Utskott: UNODC
Land: Azerbajdzjan
Delegat: Jesper Hagwall

Republiken Azerbajdzjan ser allvarligt på människohandeln i världen och anser att åtgärder
måste vidtas. Trafficking genererar stora mängder pengar och är en av världens mest
omfattande kriminella verksamhet. Denna förekomst av kriminalitet måste upphöra för alla
typer av människohandel då det strider mot de mänskliga rättigheterna.

Republiken Azerbajdzjan har tagit stort ansvar i frågan och hanterar denna på ett
välfungerande sätt. En lösning som Republiken Azerbajdzjan har i dagsläget är att de i stor
utsträckning är engagerade i OSCE som är en organisation som jobbar mot trafficking och
skyddar de utsatta på ett förebyggande sätt. Republiken Azerbajdzjan anser att detta är en
fungerande lösning som andra länder också kan ta del av.
Om fler engagerar sig i organisationer mot trafficking kan man lättare förebygga det och man
kan få en kraftig minskning av den organiserade brottslighet som sker i världen. Republiken
Azerbajdzjan uppmanar till en ökad insats mot existensen av illegala verksamheter.
Republiken Azerbajdzjan har fått mycket positiv uppmärksamhet kring sitt sätt att hantera
problemen med trafficking och vill av denna anledning att andra länder ska efterlikna det som
Republiken Azerbajdzjan har genomfört för att åtgärda problemet.

Utskott: UNODC
Delegation: Republiken Finland
Delegat: Linnea Schalin
För att stoppa human trafficking ser Republiken Finland att alla länder måste jobba med
problemen både internationellt och nationellt.
Republiken Finland har åtagit sig att arbeta mot trafficking när vi skrev under Förenta
Nationernas konvention om de mänskliga rättigheterna och därtill Barnkonventionen och
sedan vi gick med i Europeiska unionen så har vi då också skrivit under Europa konventionen.
Republiken Finland har även förbjudit slaveri och slavhandel och därför är vi väldigt
angenäma att motarbeta human trafficking och modernt slaveri runt om i världen.
Republiken Finland anser för att lösa det nuvarande trafficking/moderna slaveri – frågan så
behöver man inte utöka fattigdomsbiståndet utan man måste bidra med Know-how och
expertis för att dessa länder som verkligen behöver hjälp med fattigdom och organiserad
brottslighet som lever på trafficking ska kunna bekämpa detta problem effektivare.
Republiken Finland tänker sig att man kan skicka experter till fattiga länder som hjälper
befolkningen att anamma moderna medel och tekniker.

Utskott: UNODC, Trafficking
Delegation: Republiken Frankrike
Delegat: My Dalin
Republiken Frankrike anser att Trafficking är ett grovt brott mot de mänskliga rättigheterna
då de inbegriper kränkningar i form av misshandel, tortyr och frihetsberövande. Det är även
en kränkning av rätten till hälsa och rätten till rättvis behandling, upprättelse samt
ersättning.
Det är ett globalt problem och ett oräkneligt antal människor över hela världen är offer för
trafficking. Republiken Frankrike vill se en förändring av detta med insatser som resulterar i
att all trafficking avskaffas, framförallt i de länder och branscher som bär det största
ansvaret för slaveriet idag.
Republiken Frankrike stöder de insatser som gjorts av FN för att bekämpa människohandel
och ger stöd och tekniskt bistånd till länder utanför EU för att göra dem mer effektiva i
kampen mot trafficking.
Republiken Frankrike anser att bekämpning av Trafficking, baseras på bekämpning av
fattigdom då dåliga levnadsvillkor samt ett osäkert rättsväsende i många fall ligger till grund
för trafficking.
Republiken Frankrike, som en av grundarna till Förenta nationerna och med permanent plats
i säkerhetsrådet känner djup oro i frågan om Trafficking, och som en av världens ledande
ekonomier känner Republiken Frankrike sig ansvarspliktiga att engagera sig i frågan och stå
upp för de mänskliga rättigheterna.
Republiken Frankrike uppmanar övriga delegationer att också stödja FN och därmed
tillsammans kämpa mot trafficking för att nå en värld där länderna lever i samexistens och
människohandel av alla olika slag inte längre existerar.

