Land: Australien
Utskott: Flyktingar och migrationsutskottet (IOM)
Delegat: Alva Nihlgård
Samväldet Australien anser att flyktingkrisen måste få ett stopp snarast eftersom att den hotar
samhället, säkerheten och ekonomin. Idag är ett stort antal människor på flykt på grund av
krig och misär, detta är fruktansvärt och därför måste alla samarbeta så att en lösning kan nås.
Sedan år 2013 har antalet båtflyktingar till Australien minskat radikalt och idag anländer
nästan inga båtflyktingar till de australienska stränderna. Detta resultat har varit något som
Australien har arbetat hårt för och som anses väldigt positivt eftersom att vårt primära mål är
och alltid kommer vara att behålla Australien säkert och välmående.
Samväldet Australien, tar emot 13 750 flyktingar varje år och betalar totalt 3,3 miljoner
kronor för varje flykting under ett år. Utöver detta skänker Australien bidrag till länder som
Papua Nya Guinea och Kambodja som i gengäld tar emot en andel av de flyktingar som
anländer till Australien. Dagens situation är inte hållbar, alla länder måste engagera sig mer i
att hjälpa på plats och skicka bidrag för att vi ska nå ett slut på den nuvarande flyktingkrisen.
Land: Egypten
Utskott: Iom (flyktingar och migration)
Delegat: Ellen Johansson
Det är idag fler människor på flykt från sina hemländer än någonsin tidigare. Republiken
Egypten anser att detta är en viktig fråga för hela världssamfundet vilket påfordrar åtgärder
därefter. Det krävs en dialog i FN och andra internationella organisationer samt mellanstatligt
samarbete. Delegationen Egypten har ratificerat både FN:s flyktingkonvention och
oau-konvention, och betonar följaktligen vikten av att ansvaret för flyktingar delas av alla
stater.
En lyckad integration av flyktingar i mottagarländerna är av stor betydelse. Stater samt
icke-statliga och internationella organisationer bör samarbeta med syfte att genom
ekonomiskt, socialt och psykologiskt stöd underlätta för flyktingar att ta del av utbildning,
samt andra  fri-och rättigheter i samhället.
Att bekämpa terror och extremism är avgörande för att nå samt upprätthålla stabilitet.
Republiken Egypten anser att detta är en central del i att stävja den omfattande migrationen
och flyktingströmmen. För att bekämpa såväl som förebygga extremism och terrorism på ett
effektivt sätt krävs mellanstatligt samarbete, med fördel inom ramen för FN.
Delegation: Georgien
Utskott: IOM
Delegat: Matilda Ekman

Drygt 65 miljoner människor är på flykt runt om i världen, utan ett hem och många med en
oviss framtid. Vi i Georgien, liksom de flesta andra delegationer, vill givetvis finna en
lösning på detta problem. Det är en mänsklig rättighet, enligt artikel 3 i FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna, att varje människa har rätt till liv, frihet och
personlig säkerhet.
Georgien har under åren efter självständigheten från Sovjetunionen 1991 varit hårt drabbat av
fattigdom och återkommande konflikter och oroligheter. Att regionerna Abchazien och
Sydossetien önskade bryta sig loss från Georgien resulterade i ett krig med Ryssland 2008 då
Ryssland skickade soldater och ockuperade Georgiens landområden. Detta medförde
konsekvensen att tusentals människor drevs på flykt inom landet och fattigdomen ökade
avsevärt.
Då Georgien har egen erfarenhet av flyktingkris inom landet värnar vi om människors
säkerhet och rätt att leva fritt. Georgien hade hanterat sin kris avsevärt mycket bättre om
västvärlden hade gripit in och hjälpt oss på plats. Därför söker vi samarbete med västvärlden
och yrkar på att flyktingar ska hjälpas på plats.
