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Utskott: UNHCR 
Delegation: Afghanistan (Islamiska republiken Afghanistan) 
Delegat: Kiara Youlou 

 
Den Islamiska republiken Afghanistan är med fortsatt förtröstan till den statliga           
författningen alltjämt måna om att den sekulärt islamiska utgångspunkten i fråga om HBT             
är den anständiga. 
 
Delegationen vill även betona att den tagna ställningen bör respekteras då självständig            
åsiktsbildning, tillsammans med självständigt utövande av bestämmelser, är en väsentlig          
del av att vara en suverän stat. Dessutom är det nödvändigt att förtydliga att det hos varje                 
aktör som bildar en uppfattning, må finnas underliggande religiösa samt kulturella faktorer            
som bör respekteras.  
 
Varje stats förmån att utnyttja sin statssuveränitet betonar den Islamiska republiken           
Afghanistan som anledning att låta frågor angående HBT förbli nationell, snarare än            
mellanstatlig. Med anledning av detta förväntar delegationen sig alla aktörers förståelse           
och högaktning.  
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Utskott: UNHRC 
Delegation: Argentina 
Delegat: Gustaf Landoff 
 
Republiken Argentina är djupt upprörda över hur den nuvarande HBT-situationen är 
etablerad i stora delar av världen. Argentina anser att sexuellt definierade minoriteter ska 
omfattas av den typ av minoritetsskydd som de mänskliga rättigheterna för närvarande inte 
garanterar genom en FN-resolution. Argentina menar att individer inom denna minoritet inte 
ska tvingas att leva i förtryck på grund av att endast uttrycka känslor gentemot varandra. 
Nationers religiösa ståndpunkt bör inte inskränka på individens fria vilja att identifiera eller 
bilda relation med ett specifikt kön och Argentina anser att HBT-rättigheter ska vara 
befintligt 
i alla länder oavsett omständigheter. 
 
Republiken Argentina är den första latinamerikanska nationen som gav homosexuella 
samma rättigheter som andra vilket ger delegationen en ledande roll till att hänvisa och 
vägleda andra nationer till att göra detsamma. Argentina är starkt engagerad när det 
kommer till att förbättra HBT-personers villkor och är en av grundarna till FN:s LGBT Core 
Group vars syfte är att uppmärksamma ytterligare HBT-problem som vidgar UNHCR:s 
primära intresseområde genom att hantera den intersexuella gruppen. Argentina betonar att 
denna informella grupp ska utvecklas vidare och främja ytterligare problem som 
HBT-rörelsen påträffar och lösa dem på bästa möjliga sätt. Argentina föreslår och 
understryker att ett medlemskap LGBT Core Group hade förbättra HBT-personers 
förutsättningar och uppmärksammat enormt viktiga frågor som annars inte tagits upp och 
hanterats. 
 
Argentina uppmanar alla nationer till att ta hänsyn till befolkningens fria vilja och känslor 
genom en FN resolution där de sexuellt definierade minoriteter ska omfattas av ett 
minoritetsskydd som de mänskliga rättigheterna inte garanterar för att på så sätt tillåta 
HBT-rörelsen oavsett landets religiösa ståndpunkt, traditioner eller av andra skäl. 
 
Republiken Argentina förespråkar avslutningsvis för en ny FN resolution där sexuellt 
definierande minoriteter skyddas samt att nationerna blir medlemmar i FN:s LGBT Core 
Group. 
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Utskott: UNHRC  
Delegation: Australien 
Delegat: Axel Ljunghusen 
 
I många år har HBT-människors friheter blivit inskränkta på grund av sociala begränsningar 
och normer som samhället har byggt upp. Än idag finns dessa begränsningar på vissa platser 
och i vissa stater. Varje dag blir folk diskriminerade för vem de älskar och hur de känner sig. 
 
Samväldet Australien är djupt övertygad över att alla människor ska ha samma rättigheter och 
förutsättningar för att få vara med vem man vill och för att vara vem man vill. Samväldet 
Australien har arbetat aktivt för att utöka och stödja HBT-människors friheter och rättigheter 
inom Australien, och är angelägen över att samma grupp människors friheter och rättigheter 
skall kunna utökas i resten av världen genom samarbeten mellan stater och andra aktörer. 
Australiens mål är att HBT-människors rättigheter och friheter skall vara desamma som 
hetero- och cispersoner. 
 
På flera ställen i FN:s kommité för mänskliga rättigheter har det bestämts att ingen åtskillnad 
skall göras på grund av könsidentitet eller sexuell läggning. Trots detta har flera stater 
fortfarande lagstiftning som går emot dessa mänskliga rättigheter. Samväldet Australien vill 
samarbeta och diskutera med dessa stater för att de grundläggande mänskliga rättigheterna 
skall uppfyllas världen över, däremot måste statssuveräniteten fortfarande respekteras. 
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Utskott: UNHRC 
Delegation: Republiken Bolivia 
Delegat: Tuva Thörnberg 
 
Republiken Bolivia uttrycker orolighet över de förtryck som hbt-personer utsätts för. 
Delegationen finner det av största vikt att världssamfundet adresserar de problem som 
hbt-personer dagligen utsätts för.  De problem som idag rör personer av normbrytande 
sexuella orienteringar och könsidentiteter inskränker våra fundamentala mänskliga 
rättigheter, och delegationen Bolivia anser att en ratificering av FN’s mänskliga rättigheter är 
att ratificera ett löfte och ta på sig ett ansvar om förändring för utsatta hbt-personer.  
 