Utskott: UNODC
Delegation: Republiken Grekland
Delegat: Ellinor Svensson
Republiken Grekland är djupt oroad över dagens ökade handel med människor som bryter mot de
mänskliga rättigheterna.
Ingen människa ska någonsin behöva uppleva denna hemska handling. Republiken Grekland har
själv problem med människohandling p.g.a. Greklands långa kustlinje och stora sjöfart. Grekland
anser att människohandel är ett globalt problem som bör lösas snarast genom internationella
samarbeten.
Republiken Grekland anser att det är svårt för myndigheterna att själva bekämpa den
människohandel som idag sker runt om i världen därför tror Grekland starkt på att stärka det
internationella samarbetet mellan länder mot människohandel. Statistiskt sett så sker
människohandel främst genom sjöfart.
Med detta i åtanke föreslår Republiken Grekland en satsning på en starkare kustbevakning med
starkare kontroll vid kustlinjen så att man begränsar möjligheten av transport för människohandel
genom ett internationellt samarbete. För att detta ska gå att genomföra krävs det att länder med
långa kuster och mycket sjöfart samarbetar.
Idag finns det cirka 20 000 prostituerade i Grekland, varav endast 1 000 beräknas vara av grekiskt
ursprung. Grekland har i nuläget inte tillräckligt med resurser för att hjälpa alla utsatta men hoppas
på att ett internationellt samarbeta ska bidra till en större möjlighet att hjälpa alla utsatta.
Republiken Grekland fastslår att för att kunna stoppa människohandel krävs det att alla länder är
villiga att samarbeta för att få bukt på detta globala problem. Grekland konstaterar att det inte går
att stoppa människohandeln utan resurser och utan stöd från andra länder eftersom det är ett
internationellt problem som alla länder bör sträva efter att stoppa.

Utskott: UNODC
Land: Republiken Polen
Delegat : Genc Persson

Sexhandel där fattiga kvinnor tvingas in i prostitution. Även pojkar drabbas av detta, om ej i samma
omfattning. Problemet är globalt och är lika stort i den rika och fattiga världen.
Polen har en historia av sexhandel, där unga fattiga flickor ofta har blivit och blir, tagna från
landsbygden både på fri vilja och tvång. Dessa flickor tas sedan till Västeuropa för att arbeta som
prostituerade och eskortflickor. För att lösa dessa problem måste Europa stå enat och jobba
tillsammans.
Polen är djupt oroade över handeln av människor som sker i dessa demokratiska, fria och rika länder
i Europa som ska stå som praktexempel för världens utvecklingsländer. Vi visar en hemsk bild av våra
länder för omvärlden när människohandel sker.

Det som är mest oroande är att flickor under tvång tvingas till att ha sex med främlingar. Ofta är
dessa flickor minderåriga, köparna är oftast vita, gifta och rika medelåldersmän. När en minderårig
har sex med en person som är äldre än 18 så är det ett brott. I alla länder i Europa. Detta måste
stoppas.
När flickorna är under hallickarnas kontroll blir de behandlade som djur, de behandlas inte med
respekt. Ofta leder detta till mentala problem hos dessa flickor som kan komma att drabba deras
avkomma om de får någon. Där finns ännu ett problem, att flickorna kan bli gravida och då gör de
oftast abort eller blir tvingade till det och det tycker vi som ett katolskt folk som sätter tradition högt
är fel.
Polen jobbar hårt för att stoppa trafficking i Polen där de flesta prostituerade är utlänningar, Polen
jobbar även för Polska medborgare som är prostituerade i andra länder.
Polen har sociala program för tvångsprostituerade där de får ekonomisk och laglig hjälp för att
komma ur deras problem. Polen söker gärna hjälp och samarbete från övriga Europeiska länder samt
Ukraina, Vitryssland och Ryssland för att motverka och lösa problemen.

Utskott: UNODC
Land: Spanien
Delegat: Sandra Lövgren
Republiken Spanien ställer sig allvarligt kring frågan om trafficking. Spanien är djupt medvetna om att
de är ett av de länder i Europa som har hög procenthalt av traffickingoffer. Spaniens regering har
tidigare lagt fram planer gällande bekämpning av människohandel, men med beklagande efter
genomförd undersökning har ingen större åtgärd skett. FN och EU har varit stödjande organisationer
inom detta ansvarsområde, men med tanke på att handeln är svår att kontrollera kan det leda till att
problematik uppstår. EU har fattat beslut om straffrättsliga påföljder, brottsofferstöd och
förebyggande åtgärder. 2012 började EU försöka införskaffa en ny lag vad gällande åtgärder för att
bekämpa människohandeln. Spanien anser att det är hela samhällets ansvar att bekämpa trafficking
och hoppas det kommer minska inom en snar framtid, men att bli av med det helt kommer ta tid.
Republiken Spanien anser att det nuvarande läget i Spanien är ohållbart, och vill därför stärka offrens
ställning och uppmuntrar till att främst värna om levnadsvillkoren i landet. Spanien uppmanar till mer
stöd från länder med liknande komplexa problem. Lösningar som bättre kommunikation länder
emellan kan öka kontrollen på vad som sker över landsgränserna då offren ofta skickas mellan olika
länder. Tillsammans kan vi förhoppningsvis attackera den svåra situationen på ett mycket bättre sätt.
Spanien har kommit fram till att fattigdom och brist på utbildning kan vara de grundläggande
orsakerna till trafficking. Därför är den ekonomiska krisen som råder i Spanien viktig att hitta åtgärd
på och Spanien är väldigt tacksamma för minsta lilla bidrag. Spanien kommer även se till så
ungdomar går klart skolan för en bättre utbilning. Införskaffning av hårdare straff för trafficking kan
förhoppningsvis också avskräcka många.
Republiken Spanien ser fram emot ett samarbete som gynnar alla drabbade parter. Spanien har
sedan hopp om att kunna hjälpa offren att återvända till sina hemländer.

