Utskott: UNSC
Land: Azerbajdzjan
Delegater: Lovisa Feikes de Groot
Republiken Azerbajdzjan är djupt oroade över det upptrappade våldet och den
försämrade humanitära och sociala situationen i Syrien. Under perioden från början av
krisen till nu har incidenter utvecklas till mer brutala sammandrabbningar så som de
ökade militära resurserna och det ökade våldet och angreppen mot civila. Det har gett
resultatet att tusentals civila bragts om livet och de döda ökar kontinuerligt.
Det är viktigt att alla missbruk och brott mot mänskliga rättigheter ses över så att
förövarna kan straffas för sina brott. Republiken Azerbajdzjan vädjar till alla parter att
omedelbart upphöra med våldshandlingar och genomföra sina åtagande enligt
internationell rätt och resolutioner från säkerhetsrådet. Eftersom problemet med de stora
flyktingantalen vill vi lovorda Syriens grannländer som mottagit flyktingarna och vi anser
även att dessa länder måste få lämpligt stöd för att kunna ta itu med de politiska,
säkerhetsmässiga och humanitära problemen de kan komma att utsättas för. Det bör
noga övervägas spridningen av den syriska krisen.
Republiken Azerbajdzjan uppskattar ansträngningar som gjorts utav humanitära
organisationer och hjälporganisationer på plats. Republiken Azerbajdzjan anser att det är
viktigt att FN fortsätter ett fredligt medlingsarbete och att underhålla FN närvaro på
fältet. Republiken Azerbajdzjan anser även att det är viktigt att säkerhetsrådet reagerar
och sätter stopp för olagliga metoder och strategier och se till att internationell rätt och
att mänskliga rättigheter respekteras. Allt för att förhindra att fler framtida konflikter ska
inträffa.

Utskott: UNSC
Land: Colombia
Delegater: Emelie Lannebro Bergman

Den colombianska delegationen beklagar den rådande situationen i Syrien. Colombia vill
se att situationen får ett slut och önskar att lösa konflikten med hjälp av fredliga och
demokratiska medel.
Colombia känner med Syrien och har länge själv plågats av inbördes stridigheter, därför
anser Colombia att det är av största vikt som konflikten får ett slut. Colombia tror att en
gensamsträvan från alla parter måste till för en hållbarlösning. Den colombianska
delegationen uppmanar även därför resten av omvärlden att stå enade och blicka framåt.
Colombia uppmanar och kräver Al Assads avgång. Vi fördömer den syrianska regimens
användning av våld och brott mot de mänskliga rättigheterna. Colombia ser positivt på
den resolution som tidigare utformats i säkerhetsrådet med ställer sig avvaktande till en
upptrappning av det beväpnade våldet.

Colombia ser hoppfullt på en ljusare framtid för Syrien och att konflikten snarast får ett
slut. Precis som Colombia har Syrien en lång väg framför sig men med gemensam stävan
finns det optimistiska framtidsutsikter. Här är några av de mål Colombia värderar högt.
Kortsiktiga mål:
•
•
•
•

En fredlig opartisk politisk process
Implementerade av vapenembargo
Värnade om de mänskliga rättigheterna och en planläggning som ser att dem följs
Humanitär hjälp från internationella organisationer ska få komma in i landet

Långsiktiga mål:
•
•
•
•

Demokratiska och fria val
Ökad sysselsättning och förbättrad ekonomi
Återfå handelsavtal och förbättra de internationella relationerna och stärka landets
avseende och rykte i världen
Öka förtroendet för myndigheter och centralmakten i landet

Utskott: Säkerhetsrådet UNSC
Land: Republiken Frankrike
Delegat: Charlotta Kroksson
Republiken Frankrike ser väldigt allvarligt på syrienkonflikten och vill som en permanent
medlem i FNs säkerhetsråd uppmana alla de övriga medlemmarna att på fredligaste mån
se vad som är det bästa för Syriens alla invånare.
Republiken Frankrike anser att regimen i Syrien begår brott mot mänskligheten, detta
gentemot sitt eget folk enligt FNs konvention för mänskliga rättigheter. Detta är något
som vi betraktar oerhört kritiskt och vi anser att den bästa utgången i nuläget är ett
regimskifte som leder till att det syriska folket får makten.
Vi vill förhindra att bli delaktiga i en attack mot Al Assads regim, men om det är det
enda nödvändiga för befolkningen är vi redo att hjälpa till med utrustning som flygplan
och fartyg.
Republiken Frankrikes mål är att tillsammans med EU som grund hjälpa de syriska
medborgarna till ett bättre välfärdssamhälle där demokratin får stå i centrum.
Republiken Frankrike känner stor medkänsla och sympati för de syriska invånarna och
anser att det som kan förbättra situationen är ett krav på att Al Assads avgår

