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Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Islamiska Republiken Afghanistan 

Delegat: Elliot Berggren 
 
Den Islamiska Republiken Afghanistan är djupt upprörd över den ohållbara situation som            
existerar i Staten Libyen och fördömer starkt de aktörer som motsätter sig den internationellt              
stödda regeringen. 
 
Vidare uppmuntras alla åtgärder som vidtas mot Islamiska Staten i Staten Libyen, då den utgör               
ett nationellt hot mot ett flertal stater. Med hänvisning till de tidigare lyckade operationerna mot               
denna terrorgrupp uppmuntras de uppoffrande och kontinuerliga insatser, som utomstående          
aktörer verkställer för att förhindra ytterligare komplikationer. En djupgående försvagning av           
Islamiska Staten är väsentlig, och det understryks att den Islamiska Republiken Afghanistan            
kan vara villig att stödja de förslag som tar detta — och även de drabbade staternas suveränitet                 
— i beaktande. 
 
Med beklagade för de Förenta Nationernas tidigare försök att förmedla fred i området,             
uppmärksammas ändå dess kompetens för denna typ av humanitär konflikt. Det anmodas att de              
inblandade aktörerna åter vänder sig till de Förenta Nationerna och dess organ för vägledning              
för en rationell utväg.  
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Australien 

Delegat: Max Lundquist 
 
En utveckling mot bättre humanitära villkor och demokratisk stabilitet i Libyen anser            
Australien vara en nödvändig och god utveckling. Australien värderar ett internationellt           
samarbete med hjälp av FN mycket högt i denna situation. Ett samarbete där nationerna delar               
ett gemensamt intresse av en positiv utveckling såväl i Libyens samhälle som styre. Australien              
anser att en demokratisk lösning på den just nu militära konflikten mellan parterna inom landet               
är nödvändig. Det för att senare kunna upprätta en bättre diplomatisk situation med goda              
möjligheter för att upprätta ett stabilt samhälle med ett demokratiskt styre.  
 
Den nuvarande situationen i Libyen har fått tydliga konsekvenser, människor i landet lever             
under livshotande förhållanden och är i behov av assistans. Enligt UNHCR så handlar det om               
uppskattningsvis 1.300.000 människor som är i behov av “humanitär assistans”. Detta tillstånd            
sätter även press på omvärlden med en stor risk av en ny flyktingvåg. Denna situation är                
mycket viktig och Australien framhäver vikten av att tillsammans agera för de drabbade             
människornas sak. Enligt UNHCR saknar dessa människor nödvändig sjukvård, medicin,          
drickbart vatten, logi och utbildning. Australien ser assistans åt de drabbade som befinner sig i               
Libyen nödvändig. IS återvändande i Libyen är ytterligare en faktor som riskerar många             
Libyers trygghet, vikten av att länder stödjer konventionen om mänskliga rättigheter här genom             
mottagande av de förföljda på flykt som söker skydd och säkerhet är något Australien vill               
framhäva. 
 
Slutligen vill Australien understryka vikten av internationellt samarbete mot en lösning och            
vidare stöd för det arbete som UNHCR utför. Australien vill även återigen framhäva vikten av               
en demokratisk och diplomatisk lösning som skapar goda förutsättningar för att Libyen i             
framtiden ska kunna bygga ett fungerande samhälle med gott humanitärt tillstånd som bas för              
utveckling. 
 

  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Belgien 

Delegat: Agnes Axby 
 
Med beklagande för de attacker som Libyen och dess civilbefolkning har genomlidit vill             
Belgien åberopa och betona de lokala myndigheternas ansvar att identifiera och döma de             
förbrytare som kränkt den internationella humanitära rätten genom detta förfaringssätt. Om           
dom fastställs vid domstol eller internationell brottmålsdomstol anses inte vara i huvudfokus,            
det väsentliga är att förbrytare blir dömda. 
 
Likasinnat med Förenta Nationernas säkerhetsråd välkomnar och bekräftar Belgien yrkandet av           
vapenvila, som framförts via generalsekreteraren i Förenta Nationerna. Med detta betonar och            
uppmanar delegationen Belgien vikten av varaktig vapenvila, samt att båda parter bör avstå             
från militära operationer. 
 
För att motverka att konflikter löses med militära insatser bör den politiska dialogen återupptas,              
med strävan efter fred uppmuntrar konungariket Belgien tillsammans med likasinnade stater,           
såsom Frankrike, till diplomatiska förhandlingar i frågor då parterna är oense. Belgien            
motsätter sig helt våldsaktioner och krigsförbrytelser. 
 
Med fullt förtroende för FN:s flyktingorgan UNHCR och deras omfattande väsentliga arbete            
betonar Belgien sin starka önskan om fred. Med största oro understryker Belgien vikten av              
nedtrappning i konflikten för att förhindra ett eventuellt inbördeskrig. De civila bör skyddas             
genom högsta beredskap. Likaså är Belgien djupt övertygade om att flyktingmottagande stater            
bör hjälpa migranter och flyktingar enligt 1951 års flyktingkonvention. 
 
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Chile 

Delegat: Elsa Ewetz 
 
Republiken Chile är djupt medveten om det allvarliga läget i Libyen, och vad som föranlett den                
nuvarande situationen. Libyen befinner sig i en situation där den primära uppgiften är att              
återställa allmän säkerhet samt lag och ordning i syfte att främja rättsstatsprincipen. Givet den              
svåra situation som råder betonar republiken Chile betydelsen av ett starkt och legitimt FN med               
brett internationellt stöd som drivande i landets utveckling framöver.  
 
