Utskott: UNCTAD
Land: Argentina
Delegat: Elias Lilja
Vi i Republiken Argentina är oroliga över hur den hållbara utvecklingen trots alla
konferenser går åt fel håll. CO2 utsläppen ökar, det förväntas att bli problem med
försörjningen av vatten år 2015, slummen växer, den naturliga mångfalden minskar och de
sanitära målen kommer enligt en undersökning vara uppnådda först 2049 trots att de var
menade för 2015.
Dessa problem måste åtgärdas. Vi är upprörda över att folk lever under odrägliga
förhållanden, där de inte har toalett eller rent vatten, där de lever trångt i hela familjer. Vi
har länge strävat efter att succesivt dämpa fattigdomen i vårt eget land. Vi ser också allvarligt
på hur skogar skövlas och både växt- och djurarter blir utrotade.
Dock anser vi att det är upp till varje enskilt land att tillåtas att lösa sina egna miljöproblem.
Som det är idag använder många industriländer miljöpolitiken som en täckmantel för att
tvinga på utvecklingsländerna restriktioner om de inte jobbar tillräckligt hårt för miljön. Vi
tycker det är viktigt att skydda varje lands suveränitet och kommer inte att acceptera att
industriländerna tvingar på oss sina villkor.
Vi anser att miljö är viktigt men prioriterar bekämpningen av fattigdom och förbättringen
av den inhemska ekonomin före miljön. De krav och lagar industriländer ställer kan leda till
stor arbetslöshet. Även om våra sojaodlingar och djuruppfödningen bidrar till utsläppen är
det inte en lösning att motarbeta dessa. Vi menar alltså att det inte är ett fungerande sätt att
uppnå hållbar utveckling genom att motarbeta ekonomin. Dessutom måste frågan om vad
som egentligen är grön energi utredas ytterligare!

Utskott: UNCTAD
Land: Mångnationella staten Bolivia
Delegater: Erik Rydén, Kevin Mina
Den Mångnationella staten Bolivia tillhör de länder som påverkas mest av
klimatförändringar och vill uttrycka stor oro inför framtiden. Idag står vi vid ett vägskäl där
vi antingen kan ignorera våra problem eller en gång för alla ta tag i dem så att vi kan säkra
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Det är nu viktigare än någonsin att alla länder
förstår problemets allvar och visar verklig vilja att med internationellt samarbete skapa en
hållbar framtid.
Bolivia betonar följande punkter som grundläggande för en hållbar utveckling:

Överexploatering av natur och människor måste förhindras;
Natur och människor utnyttjas av företag och koncerner vars motivation är att skapa
ekonomisk vinning. Många av dessa företag tar varken hänsyn till miljön eller mänskliga
rättigheter. Bolivia har under många år utnyttjats och överexploaterats till men för landets
ekonomi. Bolivia anser att detta omedelbart måste förhindras i samtliga länder som är
utsatta. FN måste med internationella regelverk beivra denna verksamhet.
Sociala orättvisor och klassklyftor måste utjämnas;
I alltför många länder finns det stora ekonomiska och sociala klyftor. Resurserna måste
fördelas jämnare i samhället för att minska de sociala orättvisorna. Stater måste ta ett tydligt
ansvar för invånarna och med sociala reformer skapa bättre utbildning och trygghet. Bolivia
menar att FN har en viktig roll för att med olika insatser stödja de resurssvaga
medlemsstaternas ansträngningar för att minska klassklyftorna.
Bolivia betonar även att FN spelar en viktig roll i att främja och bevara
ursprungsbefolkningars kultur och rättigheter.
Förnybara energikällor och miljövänlig industri måste prioriteras;
Bolivia anser att användningen av förnybara energikällor och miljövänlig industri är
grundläggande för en hållbar utveckling. Internationellt måste man satsa miljövänligt.
Eftersom de rika länderna svarar för de största utsläppen måste dessa länder ta ett större
ansvar för miljön. Bolivia menar att FN måste vara pådrivande mot de rika länderna.
Alla länder måste nu ta sitt ansvar och visa verklig vilja att förändra. De rika länderna måste
bli ledande i utvecklingen och Bolivia vill betona att internationellt samarbete är essentiellt
för att säkra en hållbar utveckling.