Utskott: UNSC(Säkerhetsrådet)
UrLand: Guatemala

Delegat: Philip Coroiu
Republiken Guatemala anser att man i Syrien har brutit mot flera lagar bl.a. mänskliga lagar.
Republiken Guatemala anser därför att konflikten har gått för långt och är på väg att bli för svår
att kontrollera. Först och främst måste man få ett stopp på våldet som pågår i Syrien i dagsläget
genom aktivt ingripande. Detta tycker vi skall ske genom fredliga sanktioner såsom USA redan
har påbörjat d.v.s. ekonomiska sanktioner. Ifall detta inte skulle räcka till för att få stopp på
våldet skulle vi stödja militära sanktioner.
Republiken Guatemala skulle inte kunna bidra med varken ekonomiska eller militära sanktioner
p.g.a. bristande ekonomi däremot stödjer vi USAs och andra eventuella organisationers
ekonomiska och möjligtvis framtida militära sanktioner fullt ut.
Gällande FN:s ingripande tycker Republiken Guatemala att kraven på Syriens regering har varit
svaga och uppmuntrar därför FN att ta en mer aktiv insats i konflikten. Republiken Guatemala
tycker även här, förutom uppmaning att våldet skall upphöra, att ekonomiska sanktioner är det
sättet man ska gå tillväga. Upphör inte civilmord skall man ta till med militära sanktioner.

Utskott: UNSE
Land: Folkrepubliken Kina
Delegat: Vera Milenkovic

Folkrepubliken Kina är medvetna och oroade över den rådande situationen i Syrien.
Folkrepubliken Kina fördömer det pågående våldet mellan regimen och oppositionen och
folkrepubliken Kina uppmuntrar om en konfliktlösning, som på det mest effektiva sätt återställer
landets stabilitet och ett återgående till en normal social ordning.
Dock stödjer folkrepubliken Kina ej FN:s resolution om att sända in FN-styrkor. Det är av
folkrepubliken Kinas åsikt att det inte är i sin ordning att ingripa i andra länders inrikespolitik.
Därför är Folkrepubliken Kina inte beredd att rösta igenom resolutionen i Säkerhetsrådet.
Folkrepubliken Kina stödjer och uppmuntrar att Syrien löser konflikten internt. Folkrepubliken
Kina anser att den bästa lösningen är för Syrien att ta sig ut ur den rådande situationen på egen
hand. Det är folkrepubliken Kinas åsikt att sanktioner mot Syrien inte löser problem och är
därför inte en nödvändig åtgärd.
Vi råder det internationella samfundet till att respektera Syriens suveränitet och anser inte att ett
forcerat regeringsskifte från FN:s sida är i sin ordning.
Folkrepubliken Kina är hoppfulla om att konflikten kommer att lösas på fredligt sätt och att
Syrien inom snar framtid kan följa folkrepublikens Kinas fotspår och bli ett demokratiskt och
välmående land.

Utskott: UNSC
Land: Pakistan

Delegat: Lina Holmbeck
Som stolt medlem i säkerhetsrådet vill Islamistiska republiken Pakistan upprätthålla
internationell fred och säkerhet. Vi beklagar djupt den problematik som den syriska
befolkningen genomgår och vill i högsta grad se ett slut på deras besvär.
Pakistan är oroliga över den uppblossade situationen i Syrien och förespråkar en fredlig
lösning som varken innebär ingripande, inblandning eller användning av våld. Med stark
tro på principerna om territoriell integritet och respekt för den nationella suveräniteten
åberopar vi det internationella samfundet att visa hänsyn till Syriens självständighet. Vi
fördömer starkt ingripande av utländska styrkor i landet.
Efter vidare övervägande stödjer Pakistan den syriska regeringen och konstaterar att ett
militärt ingripande kommer förvärra den redan ostadiga situationen. Vi finner regimens
förslag om att försöka stoppa inbördeskriget mellan den syriska militärstyrkan och
motståndsarmén som väldigt angelägen och förlitar oss därför på att situationen snart
kommer lugnas ner. Ett måste för att lyckas stabilisera läget är dock att en del
förändringar sker i Syriens politik.
Islamistiska republiken Pakistan är djupt övertygade om att den syriska krisen endast kan
lösas genom allvarliga och omfattande diskussioner mellan regeringen och
oppositionsgrupperna. Vi betonar på nytt att utländska styrkor bör respektera Syriens
självständighet. Med strävan efter en hållbar lösning på denna växande humanitära kris
förespråkar vi förhandlingar före våld.

