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SPECPOL 1 Sydkinesiska sjön
Delegation: Australien
Delegat: Samuel Johansson och Malin Hobro
Utskott: SPECPOL1
Samväldet Australien försöker att agera som en stabil mellanhand mellan de båda
stormakterna Kina och USA som har haft en fientlig relation när det gäller frågan om den
sydkinesiska sjön. Under den senaste tiden så har Kina betett sig aggressivt i området. Detta
har länderna i området sett som ett hot inklusive samväldet Australien då våran handel kan
hotas i området som vi är väldigt beroende av, ifall ett land får för mycket kontroll. De
viktigaste frågorna handlar om att man ska bestämma vem som får fiska i området, om havet
ges internationell eller nationell kontroll. Samt hur många nautiska mil som varje land ges.
Vi kräver inte några områden och vi väljer inga sidor utan våra intressen handlar om att
behålla stabiliteten i området som är en extremt viktig internationell farled för handel och vi
vill att de internationella lagarna som finns i området bör upprätthållas på bästa vis. Alla
länder med krav på områden uppmanas att avstå från sina krav för att sänka spänningen i
området. Vi uppmanar även all tagande av land och byggning på öarna i området att stoppa
omedelbart. Något som speciellt oroar oss är Kinas aktivitet under den senaste tiden då
deras aktivitets storlek och deras aktivitets hastighet är utan motstycke i området.
Samväldet Australien motsätter sig användandet av omtvistade särdrag och konstgjorda
strukturer i Sydkinesiska havet för militära ändamål. Vi stöder lösningen av konflikter
genom
förhandlingar som bygger på internationell rätt.
Alla sökande borde klargöra hela arten och omfattningen av sina påståenden enligt FN: s
havsrättskonvention (UNCLOS). Regeringen bekräftar sin ståndpunkt att den fasta
domstolen
för skiljedomstolens dom om Filippinernas Sydkinesiska havs skiljedom är slutgiltig och
bindande för båda parter. Alla nationer som har liknande åsikter och är villig att samarbeta
välkomnas att samarbeta för att få en bra lösning på konflikten.
Delegation: Estland
Delegat: Sofia Renman
Utskott: SPECPOL1
Republiken Estland står enade vid beslutet om att problematiken vid den sydkinesiska sjön
måste avvecklas gradvis för att minska risken för en ytterligare eskalerad konflikt.
Delegationen betraktar det aktuella och nuvarande stadiet mycket riskabelt. Konflikten
kring
ägandet av olika öar bidrar till en stor oenighet bland världens länder.
Ett stort antal länder är beroende av en fungerande, samt balanserad maktbalans i denna
region, av anledning att 30 % av den bundna världshandeln transporteras däremellan. Detta
gör denna konflikt mycket aktuell för många av världens länder, däremellan Estland.
Möjligheten att konflikten eskalerar till ett mer problematiskt stadie är mycket stor, och
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kommer i det tillfället kräva ett internationellt fungerande samarbete mellan FNs alla
medlemsländer.
Estland har beslutat om att agera opartiskt kring frågan om den sydkinesiska sjön. Frågor
som
denna är inte central för nationen och berör inte staten Estland huvudsakligen. Däremot om
konfliktens stadie eskalerar och problematiken påverkar landet kommer nationen kunna
agera
utifrån eget intresse, men emellertid fortfarande förhålla sig till NATO. Delegationen
Estland
anser att det mest lämpliga, humanitära och effektiva möjligheten till att nå en lösning är
genom diplomatiska medel, syftat på förhandlingar.
LAND: Republiken Filippinerna
UTSKOTT: SPECPOL1
DELEGAT: Evelina Eryd Berlin
Republiken Filippinerna känner en stor oro över den spända situation som pågått i flera år
vid den Sydkinesiska sjön. Problematiken med landsfördelningen av Spratlyöarna och
Parcelöarna har bidragit till diskussioner och konflikter där miljö, befolkning och relationer
har tagit skada.
Därför är tydliga landsgränser väsentliga för att området slutligen ska bli stabilt och säkert.
Republiken Filippinerna finner både historia och territoriella rättigheter betydande vid
denna
uppdelning men önskar även att miljön och sjötrafiken ska respekteras.
Dessutom betonas innebörden av påtagliga konsekvenser när lagar och överenskommelser
bryts. Gemensamma beslut måste respekteras för att en god relation mellan stater ska
existera.
Att frågan diskuteras internationellt är viktigt. Detta är inte en diskussion mellan två länder
utan engagerar många stater i världen. Att ASEAN varit engagerade i frågan har varit
ansenligt men att frågan diskuteras i FN är väsentligt, då samtliga berörande aktörer ska
vara involverade i förhandlingen och komma fram till ett gemensamt tillvägagångsätt för
hur konflikten ska lösas.