På kort sikt behövs en effektiv lösning som skapar säkerhet och skyddar mänskliga rättigheter,              
särskilt för dem som tillhör utsatta grupper. Republiken Chile stödjer också utvecklandet av en              
fungerande migrationspolitik under FNs ledning där alla länder måste ta sitt ansvar. Varje             
enskild stat ska dock behålla rätten att sätt krav på det egna flyktingmottagandet, då migration               
inte är en mänsklig rättighet.  
 
Med utgångspunkt från lokalbefolkningens säkerhet ska omedelbara åtgärder inledas som krävs           
för att ekonomisk återhämtning ska ske. Därav ska den statliga myndigheten, bland annat             
genom att stärka tillväxtansvariga institutioner och återställa offentliga tjänster, återuppbyggas.          
Med återhämtning av landets ekonomi samt stöd i fungerande handel skall landet successivt             
utvecklas på lång sikt med en ekonomi och handel som gynnar befolkningen.  
 
 
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Danmark 

Delegat: Nora Löfvén 
 
Danmark konstaterar att oroligheterna i Libyen är ett internationellt bekymmer, därför bör även             
detta fokuseras på att lösas multilateralt och inte med enbart de enskilda parterna. Danmark är               
fullt informerade samt medvetna att migrationssystemet som FN beslutat är bristfälligt,           
samtidigt är det fördelaktigare än att tusentals människor avlider under sin resa över             
Medelhavet.  
 
Danmarks regering kommer att arbeta för ett mer humant asylsystem samt uppmuntra fler att              
göra det samma, men tillfälligt stödja det nuvarande asylsystem som FN förespråkar. Dock är              
det långsiktiga målet är att ta itu med orsakerna till varför folk måste fly. Det borde inte vara ett                   
privilegium att leva ett värdigt liv. 
 
Delegationen Danmark anser även att det är viktigt att skydda människorna på flykt, vilket              
Danmark gör stolt genom att bistå EUTF, Emergency Trust fund for Africa, med flera miljarder               
danska kronor.  
 
Slutligen vill Danmark uppmärksamma på att detta är en internationell utmaning för alla             
medlemsländer och att det krävs en diplomatisk lösning. 
 
 
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Dominikanska Republiken 

Delegat: Filippa Fagerberg 
 
Situationen i Libyen är en av de mest komplicerade i världen. Osäkerhet, kriminalitet och              
omänskliga förhållanden ökar. Landet är politiskt delat och drabbat av strider, i detta drabbas              
civila hårt. UNHCR:s fältpersonal ger en bild av mänskligt lidande och grova övergrepp i en               
chockerande skala. Det är dags att vi gör något åt detta och hittar en lösning, för situationen är i                   
dagsläget ohållbar. Inte bara för delegationen Libyen utan också för omvärlden.  
  
Delegationen Dominikanska Republikens utrikespolitik domineras av relationerna med USA.         
Förhållandet mellan delegationen Libyen och Amerikas Förenta Stater är idag att de är villiga              
att samarbeta med varandra. När det libyska inbördeskriget bröt ut 2011 deltog USA i ett               
militärt ingripande i konflikten och hjälpte anti-gaddafi-rebellerna med luftattacker mot den           
libyska armén. Detta innebar en störtning av Libyens dåvarande president Gadaffi. Det militära             
ingripandet var någonting som Dominikanska Republiken stod bakom. Efter revolutionen          
uttryckte USA:s dåvarande president Barack Obama att USA var engagerad i det libyska folket              
och lovade partnerskap i utvecklingen av en ny libysk stat. Partnerskap med Libyen har även               
Dominikanska republiken intresse av.  
  
I dagsläget befinner sig flera hundratusentals flyktingar och migranter i delegationen Libyen.            
Flyktingar och migranter gör livsfarliga resor för att fly landet. Dessa människor utsätts för              
övergrepp och lever under omänskliga förhållanden. Den humanitära situationen är kritisk och            
måste lösas. För att flyktingarna i Libyen inte ska behöva leva under dessa förhållanden är det                
viktigt att vi lutar oss mot FN;s flyktingkonvention, där det tydligt står uttryckt att alla som är                 
på flykt från ohållbara förhållanden ska få uppehåll i ett annat land tills det är tryggt att resa                  
hem. Delegationen Dominikanska Republiken arbetar med åtgärder för att förhindra illegal           
migration. För att den illegala migrationen ska upphöra världen över är det otroligt viktigt att vi                
löser situationer så som den aktuella krisen, i Libyen. Fram tills dess att vi löst situationen i                 
Libyen måste vi kämpa för att hjälpa de människor som lever som flyktingar och migranter i                
delegationen. UNHCR arbetar för att ge internationellt skydd, dela ut nödhjälp och hitta             
lösningar för människor som är på flykt i landet eller är på väg mot Europa. Genom att stötta                  
denna organisation kan vi hjälpa människor som idag lever under omänskliga förhållande            
Libyen.  
 