Utskott: UNCTAD
Land: Costa Rica
Delegater: Tomas Gustavsson, Emma Nihlén, Josefine Jönsson
Costa Rica betonar vikten av att skapa en miljömässigt, social och ekonomisk hållbar
utveckling där vi underlättar för kommande generationer. Vi anser att klimatförändringar
har blivit en av mänsklighetens största utmaningar och det är otroligt viktigt för
utvecklingsländer då dess konsekvenser har större påverkan hos dem.
Som medlem i Coalition Of Rainforest nations är vi fullt medvetna om situationen kring
skövling av regnskogar. Vi anser att man behöver ansvarsfull förvaltning av skogarna och
genom innovativa strategier kunna integrera sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer
för att kunna uppnå hållbar utveckling inom området. Costa Rica önskar att man ska kunna

förvalta sina regnskogar för att kunna stabilisera klimatet, hjälpa den biologiska mångfalden
och bekämpa fattigdomen i områdena. Vi uppmuntrar användningen av andra metoder för
skogsskövling och stoppa dess medkommande ökning av koldioxid. Vi understryker vikten
av att långsiktigt säkerställa levnadstandarden för personer som lever i skogsområden.
Costa Rica vill komma till en gemensam internationell överenskommelse där man tar stort
ansvar för miljön och dess utveckling. Internationella lagar skulle kunna hjälpa mot
miljöförstöring och det krävs en överenskommelse bättre än Kyoto-avtalet som verkligen tar
ansvar för att kunna skapa en hållbar utveckling. Man ska främja företag vars utveckling
stödjer miljön och de mänskliga rättigheterna. Vi är oroliga över att flertalet länder saknar
de ekonomiska förutsättningarna för att kunna förändra sin infrastruktur mot en
miljövänligare sådan. Det är otroligt viktigt att kunna stödja utvecklingsländerna då de inte
själva klarar av att främja en hållbar utvekling.

Utskott: UNCTAD
Land: Republiken Frankrike
Delegat/delegater: Victor Christopherson
Ekologisk hållbarhet
Republiken Frankrike ser med tillfredsställelse på sin egen miljöpolitik och de framsteg som
gjorts. Sedan 1970-talet har 70 % av landets energiförbrukning producerats från
koldioxidneutrala kärnkraftverk. Vi är medvetna att kärnkraft på långsikt inte är optimalt.
Det bedrivs forskning för att utveckla kärnkraften men även hitta en/fler alternativa
energikällor, forskning med starkt franskt initiativ.
Republiken Frankrike befinner sig också i framkant vad det gäller att bevara den biologiska
mångfalden. I Republiken Frankrike har det sedan 1990 skett en stadigt ökande
återplantering av träd. I Franska Guyana har andelen träd av den totala arealen legat på
samma höga nivå sedan 1990. Även andelen bevarade områden (naturreservat) har ökat
kraftigt i Republiken Frankrike sedan 1990.
Den positiva miljötrenden som växt fram i Republiken Frankrike är vi stolta över samtidigt
som vi är medvetna om att vi kan bli ännu bättre. Republiken Frankrike anser att vi tagit
och tar vårt ansvar vad gällande miljöfrågorna på ett mycket föredömligt tillvägagångssätt.
Det är tid för andra länder, speciellt industriländerna och de stora ekonomierna, att ta sitt
ansvar i miljöfrågan så att kommande generationer också kan leva och tillgodose sina behov,
här på jorden.
Ekonomisk hållbarhet
Valet av energikälla, kärnkraft, har inneburit stora fördelar för Republiken Frankrike inte
bara ur ett ekologiskt perspektiv. En grön energimarknad i stort sett bortkopplad från den

instabila oljebranschen har lett till stora ekonomisk fördelar i form av stabila energipriser.
Det har givit företag i Republiken Frankrike en unik trygghet att växa i. Utan ekonomiska
resurser kan ingen vidare förbättring av miljön ske.
Social hållbarhet
Republiken Frankrike värnar om alla människor. För att bygga ett socialt hållbart samhälle
krävs det att alla människor respekteras. Vi vill verka för ett öppet och tolerant samhälle där
individen kan utvecklas efter sin egen förmåga. Republiken Frankrike har också problem att
jobba med vilket vi gör och har gjort, i strävan efter ”Frihet, jämlikhet, broderskap”.

