
Argentina 
Delegation: Argentina 
Delegat: Ella Sandström 
 
Republiken Argentina anser att alla människor har lika värde, lika rättigheter och lika friheter 
i samhället. Genom att, år 2010, vara först i Latinamerika att legalisera samkönade 
äktenskap och samkönad adoption strävar Republiken Argentina efter att vägleda övriga 
nationalstater att göra detsamma. För endast 26 år sedan betraktades homosexulitet som en 
sjukdom och det är med stolthet delegationen konstaterar vilka stora framsteg Argentina 
gjort för alla människors lika värde. Detta 
förändrade förhållningssätt anmodar Republiken Argentina övriga nationalstater att inarbeta i 
sina respektive lagstiftningar.  
 
Republiken Argentina är väldig angelägen om alla människors lika värde. Som en av 
grundarna till FN:s LGBTI Core Group, vars syfte är att öka acceptansen och 
medvetenheten inom HBT-gemenskapen, driver Argentina intensivt denna fråga. 
Delegationen uppmanar fler stater att ansluta sig till UN gruppen för att belysa 
problematiken.  
 
Alla människors lika värde är en fundamental fråga för Argentina och att någon 
särbehandlas p.g.a. religion, kön, ålder eller sexuell läggning är aldrig acceptabelt. Detta 
handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. 
 
Delegationen anser att alla människor har rätt till fria åsikter, fri religion och fri sexualitet och 
uppmanar därför övriga nationalstater att samarbeta så att de sexuellt definierade 
minoriteterna kan 
skyddas. 
 

Australien 
Land: Australien 
Delegat: Miranda Björklund 
 
Samväldet Australien är starkt emot det våld och den diskriminering som sker världen över 
mot HBT-personer. Vi värderar de mänskliga rättigheterna som en viktig utgångspunkt för att 
stater ska ta itu med diskriminering, förföljelse och våld mot HBT-personer. Vi vill poängtera 
att de mänskliga rättigheterna gäller oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Traditionella 
kulturella värden får inte användas för att motivera förnekandet av de mänskliga 
rättigheterna.  
 
Australien står för lagar som säkrar HBT-människors rättigheter. Vi är positiva till att länder 
arbetar gemensamt för att motverka konservativa normer och fördomar mot HBT-personer.  
 



Australien stödjer FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) som 
fastställer alla människors rätt till icke-diskriminering och jämlikhet inför lagen. ICCPR 
hänvisar inte specifikt till sexuell läggning. Förenta nationernas kommitté för mänskliga 
rättigheter har emellertid funnit att fördraget innehåller en bindning för att förhindra 
diskriminering på grund av sexuell läggning.  
 
Australien har också internationell rättslig bindning till FN:s konvention om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter (ICESCR), barnkonventionen (OHCHR) och till 
kvinnokonventionen (CEDAW). 

Bangladesh 
Delegation: Bangladesh  
Delegater: Ida Ahlström 
 
Folkrepubliken Bangladesh är djupt medvetna om segregationen och diskriminationen runt 
om i landet som påverkar samkönade relationer. Men hänvisar till att staten Bangladesh 
grundar sina lagar efter den muslimska trosuppfattningen, vilket måste respekteras.  
Människorättskommissionen har drivit frågor om problemet, vilket har lett till en stat med en 
friare diskussion, och ett samhälle med större medvetenhet om situationen. 
 
Bangladesh anmodar till diskussioner om landets medvetna segregation där delegaten vill 
uppmärksamma HBT - rättigheter. Detta innebär en förbättring av mänskliga rättigheter, 
utbildningsmöjligheter och civila intressenter. Efter vidare övervägande beslutade 
Folkrepubliken Bangladesh 2013 att ett tredje juridiskt kön ska införas. Vidare har 
stigmatiseringen av transexuella minskat, vilket Bangladesh betonar. Attacker mot HBT - 
personer har även minskat under de senaste åren.  
 
Med stor oro vill Bangladesh även uppmärksamma morden på de två HBT- aktivisterna som 
2016 mördades. Vidare har terrorgrupper med kopplingar till Al-Qaida erkänt sig skyldiga till 
morden. Staten påminner om att terrorismen är ett internationellt problem och betonar att 
Bangladesh, med sin klimatsituation och otillräckliga resurser, är en stat som måste 
samarbeta med andra i ovannämnda frågor. 

Burma 
Delegation: Myanmar (Burma) 
Delegat: Maria Jawdut Wadiea 
 
Republiken Myanmar anser att vi värnar om rättigheterna för homo-bi och transsexuella 
eftersom staten har anordnat Pridefestivaler. Delegationerna anser att lagar och regler kring 
minoriteterna inte behöver stärkas inom landet, detta eftersom de mänskliga rättigheterna 
som är påskrivna ger tillräckligt med 
skydd åt minoriteter som i detta fallet är HBT-personer. Republiken Myanmar vet att vägen 
är lång för dessa personer för att få fulla rättigheter men anordningen av Pridefestivaler, 
organisationer, föreningar och personer som kommit ut med sin sexualitet, anser republiken 



Myanmar är en bekräftelse på att landet går ett steg närmare fulla rättigheter för 
HBT-personer. 
 
