Land: Brasilien
Utskott: SPECPOL 2- personminor och klustervapen
Delegat: Jonas Beergrehn

Brasilien har skrivit under Ottawa-avtalet som förbjuder användandet av personminor
och jobbar än idag aktivt för att förbjuda minor och klustervapen. Brasilien använder
minor endast i träningssyfte och har tidigare varit både importör och exportör av
personminor och känner därför också att vi har ett större ansvar när det gäller detta
ärende.
Brasilien finner användandet av personminor och klustervapen inhumant då det dels
drabbar oskyldiga och civila i stor utsträckning och dels förstör landskap och
odlingsmark. Brasilien vill se de länder som fortfarande tillverkar personminor och
klustervapen att ändra sig och följa vårt exempel och skriva på avtalen. Den nya tekniken
som säger sig kunna självdetonera minor ställer vi oss mycket positiva till om det kan visa
sig att det fungerar.

Utskott: Specpol 2 - personminor och klustervapen
Land: Costa Rica
Delegater: Emma Nihlén, Tomas Gustavsson, Josefine Jönsson
Costa Rica jobbar hårt för fred och säkerhet som kan leda till ett främjande av mänskliga
rättigheter, stabilitet och tillväxt. Man jobbar även för att utveckla förståelse, tolerans och
fredlig samvaro bland alla människor. FN:s fredsuniversitet och den interamerikanska
domstolen för mänskliga rättigheter är båda belägna i Costa Rica. År 1948 avskaffade Costa
Rica sin armé och har idag enbart gränspolis utan tunga vapen.
Costa Rica är djupt medvetna om de alvarliga problem som både landminor och klustervapen
skapar för civilbefolkningen och är mycket angelägna om att jobba för dessa problem. Genom
användning av personminor och klustervapen så hotas civilbefolkningen mycket långsiktigt och
detta oroar Costa Rica djupt.
Costa Rica har skrivit på Ottawa avtalet vars huvudsyfte är ett absolut förbud mot användning,
utveckling, tillverkning, anskaffning, överföring och lagerhållning av truppminor. Costa Rica
uppmanar alla länder som inte har skrivit på att skriva på.
Costa Rica har även skrivit på The convention on Cluster Munitions, detta är en konvention som
vill förbjuda klustervapen. Denna konvention förbjuder användning, lagring och framställning av
klustervapen. Klustervapen utgör ett mycket stort humanitärt. Efter att ett klustervapen har
sprängts sprids mängder av mindre sprängladdningar över stora områden.
Både klustervapen och minor ligger länge kvar på marken och skadar och dödar
civilbefolkningen långt efter att ett krig tagit slut. Därför vill Costa Rica kämpa för en värld fri
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från personminor och klustervapen. För att detta ska se bekräftar vi på nytt att fler av världens
länder måste skriva på Ottawa avtalet och The convention on Cluster Munitions.

Utskott: SPECPOL 2
Land: Demokratiska Folkrepubliken Korea
Delegat: Emma Nilsson
Demokratiska Folkrepubliken Korea anser att det är upp till varje nation att skriva på
avtalet om att förbjuda personminor. Avtalet om att förbjuda personminor är något som
Demokratiska Folkrepubliken Korea ställer sig utanför.
Det kapitalistiska USA är till stor del anledning för alla klusterbomber och minor som
finns runt om i världen. Ett exempel är i kriget mellan Irak och Kuwait 1991 där USA
släppte 61 000 klusterbomber över länderna. Ett annat exempel är när USA tio år senare
släppte över 1000 klusterbomber över Afghanistan. Demokratiska Folkrepubliken Korea
använder inte minor eller klusterbomber men anser att det är varje nations ensak att ta
hand om problemet. Kim II Sung den eviga har skapat ett land som inte använder minor
för att skada andra människor och Kim Jong-Un har fortsatt för att behålla den
kommunistiska Demokratiska Folkrepubliken Koreas ställning och kan styra sin nation
till att inte använda klustervapen eller minor.
Under Koreakriget var det kapitalistiska USA en stor del till att det finns minor och
klusterbomber utplacerade i Demokratiska Folkrepubliken Korea som nationen måste
bekämpa och se till att dess folk inte blir skadat av dessa hemska bomber. USAs vårdslösa
handlingar har lett till en missbelåten befolkning i Demokratiska Folkrepubliken Korea
för USAs vårdslösa handlande. Demokratiska Folkrepubliken Korea får städa upp efter
kapitalistiska USAs nonchalanta handlande vilket är oacceptabelt.