Utskott: UNCTAD
Delegation: Staten Japan (Nihon-koku)
Delegat: Erik Nilsson
Staten Japan angående: Hållbar utveckling
Staten Japan vill, med sina erfarenheter av ett flertal förödande och samhällspåverkande
naturkatastrofer (närmast jordbävningen vid Tohoku 2011-03-11) samt de kulturella och
traditionella värderingar som prioriterar en vidgad respekt och vördnad för mångfald i
naturen, belysa importansen i ett aktivt globalt arbete för nationell och internationell
stabilitet samt vikten i att kontinuerligt betona hållbar utveckling (Sustainable
Development) i samtliga unilaterala och multilaterala åtgärder och beslut.
Staten Japan arbetar aktivt och frekvent för ett ytterligare hållbart samhälle och nyttjar
årligen FN som multilateralt organ för att intensifiera en positiv utveckling.
Staten Japan ser sin betydande internationella roll inom den högteknologiska och
intellektuella sektorn samt den framtidsoptimistiska och globalt sett näst största utvecklade
nationalekonomin och vill därför tillsätta ett flertal internationella konkreta åtgärder (“Japan
green innovation”) som Staten Japan är villig att stödja finansiellt och som kommer att
gynna utfallet för Milleniemålet 2015; dessa åtgärder kommer b.la. att behandla stöd och
expertis för ytterligare hållbarsorienterade statsplaneringar (”Future City”), övergångar till
mer hållbara och gröna ekonomier (“Green Cooperation Volunteers”) samt intensifieringar
i importansen av att förebygga och säkra samhällsstabiliteten vid eventuella naturkatastrofer.
Avslutningsvis vill Staten Japan dessutom belysa dess nationella arbete och uppmana andra
internationella aktörer att inspireras i arbetet för ett mer hållbart samhälle; Staten Japans
utomordentliga effektivitet i återhämtning av större katastrofer påvisar vilken omfattande
samt djupgående kompetens som borde distribueras globalt och arbetar också hårt för att år
2050 ha kunnat eliminera allt behov av fossila bränslen och kärnkraft för att enbart, med
hjälp av energisparande åtgärder, försörja sig på förnyelsebar energi.

Utskott: UNCTAD
Land: Folkrepubliken Kina
Delegat: Ebba Lövehed
Folkrepubliken Kina är djupt medveten och oroad över den rådande miljösituationen i
världen och hur den håller på att eskalera, och uttrycker sin vilja att på bästa möjliga sätt
sträva efter förbättring inom detta område.
Vid FN:s miljömöte i Rio de Janeiro 1992 rekommenderade FN varje nation att utreda en
agenda för 2000-talet. 1992 började folkrepubliken Kina utveckla ett miljöprogram vid
namn China Agenda 21. Agendan blev klar i mars 1994.
I den kinesiska folkrepublikens femårsplan från 2011, som är en uppdaterad version av
China Agenda 21, finns mål som rör miljöfrågorna. Femårsplanen omfattar åtgärder för att
minska föroreningarna, öka effektiviteten och säkerhetsställa en stabil, pålitlig och ren
energiförsörjning.
Folkrepubliken Kina står i nuläget inför en industrialisering, likande den som uppkom i
Europa i slutet av 1700-talet. Kina ber övriga nationer att ha överseende med och
respektera de utsläpp och föroreningar som är en effekt av denna industrialisering.
Folkrepubliken är beredd att ta sitt miljöansvar genom att förändra sin industri och
miljöpolitik för nå en något mer hållbar framtid. En förutsättning för detta är dock att de
redan industrialiserade nationerna ska ta på sig ett utökat ansvar och vara delaktiga i denna
process. Folkrepubliken Kina vill även understryka problemet med hållbar utveckling i en
nation med 1, 3 miljarder invånare, även om Folkrepubliken Kina gör vad som krävs för att
utvecklas miljövänligt.