Republiken Bolivia vill motverka det förtryck, de avrättningar och de orättvisor som möter 
hbt-personer nationellt och globalt, och vill på inget sätt begränsa deras rättigheter till kärlek, 
sexualitet eller könsidentitet när delegationen väljer att inte legalisera samkönade äktenskap. 
Ett äktenskap handlar om traditioner och religion och är därför irrelevant i acceptansen av 
hbt-personer och kampen som dagligen bekämpas.  
 
Vidare vill republiken Bolivia poängtera vikten av acceptans och rätten till alla människors 
lika värde och betonar problemet med de elva FN-länder i vilka dödsstraff för homosexualitet 
är lagstiftat. 
 
Delegationen Bolivia är villig till ett samarbete med andra stater som finner sitt samtycke i 
denna fråga. En allians av stater som kämpar för människors rättigheter och lika värde är 
därför starkt önskvärd. 
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Utskott: UNHRC 
Delegation: Colombia 
Delegat: Céline Nilsson 
 
Republiken Colombia anser att alla människors lika värde och rättigheter är viktigt i ett 
samhälle. Dess författningsdomstol har i flera explicit uttalat att detta inkluderar 
hbtq-personer. I november 2015 meddelade domstolen att samkönade par kan godkännas som 
adoptivföräldrar och i april 2016 fastslogs att samkönade par har rätt att ingå äktenskap. 
Republiken Colombia har tagit flera initiativ för att informera om och stärka hbtq-personers 
åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, inklusive för att åtgärda den höga straffriheten för 
brott riktade mot dem.  
 
Utsattheten för hbtq-personer är fortfarande mycket problematisk, där människor utsätts för 
våld och misshandel världen över. Den colombianska civilsamhällesorganisationen Colombia 
Diversa arbetar regelbundet med hbtq-personers rättigheter, och försöker förebygga att 
trakasserier, övergrepp och omänsklig behandling sker.  
 
Colombia har under flera års tid kämpat för att gottgöra det offer som far illa efter 
inbördeskriget, vilket har tagit upp mycket tid och resurser. Samhället har under de senaste 
åren utvecklats betydligt, och lägger stort fokus på att utvecklingen ska fortsätta framåt. 
Tilläggas skall att republiken är medlem i UN:s HBT grupp som strävar efter att öka antalet 
medlemmar och få ett större inflytande globalt när det kommer till att främja hbtq-personers 
rättigheter.  
 
Delegationen vill starkt uppmana samtliga medlemsländer i FN att ta den nuvarande 
situationen på allvar, och arbeta för att sexuellt definierade minoriteter ska skyddas.  
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Utskott: UNHRC  
Delegation: Egypten 
Delegat: Jack Teglund 
 
Egyptens delegation vill nå en så stabil och varaktig förbättring för HBT-personer som 
möjligt. Med hänvisning till de religiösa principer som landet anser viktiga är vi beredda att 
ta ansvar för den situation vi besitter samtidigt som man respekterar de religiösa skillnader 
som finns. Då sedvänjor är svåra att arbeta bort, uppmanar vi samtliga delegater att försöka 
hitta en så långsiktig förändring för att nå en stabil lösning. 
 
Egyptens delegation anser att alla människor ska ha samma politiska som juridiska rätt. 
Sexualitet är inget som ska avgöra ens juridiska rätt och det är en självklarhet för egyptens 
delegation att följa de mänskliga rättigheter som FN fastslagit. Vi vill så snart som möjligt 
påbörja arbetet för HBT-personers rättigheter men utan uppmanar samtliga delegationer att 
alltid ha i åtanke diverse religioner. 
 
Egyptens delegation vill poängtera svårigheterna att ta bort sedvänjor och uppmanar därför 
samtliga delegater att göra ett så ansvarsfullt beslut för att en sådan förändring ska bli möjlig. 
Detta är för att till fullo uppnå de målen som vi siktar på och inte använda signalpolitik som 
kommer orsaka motsatt effekt. Egyptens delegation förväntar sig att samtliga FN-delegater 
har samma målbild och är beredda att arbeta fram en lösning som inte kränker någon religion, 
kultur eller identitet för allas bästa. 
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Utskott: UNHRC 
Delegation: Republiken Filippinerna 
Delegat: Louise Jonsson 
 
Republiken Filippinerna förstår det generella problemet som finns runt om i världen där 
diskriminering mot hbt personer sker. Delegationen Filippinerna anser att människor är av 
samma värde och har samma mänskliga rättigheter och står även bakom Förenta Nationernas 
olika internationella förbund som främjar de mänskliga rättigheterna. 
 