Utskott: SPECPOL 2
Land: Etiopien
Delegat: Tobias Malmberg

Etiopien anser att utvecklingsproblem och humanitära svårigheter till stor del orsakas av
förekomsten av minor och explosiva lämningar efter krig i olika delar av världen.
Förekomsten av landminor är därför en mycket källa till stor oro för Etiopen.
Etiopien, som ett mindrabbat land, har ett stort antal offer. Vi tror fullt och fast att alla
stater måste enas för att få ett slut på lidandet för civilbefolkningen, särskilt kvinnor och
barn. De stora svårigheterna, till följd av landminor, kan inte avlägsnas utan
gemensamma ansträngningar av det internationella samfundet. I detta avseende är stöd
från FN och andra berörda organisationer för minhantering av avgörande betydelse.
Etiopien har länge visat ett engagemang för att ta itu med komplexa problem som
landminor genom att bland annat inrätta en byrå för minåtgärder. Fortsättningsvis har
landet vidtagit ett antal juridiska och administrativa åtgärder för främjandet av rättigheter
för personer med funktionsnedsättning, bland annat dem som drabbats av landminor.
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Slutligen vill Etiopien, som undertecknare av Ottawakonventionen, vädja till andra
länder som ännu inte undertecknat denna att omgående ta detta i betänkande för att
tillsammans bekämpa det omfattande hotet av minor.
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 är
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: Personminor
Land: Kanada
Delegat: Emelie Hensfelt
Kanada vill stödja ett internationellt samarbete för ökat samförstånd och fred i alla
frågor, för att på så sätt minska risken för konflikter och kränkningar av mänskliga
rättigheter. Även om många nationer redan gett sitt stöd till förbuden, så saknas de vissa
inflytelserika underskrifter som krävs för att göra förbuden mer effektiva. För att främja
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arbetet mot minor runt om i världen, önskar Kanada att dessa nationer som saknas ger
sitt stöd till förbuden.
Kanada är även djupt medvetna om att förutom den omedelbara hjälp en minskadad
behöver, så är det även mycket viktigt med en långsiktig hjälp för att den drabbade ska
kunna integrera i samhället. I utvecklingsländerna lever det uppskattningsvis 300 000
amputerade personer som varit med om en minolycka, och i dessa hårt drabbade länder
finns det varken de resurser eller utrustning som krävs för att hjälpa de drabbade. Därför
vill Kanada uppmuntra ekonomiskt bistånd till de länder som inte har kapital nog att
vårda de som drabbats av personminor. Kanada tänker självklart inte begära att andra
nationer skänker ekonomiskt stöd utan att att Kanada också gör detsamma.
Kanada utgår från att de flesta minor som skadar civilpersoner, inte är utplacerade utav
statliga organisationer, utan av icke-statliga aktörer. Därför är det väldigt viktigt att all
produktion av personminor upphör och att alla exemplar som kan finnas tillgängliga på
lager desarmeras, detta minskar tillgängligheten av dessa typer av vapen för de ickestatliga aktörerna.
Kanada har höga förhoppningar på att en resolution som är godtagbar för alla parter kan
uppnås. Kanada vill även upprätthålla en god kontakt med de förenta staterna, och är
villiga att fortsätta ge bistånd till deras insatser och lösningar.