 
 

 

 

 



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Egypten 

Delegat: Viktor Isaksson 
 
Den egyptiska delegationen är angelägna om att arbeta för att uppnå en fredlig lösning i               
Libyen. Delegationen önskar ett samarbete mellan de två parterna i landet för att uppnå en så                
fredlig överenskommelse som möjligt.  
 
Egyptens delegation ser ingen militär lösning på detta problem utan förespråkar alltså istället en              
politisk lösning. Detta eftersom att denna konflikt grundar sig kring vem som skall styra landet.               
Delegationen vill alltså att de två stridande parterna i Libyen skall enas för folkets bästa. 
 
Egypten förväntar sig att alla stater ska samarbeta kring detta viktiga ämne. Egypten anser att               
det borde vara av högsta prioritet att lösa denna konflikt med tanke på konsekvenserna denna               
konflikt kan få, både regionalt och globalt. Denna konflikt kan få förödande konsekvenser om              
fel personer kommer till makten därför är det av yttersta vikt att vi enas på en global nivå om                   
bästa möjliga lösning. 
 
 
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Republiken Ekvatorialguinea 

Delegat: Sofie Nyhlén 
 
Republiken Ekvatorialguinea betraktar situationen i Libyen som mycket allvarlig. Konflikten          
utgör ett hot för hela Afrikanska kontinenten. Därav anser Republiken Ekvatorialguinea att det             
internationella samfundet måste arbeta för att stoppa denna blodiga konflikt och bidra till att              
återställa stabiliteten i Libyen. Med oroligheter för hur migranter i Libyen behandlas och             
påverkas under konflikten så önskar Republiken Ekvatorialguinea att FN och Afrikanska           
Unionen samarbetar för att kunna skydda dessa. 
 
 
Med uppskattning till närliggande stater så hoppas man på att de ska kunna påverka alla sidor i                 
konflikten för att få till fram en vapenvila. Då en extern inblandning förvärrar bara situationen               
på marken ännu mera. Fullt medvetna om situationen i Libyen så vill Republiken             
Ekvatorialguinea lösa konflikten med fredliga tillvägagångssätt då man anser att det inte går att              
lösa militärt.  
 
 
Med uppmärksamhet på migranternas förhållanden så vädjar Republiken Ekvatorialguinea om          
en bättre övervakning av migranters situation och förhållande så snart som möjligt. Afrikanska             
Unionen måste vara involverad i fredsprocessen i Libyen på ett sätt som hjälper till att hindra                
migranternas lidande. Med uppskattning så applåderar Republiken Ekvatorialguinea för länder          
som har öppnat sina gränser för flyktingar trots deras begränsade resurser och uppmanande det              
internationella samfundet att dela sin börda.  
 
 
 
 
 
 
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Republiken Indien 

Delegat: Hampus Ågren 
 
Republiken Indien är oroad över situationen i Libyen. Den rådande konflikten i landet har              
inneburit att civila beklagligen drabbas. Hundratusentals migranter och flyktingar befinner sig i            
landet och utsätts för angrepp och utpressning. Den humanitära situationen för flyktingar och             
migranter, i synnerhet runt Tripoli området, är oroväckande och står i kontrast mot FN:s              
deklaration om de mänskliga rättigheterna.  
 
Republiken Indien sympatiserar med, och relaterar till, EU:s syn att ännu en flyktingvåg över              
medelhavet inte är en säker eller hållbar lösning till problemet, för någon involverad part. Att               
kontinuerligt förflytta människor från konfliktområden är ingen långsiktig lösning. Detta          
ställningstagandet är inte en ignorering av vårt ansvar att upprätthålla de mänskliga            
rättigheterna världen över, utan grunden för en stark lokal hantering av problemet.  
 
Ett starkare agerande från FN:s sida genom organisationer som UNHCR och IOM är högst              
angelägen i syfte att stabilisera och förbättra den humanitära situationen för Libyens migranter             
och flyktingar. En sammanhängande strategi och en effektiv implementering är av stor            
betydelse. Republiken Indien är villig att ekonomiskt bidra till en sådan aktion och understryker              
vikten av att en multilateral överenskommelse uppnås.  
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Irak 

Delegat: Ella Petersson Hallén 
 
Republiken Irak är fullt medvetna om situationen i Libyen och är djupt oroade för utvecklingen               
av denna.  
 
Efter Muhammad Gaddafis fall 2011 har landet plågats av laglöshet och kaos. Ingen regering              
har under någon tid haft helt kontroll över landet men efter Muhammad Gaddafis fall 2011 har                
instabiliteten ökat. Detta har bidragit till attentat, bombningar, krig och många döda. Detta             
allvarliga tillstånd har lett till att många Libyer flyr sitt hemland för att rädda sina liv. Därav                 
krävs det ett flertal lösningar för att lösa denna livshotande situation som pågår och hjälpa               
libyerna samt för att nå en fredligare värld.  
 
Förenta nationernas flyktingkommissariat UNHCR har uppmärksammat den oroväckande        
flyktingkrisen som pågår i Libyen och vidtagit åtgärder för att försöka lösa detta. UNHCR              
uttrycker särskild oro för de flyktingar och migranter som är fast i förvar i områden med                
pågående strider. UNHCR har idag lyckats omplacera över 150 människor från Ain Zara-             
försvaret i södra Tripoli till UNHCR:s anläggning för samling och återresa i ett säkert område i                
närheten.  
 