Utskott: UNCTAD
Land: Den Demokratiska Republiken Kongo
Delegater: Joel Tomelius, Sebastian Lindsjö
Den Demokratiska Republiken Kongo anser att hållbar utveckling är något som världens
länder måste ta på allvar. En balans mellan miljö, ekonomi och social ställning är essentiellt
för att bibehålla nuvarande resurser för den samtida världen och kommande generationer.
Eftersom Den Demokratiska Republiken Kongo har en ansträngd ekonomi har större
åtgärder från nationens del ej kunnat fullföljas. Trots ekonomin och konflikter inrikes har
vår delegation gått med i program för att skydda den viktiga regnskogen samt bevara
ekosystemen och den biologiska mångfalden. Vi i Den Demokratiska Republiken Kongo

anser dock att det främst är de rikare länderna som bär det största ansvaret för det kolossala
utsläppet av koldioxid. Dessa länder bör även stödja u-ländernas utveckling av grön
teknologi för att skapa nya, gröna samhällen.
Den Demokratiska Republiken Kongo har kommit fram till en möjlig lösning till att försörja
stora delar av Afrika med grön energi, som endast kan fullföljas genom samarbete med
intresserade delegationer. Detta skulle i sin tur främja utvecklandet av ekonomisk och social
ställning i kontinenten. Vi från nationen är samtidigt öppna för förslag från andra
delegationer som strävar efter en värld med en hållbar struktur. Hållbar utveckling är en
fråga som vi endast kan lösa tillsammans.

Utskott: UNCTAD
Land: Demokratiska folkrepubliken Korea
Delegater: Elis Allmark och Heidi Paradis
Den Demokratiska Folkrepubliken Korea ställer sig i frågan om hållbar utveckling på
följande vis. Den lysande nation anser att varje land ansvarar för de beslut som tidigare tagits
om hållbar utveckling. Varje nation ansvarar för sitt lands koldioxidutsläpp,
energiförsörjning, samt skogsröjning. Den Demokratiska Folkrepubliken Korea förespråkar
att endast att det enskilda landet, kan garantera sin ställning i framtiden om landets hållbara
utveckling.
Den Demokratiska Folkrepubliken Koreas enastående eviga president Kim II Sung skapade
under sina år som regent ett underbart samhälle för landets befolkning, eftersom Kim II
Sung värna om landets hållbar utveckling. Efter Kim II Sung tragiska död har Kim Jong-Un
fortsatt i den fantastiska eviga presidentens fotspår. Den Demokratiska Folkrepubliken
Korea använder sig idag av vattenkraft, en miljövänlig källa för att energi försörja landet,
vilket har resulterat en glad befolkning och ett miljövänligt samhälle. Även inom andra
områden i hållbarutveckling har landet skapat en positiv hållbar utveckling och landets
framtid ser lovande ut.
Som sagt anser den Demokratiska Folkrepubliken Korea att den här frågan ansvarar varje
enskilt land för. Å andra sidan borde inte länder som den Demokratiska Folkrepubliken
Korea ansvara för andras inkompetenta brist på politiskt styre. Den Demokratiska
Folkrepubliken Korea driver en kompetent kommuniststat som värnar om sitt lands hållbara
utveckling. De oskickliga kapitalistiska, det vill säga västmakterna, är länder som inte värnar
om deras hållbara utveckling. Ett tydligt exempel är att kapitalisterna energi försörjer sig på
kärnkraft och kolkraftverk. Kolkraftverk är en stor miljöbov som släpper ut stora mängder
koldioxid utsläppt som påverkar växthuseffekten negativt. USA är det drivande kapitalistiska
landet som även är en av de störta energiförbrukarna i världen, nationen borde ta mer
ansvar för landets hållbara utveckling. I nuläget bär USA tillsammans med de kapitalistiska

länderna ansvaret för världens problem inom hållbar utveckling. De inkompetenta
kapitalisterna rekommenderas att fokusera på deras lands egna brister inom hållbar
utveckling och följa det kommunistiska exemplet.
Skogsröjning i Afrika och Indien är en konsekvens av de tidigare västmakternas vårdslösa
handlingar. Imperialismen är anledning till Afrikas oacceptabla levnadsstandard idag.
Tidigare ansågs kontinenten vara rik på råvaror och naturtillgångar men det såg
västmakterna till att lägga beslag på. Konsekvenserna av kapitalismens utsugning av uländer, ledde i sin tur till att alla deras tillgångar var borta och vilket resulterade deras
levnadsstandard idag.

