
Generalförsamlingen 

Land: Argentina  

Delegater: Amanda Schill, Louise Frostgård  

Inledningsvis vill republiken Argentina betona vikten av den konflikt som råder mellan Israel 

och Palestina. Argentina anser att konflikten komplexitet påverkar hela befolkningen. Därför 

är Argentina högst angelägna om en förbättring för de civila och ett fungerande samfund 

mellan de båda staterna.   

Argentinas inställning i denna konflikt är för Palestinas existens som en fri stat samt medlem 

av FN, och har således både erkänt staten Palestina och röstat ja för tillkännagivandet av 

Palestina som medlemmar av FN. Republiken Argentina förespråkar en tvåstatslösning som i 

framtiden kommer gynna de båda staterna, Palestina så väl som Israel. Argentina anser också 

att en tvåstatslösning skulle gynna hela den globala säkerheten, främst kring och i 

mellanöstern.  

Då republiken Argentina är högst angelägna om att understryka att denna konflikt pågått i 

årtionden utan några konstruktiva framsteg stöttar Argentina en vägledning av FN för att 

lyckas lösa denna bristande samstämmighet. Detta för att förbättra förhållandena och fördela 

resurserna jämlikt över landet.  

 

General Församlingen: Israel-Palestinakonflikten 

Delegation: Samväldet Australien 

Delegater: Linus Hagström, Clara Thorsén & Daniel Renvall Moberg 

 

: Samväldet Australien uppfattar situationen kring Staten Israel- Palestinakonflikten som mycket 

kritisk. Samväldet Australien anser även att en lösning är akut att fastslå för att upphöra dessa 

oroligheter mellan ömse parter. 

: Samväldet Australien erkände formellt Staten Israels synnerligen tidigt, likväl har Samväldet 

Australien uppmärksammat den Palestinska befolkningens situation efter erkännandet av Staten 

Israel.  Samväldet Australien är positiva inför förslag av olika former som resulterar att Palestina kan 

övergå till en egen stat. 

Samväldet Australien yrkar på att Palestinsk befolkning får sin åsiktsyttring inkluderad i lösningen 

som sedan bör resultera i välbefinnande för båda parter. 

Efter omtanke vill Samväldet Australien icke beskylla specifik delegation för den konflikt som har 

uppstått efter erkännandet av staten Israel. 

Samväldet Australien eftertraktar en utväg där samtliga medlemstater i FN medverkar samt Palestina 

för att uppnå en opartisk lösning. 



:Samväldet Australien anser att den situation som pågår kring Staten Israel- Palestina konflikten ska 

behandlas genom rättvisa och diplomatiska medel för att fastställa en rättvis lösning för båda parter. 

För att en förhandlingslösning ska utformas uppmuntrar Samväldet Australien att Palestinas 

delegater och Staten Israels delegater samlas åter för att enas om en fredlig konfliktlösning. 

 

 

Utskott: Generalförsamlingen - Israel-Palestina- konflikten 

Land: Republiken Azerbajdzjan 

Delegater: Jesper Hagwall, Olivia Månsson, Rebecka Troneby 
 

 

Republiken Azerbajdzjan ser mycket allvarligt på Israel- Palestina-konflikten. 

Fredsförhandligarna mellan Israel och Palestina avbröts för 2 år sedan och palestinierna 

tänkter inte återuppta dessa förrän Israel stoppar bosättningarna i de ockuperade områdena i 

västbanken och i östa Jerusalam. Republiken Azerbajdzjan följer ständigt utvecklingen av 

konflikten i mellanöstern då Republiken Azerbajdzjan ligger nära det konfliktdrabbade 

området och blir påverkade av det som händer där. I denna konfliken anser Republiken 

Azerbajdzjan att Palestina ska bli erkänd som en egen stat av FN och stöttar  Palestina i denna 

fråga. Detta förslag togs upp i en resolution som motsattes av Israel och USA, resolutionen 

gick inte igenom då USA besitter vetorätt, men omröstning ska ske i USA.  

 

 

Republiken Azerbajdzjan vill återskapa freden i området omgående och fortsätta stötta 

Palestina i internationella organsiationerna. Republiken Azerbajdzjan anser att en 

tvåstatslösning av det konfliktdrabbade området kan vara en möjlig lösning vid en 

fredsförhandling och anser att en överenskommelse mellan de två länderna bör uppmuntras 

och påskyndas. För att uppnå detta föreslår Republiken Azerbajdzjan att man sammanför det 

mindre extremisterna från Israel respektive Palesina, med varandra och få dem att börja 

förhandla. Vidare anser Republiken Azerbajdzjan att fler och fler kommer att ta efter dessa 

mindre extreminsterna och på sätt nå en fredlig utgång. 

 

Generalförsamlingen 

Land: Federala republiken Brasilien 

Delegater: Alexander Strahl, Axel Kaijalainen, Carl Ekelin 

Federala republiken Brasilien känner djup oro över de stridigheter som pågår mellan Israeler 

och Palestinier. Dessa förfärliga handlingar som ständigt begås av båda parterna måste få ett 

slut. För att uppnå fred måste de båda parterna aktivt delta i fredsförhandlingar och ständigt 

föra dialog. Det är av yttersta vikt att det palestinska folket får den humanitäta hjälp och 

skydd som behövs innan fredsförhandlingar kan inledas. Federala republiken Brasilien är för 

en tvåstatslösning och stödjer ett suveränt och demokratiskt Palestina. Det krävs ett suveränt 

och demokratiskt Palestina för att uppnå den fred som Israel starkt förespråkar. De illegala 

bosättningarna som staten israel bygger i de områden som ockuperats under sexdagarskriget 

utgör ett stort hot för freden i området. Federala republiken Brasilien uppmanar staten Israel 

att omedelbart avsluta uppbyggnaden av bosättningar som finns på ockuperad mark. Att 



placera ut sin egen civilbefolkning på ockuperad mark är förbjudet enligt fjärde Genevé 

konvetionen artikel 49. "The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own 

civilian population into the territory it occupies.” – Artikel 49, Genevé konventionen. 

Federala republiken Brasilien fördömer de raket och granatattacker som avfyrats från Gaza 

och Syrien till Israel. Brasilien uppmuntrar Israel att frigiva nya grupper av palestinska fångar. 