Republiken Myanmar betraktar inte situationen allvarlig i landet för HBT-personer då de 
mänskliga rättigheterna är påskrivna. Genom påskrivningen av de mänskliga rättigheterna 
har HBT-personer tillräckligt med rättigheter i landet. Republiken Myanmar anser därför inte 
att det finns något mer att tillägga för att förstärka dessa personers rättigheter. 
 
Republiken Myanmar uppmanar att respektive land ska skriva på och följa de mänskliga 
rättigheterna. Om respektive land ställer upp på detta så kommer världen komma ett steg 
närmare förbättring av HBT-personers rättigheter. 

Colombia 
Delegation: Colombia  
Delegat: Lovisa Rosdahl  
 
Republiken Colombia vill betona vikten av att motverka förtryck mot sexuellt utsatta 
minoriteter, både innanför och utanför landets gränser. Colombia har de senaste åren 
arbetat för att HBT-personers situation ska förbättras inom landet och vill understryka vikten 
av att förbättra läget internationellt.  
 
Republiken Colombia är angelägna om att läget skall förbättras för landets invånare inom 
HBT-spektrumet. Delegationen jobbar aktivt med att diskriminationen mot HBT-personer 
inom landet ska minskas och vill understryka att problemet tas på allvar.  
 
Colombia är villiga till samarbete mellan länder för att motverka diskrimination mot sexuellt 
utsatta minoriteterna men menar att varje stat har ett eget ansvar att stifta lagar och ta beslut 
i frågan. Delegationen menar på att varje land har olika traditioner och religioner vilket bör 
tas hänsyn till.  
 
Vidare vill republiken Colombia betona vikten av acceptans och respekt för alla människors 
lika värde och delegationen vill poängtera att det är av stor betydelse som den utsatta 
gruppen måste skyddas från förtryck och diskrimination. Colombia vill se en förändring i 
HBT- personers rättigheter världen över.  
Colombia ser gärna att andra länder följer delegationens beslut i form av att informera om 
samt stärka HBT-personers rättigheter i landet. Delegationen vill även uppmuntra till att visa 
vägen genom lagstiftning. 



 

 

Egypten 
Delegation: Arabrepubliken Egypten 
Delegat: Alva Bäck 
 
Arabrepubliken Egypten betraktar frågan kring HBT personers rättigheter som komplex samt 
i behov av att diskuteras. Republiken förespråkar att HBT-personer ej skall skyddas av de 
mänskliga rättigheternas minoritetsskydd. 
 
Delegationen Egypten värnar om nationens kultur och religion, vilket ett minoritetsskydd för 
HBT personer förhindrar. Egypten fokuserar främst på att respektera religionen, Gud och 
hans ord måste alltid prioriteras. Homosexualitet går emot religionen och på grund av detta 
ser Arabrepubliken Egypten ett minoritetsskydd som olämpligt. Att omoraliska handlingar 
ska belönas är inget vi anser vara korrekt. 
 
Utöver religiösa faktorer kolliderar ett minoritetsskydd för HBT personer med Egyptens 
kultur. Införandet av minoritetsskyddet hade skapat ett flertal uppror och konflikter som 
endast hade hämmat landet. 
 
Vidare anser delegationen Egypten att HBT personer är en försämrande faktor i samhället 
som negativt påverkar ungdomarna, våra framtida byggstenar. Ett minoritetsskydd för 
homo-, bi- och transsexuella skulle alltså utgöra ett hinder för nationens utveckling. I nuläget 
bidrar HBT personer endast med oreda samt orolighet och Arabrepubliken Egypten kan ej 
se något positivt med att uppmana till detta beteende. Följaktligen ställer sig delegationen 
Egypten negativt till idéen att införa mänskliga rättigheternas minoritetsskydd för HBT 
personer. 
 
Delegationen från Egypten anser att HBT personers rättigheter bör diskuteras, dock anser 
delegationen att denna diskussionen bäst förs på en nationell nivå. En inrikes diskussion 
kring ämnet 
blir den bästa lösningen eftersom man bättre kan ta hänsyn till kulturella samt religiösa 
faktorer. 

Etiopien 
Land: Demokratiska Förbundsrepubliken Etiopien 
Delegat: Isak Bolinder 
 
Den Demokratiska Förbundsrepubliken Etiopien anser att FN:s försök att skapa en internationell 
lagstiftning som fördömer lagar mot länder som ej erkänner homosexualitet är ett hot mot det 



internationella samarbetet. Ifall länder vill legalisera homosexualitet så bryr sig Etiopien inte om det. 
Däremot reagerar Etiopien när ni ska tvinga på lagar mot folks religiösa uppfattning. Etiopien anser 
att det internationella samarbetet ska handla om saker som spelar roll. Etiopien tror att detta endast 
kommer skada det samarbete som Etiopien ser som så viktigt. Etiopien bryr oss inte om andra länders 
val att legalisera det, bara ni inte bryr sig om Etiopiens lagstiftning. Genom att normalisera och 
legalisera homosexualitet leder det även till en liberalisering av pedofili och nekrofili. 

