 

inblandad stat behandlar frågan. Med understrykande av att en internationell domstol är inte 

nödvändig. Folkrepubliken Kina anser inte att väcka åtal mot den syriska regeringen är 

lösningen, eller att blanda in ICC.  

 
Det är efter vidare övervägande som Folkrepubliken Kina förlitar sig till fullo på respektive 

länders regimer och uppmuntrar att lösningen sker utan FN:s ingripande. Samt vill 

understryka vikten av nationell jurisdiktion. Utomstående organisationer och stater bör inte 

ingripa konflikten utan snarare lita på en statlig lösning.  

 
Folkrepubliken Kina vill konstatera statssuveränitetsprincipens betydelse i denna kritiska 

situation, vilket säkerhetsrådet, stater och övriga organisationer bör respektera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UNSC 

Delegation: Kuwait 

Delegat: Majken Skärvad 

 

Delegationen Kuwait, anser att de konflikter som just nu råder i Syrien och Irak, är ohållbara. 

Kuwait är djupt oroade över de brott som begås, och har begåtts i allt för lång utsträckning. I 

över åtta år har den islamiska staten (IS) härjat i området och en fredlig lösning anses 

avlägsen. Terrororganisationen sprider skräck och oro hos civilbefolkningen. Kuwait 

fördömer även det våld som Assad-regimen använder mot civilbefolkningen, som även det 

skapar oro hos civila i en ännu högre utsträckning. I konflikten finns mängder med 

krigsförbrytelser dokumenterade, senast i samband med invasionen i Syrien, där 

hänsynslöshet mot civila liv och summariska avrättningar ägde rum. Delegationen Kuwait är 

bekymrade över den humanitära situationen i Syrien och Irak. Folkrätten är inskränkt och 

situationen är inte längre hållbar.  

 

Delegationen Kuwait anser att den islamiska staten (IS) är det största gemensamma hotet mot 

världsfreden. För att reducera krigsförbrytelserna, bör första steget vara att skapa ett lugn i 

länderna. Med den islamiska staten (IS) härjande i länderna, är läget högst oroligt, och 

krigsförbrytelserna blir lättare att genomföra. Assad-regimens agerande mot 

civilbefolkningen i Syrien gör läget allt mer oroligt. Kuwait vädjar till Assad-regimen och 

alla inblandade aktörer om vapenvila i konflikten, samt ett gemensamt agerande mot den 

islamiska staten (IS).  

 

IS-kalifatet har fallit, och den islamiska statens fångar är ett skrämmande momentet för 

civilbefolkningen i länderna i dagsläget. Situationen i länderna kräver en plan för vilket 

agerande som ska verkställas angående fångarnas situation. Kuwait anser att det krävs ett 

agerande snarast, för den humanitära situationens skull. Delegationen vill betona vikten av att 

IS-fångarna ställs inför rätta, oavsett vilken plats det sker på geografiskt sett. Kuwait vill se 

en sammankomst av medlemsländerna för att tillsammans hitta en lösning på det rådande 

problemet beträffande IS-fångarna.  

 



I februari 2018, lade Kuwait, tillsammans med Sverige, fram en resolution i säkerhetsrådet 

om den humanitära situationen i Syrien. Kuwait anser att det är hög tid att agera, och det enda 

sättet är att alla aktörer samlat söker efter en hållbar politisk lösning, som stödjer den 

FN-ledda fredsprocessen i Genéve. Kuwait antog säkerhetsrådets resolution 2254 den 

18:onde december 2015 i FN:s säkerhetsråd. Delegationen står fast vid den överenskommelse 

alla FN-länder enhälligt antog. Alla aktörer ska enligt resolutionen upphöra dess attacker mot 

civila mål och alla medlemsstater i FN uppmanas att stödja vapenvilan. Kuwait står bakom 

FN i dess resolutioner och arbete mot krigsförbrytelserna. Delegationen Kuwait betonar att 

resolutionen fortfarande kräver agerande från samtliga medlemsstater. Med tanke på 

situationen i Syrien, stöttar Kuwait oppositionsgrupperna. Delegationen Kuwait anser att 

makten som ligger hos de största hoten måste reduceras. Detta sker genom en sammankomst 

för alla medlemsländer i Förenta Nationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UNSC 
Delegation: Peru (Republiken Peru) 
Delegat: Sofia Ward 

 
Republiken Peru följer med djup oro den fortsatta konflikten i Syrien och Irak och den 

allvarliga försämringen av den humanitära situationen där. Kvinnor och barn är de som 

drabbas mest under dessa förfärliga omständigheter. Delegationen är upprörd över den 

hemska terror som den Islamiska staten har utfört på befolkningen i såväl Syrien som Irak.  

 
Federationen vill uppmärksamma den internationella humanitära rätten, som begränsar det 

lidande som väpnade konflikter orsakar. Följaktligen beklagar och fördömer Peru all slags 

missbruk av denna rätt, eftersom sådana handlingar endast förhindrar fred i främst Syrien 

men även Irak.  