Utskott: UNODC- Trafficking
Land: Sydkorea
Delegat/delegater: Jon Björklund

Republiken Sydkorea anser att det globala problemet angående människohandel är ett
ytterst allvarligt problem.
Republiken Sydkorea ser två stycken stora orsaker till problemet med människohandel. Den
primära orsaken är fattigdomen i världen. Människohandel förekommer mycket i de delar av
världen där ekonomin är låg och levnadsvillkoren är sämre.
Den andra orsaken som republiken Sydkorea anser som huvudaktör till problemet om
människohandel är gränsbevakning mellan länder. En utökning av bevakningen kan leda till
en minsking av människohandel.
För att minska människohandel i världen anser republiken Sydkorea att det är relevant att
hitta eventuella lösningar till problem som bidrar till människohandel. Ett samarbete mellan
medlemmarna i FN, där de ingår ett avtal på ekonomiska bidrag och andra hjälppaket till
behövande länder är republiken Sydkoreas förslag på en lösning. Med dessa bidrag kan
länder förbättra gränsbevakningar och även ge möjligheter till fler jobb.
Med ekonomiska bidrag, förbättring av gränsbevakning mellan länder och fler jobb till
arbetslösa människor tror republiken Sydkorea på en ljusare framtid och en minskning av
människohandel.

Utskott: UNODC
Delegation: Turkiet
Delegat: Amanda Bergh
Människohandel är olagligt frihetsberövande av människor för att utnyttja dem till
tvångsarbete. På grund av sitt unika geografiska läge är republiken Turkiet en populär
destination för de som fallit offer för människohandel. Offer för människohandel är främst
från de gamla sovjetiska republikerna. Även om människohandel i första hand utgår från
sexuellt utnyttjande tar republiken Turkiet i sin kamp mot människohandel hänsyn till
faktoren att både kvinnor, män och barn kan utsättas och vara föremål för olika versioner av
människohandel.
Republiken Turkiet erbjuder skydd åt de som fallit offer för människohandel. Republiken
Turkiet anser att internationella samarbeten är nödvändiga för att åtgärda problemet med
människohandel. Republiken Turkiet deltar i och stödjer den verksamhet som genomförs av
FN, OSSE, Nato, EU och Europarådet när det gäller kampen mot människohandel.
Gemensamma uppdrag genomförs inom ramen för samarbetet mellan ursprungsländerna och
inrikesdepartementet för att bekämpa människohandel. Även den turkiska regeringen har ökat
sina förebyggande insatser och arbetar för att eliminera människohandel.

Utskott: Trafficking - UNODC
Land: Republiken Tyskland
Delegat: Karl Zettervall

Republiken Tyskland ser allvarligt på den ökande människohandel som råder både nationellt och
internationellt. Tyskland fördömer all form av trafficking då denna form av brottslighet kränker FN:s
bestämmelser om mänskliga rättigheter. Idag är tyvärr trafficking ett väldigt vanligt förekommande
fenomen och enligt statistik uppgår antalet offer för trafficking till över 30 miljoner. En stigande siffra av
kvinnor, män och barn som dagligen används som handelsvaror både nationellt och internationellt är
enligt Republiken Tyskland oacceptabelt. Republiken Tyskland anser att åtgärder mot trafficking bör
iscensättas omgående.
Republiken Tyskland hävdar att ett samarbete mellan ursprungs, transits och destinations länderna är
nödvändigt, men även regionala och internationella organisationer är viktiga för att få bukt på trafficking
runt om i världen. Genom att stifta allmänna lagar mot trafficking anser Republiken Tyskland inte vara
effektivt nog utan istället anpassa lagstiftningen efter varje lands unika situation. Trafficking skall enligt
Tysklands agenda hanteras specifikt från nation till nation, samtidigt som ett övergripande samarbete
mellan länderna pågår.
Människohandel hör ihop med fattigdom, Republiken Tyskland anser riskgruppen för trafficking kommer
att öka om u-länder inte får ekonomiskt bistånd. Republiken Tyskland kan bidra ekonomiskt för att
bedriva en fortsatt utveckling i utsatta regioner. En av dem bidragande faktorerna till att
människohandel ökar är bristen på kunskap hos gränsvakterna samt militära myndigheter runt om i
världen. Genom att utbilda och informera hur man handskas och känner igen traffickingoffer kan antalet
offer reduceras, anser Republiken Tyskland.
Republiken Tyskland anser att trafficking är ett växande problem men går att bekämpas med rätt
metoder. Genom ett ökat FN-bistånd till nationer vars trafficking problem standardiserats och brett ut
sig mest. FN-biståndet ska gå till förbättrad utbildning och ökad beredskap inom polisen. Genom ökat
ekonomisk bistånd till u-länder kan vidare satsningar på utbildning sättas i verk. Resultatet blir
förhoppningsvis mindre fattigdom och därav reducerad trafficking. Tyskland strävar efter att
bestämmelserna mot människohandeln inskrivna i Palermoprotokollet ska eftersträvas. Detta för att
undvika feltolkningar då området är relativt brett och för att komma fram till en gemensam definition.
Republiken Tyskland vädjar för en bättre värld utan trafficking, tillsammans går det att bekämpa denna
fruktansvärda form av organiserad brottslighet.