Filippinerna 
DELEGATION: REPUBLIKEN FILIPPINERNA 
DELEGAT: MATILDA SJÖBERG &amp; JOEL GOLOVKO 
 
Enligt unicef utsätts 8/10 barn på Filippinerna av någon form av fysisk eller psykisk 
misshandel. Antalet rapporterade övergrepp är överrepresenterat bland HBT ungdomar. 
Detta är såklart en tragedi för hela nationen. Inga barn skall behöva utstå förtryck, oavsett 
anledning. FN:s inleder den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna med orden 
“Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Trots att de mänskliga 
rättigheterna är antagna av generalförsamligen i FN kränks HBT personers mänskliga 
rättigheter dagligen runt om i världen. I många medlemsländer finns idag inte stöd för att 
stifta lagar gentemot HBT personer. Detta då majoriteten av befolkningen inte delar 
regeringens öppna sinne mot HBT personer. Att då tvinga medlemsländer att stifta lagar 
kommer endast leda till missnöje bland folket angående FNs roll i landet. 
 
Att utbilda befolkningen inom sexualkunskap är ett sätt att ge en positiv och rättvis bild av 
olika sexuella läggningar. Att ända från början påverka ungdomars inställning till HBT 
personer kommer att påverka det generella stödet till HBT rättigheter. Även om detta är ett 
högst alarmerande problem så bör insatser göras med hänsyn till ländernas kulturella och 
politiska opinion. Detta för att minska mängden missnöje med FN:s sätt att kontrollera 
länder. Man måste ha i åtanke att alla länder inte har samma kulturella och moraliska 
värderingar, något som kan ha negativ effekt på en eventuell insats för HBT personers 
rättigheter. 

Indonesien 
Delegation: Indonesien 
Delegat: Isabella Artby 
 
Republiken Indonesien värnar om alla människors rättigheter samtidigt som Indonesien vill 
ta hänsyn till och värdesätter de religiösa principer som präglat landet i tusentals år. 
Homosexualitet är lagligen accepterat men republiken Indonesien anser att den normala 
relationen är mellan man och kvinna, Allah skapade kvinnan och mannen för varandra. 
Republiken Indonesien värdesätter och vill stå upp för människors rätt att bevara sina 
traditionella familjevärderingar och det är även viktigt att bevara religiösa och kulturella 
traditioner som har funnits i tusentals år och inte ändra våra grundläggande värderingar för 
det moderna samhällets nya ideologier. Det Allah vill går inte att ändra på och människor 
borde inte försöka förstå sig på Allah som står över allt annat. 



 
Varje enskild stat borde ansvara för hur de vill hantera HBT personer, dock borde de 
samtidigt respektera FN:s mänskliga rättigheter. Det allmänna hälsotillståndet är av högsta 
prioritet och republiken Indonesien vill jobba för att minska spridningen av HIV. Republiken 
Indonesien anser att homosexuella är i behov av hjälp och behöver botas och republiken 
Indonesien vill hjälpa till med detta. Genom att inte lagligen tillåta homosexuella äktenskap 
vägleds dessa människor i rätt riktning. 
 
Republiken Indonesien förväntar sig att samtliga länder tar hänsyn till och respekterar gamla 
religiösa och kulturella traditioner när det inom detta område tas beslut. 

Iran 
Delegation: Den islamiska republiken Iran 
Delegat: Katarina Buelna  
 
Den islamiska republiken Iran innehar förmånen att vara en suverän stat och har således enligt 
FNs överenskommelser rätten att solitärt bestämma över dess lagar. Delegationen Iran åsyftar 
därmed vikten av att frågor såsom HBT-rättigheter ska förbli en nationell diskussion snarare 
än en internationell eller mellanstatlig.  
 
Delegationen Iran önskar även uppmärksamma den juridiska lagstiftning staten innehaft sedan 
1987 då individer tillåts själva bestämma det kön de tillhör, med målet att genomgå en 
medicinsk könskorrigering. Staten Iran uppmanar fler delegationer att göra detsamma då 
syndiga handlingar eventuellt kan reduceras.  
 
Den islamiska republiken Iran är de facto en teokratisk stat och värnar därmed högt 
religionen. Även dessa lagar är fastställda i FNs överenskommelser - rätten att ensamt eller 
gemensamt, offentligt eller privat - utöva sin religion. Staten ser det som en hög prioritet att 
vårda önskan om en stat styrd utifrån religiösa värderingar. I den heliga Koranen uttrycks 
uppfattningar angående hur denna fråga bör betraktas. Delegationen Iran vill uttryckligen 
understryka statens förståelse och önskan om varje persons rätt till dennes privatliv. Vad som 
sker bakom stängda dörrar är allas ensak, med respekt för att Allahu Alam (Allah vet bäst).  
 
