Policy papers SPECPOL 1 EK SPEL
ARMENIEN:
Land: Armenien
Namn: Ruben Antius
klass: S16A
En hållbar utveckling är en av de viktigaste frågorna för Republiken Armenien. För att en
hållbar utveckling ska genomföras måste FN och dess nationer ta sitt ansvar på den 9 år långa
konflikt som ännu inte fått ett slut. Konflikten i Georgien är kritisk. Området Sydossetien har
utropat självständighet från Georgien och har med stöd från jätten i norr försökt bryta sig
ifrån Georgien. Republiken Armenien har idag ej erkänt detta område som stat men är
samtidigt villig att samarbeta för att lösa denna konflikt diplomatiskt. Armenien anser att
området kan ha rätt till självständighet men hoppas samtidigt att en genomtänkt lösning kan
genomföras för att lösa konflikten fredligt.
AUSTRALIEN:
Land: Australien
Utskott: Georgien (SPECPOL 1)
Delegat: Sofia Gullstrand
Samväldet Australien anser att Georgien-konflikten är ytterst allvarlig då många idag lever i
oro och har människor blivit beskjutna, tvingats fly eller till och med mist sina liv. Australien
har i konflikten givit bistånd till FN:s flyktingkommissarie UNHCR, Röda Korset och även
stöd till FN:s barnfond UNICEF. Bidragen skickas med syftet att de drabbade ska få den
omedelbara hjälp de behöver. Australien vill se till att våldsamheterna får ett slut så att inte
fler människor måste sätta livet till. Det som omvärlden måste ta hänsyn till är att Georgien är
ett självständigt land och därför bör deras territoriella suveränitet respekteras.
Australien huvudsakliga mål i denna konflikten är att uppnå fred. Lösning på konflikten lyder
därför att i första hand ska våldsavtalet hedras mellan det stora landet i nordöst och Georgien,
detta så att inte fler människor blir offer för konflikten. All aktivitet från kringliggande stater
inom Georgiens gränser måste upphöra, då Georgiens suveränitet måste respekteras. När
dessa krav är uppfyllda anser Australien att konflikten kan lösas med fredliga medel.
BANGLADESH:
Land: Folkrepubliken Bangladesh
Utskott: SPECPOL 1
Delegat: Elin Johansson
Folkrepubliken Bangladesh uttrycker sin oro över den växande konflikten i Georgien.
Bangladesh har uppmärksammat att den pågående som äger rum i Georgien är ohållbar och
inser den stora betydelsen av att ett snabbt slut av konflikten kommer att gynna de inblandade
och omvärlden.
Det pågående kriget mellan Georgien och staten Ryssland och provinserna Sydossetien och
Abchazien har skapat en ohållbar situation och civilbefolkningen har än en gång fallit offer.
Det finns över ettusen offer bland civilbefolkningen i konflikten och båda parterna i
konflikten har förlorat soldater.

Därför förespråkar delegationen Folkrepubliken Bangladesh ett tidigt upphörande av
konflikterna. Folkrepubliken Bangladesh uppmuntrar alla inblandade sidor till att avstå från
alla handlingar som kan äventyra situationen ytterligare och utgöra hot mot stabiliteten i
regionen.
COLOMBIA
Utskott: SPECPOL1
Delegation: Republiken Colombia
Delegat: Rojken Altundal
Republiken Colombia betraktar konflikten i Georgien med djup beklagan. Utbrytarstaterna
och minoriteterna i Georgien utgör en spänningsladdad situation i dagsläget då förhandlingar
inte går igenom. Detta betraktar vi inte som hållbart. Alla civila ska känna sig trygga i sitt
ursprung, inte minst minoriteter. Vi sympatiserar med Georgien av orsaken att vi är erfarna
av problematik gällande minoriteter och har därför förståelse för hur problematiskt det kan bli
när samtliga medborgare inte känner sig inkluderade i samhället. Utbrytarstaterna och
Georgien har olika perspektiv på konflikten och på de olika lösningsvägarna.
Colombia förespråkar därför att konflikten ska lösas genom fredliga diplomatiska
förhandlingar. I nuläget har förhandlingarna inte lett till framgång. Solutionen på detta anser
vi är att oberoende stater ska bringa lösningsförslag. Stater som har vinstintressen i
situationen bör avlägsnas för att förhandlingar ska fortskrida till varaktiga lösningar.