Utskott: Specpol 1
Delegation: Republiken Indonesien
Delegat: Gabriel Von d’Ahé
Republiken Indonesien ser allvarligt på situationen i den sydkinesiska sjön. Republiken vill
inte göra anspråk på någon av öarna som ligger i sjön. Med det sagt så gör Kina seriösa
intrång på Republikens ekonomiska zon(se havsrättskonventionen), där vi har rätt att
exploatera naturresurser. Detta rör sig då om Natunaöarna. Republiken anser att
förhandlingarna ska skedes multilateralt, då detta gynnar även de mindre staterna.
Situationen bör hållas under kontroll av opartiska makter medans förhandling pågår.
Republiken anser att det viktigaste med havsrättskonventionen är att zonerna behålls så att
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man får behålla sitt vatten territorium. Om detta skulle brytas finns det risk för konflikter
över vatten territorium. Republiken anser att öarnas territorium ska avgöras av huruvida
dem är beboeliga eller ej. Är det öar där det bor en befolkning så ska dem ha 200 sjömil,
annars inte. Angående gemensam exploatering så anser Republiken att det är tillåtet och
rätt ifall zoner går över varandra eller om man kommer fram till ett avtal. Fiskning bestäms
av zonens ägare och denne parts bestämmelser är de som gäller.
SPECPOL1- Sydkinesiska sjön
Delegation: Japan
Delegat: Ellen Lalic
Delegationen Japan anser att konflikten i den sydkinesiska sjön har blivit högst inflammerad
och att en fredlig lösning bör finnas snarast. Japan lägger stor vikt i att behålla den
blomstrande handel som sjön ger upphov till och adresserar därför vikten i att
transportsträckan genom Sydkinesiska sjön bibehålls.
Delegationen ställer sig bakom en multilateral lösning för att gynna majoriteten av parterna
och för att skapa en rättvis atmosfär för att förhindra att konflikten ytterligare eskaleras.
Japan hänvisar till havsrättskonventionen för att hitta en lösning, och landet anser att
nationerna ska förhålla sig till de sjömil som konventionen presenterar.
Utskott: SPECPOL 1
Ämne: Sydkinesiska Sjön
Delegat: Jonathan Kingsly Christopher
Land: Folkrepubliken Kina
*Detta positionspapper lämnades in av Kinas delegation på Katedralskolans FNrollspel, år 2018.
Folkrepubliken Kina är av åsikten att Sydkinesiska sjön bör återlämnas till dess rättmätiga
land. Länge har krig och kolonialmakter separerat denna region från dess folk, men idag har
tiden kommit då Kina inte längre kan tillåta denna separation. Ett hav som länge har stått
som
grund för ett folks kultur har genom militära medel och lögner förvrängts för att tjäna
imperiala syften.
Folkrepubliken Kina har under de senaste åren spenderat en hel del på att utveckla
infrastrukturen på de öar som befinner sig inom sydkinesiska sjön. Med Kinas hjälp har
dessa
öar förvandlats avsevärt. Ett sofistikerat nätverk har utvecklats mellan öarna som gör det
möjligt att strategiskt koordinera handels rutterna och försvara regionen från potentiella
faror.
De öar som historiskt har tillhört Kina har beslagtagits då de inte har varit administrerade
av
något land vars historia kan rättfärdiga ägandet av öarna.
Folkrepubliken Kina står fast vid att de åtgärder som vidtagits har varit rättfärdigade. Tiden
har äntligen kommit då sydkinesiska sjön skall återförenas med Kina. Kina kallar alla
världens nationer till att erkänna sydkinesiska sjön som territorium av Folkrepubliken Kina.
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Utskott: Sydkinesiska sjön
Land: Malaysia
Delegat: Jenny Olsson
Malaysia ser med oro på problematiken som uppstått mellan aktörerna i denna
handelskonflikt. Spänningarna länderna sinsemellan kan mycket väl urarta till en militär
konflikt vilket i största utsträckning ska undvikas.
Förbundsstaten Malaysia uppfattar läget som spänd och kritisk då situationen tidigare har
fått
militära konsekvenser. För att undvika mer våld bör konflikten komma till en lösning
snarast.
Svårigheterna ligger mycket i att vissa aktörer ser tillbaka till hur det har varit för
hundratals
år sedan istället för att titta på nuet och se den enklaste och bästa lösningen.
Staten Malaysia vill inte skapa konflikt och menar att säkerheten inte hålls genom att skicka
ut krigsskepp då dessa tenderar till att skapa spänningar och menar att man istället borde
patrullera med mindre skepp som inte är utrustade för krig. Malaysia anser att ansvaret bör
ges till de lokala länderna, men välkomnar hjälp utifrån ifall dessa vill bidra med mindre
patruller. Genom att förhålla sig till vissa regler angående uppträdande kan våld undvikas.