Utskott: UNCTAD
Land: Nya Zeeland
Delegat: Jesper Salomonson
Vi i Nya Zeeland är djupt övertygade om att alla världens länder och alla världens
medborgare är delaktiga i den allt ökande temperaturen på vår jord. Med hänvisning till den
enorma konsumtionen av jordens fossila bränslen kommer temperaturen på jorden enbart
att stiga ifall inte alla världens länder drar sitt strå till stacken. En orsak till denna stora
konsumtion av de fossila bränslena är dess effektivitet, både sett ur ett ekonomiskt och ur
ett energimässigt perspektiv. Vi i Nya Zeeland är fullt medvetna om att det skulle vara helt
omöjligt att strypa all användning av olja, naturgas och kol över en dag, men vi är också fullt
medvetna om att ifall vi vill skapa ett konkurrenskraftigt alternativ till fossila bränslen måste
vi effektivisera och använda de så kallade förnyelsebara energikällorna.
Vi i Nya Zeeland sätter vårt fulla förtroende till FN att de uppmanar varje lands regering att
utveckla, effektivisera och använda förnyelsebara energikällor. Det är av största vikt att varje
land, som så önskar, får möjligheten att få extra stöd och hjälp med forskningen och
utvecklingen av de förnyelsebara energikällorna. Med strävan efter att få stopp på den
globala uppvärmningen tror vi i Nya Zeeland att detta är en vägvinnande väg.
Vi i Nya Zeeland hoppas och tror att den levnadsstandard som finns idag ska kunna
bibehållas och för att i längden bli än bättre, men vi är också medvetna om att detta
kommer kräva uppoffringar från varje land och dess medborgare. Det är av största vikt att
alla företag som i sin produktion använder sig av förnyelsebara energikällor och jobbar för
en klimatsmart produktion får skattelättnader gentemot företag som inte gör det.
Vi i Nya Zeeland hänvisar till Världsbanken och den pågående klimatkonferensen i Doha,
där det fastslås att medeltemperaturen på jorden kommer öka med fyra grader fram till 2060
om inte något görs. En havsnivå som stiger med 2 meter, ekosystem som rasar ihop i haven,
öknar som tar över allt mer av vår jord och 44 procent av all odlingsmark torkas ut som

leder till stor matbrist är bara några av alla konsekvenser en ökad medeltemperatur med fyra
grader skulle innebära för oss och vår jord.
Vi i Nya Zeeland bekräftar på nytt att om inget görs snarast kommer vi inte kunna få se våra
barnbarn få växa upp med samma förutsättningar som vi har fått. Och utan en jord att leva
på är det fullständigt irrelevant hur mycket pengar det går att tjäna på att sälja olja.