Land: Republiken Grekland
Utskott: Flyktingar och migration, IOM
Delegat: Johanna Tuvebjer
Republiken Grekland ser på den aktuella flyktingsituationen med största oro. Varje dag
tvingas människor världen över till flykt som en följd av krig och misär. Kriget i Syrien har
orsakat stora flyktingströmmar till bland annat Europa och ett av de länder som drabbats
hårdast är republiken Grekland. Under de senaste åren har Grekland tagit emot ett stort antal
människor, så mycket som 157 228 flyktingar trots ekonomiska svårigheter.
Republiken Grekland anser att flyktingströmmarna måste få ett stopp och att ekonomiskt stöd
ges till de länder som tagit emot flest människor, där bland Grekland. Den ekonomiska krisen
har gjort att Grekland inte kan hantera alla de flyktingar som anländer och söker
uppehållstillstånd där, i enlighet med Lissabonfördraget. Bistånd måste därför bestås till de
länder som inte kan försörja sina flyktingar för att de ska kunna behandlas väl och inte
behöva leva i misär och fattigdom.
Republiken Grekland ser omplacering av flyktingar som en lösning på problemet och kan
tänka sig att ta emot fler flyktingar om EU får omplaceringssystemet och kvotflyktingar att
fungera samt att alla länder börjar ta det ansvar som krävs.
Land: Republiken Irak
Utskott: IOM - flyktingar och migration

Delegat: Yuser Al-Alaq
Republiken Irak är fullt medveten om den nuvarande flykting och migration situationen som
är djupt oroväckande. Landets gränser har varit öppna för bland annat våra syriska och
palestinska bröder och systrar trots de väldigt svåra förhållandena. I stort sett har över 65
miljoner människor tvingats fly från sina älskade nationer, varav 22,5 miljoner har
flyktingstatus och mer än hälften är barn. Det mycket allvarliga tillståndet berör alla sorters
flyktingar som har flytt från bland annat terrorism, diktatur, krig och ockupation. Därav krävs
det diverse lösningar för att lösa den världsomfattande flykting och migration situationen
samt upprätthålla en fredlig värld.
Republiken Irak anser därför att det är bland annat världssamfundets skyldighet samt de
berörda och de närliggande staterna men även stater som har möjlighet att bidra med hjälp, att
förverkliga en sådan värld. Situationen har överskridit länders gränser och därför bör
lösningarna gälla på den regionala, den nationella och den internationella nivån. Dessutom tar
Republiken Irak avstånd och fördömer all omänsklig behandling gentemot flyktingar och
migranter och påpekar allas rätt till liv, frihet och säkerhet.
Återigen uppmärksammar Republiken Irak vikten utav mänsklig behandling och att de länder
som tar emot flest flyktingar, ska beviljas ekonomiskt stöd. Slutligen är Delegationen Irak
med högsta beredskap för att samarbeta i syfte att skapa en bättre värld.
Land: Israel
Utskott: IOM
Delegat: Klara Brike
Staten Israel är djupt medveten om den pågående flyktingkrisen som råder i världen. Denna
delegation anser att alla medlemsländer bör vara behjälpliga i den mån nationen är kapabel
till och staten Israel är mycket övertygade om att om alla samverkar kan vi få ett stopp på
denna beklagliga situation. Alla individer ska ha möjligheten att vara välmående och trygga,
men i nuläget är de 67 miljoner människor i världen som är på flykt inte besittande av dessa
grundliga rättigheter.
Staten Israel är självfallet mycket angelägen om att hjälpa alla dessa människor och vill
uppmärksamma att delegationen alltid har i åtanke att handla på ett sätt som blir gynnande för
alla inblandade. Samtidigt vill staten Israel understryka att ett land inte kan hjälpa människor
om denna inte har kapacitet för det, vilket ofta är fallet. Det är av högsta grad relevant att
flyktingar etablerar sig i länder som kan försäkra deras trygghet i alla lägen. Det är på
länderna med ekonomisk, politisk och social stabilitet som det mesta av ansvaret måste ligga.
FN bör uppmana medlemsländer att bidra med pengar och IOM bör ge större andel bistånd så
att de mest drabbade länderna har möjlighet att även hjälpa flyktingar på plats. Med FN:s stöd

kan de länderna agera effektivt och bidra med hjälp precis där det behövs. Så mycket hjälp
som möjligt bör riktas mot krisområdet.