Republiken Filippinerna har ratificerat de mänskliga rättigheterna och därav även godkänt 
rättigheterna för hbt personer i samhället. I de mänskliga rättigheterna artikel 7 kan man läsa 
att “Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering 
av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som 
strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.”.  
 
Republiken Filippinerna anser att ett minoritetsskydd inte är av största prioritet då de 
mänskliga rättigheterna innefattar skydd mot diskriminering av hbt personer i flera olika 
artiklar. Delegationen innefattar även en väl utvecklad lagstiftning som ger god rättssäkerhet 
och gott skydd mot olika former av diskriminering. Resultatet av detta innebär att både de 
mänskliga rättigheterna och diskrimineringslagen skapar en stabil och god grund för hbt 
personers rätt i samhället.  
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Utskott: UNHRC 
Delegation: Republiken Indonesien 
Delegat: Natalie Lenngerd 
 
Republiken Indonesien har genomgått en stor demokratisering sedan den nuvarande 
presidenten Joko Widodo blev demokratiskt vald. På senare år har mänskliga rättigheter blivit 
ett mer omdiskuterat ämne i landet i samband med fortsatt diskriminering mot sexuella 
minoriteter, men till följd av den stora muslimska befolkningen finns det religiösa 
motsättningar.  
 
FN:s formulering av de mänskliga rättigheterna som lyder “Alla människor är födda fria och 
lika i värde och rättigheter” stöttas fullkomligt av Delegationen Indonesien. Däremot är 
frågan om just HBT i nuläget ingen prioritet. I Indonesiens lagstiftning existerar inga lagar 
som förbjuder HBT, däremot varken erkänner eller stödjer lagen dessa utsatta grupper.  
 
Delegationen är starkt medveten om att en stor del av Indonesiens befolkning följer 
Sharialagarna och därför har en annan, mer negativ syn på HBT. Lagstiftningen i landet kan 
variera, där somliga provinser rättar sig efter Sharialagarna mer noggrant än andra. Med djup 
beklagan nödgas Indonesien till erkännande att nya lagar som inskränker sexuella 
minoriteters rättigheter ska introduceras. Överlag har mänskliga rättigheter utvecklats till en 
större självklarhet i landet, trots att det diskuteras en lag angående HBT-personers rätt eller 
orätt till giftermål och sex utanför äktenskapet.  
 
Med största självklarhet är ens religiösa utövande en rättighet i landet, dock ska det inte 
missgynna utsatta grupper i samhället. 
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Utskott: UNHRC 
Delegation: Republiken Irak  
Delegat: Sixten Ogenborn  
 
Republiken Irak är fullt medvetna om det pågående förtrycket som sker mot hbt personer 
innanför och utanför landets gränser, delegationen åberopar att ta detta problem på allvar. Att 
alla människor har lika värde och står lika inför lagen förespråkas.  
 
Iraks syn på hbt och homosexualitet ser ut som den gör på grund av dess tro. En stor majoritet 
i landet är muslimer och i enlighet med koranen må inte detta vara accepterat enligt dess 
heliga skrift. Artikel 18 mänskliga rättigheter om religionsfrihet slår fast att alla ska få utöva 
sin egen troslära. Irak värderar dessa mänskliga rättigheter mycket högt och vill 
uppmärksamma om den ytterst viktiga religionsfriheten.  
 
Teokratisk styrelsesätt förespråkas eftersom Islam har en sådan nyckelroll i landet. 
Delegationen förfäktar suveräna stater och att alla har tillåtelse till att utöva sin egna tro. 
Därav anser republiken att koranens ord och lagar väger tungt.  
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Utskott: UNHCR 
Delegation: Republiken Italien 
Delegat: Lina Adler 
 
Republiken Italien förespråkar att hbt-personer ska förses rätten av ett utökat minoritetsskydd 
enligt resolutionen om mänskliga rättigheter. Delegationen Italien anser även att detta är en 
svår fråga som kräver att olika aspekter tillgodoses inför ett beslut. På grund av att 
diskrimineringsgrunderna inte upprätthålls gentemot hbt-personer blev under perioden 1 
oktober 2017 till 30 september 2018 369 hbt-personer berövade på sina liv. Det krävs därmed 
en drastisk åtgärd som kan hämma problemet av att resolutionen om mänskliga rättigheter 
inte upprätthålls.  
 
Republiken Italien anser som en bidragande medlem i EU, där mänskliga rättigheter är 
bindande, att hbt-personer ska vara försedda med samma rättigheter som alla andra. 
Delegationen Italien förespråkar därmed att en förstärkning av resolutionen mänskliga 
rättigheter ska införas. Enligt de mänskliga rättigheterna ska minoriteter ha möjlighet att 
nyttja minoritetsskyddet och dessutom är det olagligt att diskriminera på grund av kön eller 
sexuell läggning. Hbt-personer anses som en minoritet av delegationen Italien och ska 
därmed nyttja skyddet. Republiken Italien präglas också av sin starka religion som gör detta 
till en känsligare fråga. Utöver religionens starka inflytande anser Republiken Italien också 
att med förpliktelserna med EU så tillkommer minoritetsskyddet som en självklarhet.  
 