Utskott: UNCTAD
Land: Republiken Polen
Delegater: Andrea Jacobsson, Karl Hellborg Sara Winqvist Johanna Bitzén
Republiken Polen anser att jordens resurser genomgår en exponentiell överkonsumering,
vilket innebär att det måste ske en förändring i både hur man konsumerar resurserna och
hur de fördelas bland dess invånare.
Republiken Polen förespråkar vidare att man måste behandla jordens resurser i ett tillstånd
av knapphet och att hållbar utveckling med en ”grön ekonomi” är ett måste för det ska vara
möjligt för kommande generationer att tillgodose sina behov. Begreppet grön ekonomi
handlar om att man ska kunna upprätthålla en ekonomisk tillväxt utan att bekosta
utveckling och förhållanden för kommande generationer. Det ökade intresset inom hållbar
utveckling har uppmärksammat det miljöproblem som jorden genomgår, om inte alla länder
på jorden börjar sträva efter en grön ekonomi kommer det bli stora konsekvenser för
framtiden.
Idag är Republiken Polen bland Europas mest befolkade länder och kan ses som en
kommande huvudnation inom EU. Polen strävar efter att i framtiden kunna behålla en
hållbar utveckling samtidigt som man utvecklar sin position inom EU. Detta mål har genom
den ekonomiska tillväxten som landet har genomgått under de senaste decennium blivit
möjligt, Polen var det landet i Europa som hade störst ekonomisk tillväxt för något år
sedan.
Dagens ekonomi i Polen är främst baserad på jordbruket, mer än 40 % av Polens befolkning
arbetar inom denna sektor.
Det som hindrar Polen för att uppnå en bättre hållbar utveckling är teknologin inom
jordbruket, man är medveten om de miljöutsläpp som sker i samband med jordbruket och
att man ligger efter i effektiviteten i jordbrukssektorn i jämförelse med resten av EU:s
länder. De miljöutsläppen som sker i landet strider i dagens läge mot en del av EU:s
miljölagar. En förutsättning för att Polen ska kunna förhindra stora delar av miljöutsläppen
behöver man ett stöd från EU. Stödet behöver ta form i hjälp till att utveckla en mer
effektiv och miljösmart jordbruksteknologi, som i framtiden hade drastiskt minskat landets
miljöutsläpp. Polen anser att om vi ska kunna se framåt i en hållbar framtid gäller det att alla
länder tar ställning och ansvar att detta sker, det är inte bara ett lands ansvar.
Polen är medveten om de svagheter och styrkor som landet har inom detta område och är
beredda att med hjälp av EU göra en förbättring gällande vår miljö.

Utskott: UNCTAD
Land: Republik Portugal
Delegat: Markus Richter
Republiken Portugal ser allvarligt på frågan om hållbar utveckling och vi anser att vi måste
jobba mot en sänkning av koldioxidutsläppen. Portugals regering vill att den förnyelsebara
energin ska stå för 60 procent av energiförsörjningen i landet, Portugal kämpar även för att
stabilisera samhället, ekonomin och det sociala förhållandet.
Republiken Portugal är ledande i EU inom säker energiförsörjning och vi jobbar för att
hitta alternativ till fossila bränslen och har kommit fram till vind, vatten och solenergi. Det
är sant att vi måste vidareutveckla teknologin och en effektiv användning, men Portugal tror
att de här och andra förnyelsebara energikällor är mycket lovande för framtiden. Istället för
att vi ska använda fossila bränslen borde vi arbeta tillsammans för att se till att vi utnyttjar
det jorden redan har gett oss, och använda den på ett miljövänligt sätt, så att EU kan
säkerställa energiförsörjningen och skydda vår vackra miljö. Regeringens målsättning är att
andelen förnyelsebarenergi ska vara 60 procent år 2020.
Eftersom Portugal inte är ett starkt ekonomiskt land och vissa av Portugals naturtillgångar
håller på att sina behöver landet ett ekonomiskt stöd för att vi ska stödja en resolution
angående hållbar utveckling. Portugal är ett av de i-länder med sämst ekonomi i västra
Europa men som börjar komma tillbaka genom de exportvaror som landet har och den
ekonomiska politik som landet har.
Vi i republiken Portugal är i samarbete med D. r. Kongo och har en möjlig lösning för
energiförsörjningen i större delar av Afrika genom att vidareutveckla Portugals idé, men vi
vill understryka att vi behöver stöd från de rikare länderna.

Utskott: UNCTAD
Land: Ryska Federationen
Delegat: Mattias Rubenson, Anna Holmqvist, Marcus Syk och Kai Henrysson
Ryska Federationen anser att en hållbar framtid har tre ben som måste finnas på plats: social,
ekonomisk och ekologisk utveckling och förbättring. Dessa tre ben är en nödvändighet för
att vi ska kunna nå hållbarhet; inget kan ignoreras; alla måste samspela. Ryska Federationen
vill se ett fortsatt globalt samarbete kring dessa frågor.