Republiken Irak anser att det är världssamfundets skyldighet samt de berörda och de             
närliggande grannländerna men även stater som har möjlighet att bidra med hjälp, att uppnå en               
stabilare situation i Libyen. Då situationen skridit över landets gränser berör detta på regional,              
nationell samt på internationell nivå. Republiken Irak står inte bakom de omänskliga            
behandlingarna som flyktingar och migranter utsätts för och Irak anser att alla har rätt till liv,                
frihet och säkerhet.  
 
Republiken Irak är beredda att ta emot flyktingar och att vara ett stöd i denna situationen. I                 
koranen står det att alla är av lika värde och det går republiken Irak starkt utifrån och är beredda                   
att göra vad som krävs för att Libyerna ska känna trygghet. Republiken Libyen är medlem i                
Arabförbundet likaså republiken Irak och att stötta medlemmar är av stort intresse för Irak.  
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Israel 

Delegat: פיליפ תונברג (Filip Thunberg) 
 
Delegationen från staten Israel anser att flyktingkrisen, som är en följd av den spända              
situationen i Libyen, mellan Khalifa Haftars styrkor (Libyens nationella amré LNA) och den             
FN-stödda regeringen ledd av premiärminister Fayez al-Saraj, har spårat ur. Situationen har har             
lett till att, enligt FNs underorgan UNHCR, över 600 000 flyktingar är på flykt och letar efter                 
ett nya hem efter missnöjet av premiärministern. 
 
Staten Israel anser att lösning i denna konflikten är att Khalifa Haftar, ledaren av Libyens               
nationella armé LNA, ska få makten i landet. För att få igenom detta så behövs speciellt hjälp                 
från FN och de närstående länderna i nordafrika, bland annat Egypten. Staten Israel föreslår att               
på samma sätt som Egypten styrs av den militära Abdul Fatah al-Sisi ska Libyen bli styras av                 
Khalifa Haftar med en stat baserad på en stark presidentmakt legitimerad av militären, som lär               
leda till att det blir ett bättre politiskt och militärt samspel i Libyen. När Khalifa Haftar blir                 
ledare i landet kan många av de hundratusentals flyktingar som än inte har hittat ett nytt hem                 
återvända till Libyen till sina hem, som med hjälp av FN:s underorgan UNHCR skall byggas               
upp igen. De flyktingar som redan fått asyl i andra länder får själva bestämma om de vill                 
återvända hem till Libyen eller om de vill stanna kvar i de land som de har slagit sig ner i. 
 
För att skynda på situationen, så att Khalifa Haftar ska få makten så snart som möjligt, anser                 
även staten Israel att FN skall sluta stödja premiärministern i Libyen och till och med eventuellt                
gå in med ekonomiskt stöd till Khalifa Haftars armeér och de nordafrikanska länderna som kan               
hjälpa till. 
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Republiken Italien 

Delegat: Elin Brinck 
 
Republiken Italien ser allvarligt på situationen i Libyen och återställandet av säkerhet och             
stabilitet i landet är av yttersta vikt. Till följd av de strider som utbrutit i Libyens huvudstad                 
Tripoli har över 1000 människor mist livet och flera 100 000 människor tvingats lämna sina               
hem. 
 
Libyens geografiska läge utanför Italiens kust oroar landet då migrationen till Italien och andra              
angränsande länder ökat markant. Detta får konsekvenser på Republiken Italiens ekonomi såväl            
som en ökad befolkningsmängd. Republiken Italien har de senaste åren tagit emot över en halv               
miljon flyktingar och det är av den anledningen inte hållbart varken för landet eller flyktingarna               
att migrera till Republiken Italien. Samarbetet mellan Libyen och EU, vars syfte är att              
kustbevakningen i Libyen ska hämma flyktingströmmarna över medelhavet för att minska           
antalet spillda liv, ställer sig Republiken Italien positivt till.  
 
Republiken Italien har inte kapacitet och möjlighet att enskilt hantera denna flyktingström och             
anser att det inte är en långsiktigt hållbar lösning och förespråkar därför både ett EU samarbete                
och ett internationellt samarbete.  
 
Republiken Italien anser att en potentiell lösning är att lägga fokus på vapenvila mellan              
parterna i Libyen för att kunna återgå till de politiska processerna istället. Republiken Italien              
vill uppmärksamma vikten av en fredlig lösning av konflikten i landet.  
 
 
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Jordanien 

Delegat: Joel Kronquist 
 
Hashemitiska kungadömet Jordanien ser med djup oro på den rådande utvecklingen i Libyen.             
Jordanien anser att det är viktigt att återupprätta stabilitet och säkerhet i Libyen samt att               
konfrontera terrorgrupper som hotar landets suveränitet. 
 
Delegationen Jordanien anser att situationen måste lösas i samarbete med Khalifa Haftar. Om             
Haftar kommer till makten i Libyen kommer situationen stabiliseras och människor kommer            
inte behöva fly från landet. Levnadsförhållandena kommer att bli bättre för invånarna då ett              
stabilt samhälle återupprättas. Ett inbördeskrig i Libyen är det sista kungadömet Jordanien vill             
ha, men om konflikten fortsätter så är risken hög att ett krig utbryter.  
 