Utskott: Säkerhetsrådet om Syrien(UNSC)
Land: Republiken Portugal
Delegat/Delegater: Michael Tägil
Republiken Portugal är ytterst bekymrad över den infekterade situationen i Syrien.
Situationen kan utlösa en dominoeffekt och det kan bli oberäkneliga följder i hela
regionen av detta. Aktörer som t.ex. Turkiet, Iran och Israel kan komma att känna sig
tvungna eller hotade av situationen och ingripa i konflikten.

Det internationella samfundet kan inte bara sitta och bevittna det blodiga inbördeskriget
som kräver tusentals människors liv. Vi kan heller inte lämna konflikten att eskalera till
ett regionalt krig och måste därför agera omedelbart.
Republiken Portugal anser att det är FN:s ansvar att se till att kriget inte sprider sig
utanför Syriens gränser. På det sättet minimeras risken att grannländerna blir tvungna att
ingripa i det blodiga kriget. FN måste omedelbart förse de grannländer som tagit emot
tusentals emigranter, med all nödvändig utrustning och personal, men även att bemöta
behovet från alla människor i krissituationen. Dessutom anser republiken Portugal att
FN bestämmer och borde införa ett flygförbud, från och till Syrien, så att regimen blir
mer isolerad och kan inte bomba sin egen befolkning. Genom att införa flygförbud
förhindrar det chanser för andra länder som t.ex. Ryssland att försörja dem med vapen.
Republiken Portugal strävar efter ett initiativ från FN:s sida att samla alla de inblandade
och uppmuntra parterna till förhandlingar för att nå överenskommelser för Syriens
framtid. Framförallt att skapa fred och ge ökat skydd till minoriteterna i landet. Vi ser
främst att FN lever upp till sin roll som den främsta aktören i att upprätthålla
internationell fred och säkerhet och att samarbeta för att lösa internationella problem
och samordna relationer mellan nationer.
Republiken Portugal är beredd att stödja en sådan resolution med att bidra med
humanitär hjälp och observatörer.

Utskott: United Nations Security Council
Land: Ryska Federationen
Delegater: Marcus Syk, Anna Holmqvist, Kai Henrysson och Mattias Rubenson
Ryska Federationen ser med oro på den rådande situationen i Syrien. Våldet i landet bör
upphöra snarast möjligt och mänskliga rättigheter måste respekteras av samtliga sidor.
Stabilitet bör återupprättas genom att båda sidor lägger ner sina vapen och att dialog
öppnas för att nå en överenskommelse. Det är ytterst sorgligt att visa länder motverkar
ett sådant scenario genom att stödja rebellorganisationer, vilket har lett till ett
förvärrande av situationen som orsakat än mer lidande för det syriska folket.
Ryska Federationen är en förespråkare av självständiga staters rätt att styra sina egna, inre
angelägenheter. Således kommer man från rysk sida inte acceptera några kränkningar av
den syriska statens suveränitet. Ryska Federationen motsätter sig även sanktioner då
detta inte är en effektiv metod för att återföra landet till tidigare stabila inrikespolitiska
situation utan främst orsakar varubrist och andra former av lidande för det syriska folket.
Efter grundligt granskande av situationen har den Ryska Federationen kommit fram till
att konflikten underblåses av vissa internationella aktörer som, trots att de påstår sig
verka för en lösning, egentligen motverkar en internationell överenskommelse genom att
försöka tvinga fram ett regeringsskifte istället för att försöka komma fram till en
gemensam lösning med andra inflytelserika makter.