Ryska Federationen ser att den globala uppvärmningen, ohållbar energipolitik och ökande
klyftor mellan rika och fattiga nationer är de största hoten mot en global, hållbar framtid. Vi
ser potential för att lösa mycket av dessa problem i FN:s regi.
Med detta i åtanke strävar Ryska Federationen efter gemensamma, gränsöverskridande
lösningar, såsom de antagna Agenda 21 och Kyotoprotokollet. Med utgångspunkt i dessa
dokument vill Ryska Federationen bygga en hållbar framtid, en värld som även nästa
generation kan leva tryggt i, men poängterar att sådana satsningar måste vara globala i sin
omfattning, för att inte mista sin funktion; utvecklingsländerna bör omfattas.
Ryska Federationen ser med oro på att USA, som världens största ekonomi, världens största
producent av koldioxidekvivalenter, världens näst största elkonsument och världens största
elproducent aktivt väljer att stå utanför dessa insatser för en hållbar utveckling för vår
hemplanet. Ryska Federationen ser ingen möjlighet för en hållbar framtid utan samarbete
från amerikansk sida, därför sträcker vi också ut en vänskaplig hand till USA, med hopp om
ömsesidigt samarbete i frågan.

Utskott: UNCTAD
Land: Republiken Sydkorea
Delegater: Anton Persson, Henrik Håkansson
Republiken Sydkorea som anses vara ett industriland anser att hållbar utveckling är en
väldigt viktig fråga. Republiken Sydkorea har påverkats starkt av skiftningarna i klimatet,
med bland annat mycket varma somrar och en stigande vattennivå. Att kunna förena hållbar
utveckling med hållbar ekonomisk utveckling är den största miljöfrågan som idag drivs i
republiken Sydkorea. Flera steg i rätt riktning har tagits i samarbete med Kina och Japan.
Som en av världens största oljekonsumenter lägger Republiken Sydkorea väldigt mycket
fokus på förnybar energi. Tekniker som kan förse med förnybar energi är bland annat
solenergi, vindkraft och vattenkraft. Genom att nyttja dessa kan förbrukningen av fossila
bränslen minska och på sätt bidra till en bättre miljö. Republiken Sydkorea har satt upp
tydliga mål för utsläppsminskning av växthusgaser. Republiken Sydkorea vill förbättra
infrastrukturen för städer, byggnader och transporter, samt utveckla mer miljövänliga varor
och tjänster. För att gynna den ekonomiska tillväxten satsar republiken Sydkorea starkt på
att utveckla tekniken för grön it, gröna produkter och smartare logistik.
Republiken Sydkorea anser att alla länder måste ha en tydlig plan på hur just de kan bidra
till en hållbar utveckling. Och att det krävs ett försök från alla parter för en framgångsrik
miljöutveckling. På långsikt så kommer detta att främja alla länder båda och ekonomiskt och
miljömässigt.

Ett mycket bra exempel är Sverige när det gäller frågan om skogsskövling, där man direkt
planterar en ny skog när man skövlat den. På så sätt så blir skogarna större och kan minska
koldioxiden i luften.

Utskott: UNCTAD
Land: Tunisien
Delegater: Kajsa Lindstöm, Lina Walberg
Tunisien ställer sig aktivt i frågan UNCTAD och ser problem både inom landet och i andra
länder runt jorden.
Tunisien har drabbats av en hel del miljöproblem som finns i landet. Jordbrukslandet
förstörs av öknen som breder ut sig, vattnet förorenas av avlopp vilket inte förbättrar
tillgången till färskvatten. Detta gör att det blir begränsad tillgång av naturligt färskvatten.
Dessutom har Tunisien en bristfällig hantering av giftigt och farligt avfall och utgör
hälsorisker, skogsavverkning och överbetning. All elförbrukning i landet kommer från fossila
bränslen.
Tunisien är en av världens största producentar av fosfat vilket i viss mån är skadligt för
miljön. Vi är måna om att förbättra situationen och succesivit minska andvändningen av
fossilbränslen, och det krävs en förbättring för hantering av avfall. Detta gör vi genom att
finna andra sätt för elproduktion i landet. Vi måste även finna ett alternativt sätt att rena
vattnet.
Vi uppfattar situationen som hotande för både landet och världen. Får vi inte rätt på detta
problem utan låter det fortsätta kan vi utsätta andra för fara.
Detta är endast ett problem men vi är väl medvetna om andra problem i resten av världen.
Vi måste tillsammans med FN göra förändringar för att gynna miljön.