För att åstadkomma en fredlig miljö krävs stöd från länder och organisationer som skickar 

bistånd. Federala republiken Brasilien skickade nyligen bistånd i form av 11 500 ton ris till 

UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine). 

Utskott: Generalförsamlingen 

Delegation: Egypten 

Delegater: Dylan Mangori, Gyltene Limani & Carl Åback 

 

Delegationen Egypten vill behålla freden med både Israel och Palestina. Efter ett 

krigsförflutet med Israel, har Egypten slutet ett fredsavtal vid namn Camp David, där även 

USA var med och arrangerade. Egypten har utifrån detta även en stark relation till Palestina, 

pga. dess gemenskap i de Muslimska Brödraskapet.  

De arabstaterna som omger Israel har från börjat stött Palestina både politiskt och i viss mån 

ekonomiskt. Sedan Israel förklarade sig självständigt angrep b.la. Egypten för att visa sin 

solidaritet med palestinierna. En vapenvila ingick under FN:s ledning och i samband med 

detta erkände många stater den nya staten Israel och Egypten erkände Israel självständigt 

några år senare, för att skapa fred mellan delegationerna. Det internationella samfundet, 

Egypten och Israel har krävt att Hamas erkänner Israel, tar avstånd från våld och förbinder sig 

att följa de avtal PLO tidigare ingått. 

Egyptens historiska fredsavtal med Israel fullbordade Egyptens strategiska omorientering mot 

USA. Medan Anwar Sadat kan ha undertecknat den historiska fördragen, var det Mubarak 

som genomförde detta och gjorde det till en pelare i Egyptens strategiska hållning i regionen. 

Egyptiska politiken gentemot Israel och Palestina kommer under de närmaste åren fokuserade 

på tre viktiga punkter. Första punkten innebär att Egypten kommer upprätthålla fredsavtalet 

med Israel, vilket man lär göra vissa justeringar, vilket redan de flesta Egyptiska politiska 

partier, sekulära och islamitiska, har krävt. I den andra punkten kommer man sannolikt att 

fokusera på avstämning av palestinska fraktioner i stället för på den egyptiska politiken 

”fredprocessen”. Egypten kommer dock inte att engagera sig i israelisk-palestinska affärer 

och därför kommer delegationen se mindre vikt vid förhandlingar med Israel och mer tonvikt 

på att förhindra våld och att främja intern palestinsk forsning.  

Egyptens hållning i fråga om Israel/Palestina kommer också att bero på de framtida 

förbindelserna mellan USA och Egypten. Trots den senaste tidens påfrestningar, och växande 

samtal för utfasning av det strategiska partnerskapet, kommer sannolikt att fortsätta under 

överskådlig framtid alliansen. Med tiden, dock, oavsett vem som styr Egypten , är egyptiska 

utrikespolitiken sannolikt att bli mer självständiga och mer självsäkra.  

 

  



Utskott: Israel-Palestina. 

 

Delegation: Republiken Finland. 

 

Delegat: Henrik Gustafson, Linnea Schalin, Isabelle Persson. 

 

Republiken Finland anser att den bästa lösningen i Israel-Palestina är en tvåstatslösning, där 

båda länderna lever bredvid varandra i fred och harmoni. Republiken Finland anser att det 

skulle vara den bästa lösningen för de båda parterna. Lösningen skulle leda till ökad vallfärd 

och säkerhet. 

 

Republiken Finland ser att det skulle vara bäst om de båda parterna, Israeliterna och 

palestinierna, börjar förhandlingen, utan förhandsvillkor, om denna lösningen så fort som 

möjligt. Under den  

 

tiden så föreslår Republiken Finland att de båda sidorna ska hålla sig borta från handlingar 

som kan hämna processen. Vi anser att det är viktigt att komma fram till en lösning så fort 

som möjligt. Det är viktigt för att de båda parterna kan börja återställa och öka säkerheten i 

sina respektive områden.  

 

Republiken Finland hänvisar till att i frågan om att erkänna Palestina som stat så vill 

Republiken.Finland understryka att, trots önskan om en tvåstatslösning så vill Republiken 

Finland inte formellt erkänna Palestina som en stat ännu. Det är en fråga som kommer att 

avgöras i framtiden. Nu ska fokus ligga på att lösa konflikten som finns mellan parterna.  

 

Republiken Finland hänvisar alltså till att man ska komma till en tvåstatslösning, där  

Förhandlingarna ska komma igång så fort som möjligt. Republiken Finland lägger också 

tyngd på att ingen av parterna ska inleda förhandlingen med krav för en fortsättning. 

 
Generalförsamling- Israel/ Palestina 

Delegation: Republiken Frankrike 

Delegater: Rebecka Berggren, Filippa Blom, My Dalin 

Republiken Frankrike känner som en av grundarna till Förenta Nationerna samt med permanent 

position i säkerhetsrådet sig ansvarspliktiga att bistå med hjälp i konflikten mellan Israel och 

Palestina.  

Republiken Frankrike har länge varit engagerade i konflikten, exempelvis som tidigare medlare 

mellan parterna. 

Republiken Frankrike önskar att se fredliga förhandlingar mellan Palestina och Israel och önkar se att 

folket, oavsett religiös bakgrund ska kunna leva fredligt, vårda sina relationer och lösa konflikter utan 

våldsamheter. 

Republiken Frankrike, har tidigare erkänt Palestina som en egen stat och håller kvar vid detta 

utlåtande. 

Republiken Frankrike är öppna i förhandlingsfrågor och har förhoppningar om en snar fred.  



Republiken Frankrike kommer att lägga all sin kraft på att bidra till att förutsättningarna för en fredlig 

förhandling återupptas och bör förslagsvis leda till en tvåstatslösning, där Israel och Palestina lever i 

samexistens. 

Detta är vad Republiken Frankrike anser, det rätta sättet att skapa en rättvis och långsiktigt hållbar 

lösning.  

 

Generalförsamlingen 

Delegation: Republiken Grekland 

Delegater: Ellinor Svensson, Simon Warfving och Nicole Pettersson 

 

Republiken Grekland bedömer Israel-Palestina konflikten som högst oroväckande och som ett 

internationellt problem som påverkar oss alla. Republiken Grekland anser att denna konflikt 

bör få en fredlig lösning snarast dels för civilbefolkningens skull och för områdets stabilitet. 

Grekland har även ett handelssamarbete med mellanöstern vilket gör republiken Grekland 

angelägen om att uppnå en fredlig lösning på konflikten.   

