ECOFIN-skuldavskrivningar
Utskott: ECOFIN
Land: Argentina
Delegat: Amanda Schill
Republiken Argentina vill inledningsvis påtala att landet hyser enorm empati för länder i
skuldkris då republiken Argentina själv drabbades av en kris i samband med
millenniumskiftet. Republiken Argentina är därför högst angelägna om ett gemensamt
samarbete inom Förenta nationerna för att tillsammans skapa ett hållbart och rättvist globalt
samhälle där alla har möjlighet till stöd. Detta för att på så vis kunna skapa en långsiktig stabil
ekonomisk utveckling.
Vid republiken Argentinas egen skuldkris agerade Världsbanken och Internationella
Valutafonden för långsamt i förhållande till krisen. Detta bidrog till att landet sattes i stora
problem, därför vill republiken Argentina nu understryka viken av att Internationella
Valutafonden och Världsbankens gransknings process i fortsättningen påskyndas så de utsatta
länderna kan hjälpas i tid. Dock vill republiken Argentina påvisa högsta angelägenhet om
aktsamheten Världsbanken förser innan de lånar ut pengar. Republiken Argentina anser att
landet bör granskas grundligt angående dess behov av pengar innan man iordningställer lånet.
Det republiken Argentina vill understryka är dock tiden det tar att arrangera lånet som bör
effektiviseras eller åtminstone ses över för utvecklad hjälp.
Republiken Argentina värdesätter arbetet inom UNSUR och MERCOSUR och hoppas på en
fortsatt utveckling av dessa två organisationer. Samarbetet med länderna har bidragit till
förbättrade relationer och starkare ekonomi. Länderna inom MERCOSUR och UNASUR
arbetar med att varor så väl som pengar till handelsmedel.
Republiken Argentina är fullt medvetna om de konsekvenser som kan uppstå för de utlånande
länderna vid skuldavskrivning. Dock anser republiken Argentina att de länder som befinner
sig i finansiella kriser bör få hjälp och stöd utav de Förenta Nationerna som tillsammans bör
verka som en stor och enad kraft för länder i finansiell nöd.
Utskott: ECOFIN
Delegation: Federala republiken Brasilien
Delegat: Alexander Strahl
Federala republiken Brasilien visar oro för de stora lån som länder har ackumulerat
under flera år. Brasilien vet själva hur det är att ha ackumulerat stora lån. Under militär
diktaturen togs stora lån som var svåra att betala tillbaka. När Brasilien misslyckades
med att betala av dessa lån blev de tvungna att ta ett lån från IMF.
Det tog många år för Brasilien att amortera bort lånet från IMF, på grund av de höga
kraven som fanns på lånet.
De höga krav som tvingar landet till nedskärningar och de höga räntorna brukar
resultera i att landet ej kan utföra sina betalningar. Ett obetalat lån brukar resultera i att
de ekonomiska resurserna från andra länder minskar. När de utlänska ekonomiska
resurserna går förlorade, minskar den ekonomiska tillväxten ytterligare. Följden av det
är att landet inte kan betala sin skuld. Slutligen blir skulden avskriven.

Det skulle vara till nytta för alla länder om de räntorna och de höga kraven som ställs på
länderna sänks. Det möjliggör återbetalning av lånet, och bättre relationer mellan
länderna.
Efter egna erfarenheter betonar Federala republiken Brasilien vikten att minska kraven
på låntagande. De länder som redan har ackumulerat stora skulder bör få hjälp att
minska skulderna för att förbättra sin egen ekonomi och andras ekonomi.