Utskott: SPECPOL2
Land: Folkrepubliken Kina
Delegat: Alice Brokelind
Folkrepubliken Kina uttrycker sin oro för den pågående situationen världen över och
beklagar de stora civila skador som person- och klusterminor har orsakat.
Folkrepubliken Kina anser det vara av nödvändighet att samtliga delegationer till sitt
yttersta planerar och genomför minröjningar i drabbade områden. Folkrepubliken Kina
lägger stor vikt vid att minska antalet skador på civilbefolkningen och påminner de stater
som undertecknat CCW:s andra förbättrade protokoll om artikel 3, ¶1-7.
Folkrepubliken Kina stöttar det slutliga målet av ett totalt förbud mot minor och röstar
kontinuerligt till förmån för UNGA:s Resolution 66/29, men kan i dagsläget inte skriva
under ICBL på grund av nationella militära skäl.
För närvarande befinner sig inte Folkrepubliken Kina i en position att ansluta sig till
CMC på grund av ett behov av klusterminor inom det nationella försvaret.
I framtiden ser folkrepubliken Kina att fler nationer ägnar sig åt att bistå stater i utsatta
områden med ekonomiskt, materiellt och tekniskt stöd, liksom folkrepubliken Kina i
dagsläget gör. Folkrepubliken Kina vill se att användningen av klusterminor blir
restriktiv, då vi är djupt bekymrade över det oansvariga användandet av vapnet idag.
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En viktig aspekt för oss är att det internationella samfundet upprättar en konvention som
endast tillåter klusterminor att användas inom nationellt försvar. De stater som har
använt klusterminor i försvarssyfte bär ansvaret för att röja undan rester av personminor
och klusterminor som de själva har orsakat i drabbade områden.

Utskott: Förbud mot personminor
Land: Polen
Deligat/deligater: Johanna Bitzén, Andrea Jacobsson, Sara Winqvist, Karl Hellborg
Det är de så kallade personminorna som orsakar ett stort lidande för både soldater,
civilbefolkning och djur, långt efter att krigen har tagit slut och fredsavtal har
underskrivits. Detta vill Polen förhindra och ser allvarligt på frågan då det är ett hot på
befolkningen. Personminans primära uppgift är inte att döda utan att skada så att
ytterligare soldater och sjukvårdspersonal behöver avdelas.
Ottawakonventionen är en överenskommelse mellan en stor mängd länder för att
avskaffa personminor. Idag har 157 länder skrivit på denna konvention, och Polen är en
av dem som har gått med på det här avtalet och kommer därmed avskaffa och sluta
producera personminor. Dock har ca 40 länder valt att inte skriva på, bl.a. Ryssland,
Kina, och USA har valt att stå utanför. Orsakerna till detta kan vara skiftande.
Landet Polen har skrivit på Ottawakonventionen, men har hittills inte riktigt kunnat
avskaffa och byta ut personminorna mot något annat vapen. Landet har fortfarande
andra världskriget i ganska färskt minne. Även under efterkrigstiden och kalla kriget
behandlades vi ganska tufft av Sovjetunionen. Därför är Polen fortfarande väldigt rädda
för att åter igen bli ockuperade om krig skulle utbryta. Polen gör stora ansträngningar
för att uppfylla kraven på att avskaffa personminor enligt Ottawakonventionen. Dock
behöver Polen tid för att kunna byta ut detta vapensystem mot något annat för att inte
förlora möjligheten att försvara sig mot en eventuell angripare. Det ska även poängteras
att Polen alltid har betraktat minor som ett typiskt defensivt vapen. Landet uppfyller
redan kraven vad gäller att förhindra produktionen och spridningen av personminor och
har tillsatt en grupp av experter från polska armen för att hitta alternativa vapen till bl.a.
personminor.
Polen har gjort detta val för att de anser att minor utsätter både barn och vuxna för en
stor risk i länder där personminor är vanligt. Personminorna orsakar en ständig rädsla
och fara för både soldater och civilbefolkning.

	
  

5	
  

Utskott: SPECPOL 2
Land: republiken Sydafrika
Delegat: Carl-Gustav Schöön
Sydafrika vurmar för en lösning på det problem som personminor framkallar, en
lösning som innebär ett internationellt samarbete mot ett gemensamt mål. Sydafrika
har länge varit en av de drivande krafterna bakom ett förslag som förbjuder
användandet av personminor och som ska sträva efter att flera länder ska engagera sig
i röjningen av de ca 60 miljoner landminor världen över, som årligen kostar 20 000
människor livet och lemlästar mångdubbelt.
En stor del av problemet anser Sydafrika är den bristande dokumentationen av
minläggningen som försvårar röjningen av drabbade områden. Men även att
mineringen i vissa fall riktar sig direkt mot civilbefolkningen ser Sydafrika som en
oroande faktor.
Sydafrika förespråkar en lösning på problemet som innebär samarbete genom
internationella fördrag som ska sträva efter att:
Motarbeta tillverkningen av personminor.
Främja gemensamma insatser vid minröjning.
Granska de befintliga lager av minor som existerar och betona vikten av att
dessa förstörs.

