Bangladesh
Delegation: Bangladesh
Delegat: Elin Persson
Utskott: UNHCR
Bangladesh är ett land som stöttar Rohingya befolkningen och bl.a. återvandringen till
Myanmar.
Premiärministern, Hasina Wajed var som ung, själv tvungen att fly från sitt hem och leva som
flykting i
ett främmande land. Hon känner en väldigt stor medkänsla och vet hur det känns att förlora
nära och kära.
Hon presenterade pga dessa skäl ett förslag för församlingen år 2017 som syftade till att finna
en varaktig
och fredlig lösning på lidandet för Rohingya-befolkningen.
Minoritetsfolket, Rohingya, är i stort behov av humanitärt bistånd pga begränsad tillgång till
grundläggande tjänster såsom hälsa och utbildning. Bangladesh har dock funnit ett förslag på
hur de kan
hjälpa Rohingya. Regeringen ska bygga en ny bostadsanläggning och ge bidrag för
utbildning, hälso- och
sjukvård samt andra behov. Hasina Wajed uppmanar internationella organisationer att delta i
detta
förslag- samt att hjälpa till att flytta Rohingyafolket till anläggningen. Bangladesh stödjer
även säker,
regelbunden och ordnad migration för flyktingar.
Myanmar är även ett land som uttryckt sig vara villiga att välkomna tillbaka Rohingyafolket
igen. Den
utsatta minoriteten har dock sagt att de inte återvänder förrän deras säkerhet där är garanterad.

Brasilien
Delegationen: Brasilien
Delegat: Julia Falch
Utskott: UNHCR
Delegationen av Förbundsrepubliken Brasilien värdesätter rätten till att varje enskild individ
ska ha grundläggande säkerhet och trygghet, med betoning av de mänskliga rättigheterna och
den internationella folkrätten. Förbundsrepubliken Brasilien blir då djupt oroade och
bekymrade av situationen angående Rohigynerna. Där individer flyr över gränsen från
Republiken Unionen Myanmar till Folkrepubliken Bangladesh, till följd av att deras
grundläggande rätt angående säkerhet och trygghet har blivit satt på spel. Där det har kommit
rapporter om att militären i Myanmar har bränt ner byar, att organiserad våldtäkt har inträffat
och att barn har blivit placerade i brinnande hus. Detta är oacceptabelt och omänskligt, det
strider mot alla de mänskliga rättigheter och den internationella folkrätten. Ärendet är av den
anledningen en internationell fråga och därav ett internationellt gemensamt ansvar, eftersom
de grundläggande mänskliga rättigheterna och den internationella folkrätten inte blir
respekterad. Förbundsrepubliken Brasilien uppmanar därmed Myanmar att vara öppen för
diskussionen angående Rohingya situationen, för att så snabbt som möjligt kunna lösa den
nuvarande konflikten och återställa de grundläggande mänskliga rättigheterna och den
internationella folkrätten angående säkerhet och trygghet. Förbundsrepubliken Brasilien

uppmanar även resterande delegat som röstat nej eller avstått från att rösta i GF resolution
72/248, att se över rapporterna och dess riktighet, för att så snabbt som möjligt kunna lösa
Rohingya situationen.

Burma
Delegation: Myanmar (Burma)
Delegater: Isabella O´Donnell och Sara Hallenberg.
Utskott: UNHCR
Delegationen Myanmar anser att problematiken kring förföljelsen av rohingyas är en statlig
sakfråga. Myanmar placerar därför ansvaret för lokala poliser och privatpersoner.
Delegationen står bakom att frågeställningen medföljer komplikation, men Myanmar
underrättar att delegationen har svaret på frågan.
Delegationen anser att den muslimska folkgruppen i Myanmar har utsatt landet för fara.
Därför utförde lokalpoliser ett direkt agerande kring problemet och löser det på rättsligt vis.
Minoritetsbefolkningen rohingyas, ger respons på detta genom att utföra terrordåd mot
Myanmars övriga befolkning.
I staten Myanmar har Buddisterna en majoritet på 90% av befolkningen, därav har
rohingyafolket en minoritet på 2%. På grund av det blir placeringen av makt relativ naturlig.
Delegationen kan inte låta 2% av befolkningen skapa skräck i hela landet för resterande.
Vi, Myanmar hävdar att problemet ej existerar. Sedan 1948 har Myanmar varit medlem i
Förenta Nationerna. Vårt land har blivit erkänd till internationell stat. Därför gäller
suveränitetsprincipen vårt land. Detta innebär att vår delegation har rätten till att möta våra
egna interna angelägenheter utan ibland från omvärlden.