Republiken Grekland värnar om de mänskliga rättigheterna och att hitta en fredlig lösning på 

konflikten som gynnar båda parter. Grekland anser att enda vägen till fred är att Israel-

Palestina delas upp efter den så kallade ”två-stats lösningen.” Grekland stödjer skapandet av 

en självständig och demokratisk palestinsk stat som ska samexistera fredligt med Israel. 

Republiken Grekland kommer fortsätta anstränga sig för att Israel-Palestina konflikten ska nå 

fram till en rättvis och hållbar lösning. 

Republiken Grekland anser att fredsprocessen skall ske genom diplomati och fredliga 

förhandlingar via FN. Grekland understryker att om något samarbete ska kunna ske i området, 

så måste toleransen öka mellan parterna så att stridigheterna upphör. 

 

Generalförsamlingen 

Land: Guatemala 

Delegater: Birger Norrman, August Nord 

Republiken Guatemala ser mycket allvarligt på situationen mellan Israel och Palestina och det 

befaras, om konflikten inte löses inom en snar framtid, att det kan få fatala konsekvenser i 

mellanöstern och närliggande regioner. Guatemala har överseende för Förenta Staternas sanktioner 

till Israel men har ändå stor sympati för Palestiniernas situation.   

Guatemala erkänner självfallet Palestina som en stat, men vår solidaritet väger något starkare mot 

Israel. Bibehållandet av den starka relation som finns mellan Guatemala och Israel är ytterst viktig. 

Guatemala menar att konflikten bör lösas diplomatiskt då vi anser att en militär lösning inte bidrar till 

en bättre relation mellan parterna. Det befaras annars att hamna i samma situation som vid 



invasionen av Irak 2003, då ett ingrepp bara ledde till en ökad terrorism och oroligheter i landet. 

Motsatsen till vad man väntade sig.  

Guatemala vill se en fredlig lösning där både Palestinier som Israeler är tillfredsställda. Guatemala 

anser att detta är den enda rimliga lösningen.   

 

Generalförsamlingen 

Land: Republiken Indien 

Delegater: Eric Nilsson, Arian Amidi Mehr, Christos Karabelas 

 

Indien ser med djup sorg på den oroliga situation som pågår i Israel och de Palestinska områdena. 

Denna långvariga konflikt har påverkat tillräckligt med civila och oskyldiga liv och gör inget annat än 

stjälper.  

 

Lösningen för Palestinafrågan förblir att vara ett brådskande bekymmer för hela det internationella 

samfundet. Konflikten i fråga destabiliserar hela regionen och en hållbar fred är därför en grundsten 

för att bidra till hållbar utveckling i hela mellanöstern och dess kringliggande regioner. Konflikten har 

visat sig vara oförutsägbar och känslig vilket styrker vikten av att hitta en fungerande lösning snarast 

möjligast.  

Indien stöttar helhjärtat de direkta samtalen parterna emellan och hoppas på konkreta resultat inom en 

snar framtid. Republiken Indien poängterar dess avstånd från våldslösningar och betonar vikten av att 

lösa konflikten på ett diplomatiskt vis.  

 

Trots goda relationer med staten Israel så kan Indien inget annat än att ta avstånd från de Israeliska 

bosättningarna som är fortsatt oförminskade trots tidigare FN resolutioner. De är inte bara illegala utan 

utgör även ett seriöst hot mot en tvåstatslösning. Indien ansluter sig till andra länder för att åberopa att 

de Israeliska bosättningarna bör upphöra. Indien erkänner Israels suveränitet och dess rätt till att 

existera men styrker tidigare FN-resolutioner och bosättningarnas illegala status och hoppas på en 

tvåstatslösning.  

 

Blockaden mot Gaza har haft seriösa konsekvenser för levnadsstandarden av civila Palestinier. 

Blockaden har negativt påverkat utvecklingen av nödvändiga organ, infrastrukturer och ekonomiska 

handlingar. Av denna anledning så fortsätter Republiken Indien att understryka vikten av att blockaden 

på Gaza lyfts och tillåter en normal och oinskränkt transport av civila och förnödenheter inom 

Palestina.  

 



Republiken Indien vidhåller sig vid stödet av en lösning som resulterar i bildandet av den suveräna, 

självständiga och fungerande staten Palestina med säkra och tydliga gränser satta sida vid sida i fred 

med Israel enligt initiativ och planer av FN och Arab Peace Initiative.  

 

Med hänsyn till de ekonomiska, politiska och sociala svårigheterna som den Palestinska 

administrationen står inför så fortsätter Republiken Indien att bistå den Palestinska administrationens 

socioekonomiska utveckling både genom direkt utvecklingsstöd, direkta budgetära bistånd, men även 

genom finansiella bidrag till IBSA-fonden och UNRWA.  

 

Generalförsamlingen 

Delegation: Islamska republiken Iran  

Delegater: Nike Stadler, Joel Heberlein 

Den Islamska republiken Iran känner extrem oro och upprördhet över situationen i Israel samt 

över hur det palestinska folket har blivit behandlade av staten Israel.  

Den Islamska republiken Iran är ett närliggande land och känner stark samhörighet till det 

palestinska folket. Iran delar en kulturell och religiös grund och har många gemensamma 

intressen.   

Den Islamska republiken Iran anser att FN:s agerande i konflikten Israel-Palestina är 

förkastlig och att konflikten endast kan lösas av de inblandade länderna, utan yttre påverkan 

från imperialistiska stater i väst som prioriterar de egna framför Palestinas folks intressen, 

eftersom Iran och vissa andra länder i Arabvärlden delar Palestinas utsatthet är det en 

självklarhet att Iran också bör vara en aktiv part i lösandet av konflikten. 

Den Islamska republiken Iran menar vidare att den olagliga sionistiska ockupationen av 

Palestinskt territorium måste få ett slut då den inneburit en extrem försämring av det 

palestinska folkets levnadsvillkor samt inskränkt deras mänskliga rättigheter. För övrigt anser 

Iran att territoriet tillhör Palestina av historiska, moraliska, religiösa och mänskliga skäl. 

Blockaden av Gaza förhindrar dess population från att ens tillgodose sina allra mest basala 

behov. Den Islamska republiken Iran ser på blockaden av Gaza som ett kollektivt straff mot 

hela den palestinska befolkningen.  

