Utskott: SPECPOL 2
Land: Republiken Israel
Delegat/Delegater: Oskar Mattsson och Jonas Thunberg
Anti-personella minor
Republiken Israel ser allvarligt på frågan om anti-personella minor och
klusterbomber, samt att det är viktigt att denna fråga tas upp.
Vi har varit delaktiga med att förbjuda anti-personell mina sedan 1994,
Republiken Israel skapade två protokoll med restriktioner och förbud mot anti
personell minor. Dessa protokoll har de förnyat vart tredje år. Efter att vi gick
med på dessa protokoll har vi minskat vår användning av anti personell minor och
anti tank minor. Bara i år har militären lyckats rensat bort 700 stycken anti-tank
minor längs gränsen. När vi tog gick med protokoll 2 tillåter det Republiken
Israel att delta aktivt internationellt i kampen om att minska att skadorna på
människor och soldater. Republiken Israel vill avskaffa anti-personella minor med
internationell hjälp och förbjuda minor som är osynliga för röntgen.
Klusterbomber
Gällande ärendet om klusterbomber, har det använts i kriget mot Libanon. Men
IDF (Israeliska försvarsstyrkor, Israels defence forces) följde de internationella
lagarna för användandet av klusterbomber. När kriget pågick mellan Israel och
Libanon, sköt Hizbollah flertalet raketer mot Israel med uppsåt att döda civila
och militärer. Svaret blev då att man skulle ta ut dessa mål som sköt raketer. Det
israeliska flygvapnet samt artilleriet bombade på obeboeliga områden där
Hizbollah opererade. För att rädda livet på israeler tyckte vi att det var
nödvändigt med en sådan operation.
Som avslutning i frågan om klusterbomber anser Republiken Israel har inte så
mycket att tycka om i denna fråga då vi har använt klusterbomber i försvar mot
landet under attacker från Libanon år 2006 då Hizbollah attackerade norra Israel
med raketer. Men vi vill gärna hjälpa till internationellt att förminska användandet
av anti-personella minor med hjälp av internationell hjälp.

Utskott: SPECPOL 2
Delegation: Staten Japan (Nihon-koku)
Delegat: Nils Gustavsson
Staten Japan angående: Personminor och klustervapen
Inom tidigare konfliktområden förekommer alltjämt olika typer av ammunition och
landminor som ännu inte detonerat. Det är väldigt oroväckande för Staten Japan att
krigslämningarna i dessa områden fortfarande skadar befolkningen. Därtill förhindras en
eventuell återuppbyggnad samtidigt som krigsresterna kan vara en utlösande faktor till
nya konflikter. Staten Japan anser att det är av högsta prioritet att ge relevanta former av
stöd och bistånd till de drabbade länderna, där i bland minröjningsmaskiner.
Sedan den 30 september 1998 har Staten Japan stöttat Ottawakonventionen och i
början av mars 1999 togs samtliga produktionsanläggningar av landminor ur drift. Som
tidigare producent och importör av antipersonella minor använder endast Staten Japan
förnärvarande personminor för utvecklings- och utbildningsändamål. Staten Japan har
dessutom under en längre tid bidragit med både forskning och utveckling av
minröjningsmaskiner vilka används världen över. Vi uppmanar därmed samtliga
delegationer att följa samma utvecklingsväg.
När det gäller klustervapen har Staten Japan aktivt främjat den konvention som trädde i
kraft den 1 augusti 2010 och har med detta vidtagit åtgärder för att stödja
konventionens förpliktelser. Exempelvis har produktionen i Staten Japan tagits ur drift,
därtill har en aktiv strävan efter en universell anslutning till konventionen förekommit.

Utskott: Specpol 2 – Personminor och klustervapen
Land: Nya Zeeland
Delegat: Tobias Nilsson
Nya Zeeland fördömer stark användandet av personminor, och förblir en stadig
supporter av Ottawa avtalet och de icke-statliga organisationer som arbetar för att sprida
samt implementera avtalets ramverk världen över. Vi i Nya Zeeland betonar de
betydande framsteg som har gjorts för att uppfylla konventionens mål under det senaste
decenniet. Användningen av landminor på statlig nivå har bara minskat och endast ett
fåtal länder producerar fortfarande Landminor. Nya Zeeland betonar dock icke-statliga
militära gruppers användning av landminor, som ett problem där mer fokus bör läggas.
Med strävan efter en värld fri från landminors bidrar Nya Zeeland varje år med finansiellt
stöd till organisationer som är inblandade i minhantering. I synnerhet ger vi en miljon
Nyzeeländska dollar per år till FN:s Mine Action Service för att hjälpa till med att
finansiera deras arbete med minröjning, riskutbildning och stöd till offer. Nyzeeländska
försvarsmakten har sedan 1990-talet bidragit med röjnings lag i minröjnings operationer
ibland annat Afghanistan och Kosovo.
Vi i Nya Zeeland fastslår att offren för landminor inte får förbises och glömmas bort. En
samlad insats från FN:s medlemsländer behövs för att se till så att alla offer har tillgång
till den vård och de tjänster de behöver.
Bekräftar på nytt att stora framsteg gjorts det senaste decenniet, men påminner att vårt
arbete är långt ifrån klart. Det finns många områden kvar att rensa, och stater kvar som
inte erkänt Ottawa avtalet ännu. Nya Zeeland fortsätter att erbjuda hjälp till stater som
anslutit sig till konventionen samt till stater som vill ansluta sig till den.

Utskott: SPECPOL 2 – Personminor och klustervapen

Land: Storbritannien
Delegat: Josefine Lindborg

Storbritannien är en av de hårt framdrivande länderna när det gäller att minska
användningen av personminor och klustervapen i världen. 10 miljoner euro skänks
årligen till de mest drabbade utvecklingsländerna när det gäller just undanröjning av
fortsatt aktiva minor. Länder som Afghanistan, Angola, Kambodja, Sri Lanka, Kongo
och Sudan får Storbritanniens hjälp och stöd i en fortsatt positiv utveckling mot en allt
tryggare värld.
Personminorna används direkt mot människor, inte för att döda utan för att allvarligt
skada och där med göra det så svårt som möjligt för fienden i olika krigssammanhang.
Personminor är för Storbritannien ett brutalt vapen som inte endast skadar de i
militärposition utan den resterande civilbefolkningen då minorna ligger under jorden i
årtal utan att avaktiveras. Detta medför att ofantligt stora områden av odlingsmark och
landskap förblir oanvändbart då risken för att gå på en mina är för stor för att våga tas.
1998 skrev Storbritannien på Ottowakonventionen i hopp om att sprida förbjudet mot
användning, tillverkning och lagring av minor. Även konventionen om klustervapen
skrevs på den 4 maj 2012 som förbjuder användning, produktion, överföring och lagring
av klustervapen då de orsakar oacceptabel skada på civilpersoner. Konventionen
behandlar även att man ska ge stöd åt brottsoffer, rening av förorenade områden och
förstöring av befintliga lager. Klustervapnen hämmar även återuppbyggandet efter
konflikter och är ett inhumant vapen som bör totalförbjudas.
Storbritannien uppmanar samtliga länder att förbjuda användningen av klustervapen och
personminor, speciellt USA, Ryssland, Kina och Pakistan, stora länder som bör vara
ledande förebilder i en otroligt viktig fråga, men som fortfarande inte skrivit på
Ottowakonventionen.