ESTLAND:
land: Estland
delegat: emilia håkansson
utskott: SPECPOL 1
Estland ser allvarligt på konflikten i Georgien som har pågått alltför länge nu. Risken till att
det spända läget skall eskalera och att omkringliggande stater skall ge sig på ett ytterligare
försök till en ockupation av Georgisk mark ökar successivt för var dag. Ett avslut på tvisten
måste åligga inom en mycket snar framtid.
Problematiken ligger i att stormakter vägrar att respektera Georgiens suveränitet och vägrar
att acceptera att landet inte vill vara en del av någon annans samhälle. Republiken Estland
anser att den enda lösningen på konflikten skulle vara att erbjuda Georgien ett medlemskap i
NATO. Estland förespråkar att Georgien omedelbart ska få ett medlemskap i NATO då det
skulle säkerställa trygghet för befolkningen i det utsatta områdena i Georgien.
Delegationen Estland 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 fred är därför
starkt önskvärd.
FRANKRIKE
Utskott: SPECPOL 1
Land: Republiken Frankrike
Delegat: Frida Strand
Georgien har sedan självständigheten 1991 präglats av konflikter med landets minoriteter.
Georgien konflikten var som mest problematisk under 2008 men är fortfarande inte helt löst.
Detta är en konflikt vi republiken Frankrike inte har haft så stor inverkan i och inte heller haft
en stark vilja. Vi har fungerat mer som en medlarroll åt andra länder för att inte ta för mycket

plats. Vi Frankrike har inte valt en specifik sida att kämpa för men om vi skulle välja håller vi
självklart Georgien om ryggen. Detta eftersom vi inte kommer överens med Ryssland och
stöttar dem inte i någon fråga.
När Georgien ville bli en medlem i NATO kräver vi republiken Frankrike att de först måste
lösa sina konflikter med Abchazien och Sydossetien på ett fredligt vis. Detta är den enda
åsikten vi haft i konflikten mellan Georgien och Ryssland. Allt vi önskar är att Ryssland och
Georgien kan lösa konflikten med utbrytarstaterna på ett rättvist vis och släppa irritationerna
för varandra.
GEORGIEN:
Land: Georgien
Utskott: SPECPOL 1
Delegat: Wilma Holmestrand
Sedan Sovjetunionens fall 1991 har relationen till Ryssland försvårat Georgiens process för
att bli en fungerande, självständig stat. Perioden har sedan dess präglats av konflikter och
fattigdom med utgångspunkt i Rysslands ockupation 2008, då vårt land försattes i en svår
ekonomisk situation och drev tusentals människor på flykt.
Rättighet att sköta interna angelägenheter utan inblandning från omvärlden är en rättighet
som vi, Georgien, anser att Ryssland har kränkt. Utbrytarregionerna, Abchaziens och
Sydossetiens, är något som vi önskar behandla på en nationell nivå, inom landet och hoppas
få FNs stöd i detta. Vi vill se ett agerande från de förenta nationerna som tyder på att man inte
förbiser att nationen kränks och att man hindrar Ryssland från att vidare bidra till konflikter i
området.
Georgiens myndighet önskar samarbeta med viktiga aktörer inom västvärlden, som USA, EU
och NATO. Vi anser det svårt att återuppta diplomatiska förbindelser med Ryssland så länge
de ockuperar Georgiens territorium.
GREKLAND:
Land: Republiken Grekland
Utskott: Georgien, SPECPOL 1
Delegat: Ellen Svedberg
Republiken Grekland ser allvarligt på situationen i Georgien och uttrycker en djup oro över
utvecklingen i hela regionen Kaukasus. Grekland anser att fientligheterna omedelbart bör
upphöra för att att inte fler människoliv ska spillas. Befolkningen i de inblandade länderna
drabbas och därför är Grekland högst angelägna om en lösning. Många civila har tvingats till
flykt som följd av stridigheterna och många lever under ohållbara förhållanden.
Republiken Grekland vill att alla sidor ska inleda förhandlingar för att hitta en fredlig lösning
på konflikten. Grekland vill se att oroligheterna ska få ett slut och att staterna kan leva sida
vid sida under fredliga omständigheter. Grekland anser att konflikten bör fortsätta att
observeras för att förhindra en upptrappning. Konflikten bör lösas genom fredliga och
diplomatiska tillvägagångssätt. Kringliggande länders inblandning kan ifrågasättas.