Iran anser att en palestinsk stat bör återupprättas med Jerusalem som huvudstad.    

 

 

 

 



Generalförsamlingen  

Land: Israel  

Delegater: Natalie Lundgren, Fredrik Rönnqvist, Adian Jalo 

 

Israel fördömer det krig och den terror Israel och Palestinas invånare har blivit utsatta för. Med djup 

beklagan står Israel inför det faktum att det är civila som har drabbats hårdast på båda sidor. Israel 

har åberopat fred sedan statens grundande, men har följaktligen fått kalla handen tillbaka, dock 

uppmärksammar Israel nu en möjlig fredslösning igen. Israel ser med djupaste allvar på den 

humanitära katastrofen som Israels befolkning tvingats uthärda. Israel bekräftar på nytt att en 

lösning på konflikten måste ske för landets utveckling och säkerhet.  

Efter 65 års konflikt är en enkel lösning inte längre befintlig. Konflikten är komplicerad med många 

aktörer och aspekter att betrakta. Därför poängterar Israel att lösningen på konflikten är att direkta 

förhandlingar mellan Israel och Palestina inleds. Israel är djupt övertygade om att en FN-resolution 

inte är en rimlig lösning på konflikten och betonar att ett avtal måste ingås mellan de båda parterna. 

Israel har vid flera tillfällen försökt uppnå fred med Palestina där ett hållbart avtal ännu inte har 

etablerats.  

Vid en omedelbar tvåstatslösning sätts Israels säkerhet på spel. Därför poängterar Israel att en 

uppdelning av landet måste föregås av omfattande förhandlingar där alla inblandade aktörer är 

representerade, däribland inblandade parter i Mellanöstern. Israels säkerhet måste fastställas. Först 

därefter kan en tvåstatslösning tillämpas och det kan bli fred i området.  

 

Israel poängterar även att ett ömsesidigt erkännande av staterna är ett första steg i rätt riktning. 

Israel är beredd att förhandla och kompromissa, men bara om Palestina också tar ett steg tillbaka 

och erkänner staten Israel. För att säkra fred i Israel måste Palestinas myndigheter ta kontroll över 

organisationer som styr och sprider propaganda i Gaza och bilda en suverän stat. Israel riskerar inte 

sin befolknings säkerhet utan kompromisser från Palestinas sida. 

 

Generalförsamlingen 

Delegater: Rickard Håkansson, Diana Leshchinska och  Felicia Ekdahl 

Delegation: Italien 

Situationen som råder i området kring Israel Palestina, anser Italien som ett kritiskt läge som måste 

nå en lösning i en snar framtid.  Även om Italien inte har några direkta anknytningar till konflikten så 

vill vi att konflikten ska lösas på ett fredligt sätt. Denna fredliga lösning måste vara baserad på iden 

med två stater med accepterade utdragna gränser, som lever i fred och säkerhet. 



Italien stödjer starkt den Europeiska unionens uppmaning till parterna att säkerställa meningsfulla 

förhandlingar och att avstå från handlingar som underminerar trovärdigheten i fredsprocessen.  

Italien anser inte att någon bär ansvar för den ökade konflikten, utan tycker att alla ska hjälpa till och 

lösa konflikten. För att de fredliga processerna ska fortsätta och återställa fred i regionen. För att 

dessa processerna ska gå så snabbt som möjligt så har Italien erkänt både Staten Israel och staten 

Palistina, och vädjar båda parterna att vara aktiva i fredsprocesserna. 

 

 

 

Generalförsamling- Israel/Palestina 

 

Delegation: Republiken Japan 

 

Delegater: Johanna Eggers, Erica Edahl, Matilda Andersson Olivecrona 

Japan värderar högt Israel-Palestina konflikten och är mycket upprörda över allt hat och blodsbad 

som har växlat mellan folken. Det är en djup sorg när så många människors liv far till spillror. 

 

Japan konstaterar att konflikten har överskridit för lång tid, folket lider och behöver en 

tvåstatslösning snarast. Där två folk, Israeler och Palestinier ska få disponera över varsitt land. De två 

parterna måste vara intresserade till kompatibel lösning och acceptera en framtid sida vid sida. Japan 

ser hopp om tvåstatslösningen och hoppas att folken ska kunna sammasmälta med varandra.  

Japan är medveten om att konflikten har rötter långt tillbaka i tiden och att det inte finns en självklar 

och snabb lösning på rådande problem. Religion och olika politiska åsikter har skapat en klyfta 

parterna emellan, en klyfta som gjort de till bittra fiender.  

För att se en lösning på konflikten är det väsentligt med hjälp utifrån, för problemen som finns kan 

inte lösas med krig parterna emellan. Japan anser att det krävs fredsförhandlingar.  

Dock anser Japan att staterna först måste kunna fungera internt innan en realistisk och rättvis lösning 

kan äga rum. Som Palestina ser ut idag styrs landet utav terroristorganisationen Hamas, och om 

dessa får styra fritt även efter en eventuell tvåstatslösning, hade dem kunnat orsaka förödelse inte 

bara för denna konflikt. Attentaten utförda av Hamas har fördömts av FN:s kommission för mänskliga 

rättigheter samt av Human Rights Watch.  

Japan samtycker att den fredsförhandling USA leder skall fortsätta utvecklas till fredsfördrag parterna 

emellan. Japan understryker att fredsförhandlingen, för att nå en hållbar situation, måste leda till ett 

föredrag som båda parter kan acceptera och leva med.  

 

 

 



Generalförsamlingen 

Delegation: Jordanien 

Delegater: Rebecca Connée, Felicia Andersson och Saga Åstrand  

Jordanien stödjer tvåstatslösningen med sitt neutrala agerande i Israel-Palestina konflikten. 

Jordanien ser sig dock inte som en objektiv part i konflikten, utan som intressent. En viktig 

beståndsdel av detta är omständigheterna som betingar det stora antal palestinska flyktingar som 

idag bor i Jordanien och dels för det angelägna bistånd Jordanien är beroende av.  

Jordanien anser att Palestina måste agera för att lösa Israel-Palestina konflikten.  Vi åberopar att 

Palestina rättfärdigas att förhandla för sig själva och fastslår att möjliggöra en acceptabel uppgörelse 

för de och deras kommande generationer. 