Delegationen Iran ser med oro på vad en lagstiftning rörande HBT-rättigheter skulle kunna 
innebära för det kulturella och religiösa livet som prioriteras högt i delegationen Iran och i 
flertalet andra stater. Därför vill delegationen Iran återigen förespråka nationella lösningar och 
lagstiftningar, då samtliga stater självständigt kan handla i denna fråga utifrån suveräna staters 
bästa. 

 
 



Israel 
Delegation: Israel (Staten Israel) 
Delegat: Albin Olsson &amp; Alexander Unkel 
 
Delegationen från staten Israel anser att för att världen ska kunna bli en bättre plats krävs 
det att man respekterar sina egna medborgare trots deras sexuella läggning. Denna 
sexuellaläggning ska dessutom inte förhindra medborgaren från att uppfylla sina drömmar. 
De ska kunna involvera sig i politik, tjänstgöra, skaffa familj och leva ett tryggt liv. I många 
länder lever HBTQ personer i rädsla och fruktar för sitt och sina nära och käras liv. 
Homsexuellt samlag är ett brott i 70 länder, även om det är mellan två samtyckande vuxna 
och i nio av dessa länder är straffet avrättning. Detta är oacceptabelt och staten Israel ser 
allvarligt på kränkningar av mänskliga rättigheter. Staten Israel fördömer alla som 
diskriminerar HBTQ personer. De är människor och skall behandlas som människor. Staten 
Israel strävar efter en värld där alla människor behandlas likvärdigt och är villig att 
samarbeta med alla länder för att uppnå detta mål. 

Italien 
Delegation: Republiken Italien 
Delegat: Siri Nilsson 
 
Republiken Italien uttrycker en stark oro över det förtryck som idag råder gentemot 
HBT-personer världen över. Av denna anledning vill vi se att HBT-personer förses med ett 
utökat minoritetsskydd. Den nuvarande bristen på starkt skydd för HBT-personer har 
förödande konsekvenser. Mellan oktober 2017 och september 2018 förlorade hela 369 
HBT-personer sina liv. Sådan fruktansvärd förödelse vill republiken Italien inte veta av. 
Därför uppmanar vi till drastiska åtgärder för att skydda dessa personer. 
 
Många länder i Europa är medlemmar i EU. Med detta medlemskap medföljer inte bara 
gemenskap och solidaritet utan även förpliktelser. Vi måste alla hjälpas åt att skydda och 
förbättra situationen för HBT- 
personer på vår kontinent. Republiken Italien skulle gärna se att resten av världen tar efter. 
 
Republiken Italien anser att det är en självklarhet att HBT-personer skall vara försedda med 
samma 
rättigheter som alla andra. Vi är dock hårt präglade av vår religion och därför kan detta vara 
en känslig fråga för en del av vår befolkning. Men Republiken Italien står alltid bakom de 
mänskliga rättigheterna och enligt de mänskliga rättigheterna skall alla minoriteter ha rätt till 
ett starkt skydd att nyttja. 
 
Slutligen vill republiken Italien uttrycka sin förhoppning för att detta samfund kan ta sitt 
ansvar och komma överens om en lösning som skulle kunna leda till en bättre och stabilare 
framtid för HBT- 
personer världen över. 



Japan 
Delegation: Japan 
Delegat: Olga Björkman Krantz 
 
Japan är ett land som med asiatiska mått mätt har progressiva HBT-rättigheter. Exempelvis 
har homosexualitet har varit lagligt i Japan i 139 år, och delegationen ser med oro på det 
föråldrade synsätt på HBT som innehas av flera andra medlemsländer. 
 
Än idag finns variationer i den japanska befolkningens synsätt på HBT-personer, vilket 
staten beklagar och aktivt arbetar för att förändra. Japan strävar efter att förhindra 
diskriminering med HBT-frågor som grund, bland annat genom den nationella 
antimobbnings- policyn som sedan 2017 innehåller en specifik paragraf riktad till HBT-elever 
i de japanska skolorna. Dessutom deltar Japan i LGBTI Core Group, en organisation som 
arbetar för att uppmärksamma HBT-frågor. Delegationen skulle gärna se att andra länder tar 
efter Japans exempel och faktiskt vidtar åtgärder mot det förtryck som drabbar 
HBT-personer i dagens samhälle. 
 
Att andra länder anser att sexuella minoriteter ligger utanför det område som definieras av 
minoritetsskydd ser delegationen Japan som bekymrande. Japan betonar viljan att se aktivt 
arbete för HBT-personers rättigheter inom varje land och vill understryka ämnets 
angelägenhet. 
 
Utan att inskränka vikten av skydd för sexuella minoriteter anser vi att lagstiftningar gällande 
HBT-frågor bör komma från de egna länderna, och inte från FN. Delegationen Japan anser 
alltså att frågan gällande skydd av sexuella minoriteter bör behandlas med respekt och 
allvar, men att det bör ske på nationell nivå. 

