Utskott: SPECPOL1
Land: Amerikas Förenta Stater
Delegat: Hjalmar Lindström
Amerikas Förenta Stater vill uttrycka sin djupaste oro över situationen i Södra Kordofan som
lett till 650.000 oskyldiga människors lidande. En oro gror även över att konflikten ska
utvecklas till ett fullskaligt krig. Vi vill se ett slut på den långdragna konflikten och är beredda
att assistera Sydsudan både humanitärt och om situationen kräver det även militärt.
Amerikas Förenta Stater fördömer Sudans agerande i Södra Kordofan och kommer att behålla
landet på listan över länder som stödjer terrorism, då vi anser att Sudan gång efter annan
brutit mot de mänskliga rättigheterna. Vid det eventuella scenariot att övergripande
förändringar i attityd och handling hos Sudans ledning blir märkbar kan detta komma att
ändras. Ett förslag till ett första steg i förändringens riktning vore ett tillbakadragande av
Sudanesiska trupper i Abyei.
Vi är djupt stolta över den betydande roll vi haft under fredsförhandlingarna mellan Sudan
och Sydsudan, och vi ämnar fortsätta på den inslagna vägen.
Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och
tillsammans lösa denna blodiga konflikt.
Utskott: SPECPOL1
Land: Folkrepubliken Bangladesh
Delegat: Marcus Thornberg
Republiken Bangladesh ser en mycket allvarlig utveckling i Södra Kordofan. Bangladesh tycker
att flyktingfrågan är särskilt viktig i den situation som råder i området. Sedan 2011 har
hundratusentals människor tvingats fly området, då det rått allvarliga omständigheter. Vi
Bangladesh har själva haft ett stort antal flyktingar inom Bangladesh då det har förekommit
monsuner som varit kraftigare än normalt. Deltat har svämmat över och hundratusentals, rent
utav miljontals människor har fått fly sina hem, och hamnat i flyktingläger med hemska
förhållanden. Inget rent dricksvatten, sjukdomar som sprider sig snabbare än vinden. För att
klara av situationen med alla flyktingar, fick vi massiv hjälp från FN och andra länder. Den
hjälpen måste Södra Kordofan också få.
Den hjälp som vi tillsammans kan ge människorna i Södra Kordofan kan och kommer att vara
skillnaden mellan liv och död i området. Varenda liv är värt att rädda.
Frågan om hur oljan ska distribueras måste få ett tydligt svar inom en väldigt snar framtid.
Människorna i Södra Kordofan kan inte leva så som situationen råder nu. Vi, omvärlden måste
få Sudan och Sydsudan till förhandlingsbordet. Vi måste sätta press på de två parterna att hitta
en lösning, en lösning som båda parter kan acceptera.
Republiken Bangladesh vill nå en lösning som båda parter accepterar och grundas på
internationella lagar. Bangladesh strävar efter en överenskommelse som varken skapar vinnare
eller förlorare och ger ett säkert skydd till befolkningen som bor i området.

Utskott: SPECPOL1
Land: Filippinerna
Delegat: Sebastian Mårtensson
Filippinerna anser att Sudan och Södra Sudan genast skall lösa gränskonflikten så att oljan från
Södra Sudan kan nå ut till marknaden och därmed öka levnadsstandarderna för båda sidornas
befolkning. Filippinerna anser ytterligare att FN ska erbjuda humanitärt hjälp för befolkningen
i de krigsdrabbade zonerna om båda parter går med på det. Ett utomstående neutralt land bör
också agera som medlare för att kunna lösa konflikten. Filippinerna anser också att
demokratiska val i de krigsdrabbade gränsdragningsområdena skall förekomma för att hjälpa
ledarna att ta beslut och för att hindra ytterligare attacker.