Elfenbenskusten
Delegationen: Elfenbenskusten
Delegat: Agnes Elg Appelros
Utskott: UNHCR
Rohingyafolket är en otroligt utsatt minoritetsgrupp som i Myanmar mördas och utsätts för
fara av landets
egna stat. Tusentals människor har dödats, skadats och flyr från sitt eget hemland som går
emot
människorna för försök för etnisk rensning av folkgruppen. Människor flyr till Bangladesh för
säkerhet
och många vägrar just nu att återvända till sitt hemland på grund av osäkerhet.
Den enskilda staten skyddar inte sin egna befolkning, de har aldrig accepterat rohingyer som
medborgare och därför vill Republiken Elfenbenskusten hjälpa till och agera i situationen.
Även mycket viktigt att frågan lyfts fram betydligt mer.
Ansvaret att upprätthålla internationell fred är mycket viktigt och eftersom liknande
situationer sker i
Republiken Elfenbenskusten så är det betydligt effektivare att andra länder går in i landet
Myanmar och
hjälper till att bygga upp säkerheten, exempelvis bistånd, istället för att skapa ännu mer oro
genom att gå

in med större trupper som leder till fara.
Republiken Elfenbenskusten anser också att det internationella samfundet ska stödja
Myanmars
regering för att de ska ha möjlighet att skapa stabilitet i landet.

Grekland
Delegation: Grekland
Delegat: Vera Hjort
Utskott: UNHCR
Delegationen Grekland kvarstår vid beslutet om att stödja resolutionen “Situation of human
rights in Myanmar (72/248)”.
Grekland har skrivit på alla resolutioner om mänskliga rättigheter utom tre medan Myanmar
saknar deltagande i 12 stycken. Grekland anser att mänskliga rättigheter bör respekteras av
respektive land inklusive Myanmar. Detta betyder att delegationen Grekland yrkar att
Myanmar
ta avstånd från kränkningar och missbruk av mänskliga rättigheter, inklusive en odelbar slut
på
våldet som grundar sig i religion eller etnisk bakgrund. Grekland rekommenderar också en
inkluderande, öppen och effektiv verifieringsprocess gällande medborgarskap i Myanmar som
ger alla samma fördelar, rättigheter och friheter som förknippas med medborgarskap.

Indien
Delegation: Indien
Delegat: Elisabeth Molin
Utskott: UNHCR
Delegationen Indien är oroliga över behandlandet av rohingyas och anser att det behövs hjälp
i Rakhine-området så att rohingyerna kan återvända till sina hem. Indien har sedan tidigare
skänkt bidrag till både Bangladesh och Myanmar, för att förbättra förutsättningarna för
rohingyas.
Delegationen Indien vill se ett globalt samarbete med bistånd till områdena som behöver
finansiellt stöd, för att kunna förbättra levnadsstandarden för rohingyas. Förbundsrepubliken
Indien har redan bidragit med mycket stöd och är villiga att fortsätta med detta. Indien vill se
att fler delegationer bidrar med bistånd för att underlätta återvändandet för rohingyas. Även
Förenta Nationerna kan medverka med finansiellt stöd.

Irak
Delegation: Irak
Delegat: Erik Lindvall
Utskott: UNHCR
Republiken Irak är enat om att det är oacceptabelt att behandla minoritetsgrupper så som
Rohingyas behandlas i Burma idag. Att dessutom neka att det pågår människoförtryck i sitt

eget land och dessutom hindra andra delegationer och organisationer från att få insyn är under
all kritik och helt oförståeligt. Med detta sagt så vill delegationen Irak stötta en granskning av
vad som händer i Burma och på så sätt hjälpa de utsatta Rohingyas som är i fara.
För att visa den irakiska delegationens stöd så har delegationen tidigare röstat för att
resolutionen om insyn i landet Burma ska gälla så att världen en gång för alla får reda på vad
som sker med de utsatta Rohingyas. Delegationen Irak värnar om minoriteters situationer och
det är den irakiska delegationen beredda på att visa.