KAZAKSTAN:
Land: Kazakstan

Utskott: Specpol 1
Delegat: Ellen Rosengren
Republiken Kazakstan fastslår att konflikten i Georgien bör ses som ett problem och borde
tas på största allvar för att det inte ska upptrappas. Krig och väpnade konflikter är aldrig
lösningen på problem och olikheter mellan stater påminner Kazakstan.
Vidare åberopar Kazakstan att konflikten mellan ryska federationen och Georgien hotar
Kazakstans västgående export för Kazakstansk olja och de investeringar Kazakstan har hos
Georgien. Rysslands erkännande av Abchazien och Sydossetien som oberoende stater gjorde
att det Kazakstanska ledarskapet fick en del att överväga. Om Kazakstan skulle erkänna
Abchazien och Sydossetien kan detta möjligen innebära väckt misstro från västmakterna,
speciellt efter den eventuella platsen som ordförande i OSSE, Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa år 2010.
Med dessa orsaker och EU:s direkta vädjan att inte erkänna Abchazien och Sydossetien har
Kazakstan svårt att se fördelarna med att erkänna Abchazien och Sydossetien som
självständiga och suveräna stater. Kazakstan konstaterar även att strävan efter fred är än det
viktigaste.
KINA
Utskott: SPECPOL1
Delegat: Elin Ahlström, Liv Danjoux
Ämne: Georgien
Diskussionen kring Abchaziens och Sydossetiens självständighet är utan tvekan en mycket
omstridd fråga som har komplicerats ytterligare i och med det krig som ägde rum för nio år
sedan. Folkrepubliken Kina anser emellertid inte att detta är en konflikt som kan lösas med
hot om ytterligare vapenföring och missfirmelser. Istället bör vederbörande sträva efter att
föra en dialog med varandra och uppnå konsensus genom förhandlingar och diplomati. Att
gripa till vapen och därmed riskera att äventyra det rådande säkerhetsläget i Kaukasien vore
djupt olyckligt.
Förenta Nationerna bör övervaka fredsprocesserna och se till att stabiliteten bibehålls i
regionen. Skulle ytterligare en väpnad konflikt bryta ut bör Förenta Nationerna uppmana de
inblandade parterna att sansa sig och verka för ett eldupphör. Då Folkrepubliken Kina ämnar
att upprätthålla goda diplomatiska relationer med respektive länder avstår vi från att ta
ställning i frågan. Däremot kommer vi att fortsätta förespråka en diplomatisk och fredlig
konfliktlösning.
NEDERLÄNDERNA
Land: Nederländerna
Utskott: Specpol 1
Delegat: William Bossmar
Nederländerna beklagar situationen i Georgien och hur läget ser ut. Vi anser att FN bör arbeta
för att förhindra våldet i Georgien. Nederländerna står på Georgiens sida i den här konflikten
då det har varit konflikter mellan Nederländerna och Ryssland sedan 2013. Vi är övertygande
om att den här situationen bäst löses genom ökad säkerhet i landet. Vår önskan av FN är
därmed att arbeta för det här och förbättra situationen i Georgien. FN hade kunnat fullborda

det här med hjälp av fredsbevarande insatser i landet. Vi i Nederländerna hade uppskattat den
här lösningen då det hade förhindrat våld i Georgien.
Ryssland:
Utskott: SPECPOL 1
Ämne: Georgien
Delegat: Ivan Süssner
Land: Ryssland
Ryssland är av åsikten att insatsen mot Georgien var berättigad. Inte bara kränktes de
mänskliga rättigheterna utav Georgien, utan ryska minoriteter förtrycktes. Detta genom
tydliga aggressioner och en invadering av Sydossetien. Ryssland har en skyldighet att skydda
all världens ryssar, inte bara de inom Rysslands gränser, utan även de i andra delar av
världen.
Ryssland intresse ligger inte i att ta över Georgien, utan det ligger i att upprätthålla det ryska
folkets säkerhet och rättigheter. Bevis på detta är att Ryssland dragit sig tillbaka från
oberörda delar av Georgien när freden återställts.