Utskott: SPECPOL 1
Land: Republiken Guatemala
Delegat: Philippa Udén
Republiken Guatemala bedömer att spänningarna mellan staterna Sudan och Sydsudan måste
få omedelbara åtgärder. Det är betydande att båda sidor håller sig till det fredsavtal som
undertecknades 2005, detta för att säkerställa att konflikten inte utbryter i krig länderna
emellan. Vi fördömer därför starkt Sudans militära närvaro i Abyei samt deras övergrepp på
den sydsudanesiska befolkningen.
FN måste snarast komma till ett enhetligt beslut för att förhindra vidare övertramp och för att
kunna garantera stabilitet i området. Detta bör ske genom förhandlingar som ser till båda
parternas intressen för att inte leda till vidare konflikter. Vi väl även understryka behovet av
hjälp och bistånd till de drabbade. Vi är djupt oroade av de följder som kan väntas med så
många flyktingar inom landet.
Utskott: SPECPOL 1
Land: Republiken Indien
Delegat: Max Larsson
Republiken Indien är ett land som länge haft starka förbindelser med Sudan. Vilket går enda
tillbaka till när indiska trupper hjälpte till att befria sidan under andra världskriget. Detta är
något republiken Indien vill fortsätta med och främja. Republiken Indien har nära ekonomiska
band och vi utbildar många sudaneser i Indien. Bland annat diplomater.
Indien har också haft sen tidigt skede nära förbindelser med Sydsudan med öppnandet av ett
konsulat 2007 som nu efter självständigheten blivit en ambassad. Indien har hjälpt till och
utbilda sydsudanesiska tjänstemän och hjälper med att börja bygga upp infrastrukturer.
Republiken Indien har erbjudet att bygga sjukhus, yrkesutbildningscenter och ett frö
utveckling och produktionscentra för att gynna den sydsudanesiska uppbyggande av
jordbrukssektorn.

Med tanke på dessa nära och goda förbindelser med båda parter kan Republiken Indien leda
en medling till lösning på denna konflikten som vi började med redan i april i år. Det är en
svår konflikt och länder som har en gemensam historia av inbördeskrig i många år men med
denna nystart som Sydsudans självständighet och den enade kraften bakom målet med oljan så
kan de riktiga problemen lösas. Båda länderna är väldigt beroende av oljan och för dessa
länders ekonomiska fortlevnad så är det viktigt den stabila inkomstkällan fortsätter.
Men det är viktigt att vi tillsammans i världssamfundet med länderna fortsätter att bygga upp
dem speciellt Sydsudan och får dem på rätt köl.
Utskott: SPECPOL 1
Land: Folkrepubliken Kina
Delegat: Emma Ocsko
Folkrepubliken Kina uttrycker sin oro över de allvarliga konsekvenserna av den långvariga
konflikten i Sudan. Vi fördömer dock att situationen i Sudan inte har kommit till någon
lösning ännu. Vi känner fortsatt stöd för den sudanesiska regeringen och vill så gott som det
går lösa konfliken med hjälp av medling mellan rebellerna och regeringen. Kina vill fortsätta
värna om relationen vi har med Sudan.
Folkrepubliken Kina uttrycker sin frustration över att andra länder har diskuterat möjligheten
att skicka trupp till området, då vi inte anser att det är omvärldens ensak att blanda sig i
länders inrikespolitik.
Folkrepubliken Kina känner sorg i vårt stora varma kinesiska hjärta när vi hör att Sudan och
människa får lida. Kina tror att en lösning på konflikten även hade lett till förbättrad
humanitär situation i området. Folkrepubliken Kina uppmuntrar Nord och Syd att välja fred
och avstå från destruktiva handlingar.
Folkrepubliken Kina fördömer dock att det i begåtts brott mot de mänskliga rättigheterna.
Vi uppmanar även samtliga länder till att hålla sig till vapenembargot som har funnits sedan
2005 för att kunna påskynda lösningen i det oroliga området.

Utskott: SPECPOL 1
Land: Republiken Kuba
Delegater: Oda Collberg, Olle Berggren, Oscar Gustafson
Republiken Kuba ser mycket allvarligt på konflikten som under en längre tid ägt rum mellan
Sydsudan och Sudan. Republiken Kuba befarar att ännu ett inbördeskrig kommer att inträffa
och menar att drastiska handlingar måste genomföras omgående. Lösningen på problemet
skall fokusera på befolkningens välmående i första hand och inte styras av imperialistiska
makters egna intressen.
Republiken Kuba anser att den nuvarande situationen i Sydsudan och Sudan är kritisk. Vi
stödjer den regering som finns i Sydsudan och vill hjälpa landet på fötter igen. Den svaga
ekonomin och stora fattigdomen präglar landets befolkning och dess infrastruktur. Republiken
Kuba vill satsa på utveckling – och utbildningsåtgärder för att stabilisera tillståndet i landet.