Delegationen Italien hoppas slutligen på att samfundet kan komma överens om en lösning 
som kan förbättra situationen för hbt-personer i hela världen. 
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Utskott: UNHRC 
Delegation: Kroatien 
Delegat: Valle Westerlund 
 
Förtrycket mot HBT minoriteter är ett stort problem i världen. I flertalet länder diskrimineras 
bland annat sexuella minoriteter dagligen, i vissa av dessa länder finns det till och med 
lagföring mot sådana minoriteter. Detta är något Kroatien inte tolererar och landet vill se en 
förändring. Kroatien är ett av elva deltagarländer i Förenta nationernas kärngrupp (LGBT 
Core Group at U.N. on Ending Violence and Discrimination) som aktivt arbetar för att 
bekämpa våld och diskriminering av HBT-personer i världen. 
 
Kroatien är ett religiöst land med en stor del katoliker. Den katolska synen på samkönade 
äktenskap och transpersoner är inte den mest moderna och politiskt korrekta. Synen på detta 
inom Katolicismen är mer utifrån bibelns perspektiv. Denna katolska synen gör att delar av 
den kroatiska befolkningen har ett negativt synsätt på HBT. 
 
När det kommer till Kroatiens lagsystem så är HBT inkluderat, HBT-grupper ska ha 
minoritetsskydd och samkönade äktenskap är lagligt. Den enda lagen mot samkönade 
äktenskap är att de endast får adoptera barn som är besläktat med någon utav dem. 
 
Världen befinner sig just nu i en avgörande tid i synen på mänskliga rättigheter och alla 
människors rätt till sin egen identitet och sexualitet. Vi ser i flera fall hur dessa rättigheter 
ställs åt sidan när det kommer nya krafter. Det är ytterst viktigt att det sker en förändring. 
 
Kroatien ser ingen anledningen till varför sexuella minoriteter skulle ligga utanför det område 
som mänskliga rättigheter definierar. Sexuella minoriteter förtjänar minoritetsskydd på 
samma sätt som vissa religiösa grupper förtjänar det. 
 
Därför anser Kroatien att det är hög tidpunkt att HBT-minoriteter skall ha rätt till de 
mänskliga rättigheterna. 
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Utskott: UNHRC 
Delegation: Kuwait  
Delegat: Hulda Nilson  
 
Delegationen Kuwait anser att det finns flera viktiga frågor att arbeta med, även när det gäller 
HBT personer. Delegationen anser att världen ännu inte är en helt trygg plats för 
hbtq-personer. Till skillnad från delegationens grannländer, ger Kuwait Human Rights Watch 
rättighet till tillgång till Kuwait och delegationen inleder en konstruktiv dialog med 
organisationen gällande stort antal mänskliga rättighetsfrågor, detta för att delegationen vill 
ha en förbättring. Gällande HBT anser delegationen att suveränitetsprincipen väger tungt och 
ger varje stat rätten till självständighet gentemot varandra och arbetar för medborgarna i 
delegationens stat. Kuwait har rätten att sätta sina egna regler för vad de anser är bäst för sina 
medborgare, samt lyssnar på befolkningen genom det folkvalda parlamentet. Samt vill 
delegationen trycka på att det finns kvinnor i regeringen, polisen och militären. 
 
Den konstitutionella monarkin Kuwait anser att det finns länder med betydligt sämre 
rättigheter för hbt-personer än vad det gör i delegationen Kuwait, Kuwait anser därför att det 
är viktigt att börja med arbetet i dessa länder innan frågan om rättigheter för hbtq-personer 
kan tas vidare. Delegationen har ratificerat sju av tio centrala konventioner för de mänskliga 
rättigheterna och är medvetna om vägen som finns kvar. Lagen ger civilsamhället rätt att 
verka i landet vilket inte är en självklarhet i alla länder. Delegationen har en författning som 
förbjuder tortyr och annan kränkande behandling och bestraffning, samt rätten till frihet och 
personlig säkerhet. 
 
Delegationen Kuwait tror att hbtq-frågor även handlar mycket om att varje människa har 
rätten att vara sig själv. Därför anser Kuwait att arbetet av mänskliga rättigheter inom FN är 
en väldigt stor, viktig och bred fråga. I Kuwait råder religionsfrihet som även det är en viktig 
punkt inom att en människa har rätten till att vara sig själv. Koranen har stor inverkan på 
synen av hbtq-personer i Kuwaits samhälle.  
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Utskott: UNHRC (Homo-, bi- och transpersoners rättigheter) 
Delegation: Mexiko (Mexikanska federationen) 
Delegat: Anna Ekengren 
 
Federationen Mexiko anser att HBT-personers rättigheter bör vara de samma som de som 
fastställs i de redan etablerade konventionerna om de mänskliga rättigheterna. 
 