Jordanien gjorde fredsprocessen möjlig i Madrid genom en palestinsk-Jordansk delegation som 

möjliggör att palestinier kan förhandla med Israel. Jordanien är positivt inställt till att det palestinska 

folket och deras strävan efter erkännande och hävdande av sina politiska och nationella rättigheter.  

 

Generalförsamlingen 

Land: Kanada 
 
Delegater: Mattias Gramstad, Fredrik Schöld och Marcus Carlsson 
 
Den konstitutionella monarkin Kanada vill värna idén om ett tvåstatslösning mellan Israel och 
Palestina. Denna tvåstatslösning kräver att båda parter upphör med sina ömsesidiga provokationer. 
Terrorbombningarna från palestinskt territorium måste upphöra samt Israels nya bosättningar som 
hotar palestinska gränser måste upphöra. Gränserna mellan Palestina och Israel kan endast 
uppehållas genom etablerandet av en palestinsk rättstat som kontrollerar och behärskar sitt eget 
territorium. Då det nuvarande statsskicket i Palestina är delat mellan Hamas och Fatah röstade 
Kanada nej till att Palestina medverkade som observatör i FN. Kanada anser att när Palestina kan 
representeras av ett enat Palestina utan splittringen mellan Hamas och Fatah, först då kan Palestina 
medverka som observatör. 
 

Kanada förstår att det krävs arbete för den palestinska staten, både ur ett humanitärt perspektiv och 

ett institutionellt perspektiv. Därför är Kanada beredda att bistå med ekonomi samt kompetens. När 

detta uppnås kommer Palestinas invånare att må bättre och vara säkrare vilket minskar risken för 

dem att bli rekryterade till terroristorganisationer. 

 

  



Generalförsamlingen: Israel-Palestina konflikten 

Folkrepubliken Kina - Policy Paper 

Delegater: Anja Tuneld, Carin korsgren, Viktoria Höjgård Hansen och Eleonora Rosell 

Folkrepubliken Kina är djupt medvetna om allvaret i konflikten mellan Israel och Palestina 

och anser att palestinierna har blivit orättvist behandlande av det internationella samfundet. 

Folkrepubliken Kina har sedan länge varit en betydande biståndsgivare till många länder, där 

ibland till Palestina och känner därmed medlidande med det palestinska folket.  

Med önskan om en lösning på Israel-Palestina konflikten föreslår Folkrepubliken Kina 

diplomatiska åtgärder för att länderna ska nå en överenskommelse. För att detta ska kunna 

uppnås understrykes att dödandet av civila måste upphöra och de palestinska fångar som hålls 

av Israel bör frigivas. Folkrepubliken Kina menar även att Israel och Palestina bör sträva efter 

att återupprätta gränserna från år 1967. Folkrepubliken Kina markerar samtidigt vikten av att 

respektera länders suveränitet.  

Folkrepubliken Kina beklagar det lidande som situationen i Israel-Palestina har medfört men 

ser hoppfullt på framtiden. Folkrepubliken Kina betonar värdet av att de två länderna, med 

hjälp av FN:s medlemsstater, inom kort når en lösning så att konflikten kan få ett slut.  

 

Generalförsamlingen 

Land: Kuba 

Delegater: Michal Walenski, Christian C. Meza 

Konflikten mellan staten Israel och staten Palestina håll på i 65 år och fortsätter fortfarande. 

Republiken Kuba som erkände Palestina som stat, ser väldigt allvarligt på konflikten. 

Nuvarande situationen som råder på Västbanken och dessutom den ständigt utsatta 

Gazaremsan förkastar mänskliga rättigheter. Det är något helt irrelevant för USA och deras 

ständiga allierade Israel, som icke verkar vara berörda av frågan. 

Eftersom Israel har en sorts Appartheid regim, som gör att palestinier behandlas väldigt illa 

och blir fördrivna från landet som de har rätt till. Republiken Kuba tycker att det inte kan vara 

så pass diskriminering både när det gäller Israel mot Palestina och Israels allierade. 

Palestina trotts att den är erkänd av många länder som en stat, blir ändå förtryckt av Israeliter. 

Palestinier är väldigt ofta förtryckta och mobbade på Israels offentliga platser. Efter de olika 

krigen som tog plats, efter Israel har segrat många gånger så varje gång ar de tagit mer och 

mer territorium och Palestinier var tvungna att lämna sina hem, dessutom hade inte möjlighet 

att återvända och blev anklagade för skador som gjordes under de krigen. Det finns även 

separata skollor för palestinier, och det är mer än mobbning och diskriminering. Om vi ser på 

saken historiskt så var det Palestinier som bodde i denna landet från början, Israeliter bara 

kom och sa att det är deras förlovade land och tog den. 

Trotts det att vi i Republiken Kuba är en diktatur så förtrycks inte människor på så sätt, man 

driver inte bort människor från deras boendeplatser, man skapar ej separata skolor för andra. 



Därför tycker Kuba att åtgärder borde tas i frågan om Israel Palestina konflikten. Kuba stöttar 

helt och hållet Palestina, och tycker att palestinier har rätt till denna landet på samma sätt som 

israeliter har. 

Generalförsamlingen 

Land: Islamiska Republiken Pakistan  

Delegater: Therése Bergbom, Astrid Rödin och Aida Smakic  

Islamiska Republiken Pakistan fördömer kraftigt våldet som har uppstått under konfliktens gång. 

Islamiska Republiken Pakistan fördömer vidare alla terror- eller krigsaktioner mot oskyldig civil 

befolkning då Islamiska Republiken Pakistan anser att detta inte främjar fred i området. 

 Islamiska Republiken Pakistan vill bejaka det palestinska folkets intressen och värnar om en fredlig 

två-statslösning, där det palestinska folket likställs det israeliska. Fortsättningsvis fördömer Islamiska 

Republiken Pakistan tillsammans med medlemsländerna i OIC de olagliga israeliska bosättningarna på 

palestinsk mark. Islamiska Republiken Pakistan anser att en lösning är möjlig när båda sidor 

respekterar varandras rättigheter, både när det gäller mänskliga och statliga.  

Vidare sympatiserar Islamiska Republiken Pakistan helt med det palestinska folket och dess strävan 

för en stat där de gränser som fastställdes före 1967 används. Islamiska Republiken Pakistan anser, 

tillsammans med medlemsländerna i OIC, att ett erkännande av en palestinsk stat är en central del av 

fredsprocessen och ett byggande av en stabil region.  