Iran
Delegation: Islamiska republiken Iran
Delegat: Tuva Nagell
Utskott: UNHCR
Den Islamiska republiken Iran ser med stor oro på den nuvarande situationen i Myanmar.
Oskyldiga människor flyr för att undvika att bli mördade på grund av sin religion. Iran står för
att varje individ ska kunna utöva sin religion. Landet anser därför att det är oerhört tragiskt att
anledningen till folkmordet är de utsattas religion. Republiken anser att de västerländska
länderna inte har något intresse av att hjälpa Rohingyas såsom Iran är villiga att göra. Det
tycker Iran inte är moraliskt rätt.
Den Islamiska republiken Iran har hjälpt Rohingyas oerhört mycket genom att skicka
hjälpmedel, till exempel vatten, tält, medicin och mat, till människorna i nöd för att de ska
kunna överleva och kämpa för ett liv i frihet och trygghet. Lösningen är att alla muslimska
länder ska ta praktiska åtgärder. Landet kräver inga militära insatser, istället ska ett politiskt
och ekonomiskt tryck införas. Iran uppmanar också alla islamiska stater att uppmärksamma
och varna de med okunskap om hur situationen ser ut för Rohingyafolket.

Jordanien
Delegation: Jordanien
Delegat: Julia Asp
Utskott: UNHCR
Jordanien är ett land som prioriterar stabilitet och säkerhet. Tyvärr har vi som land en
begränsad kapacitet att tillgodose alla flyktingars behov på bästa sätt samtidigt som de
mänskliga rättigheterna inte bekostas. Därför är delegationen i ytterst behov av
internationellt stöd och uppmanar andra stater att hjälpa oss med denna humanitära fråga.
Gällande situationen för Rohingyas är detta något Jordanien i yttersta grad vill
uppmärksamma och förbättra. Kungafamiljen själv har valt att möta detta förtryckta folk och
har uttalat sig om att situationen är i stort behov av att lösas. Drottning Rania har i ett
uttalande uppmanat FN att göra mer för att sätta ett fredligt slut på denna konflikt. I enlighet
med resolutionen vi skrivit på uppmanar vi Burmas regering att skydda hela sin befolknings
rättigheter, utan att göra undantag för Rohingyas.

Kongo
Delegation: Demokratiska republiken Kongo
Delegat: Moa Linder

Utskott: UNHCR
Det är ett kritiskt läge för de rohingyas som har flytt. Att hitta en lösning för att hjälpa
rohingyerna är viktigt. Kongo stöttar en lösning där rohingyerna ska återvända till Burma.
Ett sätt att hjälpa de utsatta är att ge rohingyerna bistånd. Biståndet ska främja tillgång till
vatten, mat, boplats och sjukvård. Att utbilda sig och få ta del av kunskap är väsentligt för ens
framtid. Därför hade även bistånd, som möjliggör en skolgång för de unga rohingyerna,
kunnat
påverka deras och nationens framtid.
Att återvända till Burma och få sitt bidrag där, är alltså ett förslag till att lösa problemet.
Syftet
med det ekonomiska bidraget är att hjälpa rohingyerna och inte stötta andra verksamheter.

Kuwait
Delegation: Staten Kuwait
Delegat: Axel Gunnarsson
Utskott: UNHCR
Staten Kuwait har både sett och uppmärksammat den stora konflikten som pågår i Myanmar.
Därför har vi valt att stödja resolution 72/248 i syfte att hjälpa minoriteten rohingya i
Myanmar och även ge upprättelse till dessa människor. Staten Kuwait anser att Myanmar och
dess regering måste granskas utförligt för att leta efter tecken på folkmord, etnisk rensning
och brott mot mänskliga rättigheter. Finner man bevis på detta under en 3 års undersökning
skall det vidtas åtgärder. Staten Kuwait anser att det är viktigt att göra ett exempel av
Myanmars regering i syfte att motverka liknande framtida folkmord och etniska rensningar i
framtiden.