Mexiko har själva under en längre tid arbetat med HBT-personers rättigheter inom nationens 
gränser, och delegationen är angelägen om att situationen för HBT-personer ska förbättras 
internationellt. UNHRC bör därmed i hög grad fokusera och prioritera HBT-frågan med de 
medel och resurser som finns att tillgå. Mexiko vill främja respekten för olika sexuella 
läggningar och identiteter. Denna utsatta grupp måste skyddas från förtryck och 
diskriminering, och dess sociala, civila, ekonomiska, kulturella och politiska rättigheter måste 
stärkas. 
 
Mexiko ser allvarligt på HBT-individers nuvarande situation på olika platser i världen, och 
vill se ett ökat engagemang och ökad angelägenhet att förbättra denna. Delegationen önskar 
att FN som internationell organisation med möjlighet till inflytande med hjälp av UNHRC 
bör ta sitt ansvar och verka för stöd och skydd för denna minoritetsgrupp. 
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Utskott: UNHCR 
Delegation: Nigeria 
Delegat: Lauren Lamptey 
 
Federala republiken Nigeria erhåller att alla människor har lika värde, med hänvisning 
till FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 1. Således omfattas 
redan sexuella minoriteter och därför ser Nigeria inte utökat stöd som en högre 
prioritet. 
 
Nigeria förespråkar snarare att fokus och arbete kring att upprätthålla de mänskliga 
rättigheterna ska prioriteras, till följd av de oroligheter som förekommer i Nigeria 
såväl som i andra stater. Genom att stärka nationella lagstiftningar och bekämpa 
korruption som är ett markant problem, kan diskriminering av sexuella minoriteter 
sedan prioriteras. 
 
Delegation Nigeria anser att ytterligare samarbete och nationell politik krävs för att 
alla människors värde och rättigheter ska erhållas. Somliga stater nekar utövningen av 
homosexualitet med anledning av lagar som baseras på religion. Även dessa 
betraktelsesätt måste respekteras med hänvisning till artikel 18 i deklarationen om de 
mänskliga rättigheterna; staten respekterar alla religioner och garanterar all 
religionsutövning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 
Utskott: UNHRC 
Delegation: Demokratiska Folkrepubliken Korea  
Delegat: Tilde Löfgren 
 
Demokratiska Folkrepubliken Korea anser det vara betydelsefullt att tala om de förtryck 
hbt-personer genomgår i många kapitalistiska nationer runt om i världen. Demokratiska 
Folkrepubliken Korea är ett land som hyllar vetenskap och rationalism, därmed erkänner 
landet det som ett faktum att det förekommer individer med homosexuellt eller bisexuellt 
genetiska drag och behandlar dem med vederbörlig respekt.  
 
Juche ideologins betonar fortsatt människans frihet, självständighet och oberoende som ett 
centralt ämne. Demokratiska Folkrepubliken Korea betraktar alltså alla medborgare i landet 
med jämlikhet och lika värde men fastslår att de anser frågor gällande kärlek och äktenskap 
som privata angelägenheter mellan samtyckande vuxna.  
 
Vidare motsätter sig Demokratiska Folkrepubliken Korea våldshandlingar och relaterade 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna baserat på sexuell läggning och könsidentitet och 
fördömer våld och diskriminering av hbt-personer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_at_the_United_Nations
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Utskott: UNHRC 
Delegation: Pakistan 
Delegat: Valdemar Grins 
 
Den Islamiska republiken Pakistans ställningstagande i HBT- frågan förhåller sig i högsta 
grad till FN:s globala mål och arbetar stolt med främjandet av hållbar utveckling, inte minst 
gällande de homosexuella, bisexuella och transsexuella identiteterna. Diplomatiska lösningar 
som gynnar världsfreden står högt i delegationens fokus för en tryggare och mer humanitär 
värld. Den juridiska rätten för individer kopplat till HBT är vital för att dessa mål skall 
förverkligas där delegationens arbete redan är inlett.  
 
Vidare anser Islamiska republiken Pakistan att det är av största vikt att individen kopplad till 
HBT skall besitta samma sociala, rättsliga och humanitära rättigheter världen över. Sjukvård 
är inget som skall fördömas där orsaken ligger i individens identitet ty detta går emot 
främjandet av den hållbara utvecklingen som vi, Förenta Nationerna strävar efter.  
 
Den Islamiska republiken Pakistan tackar härmed vår frälsare Allah för möjligheten att göra 
världen till en bättre plats. 
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Utskott: UNHRC  
Delegation: Republiken Polen 
Delegat: Otto Bergnehr Smith 
 
Republiken Polen är angelägen om missförhållandet som råder mellan HBT och icke 
HBT-människor globalt. Med största oro är Republiken Polen medveten om de nackdelar 
som segregationen mellan HBT och icke HBT-människor medför, med vilja att åtgärda detta 
åberopar vi HBT såväl som icke HBT-människor att ta ställning. Republiken Polen har stark 
ambition av att finna en rättfärdig lösning på detta missförhållande. 
 