Libyen är idag inte en säker plats. Cirka 1,3 miljoner människor i Libyen behöver humanitär               
assistans och flera hundra tusen lider. De lever under dåliga förhållanden och saknar tillgång till               
mat, rent vatten, sjukvård och utbildning. Konflikten har bidragit till att oljeproduktionen            
havererat efter rivalisering om kontrollen över oljeresurserna. Oljeproduktionen stod tidigare          
för 96% av Libyens intäkter. Den ekonomiska krisen som följde försämrade den redan kritiska              
humanitära situationen. 
 
Kungadömet Jordanien har tagit emot över 2 miljoner palestinska flyktingar och beviljat dem             
medborgarskap till skillnad från andra värdländer. Idag utgör palestinier 60% av befolkningen            
och Jordanien kommer fortsätta att ta ansvar. För att återuppta ekonomisk stabilitet kräver             
delegationen Jordanien att andra länder även tar ansvar för att ta emot flyktingar och              
kvotflyktingar från Libyen. 
 
Konflikten i Libyen har förstärkt andra konflikter och gjort det möjligt för terrorgrupper i              
området att växa sig starkare. Islamiska staten kontrollerar en del av norra Libyen och              
bekämpningen av terrorgruppen är en grundläggande del av stabilisering av det Libyska            
samhället. 
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Kanada 

Delegat: Anna Forsman 
 
Förbundsstaten Kanda ser ytterst allvarligt på den rådande situationen i Libyen. 823 000             
människor, varav 248 000 barn är i ett sort behov av humanitärt bistånd till följd av Libyens                 
politiska instabilitet och osäkerhet. I år, under april månad, förlorade 395 civila sina liv i               
Tripoli där fortsatta oroligheter bidrog till ytterligare mobilisering av militära styrkor. Som            
följd av de instabila läget begränsas tillgången av mat, vård och andra grundläggande             
mänskliga rättigheter.  
 
Kanada är ett immigrantland där en stor del av befolkningen har sitt ursprung i olika delar av                 
världen. Sedan 1980-talet erkänner landet också denna mångfald genom en officiell           
multikulturell ideologi. 2020 är Kanadas mål att ta emot 340 000 flyktingar. Till alla er som                
flyr förföljelse, terror och krig kommer Kanda välkomna er. Mångfaldhet är Kanadas styrka.  
 
För att komma till bukt med situationen förespråkar och anser Kanada att ett vapenstillestånd              
samt en diplomatisk dialog krävs för att fortsätta det politiska avtalet. FN.s arbete har en central                
roll för att underlätta en libysk-ledd politisk process och den demokratiska styrelseformen,            
respekten för de mänskliga rättigheter samt respekten för den internationella rätten, måste stå i              
fokus för det vidare arbetet som utförs i Libyen. Stater måste tillsammans arbeta för att skydda                
civilbefolkningen och för att främja en demokratisk lösning. 
 
Behovet av vidarebosättning är större och viktigare än någonsin, samtidigt har flera länder stryp              
sitt intag av kvotflyktingar. Kanda ser kritiskt på EU.s system för kvotflyktingar, då inget              
gemensamt system finns. Istället för att ta emot de människor som behöver akut skydd, tvingas               
de stanna i konfliktdrabbade länder, exempelvis Libyen.  
 
Avslutningsvis är Kanada öppna för att välkomna flyktingar och migranter där fokus måste             
ligga på att värna om individens säkerhet och välmående vid genomförandet. 
 
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Folkrepubliken Kina 

Delegat: Saga Holmberg 
 
Med orolighet över situationen i Libyen och dess lidande konsekvenser för civilbefolkningen är             
Folkrepubliken Kina angelägna om att få ett slut på konflikten. Kringliggande regioner drabbas             
av förödande humanitära konsekvenser. Ytterligare stör de rådande spänningarna i Tripoli           
utomstående stater och aktörer, inte minst ekonomiskt. 
 
Kina uppmanar det internationella samfundet, det är hög tid för tilltagande av effektiva             
åtgärder. Folkrepubliken Kina uppmuntrar internationella inblandade parter att inta, precis som           
Kina själv, en konstruktiv roll för att komma fram till lämpligaste lösning. En lösning med               
vägledning av Libyens suveränitet. Fokus bör läggas på uppmuntran till en politisk dialog. 
 
Kina har ratificerat flyktingkonventionen (1951) och dess protokoll (1967). Även projektet Belt            
and Road anses vara en lösning, som Libyen anslutit sig till. Genom ett återuppbyggande av de                
drabbade områdena kommer situationen i Libyen att förbättras. Antalet flyktingar och           
migranter kommer därmed markant minska på sikt. Kina hjälper också genom investeringar de             
flyktingmottagande länder som valt att delta i utvecklingsprojektet.  
 
Kina ställer sig för tillfället avvaktande men omber länder med inflytande i konflikten att              
främja fredsförhandlingar. Utan att närmaste tid agera som central spelare, främjas en            
multilateral lösning.  
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Republiken av Kroatien 

Delegat: Hannes Hemgren 
 
Republikanen av Kroatien ser allvarligt på situationen i Libyen som ända sedan Gaddafis död              
2011 varit ett kaotiskt land. Oron för ett inbördeskrig växer starkare och starkare och Kroatien               
vill se att åtgärder tas mot Haftar och LNA:s angrepp mot Tripoli och Fayez al-Sarraj.  
 