Kuba
Delegation: Kuba
Delegat: Isak Andersson
Utskott: UNHCR
Republiken Kuba är mycket orolig för hur läget ser ut för människor på flykt. Delegationen
gör allt vi kan för en bättre omvärld. Idag har vi 44 000 hjälparbetare i 83 olika länder i behov
av hjälp. Delegationen från Kuba uppmanar fler stater till att söka internationellt stöd.
Kuba konstaterar att situation i Myanmar för folkgruppen Rohingyas är förödande. Deras
situation måste uppmärksammas och åtgärdas. Delegationen från Kuba är djupt bekymrade
över att många rohingyer har mist livet och att många tvingats på flykt. Kuba måste agera för
att få ett stopp på denna tragiska historia.
Detta beklagar Republiken av Kuba djupgående och sannerligen oroar det oss djupt, trots
omständigheterna hoppas Kuba kunna komma fram till en fredlig lösning som inte innefattar
överflödigt våld i ett redan svårt drabbat land. Burmas regering måste skapa säkerhet för hela
sin befolkning, inklusive Rohingyas. Delegationen pläderar för en diplomatisk lösning på
krisen för Rohingyas, detta på grund av att inte mista några mångfaldiga liv i processen skall
besparas och tilldelas säkerhet. Kuba är även redo för att skicka hjälparbetare för att förbättra
situationen för folkgruppen Rohingyas.

Nigeria

Delegation: Förbundsrepubliken Nigeria
Delegat: Amanda Dahlberg
Utskott: UNHCR
Förbundsrepubliken Nigeria ser på frågan om Rohingyafolket och den pågående krisen för de
som är bosatta i Myanmar som ett stort problem. Efter angreppet i Rakhine mot en
myanmarisk gränspostering har situationen eskalerat och deras säkerhetsstyrkor har varit
tvungna att slå tillbaka genom att utföra rensningsoperationer. De har även blivit nekade till
medborgarskap i Myanmar och aldrig erhållit laglig status som etnisk grupp vilket Nigeria
anser vara fel av landets regering. Efter Myanmars självständighet år 1948 har diverse etniska
minoriteter utsatts för olika former av diskriminering och förföljelse, särskilt sedan militären
tog makten genom en kupp år 1962. Detta har bidragit till att många har tvingats fly som
flyktingar och samtidigt har de humanitära organisationerna till Myanmar blivit kraftigt
begränsade. Enligt FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har Myanmars
säkerhetsstyrkor i augusti 2017 påbörjat operationer med syfte att driva bort rohingyer från
landet. Dessa innehöll dock kränkningar av mänskliga rättigheter och i rapporter framgår det
att även civila rohingyer utsattes för våld och sexuella övergrepp. Nigeria anser därför att
våldet från Myanmars regering och de militära operationerna måste upphöra och att
Rohingyaflyktingarna ska få möjlighet att återvända på ett säkert sätt.

Nordkorea
Delegat: Tim Lövskog
Representerar: Demokratiska folkrepubliken Korea
Utskott: UNHCR
Demokratiska folkrepubliken Korea anser att behandlingen av Rohingyerna är en humanitär
katastrof. Vi vill se att Myanmar tar sitt ansvar för sitt folk och stoppar sin systematiska
diskriminering av det Rohingyeska folket.
Nordkorea anser huvudsakligen att detta är en fråga mellan Rakhine området, Myanmar och
Rohingyerna. Dock eftersom Rohingyerna numera är statslösa och pågrund utav hur dem har
blivit omänskligt behandlade, handlar detta numera om en fråga där resten av världen och all
dess resurser behöver ingripa. Demokratiska folkrepubliken Korea anser att Myanmar bör ta
sitt ansvar och svara upp till de skyldigheter dem har till att skydda deras folk. Som
Rohingyerna en en del av.
Nordkorea finner det även intressant att Burma använder en välkänd gruppvåldtäkt och mord
på en av sina egna (som självklart är en horribel händelse och måste bemötas med ordentliga
straff för de Rohingyas som utförde detta extrema övergrepp). Som ett sätt att breda ut den
systematiska diskrimineringen på Rohingyeska folket ännu mer.
Ifall Myanmar tar sitt sitt ansvar och obligation kan Demokratiska folkrepubliken tänkas stöta
reformer som ger Myanmar ekonomiskt stöd för att utföra dessa åtagande.
Qatar
Delegat: Hugo Sjölin
Delegation: Qatar
Utskott: UNHCR
Staten Qatar anser att situationen för folket Rohingya från Myanmar är oroväckande samt att
den ska behandlas ansvarsfullt och med omsorg. Emiratet Qatar menar att man måste hantera
denna och liknande situationer med samma allvar, och att människors säkerhet, trygghet och