Ryssland ser dock inte situationen som löst. Georgien fortsätter än idag med sina
aggressioner mot Sydossetien/Abchazien och Ryssland. Situationen kommer aldrig ses som
löst av staten Ryssland innan Georgien erkänner Sydossetien vara självständigt, och innan
detta sker kommer Ryssland ej dra ut sin skyddande hand ur sitt rättmätiga grannland.
Utöver detta har Ryssland en intressesfär, och den ryska staten är skyldig det ryska folket att
hålla denna intressesfären säker. Potentialen för att Georgien går med i NATO har varit hög
de senaste åren. Om ännu ett av Rysslands grannländer ansluter sig till NATO så hotas denna
intressesfären ytterligare. Ryssland har aldrig haft avsikten att ta över Georgien som vissa
antyder, utan Ryssland har avsikten att säkra sin intressesfär. Georgien och närliggande
länder har varit av intresse av Usa och Nato med avsikten att stoppa Rysslands tillväxt och
inflytande över östeuropa, men Ryssland måste tillåtas växa likt sina motparter i väst.
URUGUAY
Republiken Uruguay tar emot bistånd från USA och håller med om deras åsikter kring
Georgienkonflikten. USA har sagt att alla sidor borde dra tillbaka sina vapen och sluta kriga i
Georgien. Lösningen till konflikten ska komma fram genom fridfulla diskussioner. Vi i
Uruguay håller helt och hållet med om det här och är positiva till fred.
Vi tycker att Ryssland ska respektera Georgiens territorium och dra sig ur landet med deras
militär, så att Georgien kan lösa deras inre konflikter på egen hand. Ryssland påverkar för
mycket och vill att regionerna i Georgien ska bli självständiga och fria från Georgien, men vi
i Uruguay tycker att Georgien ska sköta sitt eget land.
Eftersom Ryssland krigar för att få områdena inom Georgien självständiga strider vi emot det
här då vi stöttar åsikterna USA har. Georgien ska behålla landet som det är och inte låta
områden deklarera sig självständiga.
VENEZUELA
Land: Bolivarianska Republiken Venezuela

Utskott: SPECPOL 1
Delegat: Isak Blomgård
Bolivarianska Republiken Venezuela anser situationen i Georgien vara kritisk och utan några
tecken på en rimlig lösning. Det är oansvarigt att låta delar av sin befolkning känna sig
förtryckta under en så lång period, samt att inte lyssna på sina medborgare. Republiken
Venezuela förespråkar diplomatiska medel i konflikten mellan Georgien och Ryssland i den
mån det går, men hävdar att militära åtgärder kan tänkas vara enda utvägen under särskilda
omständigheter. Enligt Bolivarianska Republiken Venezuela är det en självklarhet för var
individ, oavsett ursprung att tillhöra en stat. Kärnan i Georgien- konflikten handlar just om
saknaden av en nationalitet och ansvaret bör inte läggas på någon annan än Georgien.
Republiken Venezuela ser konflikten som en landstvist mellan Georgien och Ryssland, och
vill inte se att andra stater medverkar i frågan. Någon lösning på konflikten anses avlägset så
länge det inte sker en förändring i processen. Bolivarianska Republiken Venezuela skulle
föredra att se en lösning under Rysslands villkor.
VITRYSSLAND
Land: Republiken Vitryssland
Utskott:SPECPOL 1 - Georgien
Delegat: Elin Jacobsson
Republiken Vitryssland anser att Georgiens
regioner, Abchazien och Sydossetien, bör frigöras vid begäran.
Separationer där ett land blir två är det
accepterat, därav bör det vara samma sort av händelse när regioner vill slå sig fria.
Vitryssland som stat har bidragit genom att
skicka humanitärt bistånd och har även omhändertagit tusentals barn från Georgien. Detta för
att visa stöd trots egna interna konflikter. Republiken Vitryssland fastslår att konflikter bäst
hanteras av landet själv med bistånd av behövliga resurser.
Georgien har tidigare samarbetat med Vitryssland,
men valde att gå ur organisationen OSSE vid en tidigare incident inom samma konflikt.
Detta tolkar Vitryssland som att Georgien inte vill ha någon avsevärd koppling till de olika
delarna av forna Sovjetunionen och därmed Republiken Vitryssland.