Precis som EU redan trycker på, gäller det att kontrollera migrationen från Libyen, då det               
befinner sig en enorm mängd flyktingar och migranter på Tripolis gator. Republikanen av             
Kroatien yrkar för att denna inbördes konflikt hanteras omgående, således kan vi förebygga en              
potentiell flyktingström till Europa. Huvudsakligen handlar det här om att hjälpa de            
hundratusentals civila i Libyen som blir direkt drabbade utav striderna. Det bör ligga i FN:s               
intresse att förhindra ett inbördeskrig från att bryta ut. Kroatien kan försäkra FN om att               
problematiken som ett inbördeskrig medför skulle vara förödande för Libyen. Tusentals civila            
kommer sätta livet till, och det kommer leda till stora svårigheter att upprätthålla en humanitär               
miljö för befolkningen.  
 
Samtidigt som diplomatiska samtal förs måste dock vikten av konkret handling betonas,            
humanitära biståndsinsatser bör ligga i fokus under samtalen om vilka åtgärder nationer skall             
vidta för Libyens välmående.  
 
 
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Republiken Peru 

Delegat: Agnes Dansdotter 
 
Situationen i Libyen betraktar delegationen Peru som icke hållbar. Peru uttrycker sin oro över              
den humanitära situationen som pågår i landet, då invånarna är mycket utsatta och utnyttjas för               
slavarbete, ekonomiskt och politiskt utnyttjande. Den pågående konflikten lämnar även ett           
tomrum som fylls av hänsynslösa terrorister, som endast sprider död och förstörelse. Peru             
finner att det är oacceptabelt hur informationen om situationen har behandlats av stater,             
oskyldiga civila mister livet och inga åtgärder utförs för att förbättra situationen.  
 
Delegationen Peru anser att en vapenvila skall införas i Libyen omedelbart och visar sitt stöd               
för den trestegsplan som Ghassan Salamé presenterade. Federationen Peru uppmanar även           
övriga parter som har förmåga att påverka att agera omedelbart och effektivt, men med full               
respekt för internationell humanitär rätt och de internationella mänskliga rättigheterna.  
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Rwanda 

Delegat: Klara Persson 
 
Republiken Rwanda ser allvarligt på situationen i Libyen. Efter upproret 2011 har det var en               
svår situation i Libyen. Natos insats i Libyen resulterade i att Gaddafi-regimen störtades men              
ännu är konflikten inte löst, kampen om makt och oljeresurser fortsätter. Delegationen Rwanda             
står bakom FNs försök att få fram fred i Libyen. IS måste stoppas med de medel som krävs.                  
Flyktingsituationen i Libyen är högt prioriterat av delegationen Rwanda.  
 
Konflikten i Libyen ska lösas solidariskt genom samarbete av delegaterna, delegaterna ska            
arbeta för fred i Libyen. Delegaten från Rwanda betonar att situationen i Libyen måste bli               
bättre och att konflikten måste lösas. Rwanda anser att varje delegat måste ta sitt ansvar och                
uppmuntrar andra stater att hjälpa de som är på flykt i Libyen. Rwanda har en               
överenskommelse med FN och AU om att ta emot 30 000 flyktingar med krav på att ta emot                  
500 i taget, Rwanda betonar att andra länder med möjligheten måste göra detsamma.  
 
Människosmuggling är något som ses med stor oro och som måste få sitt slut, istället måste                
flykten ske på ordnat sätt. Rättigheterna för flyktingarna måste bli bättre och följa de mänskliga               
rättigheterna. Flyktingarna i Libyen ska inte utsättas för slaveri, ekonomisk och politisk            
utpressning. De flyktingar som idag är på flykt ska inte skickas tillbaka till Libyen, hållande i                
minnet att situationen i Libyen inte uppfyller de mänskliga rättigheterna. 
 
Rwanda fastslår att flyktingarna måste ges förbättrade skydd och rättigheter genom FN.            
Republiken Rwanda anser att FN måste agera i situationen och försöka lösa den genom              
samarbete. Avtal måste bildas med strävan efter att lösa flyktingsituationen och avsluta lidandet             
hos flyktingarna i Libyen. Delegationen föreslår att de lägger ner vapnen för att kunna lösa               
konflikten på fredlig väg och återgå till politiska diskussioner. Internationella samarbeten och            
avtal för att ta emot flyktingar måste bildas för att lösa flyktingsituationen. Genom samarbete              
mellan staterna i FN förlitar Rwanda sig på att flyktingsituationen kommer att lösa sig. 
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Republiken Serbien 

Delegat: Sara Nord 
 
En av Republiken Serbiens prioriteringar är skyddet och främjandet av mänskliga rättigheter på             
både nationell och internationell nivå. Vi stödjer FN:s stadgar och konventionerna om de             
mänskliga rättigheterna och även andra relevanta internationella organ som arbetar för           
förbättring i Libyen frågan. 
 
Serbien är en part i ett stort antal internationella konventioner som står emot smuggling av               
migranter för att förhindra, undertrycka och straffa människohandel. Även konventionen om           
flyktingars status och konventionen om skydd av civila personer i tid av krig. Serbien har samt                
ratificerat flyktingkonventionen. Den situationen Libyens civilbefolkning sitter i nu tolererar          
inte Republiken Serbien. 
 