Utskott: Specpol 2
Land: Republiken Sydkorea
Delegat: Mariam Latif
Republiken Sydkorea ser väldigt beklagande på lidandet som orsakas, inte bara för
soldater, utan även för civilbefolkningen av diverse krigsvapen. Det må vara upprörande,
såklart, att mänskligheten får lida av krigets hemskheter. Detta borde kunna göras till en
så liten kostnad som möjligt enligt republiken Sydkorea. Republiken Sydkorea uppfattar
situationen i dagsläget som sådan att alldeles för många och stora hot utgörs av
landminor och att dessa vapen i viss utsträckning, möjligtvis används på fel sätt. En
förändrad relation till dessa vapen på slagfältet anser republiken Sydkorea som viktigt.
Men man bör såklart ha i åtanke att det är en problematisk frågeställning och att alla
nationer hyser olika opinioner angående detta. Republiken Sydkorea vill även betona att
användning av diverse krigsvapen kan förekomma som väldigt viktig i vissa syften, till
exempel i försvarssyfte. Det kan ses som en säkerhetsåtgärd, i vissa fall, och kan vara en
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viktig sådan i viss utsträckning. Som sagt så betonar republiken Sydkorea en förbättrad
relation till- och en mer varsam och eftertänksam användning av dessa vapen.
Vad man får och inte får göra i krig finns, och man kan därför, möjligtvis, anpassa sig
genom att begränsa användningen av vissa vapen i vissa syften. Men en total bannlysning
av personminor och klustervapen vore möjligtvis ett alldeles för förhastat beslut. Med
strävan efter balans når man de bästa besluten enligt republiken Sydkorea. Med ny teknik
det nu möjligt att se till så att minor och blindgångare som inte detonerat förses med en
självförstörelsemekanism, för att på så vis minska risken för att oskyldiga ska drabbas. Det
vore ett steg i rätt riktning, enligt republiken Sydkorea.

Utskott: Förbud mot personminor
Land: Republiken Sydsudan
Delegater: Alice Afzelius

Sydsudans ställning i denna fråga är att vi utan tvekan vill förbjuda all användning av
personminor. FN har länge kämpat med att, helst få bort alla, eller åtminstone så många
som möjligt av personminorna vid gränsen mellan Sudan och Sydsudan.
I Sydsudan förvärras landets flyktingkris av stora mängder personminor som placerats ut
längs vägarna. Hundratals människor flyr varenda dag undan strider i Sudan till
Sydsudan, där de största flyktingslägret har 23 000 människor.
FN:s flyktingskomissariat sade att man måste sprida flyktingarna över hela landet, men
vågar inte transportera människor på grund av minrisken.
Denna situation ser republiken Sydsudan som ytterst allvarlig och måste ändras snart. Vi
vill inte riskera att civila människor, soldater eller djur i Sydsudan dör eller skadas av
minorna som ligger runt många av våra vägar runt om i landet.
Vi måste tänka på vårt lands och vårt folks egen välfärd i denna fråga och därför är
republiken Sydsudan för förbud av personminor.

Utskott: Specspol2
Land: Serbien
Delegater: Kriss Macheridis och Kenan Aliefendic´
Serbien stödjer de internationella samarbetarna för förbudet mot lagring, användning,
produktion och överföring av personminor som står skrivet i Ottawakonventionen
efterlevs och att alla parter håller sina ord, Serbien anser att det är viktigt att fler stater
skriver under konventionen. Serbien stödjer ICBL (Internationella kampanjen för förbud
av landminor.) Serbien anser att fler delegater skriver under detta avtal för en mer
humanitär värld.
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Kriget i Serbien är slut, men det finns ännu idag mängder av odetonerade personminor
och klusterbomber runtom i landet och idag har inte Serbien kapacitet till att förstöra de
lager som existerar, Därför valde Serbien att inte Skriva under CMC i Oslo 2009 utan att
stå som observatörer tills Serbien kan inom landet utforma en lösning som Serbien anser
fungerar. Serbien har valt att skriva på CCW (Convention on Conventional Weapons)
från 1980. Serbien arbetar för att begränsa användingen av klustervapen och succesivt
hitta en lösning för att få bort dem samt att påbörja en minröjning med hjälp av ny
teknik.