Republiken Kuba är medveten om konfliktens orsaker och effekter och har under en längre tid
skickat hjälp till Sydsudan. Eftersom Republiken Kuba har goda relationer med både Sydsudan
och Sudan anser vi att vårt land utgör en viktig roll i konfliktlösningen.
Vi vill inrikta oss på att hjälpa Sydsudan på flera olika punkter. Genom att fokusera på
byggandet av bioindustrin, kommer malaria i långa loppet kunna utrotas. Vårt
sjukvårdssystem är väl uppbyggt och vi kan bidra med bistånd i form av både läkare och
medicin. Med våra utbildningsinsatser kan vi utrota analfabetism, detta har vi stor erfarenhet
av sedan revolutionen på Republiken Kuba. En satsning på utbildning har stor betydelse för
landets uppbyggnad och utveckling och kommer endast att leda till välstånd. Republiken
Kuba har inte ekonomiska resurser att skänka pengar till Sydsudan, men vi kan dock bidra
med arbetskraft. Detta kan utföras genom att kubaner kommer till Sydsudan och lär ut sina
kunskaper i syfte att stabilisera samhället och minska fattigdomen. Eftersom så pass stor del av
befolkningen ägnar sig åt jordbruk anser Republiken Kuba att Sydsudan borde satsa mer på
denna sektor. En sådan insats skulle kunna bygga upp och succesivt trygga landets ekonomi
och infrastruktur.
Som sagt, har Republiken Kuba inte resurser till att bidra ekonomiskt. Däremot kan våra
soldater fungera som en viktig fredsbevarande styrka med hjälp av finansiering av FN. Men för
att konflikten mellan Sydsudan och Sudan ska lösas på ett fredligt sätt så krävs ett enat
Säkerhetsråd och en långsiktig plan som gynnar befolkningen i båda länderna.

Utskott: SPECPOL1
Land: Ryska Federationen
Delegat: Kai Henrysson
Ryska Federationen ser med stort allvar på konflikten i Kordofan och är djupt oroade över
den ohållbara situationen i området. Ryska Federationen befarar att en militär intervention
kan ge allvarliga konsekvenser och ser gärna en regional lösning på konflikten. Vi anser också
att delningen av Republiken Sudan inte varit gynnsam för någon av de inblandade parterna.
Republiken Sudan och Ryska Federationen har sedan långt tillbaka samarbetat såväl politiskt
som ekonomiskt. Ryska Federationen understödjer Republiken Sudans territoriella integritet.
Vi tror inte på en fortsatt splittring i landet utan tror på samarbete och integration istället för
uppdelning och gränsdragande. Ryska Federationen ger Republiken Sudan sitt fulla stöd i
konflikten. Vi vill ännu en gång påpeka att Republiken Sudan är en viktig allierad för Ryska
Federationen och vi ser gärna att Republiken Sudan blir ett land med stabilitet och fred.
Ryska Federationen vill emellertid påpeka att Ryska Federationen är ett samarbetsvilligt land
som naturligtvis kommer att medge världssamfundets vilja. Vidare är Ryska Federationen
villigt att följa alla gemensamt beslutade embargon, inklusive vapenembargot från 2005.
Ryska Federationen ser till människorna i både Republiken Sudan och Sydsudan. Vi ser att
ekonomin i Sydsudan är extremt svag och att svält råder i landet. Sydsudans enda stora
tillgång är olja och all oljehandel sker genom Republiken Sudan.
Samtidigt har Republiken Sudan blivit lämnade med all statsskuld samtidigt som Sydsudan
tillskansat sig all olja. Ryska Federationen anser därför att delandet har varit onyttigt för både
Republiken Sudan och Sydsudan. Vi menar alltså att Republiken Sudan har alla rättigheter att
försvara och bibehålla sina territoriella intressesfärer för att ett liknande misstag inte ska
upprepas.