Det är tydligt att internationella författningar bryts och mänskliga rättigheter kränks i Libyen.             
Vi i republiken serbien anser att stort stöd av många internationella parter till viktiga FN organ                
som UNHCR krävs för att hjälpa flyktingar från Libyen, även för att försöka hindra våldet mot                
civila och upprätthålla hänsynen till deklarationen kring mänskliga rättigheter. Vi anser inte att             
internationella militära trupper är lösningen då Libyen är en suverän stat, utan att samarbete              
med internationella organ som UNHCR som stöder parter att möta skyddet och de humanitära              
behoven hos migranter är det Republiken Serbien och andra parter kan bidra med i denna               
situation. 
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Storbritannien 

Delegat: Elias Bengtsson 
 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland anser att Libyska frågan är mycket           
allvarlig såväl som en humanitär kris. Det viktiga är att minska mängden dödsfall som sker när                
flyktingarna beger sig på den farliga båtfärden över till Europa. För att detta ska hanteras på det                 
effektivaste viset måste stödet fås direkt på plats. 
 
Därför jobbar Storbritannien och Europeiska Unionen tillsammans med Staten Libyen i           
förbättrandet av den sistnämndas kustbevakning. Detta görs genom att förse kustbevakningen           
med bättre utbildning samt att uppgradera deras utrustning. Genom att ha en stark             
kustbevakning nära till hands kan man minska antalet dödsfall och motverka den farliga             
människosmugglingen där flyktingarna måste riskera livet på färder i överfulla båtar. 
 
Under EU-direktiv finansierar även Storbritannien flyktingcenter vars uppgift är att koncentrera           
flyktingarna samt att skydda dem från grupper som vill utnyttja dem för trafficking och              
människosmuggling, inhumana aktiviteter som Storbritannien tar starkt avstånd ifrån. 
 
Tidigare erfarenheter, inte minst från flyktingkrisen 2014–2015 har gett insikten att           
Storbritannien saknar rätta medel till att hjälpa dessa människor på ett tillfredsställande vis             
inom landets gränser.  
 
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Sudan 

Delegat: Gabriel Svensson 
 
Republiken Sudan är djupt bekymrad över den situation som det libyska folket befinner sig i.               
Sudan anser att den oroliga situation som folket står inför inte är acceptabel. De flyktingar som                
riskerat sitt liv för en bättre tillvaro, bör ej förbigås av övriga delegationer. Med hänsyn till den                 
rådande situationen är delegationen djupt övertygad om att ett globalt samarbete blir ett             
framsteg för en lösning i frågan. 
 
Med önskan om att se en förändring i situationen är Sudan angelägen om att stötta alla de                 
FN-organ som idag verkställer en grund för de i nöd. Delegationen vill inte betrakta sina bröder                
och systrar, från grannlandet, behöva fly från sin egna stat som ett resultat av de meningslösa                
och omänskliga krig som härjar. Med det i åtanke vill republiken påminna om dess strävan att                
se en utveckling i frågan. 
 
Republiken uppmuntrar staterna att stödja Libyen i detta skede. Delegationen känner stor oro             
över den rådande situationen och är därför angelägen om att finna en lösning som gynnar det                
libyska folket. Republiken betonar därav sin vilja att stödja de libyska flyktingarna samt hitta              
en långvarig lösning i frågan - tillsammans med samtliga delegat i detta utskott.  
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Syrien 

Delegat: Hanna Bergenudd 
 
Arabrepubliken Syrien känner djupt medlidande för Libyska invånare. Människor utsätts för           
slavarbete, ekonomisk och politisk utpressning. Flyktförsök har ägt rum men Europa slår fast             
vid att inte ta emot migranter eller flyktingar som tagit sig över medelhavet. Libyska styrkor               
har placerats som kustbevakning för att förhindra libyska flyktingar från att ta sig över              
medelhavet, av vilja från Europeiska länder. Vid kusterna förekommer fångläger där flyktingar            
torteras, misshandlas och utsätts för slavarbete. Förhållanden i dessa fångläger är fruktansvärda            
och motgår FN:s deklaration om mänskliga rättigheter artikel 4 där slavarbete av alla slag              
tydligt beskrivs som förbjudna. Människor behandlas horribelt och Europas länder är delaktiga            
i denna inhumanitära process.  
 
Enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter benämns “Rätten att söka asyl” i artikel 14              
samt vill delegationen betona artikel 6 som lyder “Var och en har rätt att erkännas som person i                  
lagens mening”. Majoriteten av FN:s medlemsländer har tillsammans ratificerat eller förhandlat           
fram dessa lagar, deklarationen om mänskliga rättigheter bör därmed följas av ratificerade            
länder.  
 
Delegationen anser att syriska arabrepubliken inte är i stånd för att förändra situationen i om de                
oroligheterna som pågår inom syriska gränser i nuläget. På grund av fortgående terrorism är vi               
inte benägna att erbjuda samma säkerhet som de fridfulla staterna i Europa. Alltså skall de               
länder som är i stånd för att förändra pågående orättvisor agera för att förbättra den nuvarande                
situationen i Libyen.  
 
Europeiska stater motsätter sig både Artikel 6 samt 14 då hinder placerats för libyska invånare               
som vill söka asyl för att fly slavarbete eller annan typ av människohandel. Därför anser               
delegationen att stater i Europa gemensamt har ett ansvar att förändra situationen Libyen             
befinner sig i. Detta genom mottagning av libyska flyktingar samt migranter. Delegationen            
syriska arabrepubliken har därmed en fråga till europeiska stater angränsande till medelhavet:            
För vilken befolkning ska de mänskliga rättigheterna gälla?  
 