Utskott: SPECPOL 2
Land: USA
Delegat: Andreas Erlström
Amerikas Förenta Stater angående personminor:
USA går i bräschen i kampen för minröjning i de civila områdena. Med Office of
Weapons Removal & Abatement stödjer USA minröjning i postmilitära områden som
behövs för civila syften. USA är den i särklass största bidragaren i form av finansiering
och tekniskt stöd för minröjare och har genom samarbete gjort hela Latinamerika fritt
från minor i befolkade områden.
USA yrkar på att en resolution där användningen av landminor regleras ska införas för
att förhindra dödsfall efter att konfliktområdena blivit stabila samt för att förhindra icke
statlig andvändning av landminor. Allt i syfte av att minimera civila dödsoffer i olyckor
som involverar landminor.
De minor som idag dödar eller lemlästar civila är ofta inte planterade av stater utan av
paramilitära grupper som under lång tid fört krig mot den lokala makten och som varit
sponsrade av mindre hedersamma stater som idag inte existerar. Därför måste alla
delegater visa sitt lands heder genom att sluta sig bakom ett gemensamt samarbete i syfte
att förhindra att dessa organisationer får tillgång till personminor genom att aktivt
motarbeta svarta marknadens tillgång till minor.
USA är villiga att införa förbud mot minor som inte självförstörs efter en tid för att
förhindra ansvarlös behandling av minor i konfliktzoner. Däremot är USA inte villigt att
stödja en resolution som skulle innebära en universell implementering av
Ottawafördraget då detta skulle innebära minröjning i områden där dessa finns för att
stabilisera regionen. Borttagning av minor i dessa områden skulle inte leda till en
stabilare region utan istället möjliggöra konflikter mellan länder vilket inte bara kommer
motverka syftet att förbättra för civila utan även förvärra detta när flera civila dras in i
konflikter. Amerikas Förenta Stater välkomnar därför alla stater som är villiga att reglera
andvändningen av personminor men inte till priset av världsfreden att gå med oss i
strävan efter att minska den oreglerade och ansvarslösa användningen av personminor.
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Utskott: SPECPOL 2
Land: Vitryssland
Delegat/Delegater: Cecilia Ahadi och Amanda Sjödahl

Frågan om personminor är allvarlig för vår stat Vitryssland. Vi anslöt oss till
Ottawakonventionen den 3 september 2003. Vid varje möte har vi tydliga uppdateringar
om vårt lands förstöring av våra landminors lager. Men vi hade redan innan
Ottawakonventionen förstått allvaret med dessa personminor och klustervapen. Vi hade
förstört cirka 300,000 personminor mellan 1992 och 2003.
Vitryssland har förordningar som är specifika för personminor. Vi producerar eller
exporterar inte truppminor efter självständigheten 1992 och vi har aldrig använt
truppminor för skydd av våra gränser eller för andra ändamål.
Vår stat har Protetiska Rehabilitation Center (BPRC), med säte i Minsk för de redan
utsatta. Den huvudsakliga källan till dessa Rehabilitation center är t.ex. utgav av proteser
och ortopediska enheter.
Vi vill att vi alla som är gått med i Ottawakonventionen ska sträva efter att få fler att
skriva på avtalet. Det är trots allt ett femtiotal länder i världen som inte tecknat och som
inte bekämpar landminor. Ottawakonventionen och klusterkonventionen är
gemensamma accepterade lösningar som baseras på att bekämpa personminor och
klustervapen över hela världen för att säkra civilisationen ytterligare. Vi är fullt medvetna
om situationens allvar. Vi anser alltså att förhandlingar och avtal är det effektivaste sättet
att bekämpa minorna.

	
  

9	
  