Staten Israel värnar om sina medborgares säkerhet och med tanke på återkommande
terroristdåd är stränga, dock inte helt stängda, gränser ett måste. Staten Israel hjälper utsatta i
närområdet med sjukvård etc., men kan tyvärr inte släppa in för stora flyktingströmmar i
landet. Delegationen beklagar katastrofen som just nu pågår och judar i befolkningen kan
också relatera till hur fruktansvärt det är att inte känna sig välkommen någonstans. Staten
Israel är dock väldigt sårbar och vem som får delegationens hjälp måste kontrolleras. Landets
säkerhet får inte offras.
Land: Republiken Italien
Utskott: IOM
Delegater: Hanna Nilsson
Republiken Italien förespråkar ett bättre samarbete mellan samtliga länder vad gäller
migration och gränser. Den fruktansvärda situation som vi nu ser i mellanöstern är en
humanitär katastrof som tvingat miljontals människor på flykt. Italien anser att samarbetet
mellan världens länder när det kommer till flyktingfrågan inte räcker till samt att de länder
som kan ska bidra och hjälpa till. Italien har geografiskt kust mot medelhavet och därför har
landet fått ta ett stort ansvar för de flyktingar som kommit med båtar över havet då människor
på grund av krig, förtryck och oroligheter i sina hemland tvingats fly. Från årsskiftet 2017
fram till juli samma år har 85 000 migranter ankommit till Italien. Republiken Italien har
genom FN kontinuerligt deltagit i räddningsoperationer för att hjälpa de migranter som
försökt ta sig över Medelhavet till landet för att säkra fler människors liv. Italien vill att
förutsättningarna för de nyanlända migranterna ska vara så bra så möjligt och därför behövs
olika former av stöd från bland annat Europeiska länder.
Land: Jordanien
Utskott: IOM
Delegat: Emily Brodszki
Idag råder en enorm flyktingkris i världen och det har aldrig varit så många människor på
flykt som nu. Uppemot hela 66 miljoner människor flyr för sitt liv.  Jordanien är ett land som
som gränsar till de mest utdragna konflikthärdar där människor flyr som härjar i regionen.
Dessa utgörs av Israel/Palestinakonflikten, kriget i Syrien samt kriget i Irak.
Det är ett faktum att situationen med flyktingarna som flyr för sitt liv är en problematik som
måste få en lösning inom snar framtid. Jordanien anser att de konflikter som orsakar
migration bör i första hand lösas men som medmänniska anser Jordanien främst att det är en
plikt att hjälpa de utsatta människorna så gott det går under den tiden som det tar för
konflikten att lösas. Varje land bör hjälpa de utsatta till den utsträckning de är kapabla till.

Till följd av Jordaniens geografiska läge så har Jordanien tagit emot en ofantlig mängd
flyktingar, och gör fortfarande idag. Över en halv miljon från Syrien, över 2 miljoner från
Palestina och ytterligare från Irak.
Jordanien är en av de mer välbeställda länderna i regionen men det går inte att förbise att
Jordanien fortfarande är ett U-land. Migrationen som Jordanien får ta hand om påverkar
landets infrastruktur negativt och Jordanien kan därför inte fortsätta ta emot sådana ofantliga
mängder flyktingar som de har gjort i historien utan att förr eller senare gå under. Jordanien
behöver därför bistånd från andra aktörer.
Land: Kazakstan
Utskott: IOM
Delegat: Mai Nguyen
Republiken Kazakstan är djupt bekymrad över den rådande flyktingsituationen och vill arbeta
för att skapa en trygg och behaglig miljö för migranter med önskan om en förbättring av
denna situation.
Republiken Kazakstan menar att även om vårt land inte har de ekonomiska förutsättningarna
för att ta emot stora mängder av flyktingar, så är vi ändå beredda för en sådan möjlighet. Vi
har även förberett infrastruktur för antagande av cirka 10 000 flyktingar. Så om det är
nödvändigt, kommer vi att acceptera ett antal flyktingar. Vi anser att alla länder är kapabla att
tillföra stöd till länderna som drabbades av krig och naturkatastrofer om lämpliga
engagemang visas.