Kanada 
Delegation:Kanada 
Delegat: Malin Lohman, Anna Bukor 
Federationen Kanada anser att diskriminering på grund av sexuell läggning ska vara 
förbjuden enligt lag och personer som utsätts för detta ska kunna anmäla och få hjälp att 
hävda sin rätt. Kanadas parlament har godkänt en lagstiftning som innebär förbud mot 
diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Samkönade äktenskap är tillåtna i 
Kanada sedan 2005. HBT-personer har lika stor möjlighet att delta i det offentliga och 
politiska livet som alla andra invånare.  
 
Kanada strävar efter att ständigt förbättra situationen för HBT-personer och önskar därför att 
få uppslutning kring ett förslag om en FN-konvention. Konventionen ska vara en grundplåt i 
arbetet för ett stärkt skydd för homo-, bi- och transpersoners mänskliga rättigheter samt 
deras säkerhet. Federationen menar att FN också ska arbeta med tydligare direktiv och en 
ökad undervisning kring ämnet. Detta bör följas upp med insatser i de utsatta länderna där 
efterlevnaden är dålig. För att säkerställa mänskliga rättigheter för HBT-personer bör ett 



internationellt forum skapas. Delegationen hoppas på en framtid där det sista motståndet 
kommer att luckras upp och där alla människor har en jämställd tillvaro. 

Kazakstan 
Delegation: Republiken Kazakstan 
Delegat: Daniel Fribing 
Republiken Kazakstan har sedan 1998 godkänt samkönade relationer. Transpersoner har 
tillåts sedan 2003 att korrigera sitt juridiska kön på officiella identitetsdokument. Den 
ekonomiska tillväxten har sedan millennieskiftet lett till kraftigt minskad fattigdom och 
väsentligt höjd levnadsstandard för flertalet personer. Den har även gjort det möjligt för vår 
regering att förbättra det sociala skyddsnätet för stora delar av befolkningen. 
Trots Republiken Kazakstans initiativ till upphörandet av diskriminering och våld mot 
nationella, etniska, språkliga och religiösa minoriteter samt urfolk, fortgår det diskriminering 
gentemot HBT-personer. 
 
Republiken Kazakstan är medveten om de förekommande diskrimineringar och kommer att 
genomföra på president Nazarbajevs och folkets initiativ en konstitutionell reform. I 
Republiken Kazakstan nuvarande konstitution står det uttryckligt att alla människor ska vara 
lika inför lagen. Om någon överträder konstitutionen kommer detta att medföra 
konsekvenser för denne.  
  
De förekommande diskrimineringar gentemot HBT-personer är en global situation. Vi tar 
hänsyn till suveränitetsprincipen, vilket betyder att varje land har rätt att forma en egen 
konstitution utifrån egna behov och förutsättningar.  
 
I nuvarande situation kommer Republiken Kazakstan främst motverka radikala islamistiska 
och andra rörelser som riskerar att underminera den nuvarande ordningen. Vilket enbart inte 
är ett hot för oss, men likasåväl för omvärlden. 

Malaysia 
Delegation: Malaysia 
Delegat: Konrad Olsen och Axel Svanström 
 
Förbundsstaten Malaysia anser att hbt är ett påfund under modern tid. Hbt är en 
vanföreställning till orsak av modern tids kultur och borde anses som en psykisk sjukdom. 
Till Skillnad från övriga delar av mellanöstern, är den sionistisk ockuperade palestina det 
enda området drabbat av sjukdomen, i stor utsträckning är på grund av deras uppmuntrande 
kultur till den psykiska sjukdomen. 
 
Förbundsstaten Malaysia sörjer för de som är drabbade av denna hemska pandemi som är 
homosexualitet. Vi anser en större lösning är i behov på ett globalt plan för att förebygga det 
kommande världsproblemet. Oskyldiga liv har drabbats och vi Förbundsstaten Malaysia 
anser att fler länder måste se den större bilden och ta initiativ. Vi förstår att det måste ske 
uppoffringar för länder, i form av engagemang och eventuellt omdiskuterade och impopulära 



åtgärder. Malaysia ser enbart en lösning på detta komplicerade problem- ett officiellt 
FN-rehabiliteringsprogram i varje land. Förbundsstaten Malaysia 
betraktar de som benämns som homo, trans och bi sexuela som ett hot mot världsfreden 
och den humanitära hälsan. Därmed borde det tillsättas en kommission bestående av 
experter inom detta område, samt att medel för forskning och ett kommande program skall 
avsättas. 
 
Vi kan inte utesluta att naturkatastrofer som sker är på grund av hög HBT aktivitet, men vi 
kan tillsammans förebygga för en bättre och ljusare framtid. 

Mexiko 
Delegation: Mexiko  
Delegater: Alma Söderquist, David Christopher 
 
Delegationen Mexiko bedömer att det är oetiskt att bestraffa människor baserat på deras 
sexuella orientering. Vi yrkar de parter som deltar i sådana handlingar att sluta med det 
eftersom att detta bryter mot Fn:s mänskliga rättigheter. ”Alla människor är födda fria och 
lika i värde och rättigheter.” Vi begär att FN ska ta aktion mot nationer som strider mot de 
mänskliga rättigheterna då de homosexuella borde ses som en minoritet som behöver 
beskyddas.  
 