välmående är essentiellt för ett välfungerande samhälle.
FN:s Mänskliga rättigheter deklarerar tydligt att alla har rätt till trygghet oavsett var man
kommer ifrån och vilken religion och folkgrupp man tillhör. De säger även att alla har rätt till
mat, sjukvård och utbildning. Staten Qatar anser att dessa sakerna är väsentliga, och det inte
är något som ska förbises.
Sedan september 2017 har Qatar tillsammans med UNHCR hjälpt cirka 500 000 muslimer att
fly ifrån förföljelsen, och ytterligare fler som fortfarande varit på plats, med mat, vaccin och
vatten. Emiratet Qatar uppmanar även andra delegationer från UNHCR att fortsätta hjälpa
Bangladesh, så att de kan lösa situationen.
Serbien
Delegation: Serbien
Delegat: Benjamin Ek
Utskott: UNHCR
Republiken Serbien instämmer i FN:s flyktingkonventionens definition av en flykting, “
människor som har flytt från sina länder på grund av välgrundad fruktan för förföljelse
på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet till viss
samhällsgrupp, och som inte kan eller vill återvända”. Krigen och politiska
ostabiliteten utmanar att upprätthålla för människors lika värde, då det i Myanmar
förekommer förtryck mot etniska minoriteter och gjort sig skyldiga till grova brott mot
de mänskliga rättigheterna.
Delegation från Serbien anser därför att Rohingasfrågan idag är ett omfattande
problem som måste och kan lösas genom att varje lands styre tillsammans arbetar
hårt och aktivt inom frågan. Under flyktingströmmen 2015 drabbades Republiken
Serbien ganska hårt då 920 000 flyktingar passerade genom Serbien på väg till
centraleuropa och ungefär 4000 lever fortfarande inte under tak. Därför kommer
Republiken Serbien kommer ge det ekonomiska stöd som behövs för att hjälpa de
minst 700 00 rohingas på flykt.
Serbien har under åren erbjudit mottagningscenter, boende och transport. Vi har
tillhandahållit mat, kläder, vård och omsorg för kvinnor, flickor och barn, liksom för
äldre och sjuka. Däremot, Republiken Serbien har inte kapacitet att vara ett
långsiktigt skydd för flyktingar. Därför uppmanar vi oss till en omfattande europeisk
och global lösning så att Rohingyafolket ska kunna leva utan förtryck och inte under
diskriminering.
Samtidigt riktar Republiken Serbien stort fokus på Myanmars grannländer och
rekommenderar dem för att lösa krisen gemensamt, främst genom ekonomiska
bistånd och hjälp. Republiken Serbien menar att grannländerna med stort ansvar ska
ge hjälp och bistånd för att problemet ska lösas. Serbien menar att i demokratisk
värld krävs det att vi hjälper varandra i svåra kriser.

Storbritannien
Delegationen Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland
Delegat: Martin Apelgren
Utskott: UNHCR
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland fördömer Republiken Unionen
Myanmars agerande och hanterade av folkgruppen Rohingyas. Förtrycket av Rohingyas och
det humanitära lidande som de drabbats av, är något som inte kan tolereras av Förenade

konungariket Storbritannien och Nordirland. Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirland berömmer kringliggande länders gästvänlighet och mottagande av dessa stackars
förtryckta flyktingar.
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland vill värna om det bästa för Rohingyas,
så att deras säkerhet framöver kan garanteras. Ingen folkgrupp förtjänar att bli förtryckt, och
denna hemska humanitära behandlingen av Rohingyas, som bedrivits av Republiken Unionen
Myanmar, är något som ingen ska falla offer för. På grund av Republiken Unionen Myanmars
agerande som bryter mot de mänskliga rättigheterna, ser Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland gärna att länder vänder sig emot Republiken Unionen
Myanmar. Detta med målet att hjälpa och skydda de befintliga Rohingyas i landet, och
garantera säkerheten för de som redan befinner sig på flykt.
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland vill se fortsatta, samt hårdare sanktioner
mot Republiken Unionen Myanmar. En medveten bedriven kränkning av Rohingyas
rättigheter kan inte tolereras, och lösningen för ändrat beteende ligger i att omvärlden
markerar mot Republiken Unionen Myanmar via politiskt agerande. Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland vill därmed betona vikten av möjliga konsekvenser Republiken
Unionen Myanmar agerande kan komma att få ifall detta hemska agerande inte upphör.
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland vill se att de ansvariga och skyldiga i
behandlingen av Rohingyas ställs inför rätta, och vill se att de tvingas ta ansvar för brottet mot
de mänskliga rättigheterna.