Ryska Federationen vill få ett slut på konflikten i Republiken Sudan och anser att AU bör
agera som medlare i konflikten. Afrika och AU måste börja agera mer självständigt och enat.
Ryska Federationen är redo att stödja AU och alla länder som värnar och vill påskynda en
långvarig fred i området.
Utskott: SPECPOL 1
Land: Storbritannien
Delegat: Dafina Strofci
Storbritannien ser väldigt oroande ut på situationen i Södra Kordofan, då många människor
drabbats allvarligt av konflikterna där. Vi anser att hjälp är ett måste och därför är det viktigt
att se till att ge människorna den hjälp som behövs omedelbart.
Vi vill uppmana de båda parterna av Sudan och Sydsudan att återvända till förhandlingarna,
att enas om en vapenvila och en process för att ta itu med grundorsakerna till dessa konflikter,
och se till att finna gemensam och lönsam lösning.
Storbritannien har ett långsiktigt mål att hjälpa folket i Sudan på vägen mot fred och välstånd.
Vi kommer att fortsätta att arbeta för åtgärder för de allvarliga pågående kränkningarna av de
mänskliga rättigheterna och bristen på tillgång till viktiga humanitära arbete i Darfur.
Utskott: SPECPOL1
Land: Republiken Sudan
Delegater: Fredrik Nyberg och Christoffer Ericsson
Vi i Republiken Sudan ser mycket allvarligt på situationen gällande södra Kordofan, och med
strävan efter en förbättring så vill vi framföra våra förslag på lösningar till problemet. Vi i
Sudan vill även framföra att vi stödjer de punkter som fredsavtalet fastslår, med förslag om att
tillföra fler, reformerande punkter.
Med en önskan om att klargöra den fråga gällande utlandsskulden där vi i Sudan står för
majoriteten utav skulderna för de oljeanläggningar som i dagens läge ligger på sydsudanesiskt
territorium, och som även främst gynnar Sydsudan, så finner vi i Sudan att det är nödvändigt
att involverade länder ska förnya fredsavtalet. Alternativt kan man lägga till ett flertal
nödvändiga punkter till fredsavtalet om ovanstående. Om detta skulle ske så är vi ett steg
närmare en fungerande relation, och det skulle även gynna oljesituationen då vi finner oss
närmare en jämlik finansiering.
Gällande oljesituationen, så vill vi i Republiken Sudan tillföra att detta även är starkt
påverkande angående frågan om södra Kordofan, och bör åtgärdas så snabbt som möjligt. Ett
alternativt sätt att tillämpa en åtgärd, är att på fredliga och diplomatiska vis förhandla om den
mark som de tidigare nämnda oljeanläggningarna befinner sig på. Vi i Republiken Sudan anser
att den gräns som i dagens läge existerar skall förtydligas, och förändras så att
oljeanläggningarna kan fördelas på ett mer jämlikt vis och så att mer mark överlämnas till vårt
land, eftersom tidigare gränsdragning ger Sydsudan 2/3 utav oljefälten som en gång tillhörde
det enade Sudan. Exempelvis så kan gränsförändringen ske vid oljeblock 7 som ligger åt öst
och som nästan gränsar till Etiopien.

Vi i Sudan vill att en fast gräns ska dras och att denna ska dras så långt söderut som möjligt.

Utskott: SPECPOL 1
Land: Republiken Sydafrika
Delegat: Anton Johansson
Sydafrika är djupt orolig över den ostabila situationen som hotar att rubba stabiliteten i
regionen samt riskera att en redan drabbad befolkning drabbas av en än värre humanitär
katastrof.
Sydafrika har tagit en aktiv roll genom främst AU med stöd av FN, för en fredlig lösning
mellan de två suveräna staterna genom medling. En medling resulterats i att båda parterna
godkänt en färdplan för fred framlagt av AU:s säkerhetsråd som bifallits av FNs säkerhetsråds i
resolution 2046.
Sydafrika har även varit medlande i förhandlingar som efterföljt färdplanen där bland annat en
överenskommelse om hur oljan ska fördelas mellan länderna som skrivits på. Detta är ett
positivt steg i rätt riktning, men mycket återstår att göra.
Som lösning på den fortsatt ostabila situationen mellan parterna ser Sydafrika fortsatt
bilaterala förhandlingar mellan Sudan och Syd Sudan i FN och AU regi.
Vad beträffar stridigheterna i de omtvistade områdena anser Sydafrika att båda staterna ska ta
tydligt avstånd och inte stödja rebeller på båda sidor. Samt att både regeringstrupper och
rebellgrupper lägga ner vapen och går till förhandlingsbordet. Sydafrika ser ett eldupphör
nödvändigt för att livsviktig humanitär hjälp ska få möjlighet att nå områdena utan att riskera
att bli beskjutna.
Central för den humanitära situationen i de båda staterna anser Sydafrika vara oljan som är
central för båda länderna om den kommer folket till del.
Sydafrika stödjer även starkt att Abyeis befolkning själva ska få avgöra om de vill tillhöra Sudan
eller Syd Sudan i en folk omrösting och uppmanar Sudan att lyssna på sitt folk och låt de
bestämma sin framtid.
Utskott: SPECPOL1
Land: Republiken Sydsudan
Delegater: Solin Ahmed, Maria Mijatovic
Republiken Sydsudan upplever idag Södra Kordofan som ett område som är präglat av
inbördesstrider där civilbefolkningen inte har inflytande. Republiken Sydsudan har beslutat att
Södra Kordofan har rätt till att bli en egen provins och få ökad självständighet i Sudan. Dock
har Södra Kordofan för enspåriga anledningar för att kunna bli en självständig stat. Resulterar
det i att Södra Kordofan blir en nästan självständig provins kan konflikter förhindras mellan
republiken Sydsudan och grannlandet Sudan.
Republiken Sydsudan önskar att konflikter undviks och att energin läggs på att grunda ett
samhälle som förstörts av det 20-åriga inbördeskriget.