Mexico är blott en ung nation som har haft problem med HBT-frågan en gång i tiden. Med 
hjälp av folket i vårt land överkom vi dessa problem oavsett deras sexuella preferens. Vi går 
tillsammans mot en stabil och hållbar framtid för vår nation. 
 
Mexiko uppmuntrar andra länder att förhålla sig till, samt respektera FN:s mänskliga 
rättigheter. De positiva effekter som legaliserandet av homosexualitet skulle kunna 
frambringa är stora. Nationer skulle därefter kunna införa ett större nationellt samarbete som 
kommer förbättra ekonomin i dessa nationer.  
 
Mexico föreslår att världens nationer går med på att respektera alla människor oavsett vad 
de har för läggning och istället fokuserar på internationellt samarbete och ekonomisk tillväxt. 

Nordkorea 
Delegation: Demokratiska Folkrepubliken Korea 
Delegater: Tilde Rubendahl 
 
Den Demokratiska Folkrepubliken Korea, anser att skyddet av homo-, bi- och 
transsexuellapersoner ej behövs eftersom HBT-personer inte förekommer i vårt land. 
Lagstiftningen i vårt land varken förnekar eller bekräftar rättigheten till sexuell läggning eller 
könsidentitet, följaktligen anses inte HBT- personer som kriminella. I vår ideologi är 
jämställdhet, jämlikhet och människors frihet betydande, vilket innebär att vi betraktar alla 
invånare i Demokratiska Folkrepubliken Korea som jämställda. 
 



HBT förekommer inte i vårt land utan det är ett koncept som uppstått från imperialistiska 
kapitalistiska stater särskilt det stora landet i väst med sitt imperialistiska styre och 
dekadenta livsstil. Det är ett tankesätt som kapitalismen skapat för att få mer makt, genom 
att utnyttja folks sexuella läggning och behov av godkännande. 
 
Imperialismens kultur sprider propaganda om HBT som syns i media och filmer. HBT hade 
inte behövts förekomma om det inte var för imperialismens ansikte, eftersom det landet som 
uppträder som världspolis har spridit konceptet av homosexualitet och försökt såra vårt land 
med orättvisa sanktioner. Vår visionära och mäktiga ledare Kim Jong-un visar oss den rätta 
vägen som andra bör ta efter. 

Portugal 
Delegation: Republiken Portugal 
Delegat: Thea Palmstierna 
 
Republiken Portugal ser med djupt allvar på de förhållanden hbt-personer utsätts för i somliga 
länder. Åberopar vikten av att alla individer är födda fria med lika värde, rättigheter och 
skyldigheter enligt deklarationen om mänskliga rättigheter. Därmed är all form av åtskillnad, 
diskriminering och inskränkning av rättigheter på grund av könsidentitet eller sexuelläggning 
förkastligt.  
 
Delegationen Portugal önskar att hbt-personer ska omfattas av de mänskliga rättigheternas 
minoritetsskydd för att motverka våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och 
könsidentitet. Nationellt har delegationen arbetat aktivt för att stärka hbt-personers rättigheter 
och önskar att arbetet ska fortsätta internationellt. Delegationen vill främja internationellt 
samarbete och diplomatiska kontakter mellan samtliga stater i förenta nationerna för att de 
grundläggande mänskliga rättigheterna ska uppfyllas världen över. 

Rwanda 
Delegation: Republik Rwanda 
Delegat: Irma Sjöberg 
 
Republik Rwanda anser frågan om HBT-rättigheter vara en viktig fråga världen över. För ett 
hållbart perspektiv framöver krävs en förändring. Med hänvisning till detta följer nationen 
Rwanda mänskliga rättigheter och jobbar intensivt med att öka acceptansen för alla 
människors lika värde, delvis inom egen suverän stat och delvis globalt. 
 
Delegater i Rwanda ser problematiskt på situationen där stater inskrider i individens 
personliga associationsbana, fördenskull innefattar Rwanda lagstiftningar som skyddar 
sexuella minoriteters rättighet. Detta stöds av Rwandas lagstiftning i artikel 15, artikel 16, 
artikel 22 och artikel 43. Anmärkningsvärt är Rwandas angelägenhet om vikten av en 
kärnfamilj som innefattar moder, fader, son eller dotter.  
 
Nationen Rwanda förespråkar en förändring. Delegationen ser kommunikation mellan länder 



högst relevant för skapandet av förståelse för dessa djupt oroväckande lagar som existerar. 
Vidare är respekt för kultur och tradition viktigt och staten Rwanda anser varje nation bör ha 
ett friutrymme gällande det, betoning på att lagen inte kränker en individ oberoende av sexuell 
läggning. 