Utskott: ECOFIN
Delegation: Egypten
Delegater: Gyltene Limani & Dylan Mangori
Delegationen Egypten sig bekymrad över den nuvarande ekonomiska situationen i landet.
Arbetslösheten stiger, tillväxten bromsar in, budgetunderskottet växer och den politiska
osäkerheten avskräcker investeringar och turism – vilket skapar problem för delegationen då
ekonomin är beroende av turistnäringen, som går i knäna, efter revolutionen mot Hosni
Mubarak i vintras. Detta har skapat oro och turister har skrämts bort.
Egyptens ekonomi bär bördan av en utlandsskuld som uppgår till 35 miljarder dollar, enligt
siffrorna från Egyptens centralbank. Denna skuld kostar egyptiska medborgare ett årligt
belopp på 18 miljarder i skuldtjänst.
Egyptens utlandsskuld är ett direkt resultat av Mubarak regimens misslyckade ekonomiska
politik, som tillgrep extern upplåning som en snabb lösning för komplexa ekonomiska
problem. Dessa problem förblir olösta tills idag och kräver alternativa strategier för att ta itu
med dem.
Egypten ser positivt på detta då USA nyligen lovade delegationen en skuldavskrivning på
uppemot 1 miljard dollar och bistånd för lika mycket.
Detta ger Egypten en chans att få en ökad ekonomisk tillväxt som kan bidra till att turismen
återgår till så som den tidigare var. En grupp av det civila samhällets organisationer och
individer som arbetar med social rättvisa samlades för att ta initiativ till en populär kampanj
för att släppa Egyptens skuld.
För att förändra denna situation ytterligare har man lyckats av skuldrevisonsuppdrag i länder
med liknande historiska banor, t.ex. Argentina och Ecuador, ha inspirerat folket i Egypten att
inleda en liknande process. Egyptens kampanj syftar till att granska lån som utlånades under
Mubaraks tid och utvärdera dess inverkan på samhället och människor välfärd. Man vill att
detta ska leda till att myndigheterna ska släppa Egyptens illegitima skulder.
Den ekonomiska förbättringen kommer att i framtiden ge Egypten utrymme att spela en mer
aktiv diplomatisk roll i regionen och utanför, och kan minska dess beroende i USA.

Utskott: ECOFIN
Delegation: Republiken Finland
Delegat: Isabelle Persson
Republiken Finland stödjer skuldavskrivning i utvecklingsländer. Finland anser att man
bör ge finansiell hjälp till fattiga och skuldsatta länder. Vårt mål är att hjälpa de
utvecklingsländer som är svårt skuldsatta. Den skuldlättnadsfond Republiken Finland
stöder gäller utvecklingsländernas skulder till internationella
utvecklingsfinansieringsinstitutioner som Världsbanken och de regionala
utvecklingsbankerna. Utgångspunkten för skuldavskrivningarna är att utvecklingslandet
skall använda de resurser som frigörs från skuldavkortningar till att minska
fattigdomen, till exempel genom utbildning och produktiv verksamhet.
Republiken Finland anser att det är utvecklingsländerna själva som har det främsta
ansvaret för sin utveckling. Finland stödjer sådana länder som har förbundit sig att
uppnå utvecklingsresultat, visar stark vilja att utvecklas och som kan dra nytta av
Finlands kunskaper och särskilda kompetensområden. Partnerskapet utgår från
behovet av stöd.
Republiken Finland kanaliserade en allt större del av stödet som programbistånd.
Republiken Finland har deltagit i verkställandet av programmet för att bistå fattiga,
svårt skuldtyngda länder. År 2005 lade G8-gruppen fram ett förslag om att avskriva de
38 mest skuldtyngda utvecklingsländernas skulder. Finland har utgått från att
kostnaderna för skuldavskrivningen skall ersättas fullt ut till Världsbanken och
Afrikanska utvecklingsfonden.
Republiken Finland stödjer HIPC-programmet och har hittills betalar 120 miljoner mark
till HIPC-fonden.
Utskott: ECOFIN
Delegation: Republiken Grekland
Delegat: Simon Warfving
Republiken Grekland anser att de stora skulder som många av världens länder innehar är ett
oroväckande problem för oss alla. Grekland anser på grund av detta att skuldavskrivning är en
bra början för att lösa stora problem som påverkar världsekonomin. Grekland har stora
statsskulder och är i behov av skuldavskrivning för att inte alla medlemsländer i eurosamarbetets ekonomier ska bli påverkade. Republiken Grekland kan intyga att höga skulder
medför stora påfrestningar för nationen och dess medborgare.
För att uppnå målet med en hållbar och stabil ekonomi föreslår republiken Grekland att länder
bör samarbeta med internationella aktörer som t.ex. IMF(internationella valutafonden) som
förbättrar ekonomiska samarbetsmöjligheter mellan länder.
För att ett land ska kunna utvecklas krävs det att landet står på en stabil ekonomisk grund,
med stora skulder som grund har ett land ingen möjlighet att utvecklas och deras utveckling är
till fördel för alla. Republiken Grekland föreslår med detta i åtanke att fortsatt
skuldavskrivning av lånen är nödvändigt för att få igång landets ekonomi och därmed också
den internationella ekonomin. Republiken Grekland betonar även att man bör hjälpa nationer
med svaga ekonomier med stora skulder om möjlighet finns.