Republiken Kazakstan betonar att det är allas ansvar att hjälpa dem som behöver det mest. Vi
föreslår att FN ska ge mer bistånd till oss så kan vi ta emot fler flyktingar in i vårt land.
Samtidigt strävar vi efter en förbättring av våra lagar för att säkerställa större immigration till
landet och förbättra asylförfaranden för alla asylsökande utan diskriminering. Därför vill vi
fortsätta vårt samarbete med FNs olika organisationer i kampen för ett bättre liv för världens
flyktingar.
Land: Demokratiska republiken Kongo
Utskott: IOM
Delegat: Jennifer Blomdahl
Demokratiska republiken Kongo är djupt medvetna om flyktingsituationen och vi anser att
den är ett stort problem. Det är något som oroar oss djupt. Kongo har internflyktingar som
vill få bättre levnadsvillkor. Vi är ett väldigt fattigt land som inte kan hantera alla flyktingar
som kommer till vårt land eftersom det blir problematiskt. Det är inte heller det optimala för

oss att ta hand om flyktingar eftersom vi har en del oroligheter i landet. Våra grannländer
präglas även  av interna konflikter och oroligheter vilket också medför flyktingar.
Kongo anser att landets inre konflikter och ekonomiska svårigheter är grundorsaken till
situationen kring flyktingar. Inbördeskrig som har skett under åren har haft en negativ
påverkan på bland annat utvecklingens ekonomi och sociala rättigheter. Kongo saknar
inflytande över landets främsta inkomstkälla gruvdriften eftersom ett flertal beväpnade
grupper illegalt är inblandade i den. Detta påverkar även flyktingsituationen eftersom dessa
grupper då skapar flyktingar i de områden som de agerar i.
Vi tycker att FN borde ge oss bistånd för att vi ska kunna ta hand om alla flyktingar som
kommer till vårt land. Det hade kunnat göra situationen bättre. Kongo önskar även om
insatsstyrkor och andra resurser för att stoppa de illegala grupperna som kontrollerar över
landets inkomster samt som försämrar flyktingsituationen.
Delegation: Republiken Libanon
Utskott: IOM
Delegat: Julia Wolfe
Republiken Libanon har de senaste decennierna tagit ett stort ansvar för att ta emot flyktingar
till följd av många och långvariga konflikter i stora delar av Mellanöstern. Syrienkriget har
skapat stora umbäranden  för den syriska befolkningen och har gjort att syrierna inte längre är
säkra i sitt eget land.  Republiken Libanon vill bistå de syriska flyktingarna så länge det är
nödvändigt, till minne av insatserna Republiken Libanon fick från Syrien under
inbördeskriget(1975-1990).
Den svåra konflikten mellan Israel och Palestina har också skapat många Palestinska
flyktingar då israeliska medborgare ockuperar och bygger på palestinsk mark vilket tvingar
palestinierna att fly sitt eget land. Närmare bestämt har Libanon tagit emot fler än 300 000
från Palestina och 1,5 miljoner flyktingar från Syrien, och antalet fortsätter att öka.
Republiken Libanons strävan inom flyktingpolitiken är att flyktingarna i Libanon ska kunna
åka tillbaka till deras egna länder inom kort. Republiken Libanon poängterar att
säkerhetssituationen i Syrien och Palestina ska ske under FN’s översikt. Under tiden ber
Republiken Libanon den internationella samfundet att bidrar med ekonomiska resurser, för att
Libanon ska ha en chans att kunna bygga upp välfärden som har försämrats genom åren från
ett resultat av flyktingar.
Land: Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea)
Utskott: IOM
Delegat: Anna Andersson

Delegationens inställning till landets migration är baserad på ett nationalistiskt synsätt där
migration i alla former måste utredas djupgående innan genomförande.