Malaysia menar att vissa parter begär för mycket av ö-området och anser att ögrupperna
bör
tilldelas till närmastliggande land. Vi anser att det är det mest självklara. Förbundsstaten
Malaysia är inte ute efter att utvidga våra områden utan vill behålla de öar som praktiskt
taget har tillhört oss under en längre tid, framförallt nu på senare år i och med deras korta
avstånd till Malaysia.
Utskott: Specpol1
Land: Mexiko
Delegat: Svante Skillius
Krisen om öarna är inte bara ett hot mot regional fred utan global stabilitet. En
regional upprustning kan rubba hela världens balans. Därför anser vi i delegationen
att en lösning är viktigare än vilken lösning. Eftersom Kina har paracelöarna så anser
vi att de borde få behålla dem men ge upp alla försök på att inte spratlyöarna.
Spratlyöarna ska sedan delas upp bland resterande länder på ett fredligt vis.
Målet är att driva parterna till en förhandling som slutar rättvist. Öarna bör delas upp
utifrån viktiga faktorer gällande ländernas vattenzoner, befolkning, yta, ekonomi, osv.
Oavsett hur man löser konflikten bör man respektera de internationella lagarna och
de handelsvägar som går genom Sydkinesiska sjön.
Delegation: Demokratiska Folkrepubliken Korea
Delegat: David Ljung
Utskott: SPECPOL1
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Den Demokratiska Folkrepubliken Korea vill förmedla sin djupaste misstänksamhet mot den
amerikanska inblandningen i ett hav hundratals mil från landets egna kust, och väljer att
observera men inte göra narr över detta faktum. Vad som sker i den sydkinesiska sjön är
enligt den Demokratiska Folkrepubliken Koreas uppfattning en lokal ordningsfråga som
rimligtvis bör hållas mellan de staterna som berörs direkt av den territoriella konflikten.
Vidare ser den Demokratiska Folkrepubliken Korea ser den regionala stormakten Kina som
den stat som i första hand bör ta ansvar för en fredlig lösning genom förhandlingar med de
inblandade staterna. Med ständiga hot från utomstående parter riskerar endast konflikten
att eskalera, något den Demokratiska Folkrepubliken Korea ställer sig starkt emot.
Delegation: Nya Zeeland
Delegat: Axel Hezsö
Nya Zeeland klargör tydligt i konflikten om Sydkinesiska sjön att alla parter ska respektera
skiljedomstolens dom om sjöfarts rättigheter i Sydkinesiska sjön. Nya Zeeland tar inte
ställning till de olika territoriella påståendena i Sydkinesiska sjön utan anser att konflikten
ska
hanteras fredligt och i enlighet med internationell rätt.
Kina bröt mot sina åtaganden enligt konventionen om internationella förordningar för att
förebygga kollisioner till sjöss och artikel 94 i UNCLOS om sjösäkerhet. Det fanns ingen
juridisk grund för Kina att hävda historiska rättigheter till resurser inom havsområdena som
faller inom nine-dash line.
Nya Zeeland vill se en konferens med alla involverade parter för att lösa konflikten. Komma
fram till sätt som kommer gynna delaktiga parter i längden.
Att upprätthålla fred och stabilitet i Sydkinesiska havet är avgörande för det fortsatta
välståndet i Asien-Stillahavsområdet. Det är i alla parters intresse att se till att FN:s
havsrättskonvention respekteras. Vi hoppas att tribunalens dom kan ge en plattform för att
att
lösa de långvariga och komplexa problemen i Sydkinesiska sjön och vi uppmanar alla parter
att arbeta för detta ändamål tillsammans.
Utskott: SPECPOL1, Sydkinesiska sjön
Delegation: Ryska federationen
Delegat: Sara Sjöstrand
Konflikten i Sydkinesiska sjön har delat grannländer och upplöst forna samarbeten i östra
Asien, vilket den ryska federationen anser vara mycket beklagligt. Delegationen från
Ryssland vill därför betona att denna konflikten bör skötas med öppenhet och möjlighet till
kompromisser från alla delegationer.
Ryska federationen anser att konflikten bör lösas med största möjliga respekt för praxis, och
menar också att det är av högsta vikt att situationen i den Sydkinesiska sjön inte förhindrar
eller upplöser tidigare militära samarbeten på annan plats. Delegationen från Ryssland avser
att med största respekt värna om starka militära band, snarare än att visa hängivenhet åt en
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eller annan part i konflikten. Detta utesluter dock inte den Ryska federationens öppenhet
gentemot nya samarbeten och kompromisser som för fredsarbetet framåt.
Slutligen uppmanar den Ryska federationen övriga delegationer, i synnerhet stormakter, att
inte av principskäl eller bakomliggande agg ingripa i konflikter som de inte har kapacitet att
upplösa.