Utskott: UNCTAD
Land: USA
Delegat: Hampus Wall
USA ser mycket allvarligt på hotet mot den globala miljön. Miljöförstöring är ett ytterst
allvarligt hot mot alla samhällen och inte bara kan, utan kommer resultera i förlust av
ekologiskt viktig djur och natur.
Innan man säger åt länder att minska utsläppen måste man förstå varför dessa sker. Grön
energi är i dagsläget oftast dyrare än miljöfarlig sådan och en förbättrad ekonomi förbättrar

förutsättningarna för produktion av grön energi avsevärt. Att kämpa för en bättre miljö är
dock inget vi bör vänta med tills alla länder har en stark ekonomi, det vi bör göra är att
genom innovation och forskning ta fram ekonomiskt lönsamma lösningar som gynnar
naturen samtidigt som ekonomin.
Det är av yttersta vikt att vi samarbetar med länder runtom i världen. Energipolitiken inom
ett land påverkar inte enbart landet i fråga utan alla länder runtom på jorden påverkas av
utsläppen. Samtidigt är det mycket viktigt att varje land tar sitt enskilda ansvar. USA har
sedan 2008 ökat sin produktion av förnyelsebar energi med över 100%. President Obama
har satt ett ambitiöst men uppnåeligt mål som säger att 2035 ska 80% av USA:s energi
komma från en mängd olika rena energikällor. USA tar stegen som behövs för kommande
generationer, vi vill hjälpa FN att få resten av världens länder att ta dessa steg.
USA vill komma till en gemensam lösning där vi tillsammans med andra länder kan
samarbeta och få fram nya innovationer som kan leda oss till en renare miljö, inte enbart för
vår skull utan framförallt just för våra kommande generationer.

Policy paper
Utskott: UNCTAD
Land: Bolivarianska republiken Venezuela
Delegat/delegater: Noa Börjesson

Det ligger i Bolivarianska republiken Venezuela intressen att värna om miljön samtidigt som
vi ska behålla en god ekonomi och sociala förhållanden. Problemet med
klimatförändringarna ligger inte i oljan, naturgaserna och de andra råvarorna utan vad vi gör
med dem. För att länder ska kunna värna om miljön utan att någon stat får det sämre
ekonomiskt måste varje land hjälpas åt. Det kan inte ske en förändring med ett par enstaka
länder utan alla måste vara med och hjälpas åt, klimatförändringarna är ett globalt problem.
Världsekonomin kommer att påverkas av de förändringarna som länder kommer att göra för
att värna om miljön. Industriländer måste därför satsa i utvecklingsländer så deras ekonomi
kan växa och så att deras sociala förhållanden kan bättras. Alla världens länder ska gynnas av
förändringarna ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Vi ,Bolivarianska republiken Venezuela, arbetar ständigt för miljöns bästa men vi måste
också bry oss om vår befolkning. Om vi satsar för mycket på miljön kommer det bli
konsekvenser för vår befolkning och ekonomi. Det måste ske på en stabil nivå. Det gäller för
alla länder, man måste kunna utvecklas i sin egna takt utan påtryckningar från andra länder.
Bolivarianska republiken Venezuela uppmanar till ökad forskning om hur användande av

fossila bränslen ska bli mer effektiv så vi inte får en minskad världshandel av olja, naturgaser
och andra fossila bränslen. För att världsekonomin inte ska rubbas.

Bolivarianska republiken Venezuela fastslår att det har skett en vårdslöshet när det gäller
hållbar utveckling. Västvärlden har utnyttjat jordens resurser ansvarslöst vilket lett till
konsekvenser för framtida generationer och nya uppkommande länder. Bolivarianska
republiken Venezuela uppmärksammar vårdslösheten och vi förväntar oss därför att de
länder som bidraget mest till miljöförstöringen ska ta sitt ansvar och leda ett stort och
effektivt arbete för bättre klimat