Republiken Sydsudans framtidssyner bygger på att en folkomröstning sker för att avgöra Södra
Kordofans framtida tillhörighet. Vi anser att republiken Sydsudan kommer utvecklas till att bli
ett bättre samhälle och tillsammans med Södra Kordofan bilda en stark makt i Afrika med
goda ekonomiska förutsättningar. Det tack vare våra användbara naturtillgångar.
Republiken Sydsudan vill komma fram till en bra lösning som gynnar såväl oss själva som
internationella samarbetspartners. Vi vädjar om en bättre framtid för alla.
Utskott: SPECPOL 1
Land: Syrien
Delegat: Elin Talevska
Vår stat ser självklart mycket allvarligt och kritiskt på konflikten som existerar mellan Sudan
och Sydsudan.
Vår ställning i denna konflikt ligger på Sudans sida. Vi ser att något måste göras åt oron och
konflikten, men vi ser inte oss själva som en stat som bör gå in och förändra dagslägets
situation. Vi, Syrien anser att varje stat har sin egen åsikt och sin egen vilja. Men när det
handlar om en konflikt mellan två länder, anser vi att det är något man i första hand löser
själva. Därför är detta något som rör Sudan och Sydsudan.
Vi ställer oss alltså bakom Sudan, men vi är inte villiga att gå in med någon styrka. Vår stat
anser och menar att man som stat har rätt att agera själv och komma med egna tankar och
åsikter på det som händer inrikes. Så länge man inte skadar civilbefolkning. Vår stat går i
samma linje som både Ryssland och Kina i denna viktiga fråga.
Vi anser att det inte är korrekt att gå in och militärt hjälpa någon av parterna. Att stå bakom
och stötta är en sak, att skicka in militär styrka, är en annan. USA vill hjälpa Sydsudan, det
stöttar vi inte under några omständigheter. Vi ser positivt på att både Kina och Ryssland lade
in sitt veto under denna punkt.
Att de olika staterna gått in på varandras territorium är fel, men det är något de måste lösa
sinsemellan. Att Sudan inte vill förhandla om någon olja till Sydsudan förrän
gränsdragningsfrågan är överenskommen anser vi som ett väldigt klokt beslut. Deras konflikt
handlar till stor del om oljan. Det är något som de själva får besluta om och därefter lösa.
Vi anser också att civilbefolkningen i både Sudan och Sydsudan inte bör ta någon skada av det
som sker staterna emellan. Att FN går in för att endast hjälpa civilbefolkningen ser vi ingen
problematik i. Men konflikten mellan de två olika staterna ser vi något som de båda parterna
måsta lösa utan hjälp utifrån.
Utskott: SPECPOL 1
Land: Turkiet
Delegat: Anna-Johanna Dahlkvist
Vi i Turkiet samarbetar en hel del med USA och USA är kanske det land utanför Afrika som
har agerat mest i konflikten i Södra Kordofan. Turkiet sitter även med i NATO. Av den
nordsudanesiska befolkningen idag är 97 % anhängare av islam. Invånarna i södra Sudan är
främst kristna, men det finns också en betydande muslimsk minoritet (17 % sunnimuslimer).

Invånarna i Turkiet är främst muslimer, vilket gör att om en konflikt skulle uppstå mellan
Sudan och Sydsudan skulle vi antagligen stötta Sudan.
Tidigare när Omar al Bashir, som är Sudans nuvarande president skulle besöka Turkiet blev
det en het diskussion om han skulle gripas eftersom han är efterlyst för krigsförbrytelser i
Darfur. Turkiet valde dock att stötta Bashir och Turkiet har nu tecknat ett militärt avtal med
Sudan för att utbilda den sudanesiska armen. Al Bashir är dock inte speciellt omtyckt i Södra
Sudan, då han ville ha ett enat Sudan och inte ett delat. Turkiets premiärminister Erdogan
kallar Al Bashir än idag för broder. Enligt Erdogan är muslimer inte kapabla till att döda,
endast människor inom kristendomen, judendomen etc. är kapabla till detta. Det framgick
tydligt när han i november 2009 uttalade sig att han hellre skulle försvara Al Bashir än Israel
som han anser har gjort värre saker än Sudan någonsin skulle göra. Kort sagt menar Erdogan
att Al Bashir är oskyldig.
EU betalar årligen 10 miljarder kronor i bistånd till Turkiet och nu ska det biståndet indirekt
finansiera Al Bashir och det sudanesiska folket.