 
Delegationen stödjer förenta nationernas utredningsgrupp att fortsätta utföra sitt arbete i Irak 

på ett opartiskt, oberoende och trovärdigt sätt i enlighet med FN stadgan. Peru understryker 

att utredningar utförda av olika organisationer kommer att bidra till förminskningen av 

straffrihet samt göra det möjligt att straffa de som utfört krigsförbrytelser.  

 
Republiken Peru är en del av Romstadgan och önskar att krigsförbrytelser skall kunna prövas 

i ICC. Delegationen klargör att prövningar av krigsförbrytelser skall ske på en internationell 

nivå oavsett vem som har utfört brotten. 

 
Trots de framsteg som gjorts i kampen mot den Islamiska staten både i Syrien och Irak, 

förblir hotet kvar. Därför upprepar Republiken Peru stödet till utredningsgruppen, vars 

framsteg kommer att främja kampen mot straffrihet och avskräckning av nya brott, samtidigt 

som de stärker tillgången till rättssäkerhet. 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UNSC 

Delegation: Polen (Republiken Polen)  

Delegater: Joel Lindgren  

 

Republiken Polen är fullt medvetna om den kritiska situationen i Syrien och Irak och betonar 

en effektiv lösning på konflikten. Republiken Polen stödjer både ICC och Romstadgan samt 

anser att att deras arbete är av högsta betydelse. Republiken Polen fördömer brott mot 

folkrätten och är mån om att de skyldiga ska stå till svars för sina handlingar.  

 

Republiken Polen stödjer en eventuell prövning av Daesh i en tribunal. Man bör dock ta 

hänsyn till Syriens och Iraks suveränitet vilket säkerhetsrådet, övriga stater och 

organisationer skall respektera och värna. Republiken Polen anser dock inte att Turkiet har 

varit delaktiga i krigsförbrytelser.  

 

Republiken Polen vill understryka betydelsen av att hjälpa befolkningen på plats i Syrien och 

Irak. Detta gynnar befolkningen i Syrien och Irak då det är enklare att bidra med välstånd när 

dem är samlade i sina stater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UNSC 
Delegation: Ryssland 
Delegat: Noa Kittel 
 
Ryska federationen ser allvarligt på de krigsförbrytelser och brott som begåtts, och 

fortfarande begås, i Syriska arabrepubliken och Republiken Irak. Det syriska inbördeskriget 

har fått allvarliga konsekvenser och situationen är idag akut. Miljontals människor är på flykt 

och de som stannar lever i en ständig krigszon. Läget förvärras av den instabila politik som 

förs av utomstående stater. Att utländska makter skickar trupper fram och tillbaka till 

området, och utbyter ockuperat territorium är en dåligt strategi för att ena ett splittrat land. 

 
Ryska federationen lägger stor vikt vid att Syriens territoriella integritet respekteras. Ett 

inbördeskrig sker inom en stat och bör således hanteras av statens styrande makt. 

Suveränitetsprincipen måste i detta läge respekteras av utomstående stater. Däremot måste de 

terrorister som sett inbördeskriget som en öppning för maktövertag, motarbetas med 

gemensamma krafter. Principen skyldighet att skydda har missbrukas för staters egna 

vinning. Säkerhetsrådet måste verka för att skyldighet att skydda inte används i syfte att 

främja egenpolitiska intressen, som att uppnå regimskiften i berörda stater. 

 
Ryska federationen vill se ett enat Syrien, och ett enat Irak för att återupprätta stabiliteten i 

Mellanöstern. Förslaget om inrättandet av en internationell tribunal är ett orättvist förslag 

som gynnar vissa grupper och förtrycker andra, och dessutom ett förslag som bryter mot den 

grundläggande suveränitetsprincipen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UNSC 
Delegation: Sydafrika 
Delegat: Felicia Lejox 

Republiken Sydafrika beklagar alla människoliv som gått till spillo samt ser med oro på den               
rådande konflikten i Syrien och Irak. Republiken Sydafrika skänker en tanke till alla             
drabbade som har behövt fly sina hem och förlorat familjemedlemmar. Republiken Sydafrika            
fördömer alla parter som har deltagit i MR-kränkningar och brott mot den internationella             
humanitära rätten. Republiken Sydafrika uppmuntrar till ett fredligt införande av fred och            
rättvisa.  

Sedan konfliktens start har mer än 400 000 människor fått sätta livet till, en kolossal mängd                
flyktingar har tvångsmigrerat till övriga världen samt har diverse parter gjort avskyvärda dåd             
såsom användning av terror, våldtäkter och användning av kemiska vapen vilket måste            
konfronteras och återgäldas.  

Som medlem i BRICS uteslutar Republiken Sydafrika all utomstående inblandning i           
konflikten och ser hellre att krigsförbrytare i IS-läger står åtalade inför en brottmålstribunal             
med nationell jurisdiktion. Republiken Sydafrika som har en av de modernaste           
konstitutionerna i världen vädjar till en uppbyggnad av demokrati och stabilitet i respektive             
länder.  