Republiken Grekland vill uppmuntra alla nationer att stödja varandra och att samarbeta för att
främja världsekonomin.

Utskott: ECOFIN
Land: Republiken Indien
Delegat: Christos Karabelas
Med största oro uppmärksammar Republiken Indien att de höga skulderna stater har idag är
ett stort problem. Republiken Indien anser att de ökade skulderna och räntorna är ett stort
hinder för ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna.
Republiken Indien anser att utrotningen av fattigdom måste bekämpas med större kraft och
bestämdhet. Republiken Indien uppmuntrar därför att ekonomisk tillväxt bör uppnås genom
att stärka banden mellan I-länder och U-länder och göra samarbeten emellan dem mer
betydelsefulla. Republiken Indien kommer att fortsätta bistå med gynnsamma bidrag till
utvecklingsländer som viktigt stöd till deras ekonomi. Republiken Indien betonar alltså vikten
av globalt samarbete för att skapa hållbar utveckling för att nå milleniemålen för 2015.
Republiken Indien konstaterar att avskrivning av skulder hos utvecklingsländer lättar
ekonomiska trycket och främjar ekonomisk utveckling då utvecklingsländerna kan investera i
välfärden och expansionen av arbetsmarknaden istället.
Republiken Indien befann sig som en ostabil ekonomi med låg ekonomisk tillväxt men har på
senare tid ökat tillväxten i stor omfattning. Republiken Indien öppnade upp nationens
marknad till investeringar från utlandet vilket medförde att stora investeringar kunde ske och
den ekonomiska utvecklingen tog fart i landet. Som följd av detta uppmuntrar Republiken
Indien att länder med svag ekonomi välkomnar internationella investeringar i landet och att
internationella företag ser möjligheterna i dessa länder för att accelerera den ekonomiska
tillväxten.
Republiken Indien ser fram emot att bidra aktivt i strävan mot hållbar utveckling och hoppas
att en gemensam lösning genom globalt samarbete kan nås.

Utskott: ECOFIN
Delegation: Republiken Japan
Delegater: Johanna Eggers, Matilda Andersson Olivecrona
Republiken Japan ser allvarligt på situationen kring den rådande ekonomiska krisen
samt på skuldavskrivning för u-länderna.
Japan fastlår att det är ett måste att en förändring sker för att uppnå önskat
Millenniemål 8, och uppmuntrar därför andra delegationer att ge bistånd till drabbade
länder med strävan mot global rättvisa.
Då den ekonomiska krisen har slagit hårt även på den japanska delegationen har Japan
med djup beklagan varit tvungen att minska sitt u-lansbistånd. Då Japans ekonomi i
nuläget är på väg uppåt ser Japan vidare på en ljus framtid med hopp om att uppnå FN: s
rekommendation att bidra med 0.7 procent av Japans BNI till bistånd.
Delegationen Japan månar om att alla människor skall ha möjlighet att göra det som är
självklart för människor i Japan, därför värdesätter den japanska delegationen

skuldavskrivning då Japan anser det vara högst relevant för u-ländernas möjlighet till
fortsatt social och ekonomisk utveckling.
Däremot betonar Japan att endast skuldavskrivning inte är en patentlösning på
problemet med fattigdom i utvecklingsländerna. Snarare måste breda
utvecklingsstrategier utarbetas för att uppnå snabb, hållbar och rättvis tillväxt som
skulle göra det möjligt att uppnå de internationella utvecklingsmålen.
De ekonomiska förhållandena som råder idag i utvecklingsländerna är inte optimala för
framtida utveckling och dessa länder står idag och trampar på samma ställe. Därmed
anser Japan att skuldavskrivning är en början till att få de ekonomiska hjulen att sakta
börja rulla igen och att det i sin tur leder till att u-länderna har en möjlighet att själva
utvecklas.