Islamiska Republiken Pakistan menar vidare att Israel skall lätta blockaden mot Gaza och även släppa 

palestinska politiska fångar samt återinföra fri rörlighet för det palestinska folket, då detta är en 

grundläggande mänsklig rättighet. Islamiska Republiken Pakistan påpekar återigen att ett likställande 

av rättigheter är grundläggande för en fredsprocess och stabilitet för alla parter.  

Islamiska Republiken Pakistan anser vidare att främjande av fred och säkerhet även baseras på att 

Israel återför kontrollen till Syrien och Libanon gällande deras respektive områden. Islamiska 

Republiken Pakistan strävar efter områdets bästa vilket kan uppnås med dessa handlingar.  

Vidare konstaterar Islamiska Republiken Pakistan att roten till konflikten är israelisk ockupation av 

arabiskt land och bekräftar återigen att återlämnandet av kontrollen av ockuperade områden är 

avgörande för vidare arbete för hållbar fred, säkerhet och tolerans. 

  



Generalförsamlingen 

Land: Monarkin Marocko 

Delegater: Klara Magneteg, Linnéa Sjösten och Nils Hermansson 

 

Monarkin Marocko har intagit en position där man stödjer Palestina i Israel-

Palestinakonflikten. Monarkin Marocko har fastslagit denna position eftersom man har en 

stark förbindelse med arab-muslimska länder. Monarkin Marocko vill ändå fortsätta sitt 

samarbete med västländerna. 

 

Delegationen från monarkin Marocko ser kritiskt på Israel-Palesinakonflikten och vill snarast 

komma fram till en lösning som gynnar båda parterna. Om Israel-Palestinakonflikten fortgår, 

befarar Monarkin Marocko att detta kan skapa oro i världsordningen.  

 

Monarkin Marocko vill uppnå en lösning där spänningarna mellan Israel och Palestina ska 

upphöra så snart som möjligt. För att nå dessa mål krävs det att båda parterna, på ett 

demokratiskt och fredligt sätt, samarbetar (i samråd med FN) med strävan efter en 

tvåstatslösning. 

 

Monarkin Marocko är villiga att samarbeta med länder inom Arabförbundet, Islamiska 

Konferensorganisationen samt länder inom den Europeiska Unionen.  

   

 

Generalförsamlingen, Israel-Palestina 

Land: Polen  

Delegater: Mimmi Forsshéll, Casper Lundin och Gens Persson 

Republiken Polen ser allvarligt på Israel-Palestina konflikten. Denna konflikt har berövat 

många liv och de drabbade har fruktansvärda levnadsförhållanden. Med största oro har många 

konfliktlösningar genomförts, utan vidare resultat. Vad som behövs är en fredlig lösning, så 

att det Israeliska och Palestinska folket ska kunna leva i fred. Vi anser att denna utveckling är 

inte hållbar för någon av nationerna. 

Republiken Polen vet hur det känns under krigsförhållanden och dylikt (på grund av vår 

historiska bakgrund) Vi vet också att detta måste få ett stopp! De är ansvarslöst att vuxna, 

högt uppsatta individer, handlar på detta sätt, som i sin tur drabbar deras medmänniskor.  

Eftersom många konfliktlösningar genomförts, utan framgång, finns det inte mycket att 

tillägga och framarbeta i dagsläget. De största orsakerna till varför dessa konfliktlösningar 

inte går igenom är De illegala bosättningarna i västbanken som resulterar i arga palestinier. En 

stor faktor är också oroligheterna från Hamas på Gazremsan. 

Republiken Polen motsätter oss ockupation och bosättningar som Israel gör. Vi motsätter oss 



palestinska attacker. Polen tycker att Palestina ska erkänna Israel för ett mer fridfullt samhälle. 

Det är en påbörjad samexistens i Landet, och vi hoppas att denna fortsätter på rätt väg. Polen 

är väldigt mycket för yttrandefrihet och demokratiska rättigheter, därav vår positiva 

inställning till samexistensen, som faktiskt har en god förmåga att utveckla de båda staterna 

till framgångsrika, demokratiska nationer. Vi hoppas att Israel och Palestina tar sig i kragen 

och sätter ett stopp för denna massakern som drabbar både de själva och deras medmänniskor. 

 

Generalförsamlingen 

Delegation: Saudiarabien 

Delegater: 

Konungariket Saudiarabien ser på Israel-Palestina-frågan med djup och växande oro. Länge har 

konflikten pågått och lika länge har FN sett på med en alltför svag vilja eller möjlighet att lösa den. 

Med åren har konfliktens omfattning breddats och följaktligen ser Konungariket Saudiarabien det 

som ett hot mot den regionala stabiliteten samt världsordningen. Försök till integration och lösning 

har upprepade gånger lett till misslyckande och Konungariket Saudiarabien uppmanar organet FN att 

en gång för alla sätta ner foten.  

Den oetiska samt olovliga ockupationen av Gaza och Västbanken, utförd av Israeliska bosättare, ser 

Konungariket Saudiarabien som oacceptabla. På grund av detta har det palestinska folket fått utstå 

oerhört lidande. Vidare så har Israel utfört förstörande handlingar i den heliga staden Jerusalem. 

Konungariket Saudiarabien kan i sin roll som en upprätthållare av den islamska tron och heligheten 

inte förbise Israels beteende. 

Konungariket Saudiarabien förespråkar en tvåstatslösning där Israel återlämnar den ockuperade 

mark som rättsligen tillhör staten Palestina. När grunden är lagd i form av klara gränser accepterade 

av båda parterna uppmanar Konungariket Saudiarabien att en fredsprocess med stöd från FN inleds. 

För att främja den processen kommer Konungariket Saudiarabien stötta Palestina i dess avsikt att bli 

en fungerande och självständig stat. Detta är i enlighet med bidraget på 100,000,000 USD som 

Konungariket Saudiarabien tidigare i år tilldelade Palestina. 

 

 

 

  



Generalförsamlingen 

Delegater: Sofia Schenström, Sandra Lövgren och Linnea Hallström E2A 

Delegationer: Spanien 

 

Spanien har under 70-talet uttalat sig att man ville att Israel ska sluta upp med ockupationer och att 

man vill ha ett självständigt land för palestinierna, men det verkar ha ändrats något ett tag senare.  