Migration utanför rättsväsendet får rättsliga konsekvenser. De migranter som tagit sig till
angränsande eller nära stater d.v.s Sydkorea, Kina och Ryssland ombeds skickas tillbaka av
respektive stater.
Den demokratiska folkrepubliken Koreas styrelsesätt har en målsättning att främja den
homogena befolkningen och godkänner därför ytterst få migranter till landet, detta för att
behålla det kulturella arvet och främja den nuvarande befolkningen.
Relationen till delegationens allierade i den befintliga syriska regeringen sätter grund för
statens agerande och inställning till den aktuella flyktingsituationen.
Delegationens föreslagna åtgärder innefattar nationella beslut om omhändertagande av
flyktingar samt respekt till varje enskilt stats beslutsfattande, detta med hänvisande till
suveränitetsprincipen.
Land: Pakistan
Utskott: IOM
Delegat: Johanna Sternskog
Islamska republiken Pakistan är oroade över flyktingarna som kommer till Pakistan i täta
strömmar. Islamiska republiken Pakistan känner press och ansvar över flyktingarna även om
det inte tillhör delegationens högsta prioritet att ta hand om dem. Staten inte är kapabla till att
tillgodose allas behov och delegationen skulle uppskatta om andra klev in och hjälpte till.
Med tanke på att delegationen inte har den ekonomiska trygghet som krävs vill staten nu se
att andra länder kliver in och tar ansvar. Staten anser att detta är ett problem som kan lösas
genom samarbete.
Delegationen anser att problem grundas i terrorismen och människor flyr till Pakistan
eftersom att deras säkerhet inte kan garanteras i deras eget land. Staten ser positivt på
möjligheterna att lösa detta om alla vill hjälpas åt. Delegationen vill uppmana alla att inte
bara hjälpas åt att gemensamt hitta en lösning på flyktingfrågan, utan också stå upp i kampen
mot terrorismen som är grunden till problemen.
Land: Rwanda
Utskott: IOM
Delegat: Kajsa Kjellsson
Det krävs att vi hjälps åt i den flyktingkrisen som råder nu. Det är beklagligt att människor
världen över tvingas från sina hem för att antingen lämna sitt land eller fly inom landet.

Rwanda har själv bevittnat om den stora problematik som flykt innebär. Många människor
tvingades fly från Rwanda under folkmordet 1994 men sen dess har 3,5 miljoner människor
återvänt till Rwanda.
Att kunna återvända till sitt hem är en viktig beståndsdel i flyktingarbetet. Eftersom vi själva
har varit med om det så tror vi att Rwanda har viktiga insynsvinklar att tillföra i debatten.
Vidare jobbar Rwanda för att hjälpa flyktingar från andra länder. Rwanda har öppna gränser
och tar för tillfället emot flyktingar främst från demokratisk Republiken Kongo och Burundi.
Land: Serbien
Utskott: Flyktingar och Migration (IOM)
Delegat: Olivia Green
Republiken Serbien följer noga utvecklingen av flyktingarnas situation och anser att stora
humanitära insatser måste göras för att ge dessa människor den hjälp de är i behov av. Stora
flyktingströmmar kommer till Europa och behöver omedelbara hjälpinsatser men det höga
antalet gör att en del av flyktingarna tvingas leva under svåra förhållanden på grund av att
resurserna inte alltid räcker till. Republiken Serbien hävdar att ingen människa ska tvingas att
återvända till ett land där förföljelse på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss
samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning sker.
En av de vanligaste flyktvägarna var tidigare den så kallade “balkanrutten” som löper genom
Serbien och Serbien har genom olika avtal utlovat stöd och skydd med hänvisning till
Genévekonventionen från 1951. Efter en period med betydligt färre flyktingar som anländer
denna väg har nu möjligheten att använda rutten öppnats upp igen. Drygt 4000 flyktingar
befinner sig i Serbien idag, men majoriteten av dessa har som mål att ta sig längre upp i
Europa.
Republiken Serbien gör stora insatser för att bistå människor på flykt, detta trots landets svåra
ekonomiska situation.