Serbien 
Delegation: Republiken Serbien 
Delegater: Amanda Petersson &amp; Viktor Paulsson 
Republiken Serbien står inför juridiska utmaningar som inte upplevs av icke-hbt invånare. 
Både manlig och kvinnlig sexuell aktivitet av samma kön är lagligt i Serbien, och 
diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjuden inom alla områden. Vi tar lagarna 
på största allvar som alla länder bör göra men har samtidigt stor respekt för egenartad kultur 
och tradition.  
 
Serbien har en omfattande lagstiftning mot diskriminering som till stor del är i linje med de 
europeiska standarderna. Som medlem i Europarådet tar vi hänsyn till den europeiska 
konventionen om mänskliga rättigheter i vår lagstiftning om att all diskriminering mot hbt- 
personer är oacceptabel. Serbien är även kandidater för ett EU-medlemskap och 
eftersträvar att kunna anpassa den serbiska lagstiftningen till EU.  
 
Serbien vill skapa ett jämställt samhälle men förstår att det inte är något som kommer kunna 
ske över en natt. Vi ser vår hbt- premiärminister som ett steg närmre mot ett fullständigt 
jämställt Serbien och strävar efter att kunna förbättra ställningen för våra utsatta invånare. 

Sudan 
Delegation: Sudan  
Delegat: Henrik Sandner  
Maya Doughty Nilsson 
 
Republiken Sudan anser det fel att påstå att man skulle vara något annat kön än det man 
faktiskt är. Varje fall av att en man skulle klä sig feminint, dansa feminint, bära smink med 
mera är brott mot Allah, den offentliga moralen och den offentliga ordningen. Detta stämmer 
även i fall av homosexualitet och andra HBT identiteter och förhållande. På grund av alla 
problemen dessa människor skapar bör polismyndigheter användas för att sätta stopp för deras 
beteende, och om de inte upphör med det bör de straffas. 

Sydkorea 
Delegation: Republiken Korea 
Delegat: Elin Wilhelmsson 
 
Republiken Korea är mycket väl medveten om de stora problem som existerar globalt kring 
diskriminerande behandling av HBT-personer. Givetvis anser vi att man i varje land bör vidta åtgärder 
för att förhindra kränkande behandling av HBT-rörelsens medlemmar, men vi är av åsikten att detta 



bör ske på ett nationellt snarare än internationellt plan. Republiken Korea önskar betona vikten av 
varje lands egen rätt till suveränitet i lagförändringar om frågor som berör ämnen vilka det på 
nationell nivå existerar stor politisk splittring kring, och HBT-frågan är en sådan sakfråga. Å andra 
sidan ställer sig Sydkorea positiva till att underteckna alla eventuella resolutioner med syfte att 
förhindra kränkningar av HBT-personers rättigheter. Vidare anser vi som ovan nämnts att det på ett 
internationellt plan existerar ett stort behov av att aktivt arbeta för progression i de problem som rör 
HBT-personers rättigheter och välbefinnande. Det är med detta behov som grund vi avser att uppmana 
andra medlemsnationer till att skriva på resolutioner med syfte att förbättra HBT-personers 
levnadsstandard på en internationell nivå. Vi är av åsikten att utbildningssystemet spelar en ytterst 
viktig roll i arbetet mot diskrimineringen av HBT-personer, och att detta bör ses över och uppmanas 
till att förändras i syfte att arbeta för kommande generationers acceptans av HBT-rörelsen och dess 
medlemmar i alla FN:s medlemsländer. 

Syrien 
Delegation: Syriska Arabiska Republiken 
Delegat: Felix Nilsson 
 
HBT-frågan är en fråga som Syriska Arabiska Republiken länge har värnat om och 
sett problematiken kring. Av den orsaken har det pågått fortlöpande arbete för de 
mänskliga rättigheterna. Syriska Arabiska Republiken vill understryka att 
religionsfriheten får den plats samt respekt som den erhåller i artikel 18 i FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det är inte nödvändigt att 
innefatta HBT i ett minoritetsskydd då dem mänskliga rättigheterna redan behandlar 
denna frågan väl. Värt att tillägga är även att en resolution om ett sådant 
minoritetsskydd skulle strida mot nationella lagar som grundar sig på 
religionsfriheten. 
 
Syriska Arabiska Republiken menar att oroligheter och sanktioner har lamslagit 
landet så hårt att säkerhetsfrågan måste vara av yttersta vikt för en period framöver. 
Utomstående stater bör beakta suveränitetsprincipen i frågan och låta självständiga 
stater ta ansvar för att deklarationen om mänskliga rättigheter efterföljs. Syriska 
Arabiska Republiken ser problematiken runt HBT och kommer arbeta aktivt för att 
förbättra situationen. 