Spanien har sedan 1986 hållit sin relation till Israel väldigt diplomatisk och är därför ganska passiva i 

denna frågan. I Spanien inleddes även en Madridkonferans under 1991 där USA och Israel för första 

gången tillät Palestina sitta med i diskussionen och föra samtal med varandra. Dock blev konferensen 

i stort sätt resultatlös.  

Man har även ambassad i Madrid och Spanien har i Israels huvudstad Tel aviv. Man vill samtidigt 

hålla en bra dialog till Palestina och man för bra dialoger med palestiniernas president Abbas. 2010 

röstade man för Palestina som självständig stat. Dock är Spanien en väldigt stor faktor i Israels import 

och export. Därför är det viktigt att Spanien inte gör sig ovän med Israel då dem är en bra 

handelspartner för Spanien.  

Sammanfattningsvis kan man säga att Spanien är för en tvåstatslösning, men man vill hålla sin goda 

kontakt med Israel samtidigt som man vill likadant med palestinierna. Spanien är alltså inte på någon 

speciell sida när det gäller konflikten. Man vill även komma fram till en fredlig lösning som gynnar 

båda parterna. 

Utskott: Generalförsamlingen 

Delegation: Storbritannien 

Delegater: Clara Eklöf, Alexander Fioretos, Jack Jägerman 

 

Storbritannien ser situationen i Israel/Palestina som allvarlig och bedömer att konflikten är i akut 

behov av lösning. Storbritannien fördömer det våld som pågår och drabbar stora mängder civila. 

Detta är inte en hållbar utveckling för någon av de berörda parterna.   

 

Eftersom det omdiskuterade landområdet har kontrollerats av Storbritannien så önskar 

Storbritannien att det brukas på ett acceptabelt sätt enligt FN:s bestämmelser om mänskliga 

rättigheter. Lösningen på konflikten är även väsentlig för maktbalansen i Mellanöstern, vilket 

Storbritannien anser vara ytterst betydelsefullt. 

 

Storbritanniens rekommendation är att Israel och Palestina själva ska lösa konflikten genom direkta 

förhandlingar. Dock förordar Storbritannien diplomatisk hjälp, främst från EU, Arabförbundet och 

USA, där USA bär huvudansvaret. Storbritannien vill även trycka på att mycket ansvar ligger på Israel 

och Palestina och deras vilja att tillsammans arbeta fram en lösning. 

 

Storbritanniens vision är att genomföra en tvåstatslösning, då nationen anser att detta är enda sättet 

att lösa konflikten och främja fred i området. En tvåstatslösning kan även bidra till att den civila 



befolkningen känner en tydligare tillhörighet till sin stat, vilket hade ökat välmåendet hos 

befolkningen. Länderna bör delas upp enligt 1967 års gränser. Israel ska därmed lämna tillbaka mark 

till Palestina. 

 

Generalförsamlingen 

Land: Sydafrika 

Delegater: Ottilia Henningsson, Elsa Bergendal och Edith Le Pluart.  

 

Sydafrika vädjar för fred i Israel-Palestina konflikten. Sydafrika anser att den Israeliska 

ockupationen av Palestinsk mark, som omfattar Västbanken och Gaza, ses som det främsta 

hindret för fred i regionen. Sydafrika anser att Israel bryter mot mänskliga rättigheter inom 

de ockuperade områdena i Palestina; mot den Palestinska befolkningen.  

 

Sydafrika är ett land som kämpar för att mänskliga rättigheter upprätthålls. Sydafrika anser 

att kolonialism, apartheidsystem och utländsk ockupation bidrar till hot mot mänskliga 

rättigheter. Israels ockupation av Västbanken och Gaza innehåller inslag från alla de tre 

regimerna. 

 

Sydafrika anser att Palestinas kamp är vår kamp. Sydafrika känner medlidande med Palestina 

då den Israeliska statens behandling av Palestinska medborgare kan jämföras med 

behandlingen av icke-vita under Sydafrikas apartheid-era. Därför stödjer Sydafrika en 

tvåstatslösning i Israel-Palestina för att säkerställa att Palestina återfår deras mark. Enligt 

Sydafrika så bidrar lösningen till rättvisa och jämställdhet mellan de två parterna.   

 

Sydafrika vädjar för att en militär styrka placeras i utsatta Palestinska områden som har 

ockuperats av Israel. Sydafrika uppmanar att Israel återlämnar styret av områdena till 

Palestina. Följderna blir att tvåstatslösningen upprätthålls, brotten mot de mänskliga 

rättigheterna elimineras och att fred uppstår.  

 

Generalförsamlingen 

Land: Togo 
Delegater: Kevin Borglin, Lam Nguyen och Joel Olausson Eckl 

 

Den togolesiska republiken är djupt bekymrade över konflikten mellan Israel och Palestina 

och anser att den ska tas på största allvar. Togo är djupt medvetna om situationen och 

beklagar djupt dess drastiska skede.  

 

Togo anser att det är oerhört viktigt att understryka att fredliga lösningar alltid skall vara i 

prioritet. Togo vill även påpeka starkt att staten Togo är neutral i denna konflikt men kommer 

följa utveckling av konflikten noggrant.  

 

Togos relation till Israel är stabil och har en historia av samarbete. Togo har samtidigt ökat sin 

positiva syn på att erkänna Palestina som en stat och kan även tänka sig stödja en lösning på 

denna konflikt ifall den är fredlig för båda parterna och att de två stater ingår någon form av 



överenskommelse. Togo anser att innebörden av att mänskliga rättigheter alltid skall följas 

oavsett åtgärd till detta problem därför anser Togo att alla människor har rätt till ett eget land. 

 

Det är oerhört viktigt att påpeka att Togo kommer stå neutrala i den här konflikten men 

kommer fortsätta försöka hitta en lösning eller eventuellt hitta en hållbar överenskommelse 

som förhoppningsvis leder till fred och gynnar alla parter 

 

Generalförsamlingen 

Delegation: Turkiet 

Delegater: Aisha Mohmand, Clara Herrlin, Amanda Bergh 

Republiken Turkiet delar en århundraden lång gemensam historia med både det palestinska 

och israeliska folket. Republiken Turkiet var en av de första länderna att erkänna både staten 

Israel och staten Palestina.  

Republiken Turkiet fördömer Israels behandling av det palestinska folket. Republiken Turkiet 

kommer att fortsätta försvara rättigheterna för det palestinska folket och att stödja alla 

internationella och regionala insatser för en rättvis, varaktig och omfattande lösning baserad 

på en tvåstatslösning på den israelisk-palestinska konflikten.  