FN:s definition, på vem som bör betraktas som en flykting, anger att i synnerhet de mänskliga
rättigheterna måste lyftas fram och att flyktingkriser kräver internationellt samarbete vilket
stöds fullt ut av Serbien. Att stödja och ge hjälp till människor på flykt och människor som
fördrivits från sitt land är en skyldighet alla länder delar. Serbien efterlyser ett scenario där
alla länder tar sitt ansvar och där man gemensamt med internationella hjälporganisationer
arbetar för att erbjuda hjälp och stöd. Detta skulle få som följd att inte enskilda länder tvingas
ta ett mycket större ansvar än andra vilket idag är fallet med en alltför hög belastning på
landets resurser och flyktingarnas situation skulle förbättras av ett ökat delat ansvar.
Land: Republiken Sydafrika
Utskott: Flykting och Migration

Delegat/delegater: Emilia Susnjevic
Republiken Sydafrika är ett multireligiöst och kulturellt land. Republikens syn på migration
är positiv och det är ytterst beklagligt att flyktingsituationen i världen ser ut som den gör i
nuläget. I republiken Sydafrika får asylsökare röra sig fritt och rätten till arbete finns.
Migranter har tillgång till dokument för specifika perioder där rätten om arbete och frihet
förklaras. Republikens konstitution garanterar rättigheter till sjukvård till alla flyktingar, även
de papperslösa. Republiken exemplifierar gärna utifrån detta när det kommer till frågor
angående migranter och flyktingars rättigheter när de befinner sig i ett land.
I republiken Sydafrika finns det många migranter från kontinenten Afrika. Delegationen är
positivt inställd till detta men på grund av republikens ekonomiska situation kan landet inte ta
emot större skalor av migranter. Därför anser delegationen att lösningen bör vara att hjälpa på
plats i landet migranterna ursprungligen kommer ifrån. Stödet bör vara i form av bidrag från
yttre organ som ska förbättra levnadsstandarden. Detta gäller även i andra kontinenter, t.ex.
anser republiken att EU bör ge bistånd till Turkiet så att de kan ta hand om flyktingkrisen på
plats.
Republiken Sydafrika står bakom FN:s flyktingkonvention eftersom att detta ingår i de
mänskliga rättigheterna. Enligt republiken är det viktigt att de mänskliga rättigheterna hela
tiden upprätthålls då landets befolkning själv har utsatts för grov kränkning av de mänskliga
rättigheterna, under apartheidregimen.
Republiken är medveten om den enorma flyktingkrisen som pågår i världen och vädjar att
flyktingar etablerar sig i länder som har stabilitet. Länder som kan få klart stöd från FN.
Republiken anser att rätten om att få känna sig välkommen är otroligt viktigt och känner en
viss sympati för de som inte gör det. De mänskliga rättigheterna är till för alla inte bara
individer som har de bättre ställt.
Yttre organ såsom FN och EU bör skicka bistånd till IOM som i sin tur kan bidra till en mer
rättvis flykt, där flyktingars rättigheter följs.
Delegationen vill även uppmärksamma slavhandeln i Libyen. Där dem tillsammans med AU
är emot katastrofen och kräver en utredning och rättsliga åtgärder.
Land: Syrien
Utskott: IOM (Flyktingar och migration)
Delegat: Oscar Ehinger
Syrien är bekymrade över den pågående flyktingsituationen över världen måste vi tyvärr
arbeta framförallt med vår egen kris på grund av de omfattande komplikationer de medför till
vår nation. Erfarna av flyktingfrågan i vårt land ligger delegationen Syriens engagemang
delvis därför i just denna fråga, och eftersom vi varken har resurserna eller tiden är vi tyvärr

inte i stånd att assistera i övriga länders flyktingkriser till samma grad. Utan tvekan är detta
ett problem som vi anstränger oss att komma tillrätta med eftersom det påverkar oss oerhört.