Försäkrande HBT-människors frihet så har Republiken Polen stiftat lagar ämnade att försvara 
dem, och fördömer starkt hatbrott mot HBT. Republiken Polen kan inte acceptera samkönat 
äktenskap då det motstrider traditioner, vilka vi värderar med mycket respekt. Republiken 
Polen uppmärksammar att vi tidigare signerat deklarationen för stöd av HBT-människors 
rättigheter. Med förståelse för HBT-människors plats i samhället vill Polen betona att de inte 
är överlägsna någon annan. Polen har utsatts för stora påfrestningar från HBT-gemenskapen. 
Polen kommer därför vidta åtgärder för att återställa den gemenskap då HBT och icke 
HBT-personer interagerar med god vilja. Efter granskning av situationen så beslutar vi oss för 
att möjliggöra för en viss segregation, då många provokationer rest från HBT-gemenskapen, 
med hänvisning till nationens ordning och säkerhet. 
 
Med strävan efter en värld där all HBT betraktas lika väl som i Polen så kommer vi visa vårt 
stöd för FN:s arbete inom frågan. Med hänsyn till FN:s koncentration på saken i fråga 
förväntar sig Republiken Polen att samtliga av FN:s medlemsländer visar samma stöd för 
HBT-människors rättigheter. 
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Utskott: UNHRC 
Delegation: Portugal 
Delegat: Simon Sandqvist 
 
Portugals delegation anser att människors rättigheter är en självklarhet, och att deras 
rättigheter och förutsättningar, under inga omständigheter, ska baseras på deras sexuella 
läggning eller deras kön. HBT-personer ska ha möjligheten att få vara den de känner att de är, 
utan att behöva bli utsatt av förtryck, diskrimination och hat, precis som vilken annan 
människa som helst. HBT-personerna som grupp bör omfattas av de mänskliga rättigheternas 
minoritetsskydd. Det bör finnas lagstiftning som skyddar de utsatta grupperna, i samma grad 
som det idag finns lagstiftning som skyddar övriga personer i samhället. 
 
Med strävan efter att uppnå mänskliga rättigheter, säkerhet och samma rättigheter oavsett 
sexuell läggning anser delegationen att ett internationellt samarbete bör äga rum. Trots att FN 
har röstat genom deklarationen för mänskliga rättigheter finns det ett extremt överskott av 
medlemmar som inte tillämpat dessa rättigheter för deras befolkning, och några som till och 
med fortfarande har lagstiftning som går emot denna deklaration. Delegationen anser att 
lösningen till att garantera mänskliga rättigheter för HBT-personer är ett internationellt 
samarbete mellan de olika aktörerna, ett exempel är ökad utbildning kring ämnet. 
 
Portugals delegation påstår att en lösning är ofrånkomlig, och att vända sig bort från 
HBT-personers rättigheter och förtryck inte är mycket värre än att frånta dem. Alla länder bör 
tänka på hur deras befolkning blir bemötta. Delegationerna måste samarbeta för att sätta 
stopp för diskrimination mot HBT-personer sinsemellan och skapa förändring i samhällena 
som inte gått lika långt som andra för allas mänskliga rättigheter. Delegationen vill se 
förändring inom inte minst FN, utan hela världen. 
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Utskott: UNHRC 
Delegation: Rwanda 
Delegat: Clara Nyberg 
 
Delegationen Rwanda ser allvarligt på problemet i frågan om hbt och anser att landets men 
även andra länders invånare ska ha rätt till vilken läggning individen själv vill ha. 
Delegationen Rwanda kan inte och kommer inte på något sätt att kriminalisera 
homosexualitet. Det är en privatsak för varje individ att ha den läggningen den själv vill och 
detta har inte alls med staten att göra. Rwanda är i ständig utveckling och rätten till vilken 
läggning individen vill ha börjar bli en självklarhet.  
 
De mänskliga rättigheterna är mycket viktiga och bör tas på stort allvar. Det måste dock tas 
fram ett extra minoritetsskydd för hbt då de mänskliga rättigheterna tyvärr inte räcker. 
Delegationen Rwanda anser, liksom många andra länder i FN, att sexuella minoriteter ska 
höra till de mänskliga rättigheterna. Efter vissa hemska händelser i Rwandas historia kan det 
med säkerhet sägas att delegationen strävar efter att ena olika folkgrupper. Det är också extra 
viktigt att aspekter såsom kön, etnicitet och läggning inte har någon påverkan på hur 
invånarna ska bli behandlade eller bemötta i landet. En förföljelse av minoriteter som hbt är i 
synnerhet oacceptabelt. 
 
Med djupt beklagande kan det bekräftas att i flera afrikanska stater är homosexualitet ett brott 
och leder till dödsstraff. Delegaten från Rwanda uppmanar andra afrikanska stater som 
diskuterar frågan att följa Rwandas exempel och följa artikel två i den afrikanska stadgan om 
mänskliga rättigheter. Med strävan efter FN:s mänskliga rättigheter så bör ett minoritetsskydd 
införas och det ska leda till en värld med bättre förhållanden. I minnet måste vi fortfarande 
komma ihåg de delegationer som redan stöttar FN:s mänskliga rättigheter med 
minoritetsskydd. Enligt FN:s rekommendationer kan speciellt dessa länder säga ifrån när 
människor diskrimineras i vardagen och stödja organisationer som försvarar alla människors 
lika värde och rättigheter. Att leva som hbt-medborgare i Delegationen Rwanda har inte varit 
ett problem och det tänks aldrig göras till ett problem.  
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Utskott: UNHRC 
Delegation: Kungadömet Saudiarabien 
Delegat: Exiliens Alexander Urniaz 
 
Kungadömet Saudiarabien menar att  homosexuellas och transsexuellas rättigheter försvaras 
av Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, specifikt Artikel 12 där 
det står att ingen får godtyckligt ingripa i frågor gällande privatliv.  
 