Republiken Turkiet anser att fredsprocessen kan bli framgångsrik endast om den kompletteras 

med en ekonomisk dimension. De samarbeten som republiken Turkiet redan påbörjat och 

drivit mellan Israel-Palestina, ex Ankara Forum, måste uppmuntras och få stöd till att kunna 

fortsätta för att utveckla relationen. Med en stadig ekonomi och militär är republiken Turkiet 

beredd att bidra med bistånd och stöd åt det palestinska folket.  

Utskott: Generalförsamlingen 

Delegation: Republiken Tyskland 

Delegater: Casper Stahrberg, Jakob Håkonsson, Karl Zettervall 

Republiken Tyskland anser att Israel- Palestina- konflikten är av yttersta prioritet och att en 

tvåstatslösning är nödvändig. Republiken Tyskland fruktar att konflikten kommer att eskalera 

ytterligare om inte vidare åtgärder vidtas. 

Delegationen Tyskland ger bistånd till palestinska myndigheten i främjandet av 

statsbyggandet och uppmanar samtliga länder inom EU att ge bistånd. 

I strävan efter målet om en tvåstatslösning måste direkta förhandlingar ske, mellan parterna. 

Republiken Tyskland uppmanar båda parter i konflikten att ingå i en förhandling utan villkor 

och framtida förseningar. 

Republiken Tysklands åsikter angående bosättningar, inklusive i Östra Jerusalem är 

konsekventa: de är olagliga enligt internationell rätt och ett berövande av mänskliga 

rättigheter. Bosättningsproblematiken är av hög prioritet och skall understrykas som ett hinder 



för fred samt ett hot mot framtidens mål om en tvåstatslösning. All bosättningsverksamhet, 

skall upphöra, inklusive de i östra Jerusalem. 

Delegationen Tysklands primära mål är en rättvis och varaktig lösning på den israelisk-

palestinska konflikten och kommer att fortsätta arbeta aktivt för att vända ambition till 

verklighet: skapandet av en suverän, oberoende, demokratisk, sammanhängande och 

livskraftig palestinsk stat som lever i fred och säkerhet sida vid sida med Israel. 

Ett avtal om gränslinjer skall baseras på 1967-års gränser med motsvarande markbyten som 

överenskommits mellan parterna.  

Ett säkerhetsarrangemang skall respektera palestiniernas suveränitet, visa att ockupationen är 

över, och för israelerna skall det innebära att skydda sin säkerhet, förhindra återkomsten av 

terrorism och effektivt hantera nya och framtida hot. 

 

 

 

 

 

Utskott: Generalförsamlingen 
Amerikas Förenade Stater 
Delegater: Jacob Thörnquist, Rebecca Zuch, Georg Petersson och Marcus Nordström 
 

 
Amerikas Förenade Stater är djupt medvetna om den rådande konflikten mellan Israel och 

Palestina samt medgiver att en hållbar lösning är svårfunnen. Med strävan efter en fred mellan 

staterna krävs det att en långsiktig hållbar lösning tas fram där de främsta parterna är överens. 

Den 65 år långa konflikten har redan skördat många civilas liv. Länge har människors liv 

nedtyngts av krig, splittrade familjer och i största allmänhet levt i en tillvaro fylld av hot. 

Gentemot det konflikten förblivit olöst, har allt fler komplikationer tillkommit där även 

historiska rötter har en delaktighet. 
 
Amerikas Förenade Stater har sedan erkännandet av staten 1948 stått bakom Israels rygg i 

frågan om en egen stat. Amerikas Förenade Stater är djupt medvetna om de sex statusfrågor 

som parterna måste förhandla fram en lösning om. Dessa lyder Jerusalem, flyktingar, 

bosättningar, säkerhet, gränser och vatten. 
 
Med trovärdighet för två erkända stater betonar Amerikas Förenade Stater på att staterna 

internt måste fungera som en stat. I dagsläget går det inte att försäkra sig om att Palestina har 

de medel för att kunna göra det. Hamas, som av många länder klassificerats som en 

terroristorganisation, har just nu befälet över många delar av Palestina, främst Gazaremsan. 

Att låta en organisation som anlagt terroristattacker mot israeliskt territorium styra landet är 

oacceptabelt.  Amerikas Förenade Stater fördömer organisationens ledningsförmåga och anser 

att Hamas instabila maktinnehav gör att deras styre, Palestina, som en självständig stat är 

ohållbar. 
 

 



Utskott: Generalförsamlingen  

Delegation: Bolivarianska Republiken Venezuela. 

Delegater: Jacob Lindström, Carl Holm, Christopher Andersson. 

Konflikten, som pågått alldeles för länge, kräver en lösning. Konflikten har kostat många människoliv 

på båda sidorna och detta har pågått sedan 1948. Detta drabbar inte bara Palestina och Israel utan 

hela omvärlden, därför måste vi ta ansvar. Hundratusentals palestinier lever nu i diasporan, precis 

som judarna gjorde, något som Israel var skapat för att förhindra. Nu har det drabbat Palestina. 

Konflikten har skett på omänskliga villkor och många människor har bevittnat tragedier, på båda 

sidor. 

Venezuela fördömer Israels handlingar mot det palestinska folket och Venezuela är bekymrade för 

Palestina. Venezuela fördömer även antisemitismen, då det är en form av rasism mot judar. 

Venezuela beklagar de handlingar judar har utsatts för tidigare under historien, synnerligen 

förintelsen under 40-talet. Men detta ger inte Israel rätt att utsätta Palestina för detta förtryck.  

Förtycket har pågått allt för länge genom ockupationer av Palestinska landområden och inhumana 

handlingar mot oskyldiga. Något som Venezuela beklagar. Venezuela vill ha mer rättvisa och säkerhet 

åt palestinier. 

Venezuela förespråkar en tvåstats lösning där Israel ska ge tillbaka områden till Palestina som ska bli 

en självständig stat. Där båda staterna har rätt till boplats och trygghet. Venezuela är öppen för 

förslag om hur områdena, som Israel ska lämna tillbaka, ska delas upp och hur gränserna ska dras. 

Venezuela strävar efter att denna lösning ska leda till fred, där ingen utsätts för våld, förtryck och 

trakasserier.  

 