Turkiet 
Delegation: Republiken Turkiet 
Delegater: Isaak Bard 
Delegationen Turkiet yrkar på att sexuella minoritetsgrupper inte ska inkluderas inom FN:s 
minoritetsskydd som de mänskliga rättigheterna garanterar. Vad som ligger till grund för vårt 
ställningstagande är grundläggande kunskap inom ämnet. Vi kan inte lägga till nya delar 
inom minoritetsskyddet endast som ett resultat av risk för förföljelse i en del stater. Massor 
av olika grupper och människor i massvis med andra grupper förföljs och mördas som inte är 
inkluderade i FN:s minoritetsskydd. Om alla möjliga grupper ska inkluderas här blir plötsligt 
reglerna otydliga och risken att de inte följs betydelsevärt större. Dessutom skulle 



inkluderandet av HBT i FNs minoritetsskydd inskränka på både staters konstitutioner och 
privatpersoners religiösa frihet. Vi vill inte heller riskera att kränka miljontals och åter 
miljontals religiösa människor genom att endast göra ett tillägg i en konvention.  
Turkiets delegation yrkar också på att staternas egna lagar ska fortsätta följas under FN:s 
suveränitetsprincip. Bland annat FN:s lag om mänskliga rättigheter som vi yrkar på redan är 
väldigt bra stöd. Alltså ska inte nya skapas som endast ger en speciell del av samhället 
särskilda rättigheter. Detta är i motsats till FN:s mänskliga rättigheter där alla ska vara lika. 
Då fungerar det inte att FN lägger fram ett förslag om att ge en del av dess befolkning 
speciella rättigheter. Delegationen från Turkiet vill igen lyfta religionsfriheten och definitiva 
kränkningar mot den om nya lagar som ger HBT-personer egna rättigheter införs. 
I praktiken bör inte mycket göras förutom att länderna ska följa sina egna lagar och utgå från 
suveränitetsprincipen. Turkiets delegation yrkar dock inte heller på straff för HBT-personer 
utan att länderna får behålla sina lagar och sin frihet att kunna styra och bestämma. 

Tyskland 
Land: Förbundsrepubliken Tyskland 
Delegat: Luka Wallmark Damnjanovic 
 
Den Tyska delegationen ser i stort positivt på den globala trenden för större HBT rättigheter. Även 
Tyskland har genomgått förändring, sedan 1980 har transpersoner lagligt kunnat ändra sitt juridiska 
kön, sedan 2001 har samkönade förhållande varit lagliga och sedan 2017 är även samkönade 
äktenskap lagligt. Tyskland har tagit de nödvändiga stegen, 
 
Samtidigt anser vi att mer måste göras globalt, vi anser att det finns många länder där den nuvarande 
situationen är oacceptabel och andra där vi tyvärr ser att situationen förvärras. Med tanke på att alla 
länder har skrivit på konventionen för mänskliga rättigheter anser vi att det är varje lands förpliktelse 
att 
garantera dess rättigheter till hela sin befolkning utan undantag. De resolutioner som tagits upp på 
Sydafrikas initiativ ser vi som ett bra steg framåt och Tyskland kommer fortsätta stödja resolutioner 
som förstärker världens strävan att garantera grundläggande rättigheter till HBT-personer 
 
Alla världens länder som anser sig följa de mänskliga rättigheterna bör också handla således. 
Förföljelser,förtryck och uteslutning är inte kompatibelt med de rättigheterna vi alla antagit och de 
måste därför upphöra. Världens länder måste hålla sina löften och i så stor utsträckning som möjligt 
gemensamt uppfylla våra förpliktelser till mänskligheten. 
 
Tyskland hyser respekt för religiösa och kulturella skillnader mellan länder och vi vill inte tvinga 
länder att hålla vår position dock anser vi att de tidigare nämnda rättigheterna måste applicera på alla 
människor oavsett sexualitet eller identitet. Tyskland anser därför att FN måste fortsätta kämpa för 
HBT-personers skydd och rättigheter, till viss del med nya resolutioner men i huvudsak genom 
förstärkning och 
verkställande av de löften världens länder redan antagit. 



Vietnamn 
Land: Socialistiska Republiken Vietnam 
Delegat: Julia Rosengren 
Socialistiska republiken Vietnam betonar att varje människa är född fri, med lika skyldigheter 
och rättigheter, med hänvisning till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vietnam 
fördömer all förföljelse av homosexuella, bisexuella och transsexuella människor. Ingen 
människa ska behöva fly från sitt land, oavsett om det är ett resultat av krig eller ens 
sexualitet. 
Med understrykande av att Vietnam själva har gått från att vara mycket kritiska till samtliga 
sexualla läggningar som avviker från heterosexualitet, men på kort tid anammat en betydligt 
mer accepterande attityd, vill delegationen Vietnam verka som en förebild för länder som inte 
kommit lika långt i acceptansen gentemot HBTQ-personer. 
Sexuellt definierade minoriteter ska självklart få ta del av det skydd som deklarationen om de 
mänskliga rättigheterna garanterar. 
Delegationen Vietnam uppmuntrar arbete för att förebygga våld mot HBTQ-personer 
runt om i världen, och betonar vikten av att fler asiatiska länder uppmärksammar allvaret i 
diskriminering och all slags kränkning av sexuella minoriteter. 
Avslutningsvis hoppas även delegationen Vietnam att FN ska kunna utöka uttrycket HBT till 
HBTQ, för att ingen ska lämnas utanför det viktiga skydd som Förenta nationerna har som 
uppgift att garantera. 
 
 