Sydafrika
Delegation: Sydafrika
Delegat: Isabel Gonzalez Södersten
Utskott: UNHCR
Delegationen Sydafrika ser allvarligt på de våldsamheter och övergrepp som rohingyas utsätts
för i Myanmar. Med hjälp av satellitbilder har omvärlden kunnat se hur byar blivit utplånade
av bränder. Hundratusentals har flytt landet, och många befinner sig just nu i flyktingläger,
utelämnade åt väder och sjukdomar. Majoriteten som befinner sig i dessa läger är dessutom
barn, som löper stora risker att utnyttjas i trafficking och dylikt.
På grund av detta betonar delegationen nödvändigheten av bistånd till flyktinglägren för att
förbättra förhållandena samt hjälp att bygga upp flyktingarnas liv igen. Sydafrika yrkar på ett
stopp på all våldsamhet från alla sidor i denna konflikt. Särskilt vill delegationen uppmana
Myanmar att få kontroll över situationen och att landet återigen skyddar sina invånare såsom
suveränitetsprincipen föreskriver.
Sydafrika är medveten om de många utmaningar som Myanmars regering står inför, men
förväntar sig att landet kommer att fortsätta med sin demokratiseringsprocess och genomföra
politiska reformer för att leverera hållbar utveckling, stabilitet och bidra till nationell
försoning. Delegationen är beredd att ge ekonomiskt bistånd till Myanmar om landet
förbinder sig att upphöra med övergreppen mot rohingyas och åter följa de mänskliga
rättigheterna.

Sydkorea

Delegation: Sydkorea
Delegat: Isak Videll Carlin
Utskott: UNHCR - Rohingya
Republiken Sydkorea vill hjälpa Rohingyas flyktingarna som har tagit sig från Myanmar till
Bangladesh. Detta har redan skett i form av sammanlagda donationer på 3,4 miljoner dollar
under detta året till Rohingyas flyktingar som humanitärt stöd. Republiken Sydkorea vill
motverka kränkningar mot kvinnor och barn, hjälpa dem att få tillgång till bra sjukvård och
skyddsmedel. Republiken Sydkorea vill stoppa könsbaserat våld mot Rohingyas.
Ungefär 80% av alla flyktingarna från Myanmar, det räknar upp till 919,000 från Augusti
detta året, är kvinnor och barn. Republiken Sydkorea vill att flyktingarna ska få det bättre och
att de ska kunna bosätta sig och inte leva på flykt.
Den nya fonden ska speciellt stärka skydds organ, som har haft kritisk medförande till att
Rohingyas flykting kvinnor och barn har fått den information och medel de behöver. Under
loppet av ett år har detta projekt åstadkommit kvinnor vänliga platser där de hjälper flyktingar
och värdländer i Cox’s Bazar.

Sydsudan
Delegation: Sydsudan
Delegat: Isabella Segovia Lundh
Utskott: UNHCR
Republiken Sydsudan känner stor oro angående Rohingyas nuvarande situation och hur
regimen i Myanmar har agerat och gjort sig skyldiga till allvarliga brott mot de mänskliga
rättigheterna.
Republiken Sydsudan anser därför att det är Förenta Nationernas skyldighet att ingripa i
Myanmar och stoppa lidandet för de 700 000 rohingyas som flyr från Myanmars regim.
Republiken Sydsudan har inte de ekonomiska förutsättningar att med bistånd hjälpa rohingyas
då landet själva är beroende av bistånd men landet uppmanar alla delegationer som har
möjlighet att hjälpa till med ekonomiskt stöd gör det. Som första prioritering anser
Republiken Sydsudan att Förenta Nationerna måste erbjuda de utsatta sjukvård och livsmedel
samt sätta upp läger. Dessutom måste det fastställas hur problemet ska lösas permanent och
att rohingyas ska kunna återvända med hjälp av Förenta Nationerna till Myanmar. För att
detta ska vara möjligt måste alla medlemsstater prioritera rohingyas och de mänskliga
rättigheterna före deras egna intressen i Myanmar.
Likt Myanmar har Sydsudan varit präglat av inbördeskrig mellan olika etniska minoriteter och
har kommit till insikt att ett ingripande av Förenta Nationerna är den enda lösningen till fred.