Utskott: ECOFIN
Nation: Kanada
Delegat: Fredrik Schöld
Den konstitutionella monarkin Kanada stödjer en utveckling av de länder med sämst
ekonomi och anser därför att den rådande skuldkrisen förhindrar denna utveckling. Då
milleniemålen satta till 2015 närmar sig är en utveckling av skuldsituationen essentiell
för att dessa mål ska nås. Kanada anser att denna utveckling bör vara det som ligger till
grund för samtliga resolutioner fattade av kommittén.
Dock ser Kanada positivt på att ett flertal sämre ekonomiskt ställda länder har lyft sig ur
sin ekonomiska situation. Även då ett flertal länder lyft sig ur sina ekonomiska
situationer är de ett flertal som ej gjort de. Detta har ledet till att dessa kommit längre
bak i utvecklingsracet vilket Kanada anser oacceptabelt. Kanada vill därför se till att
dessa länder kommer ur sin situation och återigen kan delta i utvecklingen.
För att se en långsiktigt samt hållbar utveckling måste alla nationerna förenas och
uppmuntra till liberalisering samt demokratisering, dels för att säkerställa att pengarna
inte förskingras, samt dels för att se till att dem används till rätt saker. Nationerna bör
även uppmuntra till en fri samt öppen marknad då detta bidrar till ekonomisk tillväxt
och ökad levnadsstandard.
För att se till att dessa länder som Kanada vill lyfta upp ur sina situationer utvecklas och
håller sig till en hållbar linje bör dessa möta de hjälpanade nationerna med
motprestationer.
Utskott: ECOFIN
Delegation: Folkrepubliken Kina
Delegat: Carin Korsgren
Folkrepubliken Kina beklagar och ser med största oro på den situation som de många
skuldtyngda länderna idag befinner sig i. Allt fler länder har hamnat i ett mycket
bekymmersamt tillstånd som riskerar att förvärras inom snar framtid. För att invånare i dessa
länder ska få en dräglig levnadsstandard, och för att milleniemålen ska kunna uppnås, verkar
Folkrepubliken Kina mycket aktivt för att av- och nerskriva dessa länders skulder.
Folkrepubliken Kina har alltid försökt bistå skuldtyngda länder att reducera sina skulder.
Under 2000-talet avskrev Folkrepubliken Kina över 300 lån i 35 afrikanska länder med ett
totalt belopp på cirka 19 miljarder yuan (ca 3 miljarder US dollar), vilket visar på
Folkrepubliken Kinas tydliga och aktiva strategi i frågan.