Trots att det enbart är några enstaka länder där en flyktingkris pågår blir följden ändå en
synnerligen stor mängd flyktingar. Man uppskattar att det är cirka 60 miljoner på flykt idag
som beror på krig och konflikt, ett stort problem som måste lösas. Delegationen Syrien tror
på mer flyktingmottagande av framförallt Europeiska länder, men även andra närliggande
länder som kan sträcka ut en hjälpande hand. Dessutom att lättare få uppehållstillstånd i andra
under en viss tid är ett förslag för de länder som inte har resurserna att ta in flyktingar för
obestämd framtid. Delegationen Syrien föreslår att efter oroligheterna i vårt land är utredda
ska de som flytt från landet hänvisas tillbaka till Syrien för att återigen kunna bygga upp
samhället och ekonomin. Allt för att vi inte ska hamna i ännu ett krisläge. Europas länder
måste alltså spendera en större andel resurser på flyktingar och flyktingkrisen, för att en
lösning ska uppstå.
Land: Tunisien
Utskott: IOM (flyktingar och migration)
Delegat: Klara Andersson
Antalet asylsökande flyktingar ökar med stormsteg. Var tredje sekund tvingades en människa
fly från sitt hem år 2016, vilket omfattar hela 10.3 miljoner människor. Den största andelen
flyktingar flyr från utvecklingsländer, främst från centralafrika. Republiken Tunisien anser att
anledningen till dessa stora problem, att behöva lämna sitt liv och ens eget hem. Detta beror
delvis på klimat men även krig och konflikter inom landet som de inte ser något slut på,
exempelvis konflikten i Syrien som fortfarande pågår och även naturkatastrofer på grund av
den stora klimatförändringen. Republiken Tunisien menar att ingen ska behöva känna att man
behöver fly från sin egna hemland. Utmaningen med denna stora folkförflyttning är att finna
skydd, säkerhet och livsmedel. Republiken Tunisien är en del av de invånare i världen som
känner ett behov av att lämna sitt land på grund av fattigdom och terrorism. 2011 gick
republiken Tunisien med på att samarbeta med olika regeringar för att försöka hejda den stora
flyktingström som har pågått i tiotals år.
Flyktingars rättigheter är stadgade i FN:s flyktingkonvention och omfattar ett grundläggande
internationellt skyddsnät. Republiken Tunisien värderar rättigheten att få skydd vid nöd högt
och anser att de mänskliga rättigheterna är något som främjar demokrati och välmående runt
om i världen. Flyktingars väg till säkerhet korsar främst medelhavet vilket är kopplat till
republiken Tunisien. Detta gör att det dagligen flyter iland döda människor vid republiken
Tunisiens kuster. Republiken Tunisien är djupt oroade över orättvisan att folk behöver sätta
livet till på grund av världens omständigheter och tycker därför att åtgärder borde vidtas.
UNHCR är FN:s flyktingkommissarie som arbetar för att minska antalet flyktingar här i
världen. Republiken Tunisien vill stötta denna kommissaries arbete att söka varaktiga

lösningar för att göra världen till en bättre plats för alla. Världens länder bör tillsammans
sträva för en demokratisk framtid utan människor på flykt från hemskheter. Republiken
Tunisien anser att detta mål kräver alla nationers uppmärksamhet och att en lösning endast
nås genom samarbete mellan världens länder där alla deltar.
Land: Turkiet
Utskott: IOM
Delegat: Max Brolin
Republiken Turkiet ser väldigt allvarligt på flyktingkrisen i världen. Inte minst eftersom att
det i stor skala påverkar Turkiet utan även eftersom att det är ett stort problem för samtliga
nationer.
Vi, Turkiet, anser att EU inte uppfyllt sina löften enligt EU-Turkiet avtalet som slöts tidig vår
2016. Enligt avtalet skall unionen bidra med 3 miljarder euro för att vi ska ha möjlighet att ta
hand om alla flyktingar som EU, inte vill ha. Vi kan inte ta hand om 3 miljoner flyktingar
utan bidrag vilket leder till att flyktingarna lever under dåliga omständigheter. Vi anser därför
att EU måste uppfylla hela sin del av avtalet, både av humanitära skäl och för EU:s
trovärdighet som organisation.