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Turkiet 

Delegat: Klara Tham 
 
Republiken Turkiet har haft en långvarig relation med det libyska folket grundat på vårt starka               
kulturella och historiska band. Det är en prioriterad fråga att bidra med resurser för att               
åstadkomma en varaktig fred i Libyen. På grund utav den akut försämrade situationen i Libyen               
så bistår republiken Turkiet Libyens regering i Tripoli (GNA) med återuppbyggnad av Libyen             
genom att bidra med ekonomiska resurser samt resurser för att stärka säkerheten inom landet.              
Utöver dessa bistånd så bidrar Turkiet även med trygghet för folket i Libyen under denna               
oroliga tid.  
 
Republiken Turkiet har fortsatt fullt förtroende för den FN:stöttade libyska regeringen och            
Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan har sedan april 2019 aktiverat den libyska- turkiska             
säkerhetsöverenskommelsen för att Libyen inte ska hamna i en lika utsatt situation som Syrien.              
En önskan är att oppositionen i Tobruk skall återgå till förhandlingsbordet och situationen i              
Libyen ska de-eskaleras genom att infria löften från den libyska politiska överenskommelsen,            
den så kallade Skhirat överenskommelsen (LPA), från december 2015. Republiken Turkiet är            
djupt upprörda över att det finns länder som fortsatt destabiliserar regionen genom att stötta              
Haftars parlament i Tobruk (HoR). Detta måste genast upphöra.  
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: Tyskland 

Delegat: Carl Hellström 
 
Den Libyska konflikten har gått överstyr. Den började som en revolution för demokrati, men              
har eskalerat till något väldigt brutalt. Landet saknar en handlingskraftig regering som            
misslyckas med att stoppa den växande slavhandeln i landet och att förena landet. FN bär ett                
stort ansvar för denna oreda, på grund av att FN och Säkerhetsrådet godkänner ett militärt               
ingripande i landet. 
 
Tysklands arbete i UNSMIL är fokuserat på att stabilisera landet genom att främja fria val i                
landet med ett kraftigt monetärt stöd. Tyskland är även väldigt fokuserat på att skydda barn               
som fastnat i kriget, genom att stärka barn skyddssystemet även det genom ett främst monetärt               
stöd 
FN och UNHCR har en skyldighet att hjälpa dessa människor till ett tryggt liv. Båda för deras                 
skull och för Europa eftersom 90% av alla flyktingar som kommer till Europa över medelhavet               
kommer från Libyen och en stor andel av dessa hamnar i Tyskland. Tyskland har över det                
senaste decenniet tagit emot över en miljon flyktingar, och börjar därför närma sig sin gräns.               
Därför är Tyskland ivriga att hjälpa till i fredsförhandlingarna som en opartisk medlare.             
Tyskland tar ingen sida i konflikten, utan vill agera som en neutral part som kan leda freds                 
diskussionerna  
 
Dock så varar fortfarande konflikten, Tyskland är redo att ta vårt ansvar men Tyskland kan inte                
ta emot samtliga flyktingar. Därför måste resten av världen ta sitt ansvar och ta emot FN:s                
kvotflyktingar. Detta gäller inte bara västvärlden men även andra rika länder som inte tagit sitt               
ansvar. 
 
  



Utskott: UNHCR - Libyen 

Delegation: USA 

Delegat: Emilia Lindhagen 
 
Amerikas förenta stater är angelägna om att Libyen fortsatt utvecklas i demokratisk riktning.             
För att bistå detta arbete avser de Förenta staterna även fortsatt medverka i FNs och andra                
internationella organisationers strävan att bidra till Libyens utveckling mot fred, stabilitet och            
demokrati. För att möta de libyska folkets ekonomiska- samt humanitära behov vill de Förenta              
staterna fokusera på att bibehålla en stabil utveckling mot fredliga och diplomatiska lösningar             
på en komplex situation. I ett inledande skede är den mest centrala punkten att finna en                
gemensam grund för vapenstillestånd mellan landets stridande parter. Först då kan           
förhandlingar om Libyens utveckling inledas. 
 
UNHCR konstaterar redan 2017 att över 1,3 miljoner människor i Libyen är i behov av               
humanitär hjälp, många av dessa är flyktingar eller migranter. Detta är alarmerande siffror som              
pekar på ett land och en befolkning i djup kris. Upptrappningen av konflikten har resulterat i att                 
flyktingsituationen i landet eskalerat. Amerikas förenta stater understryker vikten av att följa            
konventionen om de mänskliga rättigheterna och vill även uttrycka delegationens oro över hur             
den islamistiska radikaliseringen fortsatt ges utrymme att växa i efterdyningarna av           
flyktingkatastrofen. 
 
Amerikas förenta stater har fullt förtroende för UNHCRs betydelsefulla arbete i Libyen.            
Delegationen vill anmoda ytterligare stater i närområdet att likt Rwanda delta i relokaliseringen             
av flyktinggrupper från Libyen. De Förenta staterna uppmanar även säkerhetsrådet samt det            
internationella samfundet att komma samman och med gemensamma krafter bidra till           
förutsättningar för fred i regionen innan fullskaligt inbördeskrig bryter ut. 
 
 