Folkrepubliken Kina anser att fler länder bör ta sitt ansvar genom att avskriva skulder, i
synnerhet till de värst drabbade HIPC-länderna. Världsbanken och IMF bör också på ett
ansvarstagande sätt ge sina låntagare bättre förutsättningar till skuldreduktion, och därmed
ökade möjligheter till ekonomisk utveckling och välstånd.
Folkrepubliken Kina anser att aktiv skuldavskrivning är en mycket viktig del i arbetet för att
uppnå de år 2000 uppsatta milleniemålen.
Utskott: ECOFIN
Delegation: Ryska Federationen
Delegat: Anna Bedroth
Ryska Federationen anser att frågan angående avskrivningarna av de multilaterala
skulderna är högst angelägen. Statsskulderna är stora runt om i världen vilket begränsar
länder från att utvecklas, detta oroar Ryska Federationen.
Sedan 2008 har Ryska Federationen skrivit av skulder i dels Afrikanska länder men även
i Mellanöstern och till gamla kamrater vid byggandet av kommunismen. Ryska
Federation är angelägen om den goda relationen till Världsbanken och dess fond för de
mest skuldsatta länderna, HIPC. De har därför stöttat HIPC med ekonomiska bidrag.
De multilaterala skulderna är en fråga handlande global rättvisa. Resurser och välfärd
bör fördelas så att även de som har det sämre ställt ska ha chans till en bättre
livssituation. Att länder har så pass stora lån att det drabbar hälsovård, skola och social
omsorg är något som är högst aktuellt att finna en hållbar lösning till.
Vidare har Ryska Federationen varit givmild och bidragit med humanitärt bistånd till
både Syrien och Palestina.
En rättvis värld där maktbalans råder är att sträva efter, detta bör vara i alla länders
enskilda intresse och ansvar men främst IMF och Världsbanken.
Ryska Federationen framhäver vikten av att alla länder är suveräna men för att
skuldsatta länder ska ha möjlighet till ekonomisk utveckling bör avskrivningar
prioriteras. Genom avskrivningar från enskilda stater, Världsbanken och Valutafonden
finns en ökad världshandel på kartan. En ökad världshandel som kan komma att gynna
världsekonomin. För att uppfylla milleniemål 8, ökat samarbete för handel,
skuldavskrivning och bistånd, krävs agerande. Förslagsvis bör en ny alternativ lösning
till skuldavskrivningarna diskuteras.

Utskott: ECOFIN
Delegation: Konungariket Saudiarabien
Delegat: Julia Blomstergren
Konungariket Saudiarabien ser en värld nedtyngd av skulder och de problem som följer i dess
fotspår. Många fattiga länder har funnit sig stående inför skulder större än de klarar av att
hantera och skuldkrisen har blivit ett faktum. Den börda som skulder medför på
skuldbelastade länders ekonomi är Konungariket Saudiarabien medvetet om och följaktigen
angeläget om att motarbeta. Som ett av de länder som var först med att identifiera och se
allvaret i situationen har Konungariket Saudiarabien jobbat hårt för att hitta vägen ur den.
Konungariket Saudiarabien har på den multilaterala fronten arbetat genom de institutioner
som det har en fundamental position i. Till förvaltningsfonden för HIPC-länderna har
Konungariket Saudiarabien bidragit med hela sin andel. Konungariket Saudiarabien
uppmuntrar Världsbanken och IMFs arbete som Konungariket anser leda vägen mot en värld
där inget lands utveckling undergrävs av skulder. Dock uttrycker Konungariket Saudiarabien
en oro över den knappa flexibiliteten som råder i organisationerna i frågan om stöd till fattiga
länder samt arabländernas påtagliga underrepresentation.
Konungariket Saudiarabien anser att det är varje utvecklad industristats plikt att ta sin del av
ansvaret i situationen. På de grunderna uppmanar Konungariket Saudiarabien de länder som
tidigare varit passiva att engagera sig och följa den riktning som leder mot en globalt
välfungerande ekonomi.

Utskott: ECOFIN
Land: Spanien
Delegater: Sofia Schenström & Linnea Hallström
Republiken Spanien är djupt medvetna om landets ekonomiska ställning. Spanien uttrycker
sin oro över den rådande situationen. Med uppmärksamhet på de senaste åren har fler åtgärder
upprättats angående skuldkrisen.
Efter genomförda undersökningar som gjorts, har man dragit slutsatsen att de offentliga
utgifterna för Spanien är oerhört höga. Då den offentliga skulden ligger på 74% av BNP.
Republik Spanien ser mycket negativt på detta och föreslår därför att man ska minska de
offentliga utgifterna och istället starta mer privata företag. Detta kommer resultera till att
Spanien får in mer skatt till sin stadskassa och på så vis kan Spanien betala av lånen de är
skuldsatta.
Med största oro är arbetslösheten i Spanien hög framförallt bland unga och invandrare.
Republiken Spanien uppmuntrar därför till att skapa fler privatföretag då Spanien försäkrar att
arbetslösheten kommer att minska då det kommer finnas tillgång till fler arbetsmöjligheter.
Republiken Spanien ser mycket positivt på turismen i landet och strävar därför efter en ökad
turism. Tanken som råder är att man ska förverkliga detta genom att bygga fler hotell.
Republik Spanien är fullt medvetna om sin konkurrens med Thailand och ett flertal länder.
För en långsiktig hållbar utveckling inom turismen måste Spanien sänka priserna för att dra
till sig turister, på så sätt får Spanien mindre konkurrens och får in mer pengar till sin
stadskassa och kan betala tillbaka sina skulder så småningom.
Sammanfattningsvis ser republiken Spanien fram emot en hållbar ekonomisk lösning som
gynnar alla drabbade länder. Spanien har höga förväntningar kring ekonomin i framtiden.