Vi vill även lyfta frågan kring det folkmord som pågår i Burma. Att detta folkmordet mot
muslimer på grund av religion tillåts pågå av omvärlden är skandalöst. Vi ifrågasätter
samtidigt Bangladeshs agerande efter att de trots flyktingkonventionen tvingat tillbaka
Rohingyas till ett land där de riskerar förföljelse. Detta är ett brott mot de mänskliga
rättigheterna och vi kommer att ställa krav på världens ledare att ta mer ansvar i frågan.
Land: Förbundsrepubliken Tyskland
Utskott: IOM
Delegat: Minna Åstedt
Förbundsrepubliken Tyskland betraktar frågan om dagens flyktingströmmar som ett ytterst
aktuellt och globalt problem som bör behandlas med största prioritet. På ett internationellt
plan tvingas människor fly sina hemländer som följd av politisk konflikt, krig och fattigdom
samt med anledning av katastrofer kopplade till klimat. De utbredda flyktingströmmarna har
lett till otaliga överträdelser mot konventionen om de mänskliga rättigheterna, inte minst
under de senaste flyktingströmmarna till Europa där tusentals människor har avlidit ute till
havs. Detta är ett faktum som innebär att det är en synnerligen betydande fråga som
ovillkorligen skall behandlas på ett humant vis.
Förbundsrepubliken Tyskland uppmanar samtliga aktörer att ta sitt ansvar i mottagandet av
flyktingar, då följderna av orättvis fördelning av asylsökande leder till att enstaka nationer
tvingas överstiga sin kapacitet i flyktingmottagandet. Förbundsrepubliken Tyskland betonar

vikten av solidaritet samt internationell samverkan och konstaterar att de aktörer med väl
fungerande stater skall ta sitt större ansvar i frågan.
Land: Ukraina
Utskott: IOM
Delegat: Moa Silvborg
65,6 miljoner människor är på flykt enligt FN:s flyktingorgan UNHCR:s rapport från 2016.
22,5 miljoner människor har en officiell flyktingstatus och hälften av alla dessa är barn.
Med uppskattning till ett par tusen ukrainska medborgare som ska ha sökt asyl i Sverige
sedan 2014 på flykt från inbördeskrig, politisk förtryck eller bara en ohållbar ekonomisk
situation. Vi är djupt upprörda över att mörkertalet är stort och det är inte enbart till Sverige
de ukrainska medborgarna tar sig iväg för flykt.
Med strävan efter ett samhälle som alla de ukrainska medborgarna vill stanna kvar och bo i
önskar vi hjälp på plats av alla de som är medlemmar i FN. Om det bekräftar på nytt att vårt
samhälle är något som behövs förbättras förutsätter vi att de länder med en rik budget tar
emot våra medborgare som dessvärre valt att fly från vårt land.
Delegation: USA (Amerikas förenta stater)
Utskott: IOM
Delegat: Eric Roberts
Amerikas förenta stater ser väldigt allvarligt på flyktingkrisen som bevittnas idag. Antalet
flyktingar i världen ökar ständigt och åtgärder måste vidtas.
Amerikas förenta stater anser att flyktingströmmen till bland annat Europa under senare år
har varit bristfällig. Dels de inhumana sätt som flyktingar tvingas ta till för att nå
mottagarländer och dels mottagandet av de som lyckas nå Europa. Det har resulterat i en
situation där samhällen segregeras och möjligheten till assimilering försvåras.
Istället för att utsätta både flyktingar och mottagarländer för dessa riskabla konsekvenserna
yrkar Amerikas förenta stater om en ökad insats i de drabbade zonerna. Genom att öka
bistånd och insatser inom de drabbade länderna ges dessutom fler utsatta människor
understöd. Det kan genomföras genom införandet av fler skyddsområden likt de Safe Zones
som upprätthållits i somliga av drabbade länder samt ett ökat bekämpande av diktaturer och
terrorism.