Ryska Federationen oroas över att om man inte förmår lösa konflikten inom en snar
framtid riskerar man att våldet sprids till övriga delar av regionen. En intervention kan
dock inte förhindra detta utan riskerar snarare att bidra till spridningen, vilket världen
redan har fått erfara, senast i samband med interventionen i Libyen. Syrien befinner sig i
nuläget i ett ytterst känsligt läge då all form av direkt inverkan kan få förödande
konsekvenser. För att nå en hållbar lösning snarast möjligt är det nödvändigt att
rebellerna tar avstånd från de extremister som medverkar i upproret.
Således vill den Ryska Federationen se en lösning som innebär att mänskliga rättigheter
respekteras och att våldet upphör, utan att Syriens suveränitet inskränks. Denna lösning
bör istället bygga på dialog och överenskommelser mellan regeringen och andra viktiga
aktörer i konflikten.

Utskott: UNSC (Säkerhetsrådet)
Land: Storbritannien
Delegat: Petter Afzelius
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ser mycket allvarligt på situationen i

Syrien och önskar komma till en lösning på konflikten så att fler oskyldiga människor
inte kommer till skada.
Läget som det är nu under Baathpartiets och al Assads ledning är ohållbar och
Storbritannien kräver en omedelbar avgång av regimen. Vi är säkra på att de redan
fruktansvärda förutsättningarna för befolkningen bara kommer bli värre. Därför vädjar vi
till de syriska auktoriteterna att gå med på en fredlig lösning och fram till dess respektera
sitt folks rätt till fredliga protester för att inte fler människor skall komma till skada.
Vi hoppas att vi kan få alla utomstående nationer att arbeta tillsammans för att få ett slut
på blodutgjutningen och inte bara till nationerna i säkerhetsrådet. Vi hoppas att vi,
Ryssland, Kina och Förenta Staterna kan glömma våra olikheter och komma överrens
över steg i rätt riktning mot en politisk lösning vilket Syrien verkligen behöver.
Storbritannien vill även ge ökat skydd till den lidande befolkningen i området och vi
skänker pengar för att se till att de utsatta ska få mat och tak över huvudet.
Storbritannien hoppas nu att vi tillsammans kan komma fram till en fredlig lösning och
det ju snabbare desto bättre. Vi anser att detta är det enda rätta och strävar efter att i
framtiden skapa ett enat, robust och demokratiskt styre i landet.

Utskott: UNSC (Säkerhetsrådet)
Land: Republiken Sydafrika
Delegat: Matilda Winberg

Republiken Sydafrika ser med oro på den rådande konflikten i Syrien, och anser att
konflikten är problematisk.
Republiken Sydafrika anser att konflikten bör lösas utan militärt ingripande från yttre
parter, då en fredlig lösning är att sträva efter. Vidare anser Republiken Sydafrika att en
lösning till konflikten ligger i medling och öppnandet utav en avväpnad, fredlig dialog
mellan partnerna.
För att en sådan dialog skall kunna föras anser Republiken Sydafrika att ett scenario, i
vilken alla inblandade parter lägger ner sina vapen, är ett krav för att på ett fredligt vis
lösa den rådande konflikten.
Republiken Sydafrika anser att en fredlig, avväpnad lösning kommer att vara fördelaktig
för alla påverkade utav konflikten. För en hållbar lösning på konflikten anser Republiken
Sydafrika att det finns två ledstjärnor i frågan:
•
•

Upprättandet av en jämn balans mellan parterna.
Inledandet av en väg mot demokrati.

Utskott: UNSC
Land: Förbundsrepubliken Tyskland
Delegat: Sofie Hensfelt
Förbundsrepubliken Tyskland anser att situationen i Syrien är högst allvarlig, och
omedelbara åtgärder måste vidtas för att våldet och dödandet av oskyldiga civila skall
upphöra.
FN måste jobba tillsammans och vara fortsatt engagerat för att få ett slut på lidandet,
och Tyskland hoppas på en resolution som även Kina och den Ryska federationen
kommer att rösta för.
Det finns allt för många flyktingar I Syrien och de närliggande länderna. Förhållandena
för dessa flyktingar är under all kritik och därför kommer Tyskland att ge fortsatt stöd till
dem genom humanitära insatser. Tyskland uppmanar andra länder att göra det samma.
Förbundsrepubliken Tyskland är villig att ta emot flyktingar från Syrien, men då måste
även andra länder vara villiga att göra detsamma.
Tyskland vill jobba hårt för att våldet i Syrien skall upphöra. Vidare anser
Förbundsrepubliken Tyskland att en förhandling mellan de olika parterna är nödvändig
för att få stopp på våldet och konflikterna.
De tortyrcentraler som byggts upp måste omedelbart demoleras, eftersom de förvärrar
konflikten samtidigt som de bryter mot de mänskliga rättigheterna.
Al-Assads avgång är en nödvändig åtgärd för att kunna lösa konflikten. Om Al-Assad
fortsätter att styra Syrien kommer våldet och upproren med största sannolikhet att