Utskott: ECOFIN
Delegation: Storbritannien
Delegat: Alexander Fioretos
Storbritannien ser med djupt allvar på skuldsituationen för en stor del av världens
utvecklingsländer. Efter betraktande av skuldstatistiken syns det att majoriteten av
världens länder bör vidta åtgärden mot sina respektive skulder. De lån som givits ut
med avsikt att uppmuntra utveckling, investeringar och välstånd i utvecklingsländerna
har i många fall utvecklats till en börda för mottagarländerna. Detta till följd av att lånen
ej kunnat betalas tillbaka omgående och att skulderna då har växt i en okontrollerbar
takt. Således motverkas utvecklingen och det försvårar även nya investeringar i de
skuldsatta länderna. Storbritannien är övertygad om att åtgärder kring
skuldavskrivningsdilemmat kommer leda till en bättre ekonomisk ställning för varje
inblandat land.
Detta var naturligtvis inta avsikten när lånen gavs ut, vilket Storbritannien pointerar.
Oberoende av orsakerna till att skulderna inte har lösts ut i det enskilda fallet står det
idag klart att det behövs en tydlig plan för en lösning. Problemet ligger inte främst hos
länder som med hjälp av beviljade lån utvecklat en relativt hållbar ekonomi, utan hos
länder som trots lån inte lyckats påskynda en ekonomisk utveckling. I de fallen utvecklas
lånen till hinder för mottagarlandet och då krävs både åtgärder för långivare och
låntagare. Storbritannien anser att samarbete är nödvändigt, därför uppmanar
Storbritannien världens länder att ingå i samarbete för att motverka att problemen med
lånen och dess avskrivningar ökar.
Storbritannien tillsammans med USA, IMF, Världsbanken, andra långivare och
internationella samfundet, har sedan problemet framkommit aktivt arbetat för att
motverka och hantera problemen som skuldsättningen har fört med sig. Målet har alltid
varit att skulderna ska anses vara hållbara både ekonomiskt och socialt för att inte
respektive länder ska hamna på fel spår. Storbritannien har i denna fråga tagit en aktiv
roll genom att bidra som en stor biståndsgivare till utsatta länder. Storbritannien
uppmärksammar genom detta, behovet av bistånd som framförallt ska tillägnas uländerna för att bekämpa den akuta fattigdomen. Naturligtvis bär även respektive
mottagarland ett ansvar för att en hållbar plan för de ekonomiska resurserna ska
anordnas och följas. Dettas ser Storbritannien som en självklarhet för att
skuldavskrivningar ska kunna fungera på en internationell nivå.
Storbritannien uppmuntrar till tydliga åtgärder inom detta område. Processen för
skuldavskrivning bör följas helt ut. I extremt fattiga länders situation där det är
uppenbart att skulderna är obetalbara och skadliga, bör processen skärpas och
påskyndas med hjälp av andra åtgärder för att underlätta utveckling. De länder som
med hjälp av någon form av bistånd lyckats utveckla en hållbar ekonomi bör sträva efter
att återbetala sina skulder. Dessa ekonomiska resurser kan vid återbetalning användas
som återinvesteringsresurser i andra hårt drabbade länder. Detta blir således en hållbar
utveckling för ekonomin rent internationellt sett. Storbritannien åberopar att
skuldavskrivningar för u-länder bör ha krav på motprestationer för att säkra
ekonomiska och sociala reformer. Om dessa åtgärder gällande lån, bistånd och
skuldavskrivningar följs är Storbritannien säker på att vi går en ljusare framtid till
mötes.