Republiken Sydafrika betonar sitt medlemskap i Afrikanska unionen som riktar skarp kritik            
mot ICC på grund av uteslutande på den afrikanska kontinenten och har därefter valt att               
avsätta sig Romstadgan. Däremot anser delegationen att folkrätten och FN:s fredsplan är en             
god vägledning till hur man uppnår opartiskhet och rättvisa vid en tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UNSC  
Delegation: Förbundsrepubliken Tyskland  
Delegat: Vincent Sörensen 
 
Förbundsrepubliken Tyskland ser mycket allvarligt på den rådande situationen i Syrien och            

Irak. Sedan inbördeskriget i Syrien bröt ut år 2011 har Assad-regimen och olika terrorgrupper              

som utgör oppositionen gjort sig skyldiga till flertaliga brott mot mänskligheten i form av              

exempelvis mord på civila, massaker och tortyr. Tyskland är av den uppfattningen att ett nära               

samarbete mellan länder både i hela FN och i säkerhetsrådet är nödvändigt för att individerna               

bakom krigsförbrytelserna ska kunna prövas på ett rättvist och rättssäkert sätt.  

 
Förbundsrepubliken Tyskland anser att det, på åtskilliga sätt, är komplicerat om personer som             

misstänkts ha begått brott mot mänskligheten och som är medborgare i länder i andra delar av                

världen skulle återvända till hemländerna för att genomgå en rättegång. Mycket av den             

bevisning som har samlats skulle eventuellt inte vara giltig och det finns en överhängande              

risk att ett stort antal krigsförbrytare aldrig får stå till svars för sina handlingar. Därför               

bedömer Tyskland att det optimala skulle vara att pröva alla misstänkta i området där brotten               

begåtts. Detta även om ett mindre antal återvändande krigsförbrytare såklart kan dömas i sitt              

hemland, vilket också har skett i Tyskland.  

 
Med dessa förutsättningar i åtanke föreslår Förbundsrepubliken Tyskland att en speciell del            

inom det Irakiska rättssystemet bör upprättas för att pröva även utländska medborgare som             

misstänks ha begått krigsförbrytelser i samband med inbördeskriget i Syrien. Höga krav på             

rättssäkerheten för att garantera att alla genomgår en rättvis rättegång är en förutsättning för              

att det ska vara möjligt. Att dödsstraff inte är en möjlig dom är också nödvändigt för att                 

utländska medborgare ska överlåtas till Irak. Andra medlemsländer i FN bör gemensamt            

ansvara för särskilda kostnader, i form av till exempel utbyggnad av fängelser, som             

uppkommer för Irak. För att tillräcklig bevisning ska finnas tillgänglig lägger Tyskland även             

stor vikt på finansieringen av mekanismen IIIM som har i uppgift att ta tillvara bevismaterial               

för eventuella rättegångar i framtiden. 

 

 

 



Utskott : UNSC 

Delegation: USA 

Delegat : Ella Ek 

Amerikas Förenta Stater är mycket angelägna om en effektiv hantering av utmaningarna i Syrien och 

Irak. Delegationen motsätter sig krigsförbrytelser och brott mot konventionen om de mänskliga 

rättigheterna som den Syriska regimen begått med visst utomstående stöd. 

Amerikas Förenta Stater håller en konsekvent politik och delegationen vill se stöd och en bred 

internationell samt regional samverkan för att lösa den allvarliga situationen. Delegationen USA 

finansierar en stor andel av de internationella fredstyrkorna för att bidra till, upprätthålla och värna om 

fred och säkerhet för befolkningen i drabbade områden. Vid många tillfällen har delegationen USA 

sökt stöd i säkerhetsrådet via diplomatiska förbindelser utan framgång.  

Internationella sanktioner gentemot Assad-regimen uppmuntras och har redan införts av De Förenta 

Stater. Syftet bakom sanktionerna skall vara att förmå Assad-regimen att upphöra med användandet 

av våld gentemot den egna befolkningen och snarast påbörja transition till ett demokratiskt system. 

Det nya demokratiska systemet skall, beskydda det syriska folkets rätt de mänskliga rättigheterna i 

enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, samt de som innefattas i 

Genèvekonventionen. Reformen ska även innefatta upphävandet av det undantagstillstånd som 

upprättades 1963. Vidare stödjer Amerikas Förenta Stater fredsförhandlingar som värnar de syriska 

folkets visade krav på demokrati och mänskliga rättigheter.  

Amerikas förenta stater ser uppskattande på Arabförbundets temporära utestängning av Syrien. Detta 

transnationella beslut visar på odemokratiska Assad-regimens illegitimitet, samt styrker de 

angränsande ländernas önskan om en icke-eskalerande konflikt. Delegationen delar denna önskan om 

anmodar samtliga världens nationer att ta avstånd från Assad-regim och aktivt bekämpa en spridning 

av denna konflikt.  

Delegationen USA har antagit den enda ansvarsfulla riktlinjen och dragit sig ur UNHRC och kommer 

inte återgå förrän en verkligen reform kan ske. Med samma motiv och grunder kommer delegationen 

inte heller erkänna eller ge support åt ICC. 

Amerikas Förenta Stater fastslår att det främsta målet i denna konflikt skall vara att snarast nå en 

fredlig lösning som berättigar Syriens folka humana levnadsvillkor och delger dem den demokratiska 

stat de kräver.  