Syrien
Delegation: Syrien
Delegat: Anna Forslund
Utskott: UNHCR
Den Syriska arabrepubliken väljer att opponera sig mot föregående resolution kring ett
ingripande i Myanmar. Vad som råder i landet är en intern konflikt där Myanmars suveränitet
står på spel. Syrien uppmanar FN:s styrkor och det internationella samfundet att inte kränka
landets suveränitet och alternativt komma fram till lösningar på nationellt plan i landet med
syfte att bistå Myanmar i deras situation. Därför betonar Syrien det internationella biståndet
som det centrala medlet för att ge Myanmar möjligheten till att hantera situationen som råder i

landet. Genom att bistå utvecklingen i landet genom resurser till skola och sjukvård till
befolkningen kan Myanmar ha resurser för att klara av deras interna angelägenheter. Man
måste även se till att Rohingya flyktingar får tillgång till stöd som kan erbjudas av FN för att
kunna söka bistånd i länder som Bangladesh som är under tryck av flyktingströmmen.

Turkiet
Delegation: Turkiet
Delegat: Matilda Potter
Utskott: UNHCR
Delegationen av Republiken Turkiet fördömer våldet mot den muslimska minoriteten
rohingyer i
Myanmar. Enligt FN:s definition på folkmord, handlingar med syfte att utplåna en nationell,
etnisk
eller religiös grupp, helt eller delvis, uppfyller våldet i Myanmar denna definition. Republiken
Turkiet
ger sitt stöd till alla regionala och internationella ansträngningar för att lösa den humanitära
krisen.
Delegationen anser även att Myanmars regering måste adressera situationen och ta sitt ansvar
enligt
folkrätten. Detta innebär att regeringen måste ge fullt humanitärt tillträde samt tillåta att
undersökningsuppdrag genomförs i Rakhine. Våldet som Myanmars säkerhetsstyrkor
använder sig av
måste genast upphöra, så att rohingyerna så småningom kan återvända till Myanmar.
Tills detta är garanterat begär Republiken Turkiet att Bangladesh ska fortsätta att ta emot de
flyktingar som når landet. Framförallt måste våldets grundorsaker hanteras och i det
sammanhanget
måste den systematiska diskrimineringen mot rohingyer upphöra.

Ukraina
Delagtion: Ukraina
Delegat: Eric Bergstrand
Utskott: UNHCR
Delegationen Ukraina tycker diskussionen om Rohingyernas situation är mycket aktuell i den
tid vi nu
befinner oss i och utrycker sig med stor beklagan till de hundra tusentals människor som har
tvingats
lämna sina hem i detta besinningslösa våld.
Det är även med stor avsmak som delegationen fördömer det våld som uppkommit i regionen
Rakhine som har resulterat i förföljelser och flertalet civila dödsfall i regionen.
Ukraina anser att de övertramp som har begåtts på Rohingyernas grundläggande mänskliga
rättigheter är totalt oacceptabla och förövares oskyldighet måste motbevisas. Utredningar
måste
påbörjas och leda väg till domar, speciellt gällande de brott som utförts mot kvinnor och barn.
Folkrepubliken Ukraina vet att Burmas regering har tagit steg mot att svara på detta våld och
lösa det

med hjälp av militära medel. Delegationen blir däremot mycket orolig när bevis på att grova
brott
mot mänskliga rättigheter har begåtts av de som har skickats in för att lösa problemet. Ukraina
ber
därför myndigheterna i regionen att visa medmänsklighet, att göra sitt jobb och förse de
Rohingiska
flyktingarna med skydd, boende och den hjälp de behöver.
Delegationen tror även att i denna svåra tid måste Burmas regering dra tillbaka all militär
aktivitet i
regionen Rahkine för att få stop på den här onda cirkeln av våld. Man måste även se till att
släppa
fram humanitära aktörer som kan hjälpa till i regionen.
Delegationen Ukraina anser alltså att den enda lösningen på situationen är för våldet att sluta
och för
humanitära aktioner att påbörjas. Alltså måste humanitära styrkor få tillgång till området och
Rohingyiska flyktingarna måste få skydd, förnödenheter och hjälp. Burma måste även
uppmuntras till
att göra rätt för sig och skydda alla delar av sin befolkning.