Utskott: ECOFIN
Delegation: Republiken Sydafrika
Delegat: Elsa Bergendal
Vi i Sydafrika anser att länder med svag ekonomi bör få hjälp från andra länder med
starkare ekonomi.
Sydafrika är ett land som jobbar för rättvisa, utveckling och fördelning. Vi anser att
skuldavskrivning är en bra lösning för att hjälpa världens fattigaste länder för att kunna
utvecklas ekonomiskt och hjälpa befolkningen ur fattigdom. Flertalet av de fattigaste
länderna har gamla skulder där räntan dessutom blivit jättehög vilket gör det omöjligt
för dem att betala tillbaka sina lån. Det gör att länderna måste lägga pengarna på deras
skulder istället för att kunna satsa på utbildning, hälsa och infrastruktur.
Sydafrika har alltid varit Afrikas ekonomiska maktcentrum men arvet som
apartheidsystemet gett oss har gjort att klyftorna i vårt samhälle fortfarande är stora.
Sydafrika räknas som ett medelinkomstland men det finns en stor del fattiga. Om vi kan
få de svaga grupperna i samhället att komma ut i yrkeslivet kommer det att bidra med
förbättrad ekonomi i landet.
Som lösning på problemet anser vi i Sydafrika att man ska avskriva världens allra
fattigaste länders skulder samt ge bistånd. Dessa bistånd ska gå till att förbättra dessa
länders sjukvård och infrastruktur vilket samtidigt kommer skapa fler jobb.
Utskott: Skuldavskrivning – ECOFIN
Delegation: Republiken Tyskland
Delegat: Casper Stahrberg
Republiken Tyskland, anser att betydelsen av milleniedeklarationen och de följande
utvecklingsmålen är av hög prioritet, och landet tar största möjliga ansvar för att underlätta
för fattiga länder att ta sig ur fattigdom.
Tyskland har åtagit sig att främja en hållbar ekonomisk tillväxt och underlätta sociala miljöer
som främjar förbättrad levnadsstandard runt om i världen.
Ett nära och multilateralt samarbete mellan länder, institutioner och det civila samhället krävs,
för att skapa en övergripande global ram, för en ekonomisk hållbarhet i förebyggandet av
framtida hanteringar av kriser på effektivare sätt.
Därför anser Tyskland att det är viktigt att samtliga nationer, inom FN, fortsätter att vara
engagerade i att sträva mot milleniemålet; att öka samarbetet kring bistånd, handel och
skuldavskrivningar(mål 8.).
Förbundsrepubliken Tyskland representerar en av de nationer i FN, som ger mest pengar i
bistånd i strävan mot en halvering av fattigdomen i världen (mål 1). Delegationen uppmanar
att samtliga länder skall uppmärksamma de beräkningar som tyder på att biståndet måste
höjas rejält om världen ska ha en chans att uppfylla milleniemålen i tid (år 2015).
En dubblering av biståndet skulle innebära att de rika länderna i genomsnitt ger runt 0,6 % av
sin BNI, alltså under den redan utlovade nivån på 0,7 %.
För att nå en hållbar utveckling krävs det mer än bistånd, genom rättvis handel och
skuldavskrivningar.
Eurokrisen var ett stort nederlag för den europeiska ekonomin där räntor steg i förhållande till
länders BNP och krisen ledde till att amorteringar blev primära, men ytterst svåra att utföra
för de krisdrabbade länderna inom EU. Idag ser republiken Tyskland med uppskattning på
den ekonomiska och monetära unionen som finns inom EU, EMU.
För att förebygga framtida ekonomiska kriser förlitar sig Tyskland på den ekonomiska politik
som förs inom EU i tillit till EMU. Den förda ekonomiska politiken där EU, samordnar och
kontrollerar ekonomin, ska bidra till en ökande tillväxt och sysselsättning.