Kungariket Saudiarabien vill uppmärksamma Artikel 18 deklarationen för mänskliga 
rättigheter där det står att individen har rätt till sin religion. Saudiarabien menar att detta 
rättfärdigar de lagar mot homosexuella handlingar som existerar i dagsläget då de grundar sig 
i sharialagen som kommer från Islam vilket är Saudiarabiens statsreligion. 
 
Kungariket Saudiarabien menar även att man genom att instifta ett liknande skydd för HBT 
personer som man gjort för minoritetsgrupper inte tar hänsyn till de kulturella skillnader 
mellan FNs medlemsländer. Kungariket Saudiarabien hävdar även att man inte kan instifta 
något skydd för just HBT personer då alla länder inte ser på homosexuallitet eller 
transexuallitet på samma sätt.  
 
Kungariket Saudiarabien uppmanar andra muslimska länder att ta samma ställningstaganden 
mot detta förslag som Saudiarabien har gjort, då dessa sjukdomar hotar att förstöra våra 
kulturer och de muslimska samhällen som finns i dagsläget. 
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Utskott: UNHRC 
Delegation: Republiken Serbien 
Delegat: Hanna Leijon 
 
I republiken Serbien är det enligt lag förbjudet med diskrimination på grund av sexuell 
läggning. Som kandidatland till EU strävar vi efter att anpassa vår lagstiftning till EU. Vi är 
även medlemmar i Europarådet och är därmed part i den europeiska konventionen för 
mänskliga rättigheter. För att bekämpa hat och diskriminering mot HBT-personer har vi 
antagit en nationell handlingsplan.  
 
Vi uppmanar alla medlemmar i Europarådet att de bör sträva efter att genomföra de 
rekommendationer som Europarådet har utfärdat för att förbättra ställningen för 
HBT-personer.  
 
Serbien är även en part i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter som förbjuder diskriminering enligt lagen. Vi uppmanar likaså alla länder att vara 
en part av denna konvention, för att rättigheterna för HBT-personer ska bli så bra som 
möjligt.  
 
Vår lagstiftning ställer sig inte emot könskorrigering. Faktum är att Serbien besitter de bästa 
läkarna och expertgrupperna i hela regionen. Sedan 2012 kan Serbiska medborgare göra 
könskorrigering på ett statligt sjukhus och staten subventionerar en del av kostnaden.  
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Utskott: UNHCR  
Delegation: Spanien (Konungariket Spanien) 
Delegat: Anastasia Finjan  
 
Konungariket Spanien främjar avkriminalisering av hbt-relationer mellan vuxna vars omfattar 
samtycke på en global nivå. Rikets uppmaning gällande mänskliga rättigheterna är ett 
prioriterat mål för den styrande regeringen, vilket avspeglas i alla rikets åtgärder på 
internationell nivå.

 
Riket arbetar kontinuerligt med att säkerställa lika rättigheter oavsett sexuell läggning eller 
könsidentitet genom en rad insatser i samband med de internationella aktörerna. FN:s 
konvention om mänskliga rättigheter har ratificerats och därtill erhåller hbt-personer i fråga 
om äktenskap, adoption, arv och socialt skydd likställda rättigheter som hetrosexuella 
personer. Utöver ger Konungariket Spanien stöd för FN:s oberoende expert med inriktningen 
hbt-personer för bibehållande av mandatet.  
 
Med önskan om att uppmärksamma mänskliga rättigheter på internationell nivå, samt öka 
medvetenheten för att säkra och skydda dem sammanställer vi bilaterala dialoger med 
tredjeländer om mänskliga rättigheter för hbt-personer.  
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Utskott: UNHRC 
Delegation: Republiken Sydafrika 
Delegat: Evelina Sjödahl  
 
HBT är en mänsklig rättighet som bör stödjas av alla världens länder, med beklagan över att 
världen inte ser ut så idag. Idag blir människor straffade med fängelse och i värsta fall även 
döden endast på grund av deras sexuella läggning. I 69 länder är homosexualitet olagligt, 
även i de länder där det är lagligt förekommer fortfarande homofobi, diskriminering och 
hatbrott. Majoriteten av Afrikas länder stödjer inte HBT och Sydafrika arbetar för att alla 
människor ska få samma rättigheter i Afrika samt hela världen. Sydafrika har en önskan om 
att fler Afrikanska länder ska stödja HBT rättigheter.  
 
Republiken Sydafrika har sedan tidigare lagt fram den första resolutionen som garanterar 
HBT-personers lika rättigheter. Alla länder har inte skrivit under denna och Sydafrika strävar 
efter att denna ska arbetas med, målet är att den ska följas av alla.  
 