Utskott: Sydkinesiska sjön
Delegation: Turkiet
Delegat: Fabian Winqvist
Då Turkiet anser att Kina har historisk rätt till öarna bör deras anspråk på öarna beviljas
anser delegationen av Turkiet. Eftersom att dessa öar då tillhör Kina anser Turkiet att inget
annat land ska bry sig om vad Kina gör på dessa öar så länge det inte hotar freden i världen
eller mänskligheten. Turkiet tycker även att det stora landet i väst har ökat spänningen när
de använt militär utrustning nära de öar kina anser är deras.
Turkiet vill påminna de andra delegaterna att vi bör hålla haven öppna för handel och
transport eftersom att det varje år skeppas cirka 5.3 miljarder dollar av varor genom den
sydkinesiska sjön, cirka ⅓ av all global sjöfarts handel. Turkiet vill påminna de andra
delegaterna att ifall det skulle bryta ut en väpnad konflikt i sydkinesiska sjön skulle alla
länder skulle förlora en väldigt stor del av sina inkomster. Turkiet strävar efter en
diplomatisk förhandling och ska försöka handla som medlare mellan Kina och USA i denna
konflikt. Turkiet ska göra allt i sin makt för att trappa ner på spänningen i Sydkinesiska sjön
Land: Amerikas Förenta Stater
Utskott: SPECPOL 1- Sydkinesiska Sjön
Delegat: Agnes Teorell
Amerikas Förenta Stater ser med djupt beklagande på de svårigheter konflikten om de två
ögrupperna Spratlyöarna och Paracelöarna har skapat och anser att frågan är högst aktuell.
De fem länder som gör anspråk på ögrupperna; Brunei, Filippinerna, Kina, Malaysia och
Taiwan skapar stor spänning och utgör ett hot mot den internationella handeln och Förenta
Nationernas havsrättskonvention, UNCLOS (United Nations Convention on the Law Of the
Sea).
Likt många andra stater som inte gör territoriella anspråk på ögrupperna vill Förenta
Staterna
att Sydkinesiska havet ska förbli internationella vatten, att nagivationsfrihet ska bevaras, att
internationell rätt måste upprätthållas och att konflikten måste nedtrappas så att den inte
utgör
hinder för handeln. För att främja detta utför flera stater, inklusive Förenta Staterna,
“Freedom of Navigation”- åtgärder. De militära flyg och fartyg som har skickats av Förenta
Staterna är endast, och delegationen betonar endast, för att säkra tillträde till de viktigaste
försändelserna och flyglinjerna i området.
Amerikas Förenta Stater har ingen avsikt att utmana andra länders suveränitet och har inga
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egenintressen i området och vill också betona att militära allianser och ingripanden endast
kan eskalera konflikten. Däremot råder oro över Kinas militära upprustning i området, då
delegationen har utfört expansiva åtgärder såsom öbyggnation och havspatrullering
Det samtliga representerade delegater röstar fram kommer ligga som underlag för hur FN
ska
hantera konflikten och det är därför av högsta angelägenhet att fredsbevarande beslut fattas.
Utskott: Sydkinesiska sjön
Delegation: Vietnam
Delegat: Matilda Fondin
Den socialistiska republiken Vietnam har under en lång period varit i konflikt med länder
kring den sydkinesiska sjön. Efter sänkningen av ett vietnamesiskt fartyg som orsakades av
Kina har det varit stor spänning mellan länderna. Konflikter har pågått under en väldigt
lång
tid och nu tycker Vietnam att spratlyöarna och Paracelöarna ska delas upp lika mellan
länderna runt omkring. Konflikterna som pågått under flera decennier kommer ingen vart
och
alla länder vill ha lika mycket makt. Krig och konflikt kommer inte lösa några problem utan
bara orsaka dem.
Vietnam står bakom Förenta Staternas beslut om att ta tag i konflikten och lösa den på bästa
sätt då republiken Vietnam känner stor oro till vad Kina kan ställa till med militärt. Vietnam
vill avstå från krig och konflikter då det kommer vara en stor ekonomisk påfrestning på
landet. Dessutom kommer detta internationellt sätt ej ge positiva konsekvenser.
Sydkinesiska sjön är ett av de mest trafikerade haven på vår jord vilket betyder att många
länder behöver ha tillgång till havet och därför tycker inte Vietnam att detta hav ska ägas av
ett land utan alla länder som gränsar till havet ska få ha lika mycket tillgång till havet och
dess
resurser.
Kina tycker dem har historisk makt till havet men eftersom många länder kräver tillgång till
de resurser som havet kan erbjuda vill Vietnam att havet och öarna ska delas upp lika mellan
länderna som gränsar till Sydkinesiska sjön.