Utskott: UNODC - Trafficking
Delegation: Bolivarianska Republiken Venezuela
Delegat: Jacob Lindström
Venezuela ställer sig emot trafficking och anser att det är ett mycket allvarligt brott. Problemet är
mycket stort både globalt och inom landet. Slaveri och människohandel är ett grovt brott mot de
mänskliga rättigheterna och det är också den tredje största organiserade brottsligheten i världen.
Därmed måste trafficking motarbetas och lösningar är nödvändigt. Venezuela anser att de
grundläggande faktorerna är fattigdom och brist på kunskap om ämnet. Denna inhumana bransch
har motarbetats under historiens gång men nya åtgärder måste uppkomma och tillämpas.
Venezuela strävar efter en värld utan trafficking då Venezuela är ett hårt drabbat land av just detta.
Allt fler lagar mot trafficking har blivit stiftade i Venezuela i syfte för att förhindra all sorts slaveri och
människohandel. Grundlagar och åtgärder mot våld mot kvinnor har också stiftats då kvinnor är den
mest utsatta gruppen i Venezuela när det kommer till trafficking. Venezuela stödjer också olika
organisationer som arbetar mot problemet. Det finns två stora nationella handlingsplaner, i
Venezuela, som arbetar mot problemet. En om förbyggande av kvinnomisshandel och en om
jämställdhet. Venezuela anser att dessa två planer kan vara bakomliggande faktorer till en minskning
av trafficking i Venezuela samt lagarna. Genom ekonomiska möjligheter, bättre utbildning, vård till
offer samt avse resurser till olika program mot trafficking ska trafficking motarbetas.
Venezuela arbetar internationellt och sammarbetar med andra FN medlemar för att förebygga och
kämpa mot trafficking. Venezuela strävar efter att kartlägga problemet runt om i världen genom en
global plan och tillsammans hitta åtgärder. Rikare länder ska ta ansvar genom bland annat skicka
bidrag samt ska länder ta upp kampen mot kriminella nätverk. Genom resurser och utbildning vill
Venezuela minska trafficking samt öka säkerheten och förbättra situationen för många runt om i
världen.

Utskott: UNODC
Delegation: Folkrepubliken Kina
Delegat: Viktoria Höjgård Hansen
Folkrepubliken Kina är djupt oroade över den trafficking som pågår världen över och anser att
det är ett allvarligt problem som bör få en lösning. Trafficking pågår i de flesta länder och är
något som ständigt påverkar oss.
Folkrepubliken Kina eftersträvar ett samhälle där trafficking inte förekommer och följer idag
bl.a. FN:s 2000 UN TIP Protocol som är ett tilläggsprotokoll till konventionen om
Transnational Organised Crime. Folkrepubliken Kina har även en nationell handlingsplan för
att bl.a. motverka trafficking och gör detta bl.a. genom att upprätta antitraffickingorganisationer och härbärgen för utsatta som är placerade runt om i Folkrepubliken
Kina.
Folkrepubliken Kina anser att andra länder inom FN även borde instifta en nationell
handlingsplan där länderna bl.a. upprättar härbärgen för att medlemsländer på bästa sätt kan
bekämpa trafficking.
Folkrepubliken Kina anser att grunden till trafficking är fattigdom och har arbetat med
fattigdomsbekämpning under lång tid, eftersom det är ett problem som Folkrepubliken Kina
anser bör åtgärdas. Folkrepubliken Kina eftersträver fortsatt ekonomisk utveckling och
uppmanar FN:s medlemsländer till att göra detsamma.
Med önskan om en lösning på problemet föreslår Folkrepubliken Kina en effektivare
gränsbevakning. Detta är något som FN:s medlemsländer bör diskutera, för att komma fram
till en lösning.