Inom EU har Tyskland tillsammans med ECB varit garanter, som behandlat och amorterat
bilaterala lån i skuldtyngda länder, till t.ex. Spanien, Grekland. Skuldbördan hos de bilaterala
låntagarna har reducerats med vägledning och åberopanden av ECB.
Med de multilaterala lånen i åtanke, vill delegationen Tyskland uppmuntra rika länder att
investera i Världsbanken och IMF för en lättnad av multilaterala skulder för högt skuldsatta,
fattiga länder (HIPC).
Förbundsrepubliken Tyskland har fullt förtroende för skuldsaneringen av kommersiella lån
som sker via Londonklubben och anser att sanktionerna på kommersiella låntagare skall
betraktas ur Londonklubbens perspektiv och visioner.
Tyskland uppmanar FN att se över Europas roll i sakfrågan och skapa fler samarbeten med
förtroende för att sträva mot att uppnå milleniemål 8.

Utskott: ECOFIN
Land: Amerikas Förenta Stater
Delegat: Marcus Nordström

Amerikas Förenta Stater är fullt medveten om den ekonomiska situationen som världen
befinner sig i just nu. Den nuvarande skuldkrisen som många länder befinner sig i är
djupt oroande och har lett till ohållbara förhållanden i utvecklingsländer där lån, istället för
att främja ekonomisk och social tillväxt, har bromsat många ekonomier där räntan på lån
överstiger landets exportinkomst där nya investeringar försvåras. Amerikas Förenta
Stater uppmärksammar att den långsiktigt hållbara lösning som måste finnas ska vara
rättvis och anpassningsbar till unika situationer som olika länder befinner sig i.

Amerikas Förenta Stater fastslår att en långvarigt hållbar lösning kan inte uppnås genom
att betvinga utvecklingsländer att betala hela sin skuld i fall där detta inte är möjligt utan
fastslår att det är genom globala initiativ inom skuldavskrivning, som HIPC, som global
tillväxt ligger. Amerikas Förenta Stater medgiver dock att de steg som tagits fastän
positiva inte varit nog i många fall utan vidare steg måste tas. Det ska dock konstateras
att dessa vidare steg ska regleras på så sätt att lösningen blir hållbar och skuldkrisen
löses och inte bara skjuts upp till framtida generationer. Det ska även konstateras att
detta problemet inte kan lösas över en natt utan kommer bli en utdragen process där
världsekonomin får en chans att återhämta sig från denna period. Amerikas Förenta
Stater betonar att lösningen på detta problem endast kan uppnås med global
kooperation där lånegivare och lånetagare gemensamt kommer fram till en hållbar
lösning där världs ekonomin främjas på långsikt.

Utskott: ECOFIN
Delegation: Bolivarianska republiken Venezuela
Delegat: Carl Holm
Att hjälpa är i Bolivarianska republiken Venezuela en central punkt. När andra
människor tvingas leva i misär och rädsla, krävs det återgärder.
När många länder år 2010 vände Haiti ryggen valde vi att stå upp för våra systrar och
bröder. Genom en skuldavskrivning kunde landet påbörja arbetet med uppbyggnaden av
landet.
Bolivarianska republiken Venezuela har valt att betala sina skulder till IMF och
världsbanken och sedan lämna grupperna, då Bolivarianska republiken Venezuela anser
att IMF och världsbanken inte hjälper de länder som har problem. Utan lämnar u-länder
med höga räntor som leder till att landet inte kan bevaka sina intressen.
Landet som lånat tvingas då till nedskärningar och sämre förhållanden för befolkningen,
Banco del sur är den organisation vi arbetar med för att hjälpa länder som behöver det.
Utan att landet skall behöva åsidosätta de egna intressena. Ibland är det inte pengar som
ett land i kris behöver, det kan bland annat vara olja eller andra förnödenheter.
Alla våra sydamerikanska systrar och bröder har anslutit till vår bank Banco del sur som
lånar ut pengar till länder i kris utan att försöka förändra de länder som tagit lån.
Bolivarianska republiken Venezuela anser att genom avskrivningar, förnödenheter eller
lån med ingen eller låg ränta på skulder för u-länder kommer de ekonomiska klyftorna i
världen att minska, u-länder kommer utvecklas och redan rika länder kommer inte tjäna
pengar på omänskliga räntor.