eskalera tills situationen blir olöslig. Istället föreslår Tyskland att det bildas en
samlingsregering.
Tyskland vill uttrycka sitt stöd för det svåra jobb som Lakhdar Brahimi utför, och hoppas
komma fram till en lösning tillsammans med FN:s säkerhetsråd.
Utskott: Säkerhetsrådet
Land: Amerikas Förenta Stater
Delegat: Magnus Mallander
Amerikas Förenta Stater angående situationen i Syrien
USA ser med förfäran på det desperata läget i Syrien. Det urskillningslösa våld som den syriska
regimen bedriver mot den syriska befolkningen är ett hot mot freden och stabiliteten i
Mellanöstern, och framför allt ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheter Syrien i och med
sitt undertecknande av Genèvekonventionerna har lovat att respektera. Den syriska regimen i
allmänhet, och Bashar Al-Assad i synnerhet, har i och med sitt aktiva och aggressiva
ställningstagande mot den folkliga opinionen och en fredlig lösning mist all politisk legitimitet.
Av dessa skäl måste en lösning på konflikten i Syrien under alla omständigheter ha sin
utgångspunkt i det syriska folkets vilja och med dess välmående i åtanke. Då den konsekvent
motsatt sig och brutit mot alla fredliga överenskommelser är den syriska regimen av naturen
tvungen att bytas ut för att en stabil och långvarig fred i regionen ska kunna uppnås. De
monstruösa övergrepp på civilbefolkningen som sanktionerats av den syriska regimen, och idag
möjliggörs av länder som motsätter sig fred och demokrati i regionen, måste upphöra med
omedelbar verkan. Amerikas Förenta Stater uppmanar följaktligen å det starkaste den syriska
regimen och president Bashar Al-Assad att överlämna makten till Syriens nationella koalition för
oppositionen och revolutionära styrkor, som är att betrakta som den i nuläget enda legitima
representanten för det syriska folket. Denna maktövergång måste föregås av ett eldupphör, till
vilket den syriska regimen i egenskap av främsta våldsverkare måste ta initiativet. USA uppmanar
även vapenförande oppositionella att fortsätta verka för fred och försoning under den nationella
koalitionens ledning, och när hotbilden mot dem minskat, även nedlägga sina vapen.
Världens länder har ett stort ansvar i att underlätta och bidra till arbetet med att skapa en
fredlig situation i Syrien. Ett eldupphör, med därpå följande regimskifte och
demokratiseringsprocess, är den enda rimliga vägen mot en fredlig samvaro för Syriens folk. Att
passivt se på medan Syrien kastas ner i en våldsspiral som endast föder misstro, hopplöshet och
potentiellt förödande sekterism är inte längre ett alternativ. Alla länder som motsätter sig de
försök som syftar till konfliktens omedelbara upphörande kommer att uppfattas som aktiva
motståndare till fred och stabilitet i Mellanöstern. Den amerikanska delegationen kommer arbeta
outtröttligt för att skapa konsensus och genomdriva en resolution som syftar till att sätta
ytterligare press på den syriska regimen och inom en rimlig tidsrymd få ett slut på stridigheterna
som redan nu sliter sönder Syrien inifrån. Amerikas Förenta Stater välkomnar alla länder, oavsett
politisk färg eller trostillhörighet, som vill arbeta gemensamt för att skapa fred i Syrien, och skapa
en framtid för dess hårt ansatta befolkning. I nuvarande situation går vägen mot fred genom ett
starkt, enigt och i sin ambition att få stopp på stridigheterna otvetydigt säkerhetsråd.