För att garantera att den följs vill Sydafrika att HBT ska få det garanterade minoritetsskydd 
som de mänskliga rättigheterna erbjuder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 
Utskott: UNHRC  
Delegation: Republiken Korea 
Delegat: Linnea Åkerman  
 
Republiken Korea ställer sig positiva till ett ökat skydd för minoritetsgruppen HBT-personer. 
Som det aktuella läger ser ut existerar det 70 länder i världen som ännu inte har 
avkriminaliserat homosexuella handlingar och i 6 av dessa länder är det straffbart med döden. 
HBT-rörelsen är ett fenomen som Delegationen från Republiken Korea inte har några 
anmärkningar mot. Republiken Korea har valt att stifta lagar som tillförsäkrar 
HBT-individers rättigheter och kan därav uppge sig vara ett land som är fördomsfria 
gentemot HBT-rörelsen. Förordningar som legaliserar könskorrigering i Republiken Korea är 
ett konkret typfall av landets ansenliga omständigheter för HBT-personer. Hjälp går att 
förefinnas för de i landet som eftertraktar det, men är något man företar sig självmant. 
Republiken Korea betraktar den existerande världen för HBT-individer som förbättringsbar 
och anser att det enda sättet att åstadkomma denna förbättring är genom samarbete. 
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Utskott: UNHCR 
Delegation: Syrien 
Delegat: Kira Andersdotter 
 
Delegationen Syriska republiken är positiva till att människor inom gruppen HBT ska 
omfattas de mänskliga rättigheternas minoritetsskydd men ser det inte som en prioritet. 
Delegation tillåter exempelvis könskorrigering men framhäver att lagstiftning varierar mellan 
de olika regionerna i dagens turbulenta Syrien eftersom många följer eller anpassar sina lagar 
efter Sharia. Delegationen erkänner att det sker mycket trakasserier inom staten men fokuset 
är riktat på de inbördes oroligheter som har pågått alltför länge. 
 
Det förtryck som idag finns i världen mot människor inom minoritetsgruppen betraktar 
delegationen som något länder aktivt måste jobba med för att minska genom samarbete, både 
inom och utanför statens gränser. Arbetet bör ske med hänsyn till andra angelägenheter i 
världen då delegationen Syrien anser att det finns andra viktiga frågor att diskutera. 
 
Syriska republiken menar att förtrycket kan hindras genom normkritisk undervisning, aktivt 
arbete och förhandlingar stater emellan med en bra lagstiftning och tydliga riktlinjer för hur 
människor ska och får agera mot utsatta människor. Arabrepubliken Syrien är öppen för 
förhandlingar med andra länder om gemensamma lösningar för det förtryck som finns idag. 
Delegationen anser att länder som anser homosexualitet straffbart är länder med lagstiftning 
som grundas i religion. Många länder följer Sharia, som anser att all homosexualitet bryter 
mot naturens ordning och bör därmed vara straffbart. Arabrepubliken Syrien framhäver FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna som i artikel 18 anger att alla ska ha rätt till 
religionsfrihet, därför måste även denna rättighet respekteras i handlandet mot stater som 
grundar sin lagstiftning i religion. 
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Utskott: UNHRC 
Delegation: Republiken Turkiet 
Delegat: Andrey Zhukov 
 
Homosexuell aktivitet blev lagligt år 1858 i det Ottomanska riket och var lagenligt i 
Republiken Turkiet sedan dagen nationen grundades. 1988 lagstiftade högsta domstolen av 
Republiken Turkiet möjligheten för transsexuella personer att byta juridiskt kön. Republiken 
Turkiet är det första muslimska landet med så kallade Pride-festivaler vilket är en 
konkretisering på hur HBT-personer ej utsätts för statligt förtryck.  
 
Republiken Turkiet erkänner HBT personer som en sexuell minoritet och var en av de första 
länder som röstade för deklarationen om mänskliga rättigheter vilket skyddar rättigheterna av 
sexuella minoriteter. HBT-personer skall däremot ej favoriseras över tradition och religiösa 
värderingar, Republiken Turkiet anser att kärnfamiljen och islam erhåller den mest väsentliga 
rollen i samhället med hänvisning till att deklarationen kring mänskliga rättigheter också 
värnar religionsfrihet.  
 
Republiken Turkiet anser att deklarationen av mänskliga rättigheter har ett nöjaktigt innehåll 
angående tillväga med behandlingen av sexuella minoriteter  
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Utskott: UNHRC 
Delegation: Bolivarianska Republiken Venezuela 
Delegat: Lisa Pham (S18B) 
 
Den Bolivarianska Republiken Venezuela fördömer diskriminering baserat på en individs 
sexuella läggning eller könsidentitet. I enlighet med den Bolivarianska Republiken 
Venezuelas författning, artikel 21, antaget år 1999, försäkrar Venezuela ett allmänt 
förbud mot diskriminering gällande Venezuelas befolkning. Vidare betonar Venezuela att 
även vår högsta domstol, år 2008, fastslog ett förbud mot diskriminering baserat på ens 
sexuella läggning. 
 


