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Brasilien
Delegat: Pontus Källström
Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med
djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande
befolkningen världen över.
Brasilens presidenter har under en lång tid prioriterat fattigdomsbekämpning och
förbättrande levnadsvillkor för de sämst ställda i samhället. Detta har resulterat i att 20
miljoner Brasilianare har kunnat lyftas från fattigdom. Arbetslösheten har även den
minskat i landet.
Även internationellt har Brasilien börjat ge bidrag och stöd till fattiga länder. Brasilien
ser det som en självklarhet att hjälpa andra länder i nöd, och eftersom Brasilien själv har
erfarenheter utav fattigdomsbekämpning och utveckling så känner Brasilien att de har en
fördel för landets växande roll som icke-traditionell givare. Brasiliens president Dilma har
även besökt Afrikas fattigaste delar för att visa sitt stöd för länderna. Brasilien uppmanar
andra länder att följa efter och ge stöd åt den svältande befolkningen världen över.
Brasilien rankar utbildning högt som en lösning på fattigdomsfrågan, och därför har
landet skapat statliga program för att ge stöd så att fler kan går i skolan. Brasilien
uppmanar andra länder till att satsa mer på utbildning för att bekämpa fattigdomen.
Brasilien har varit en stark motor för syd-syd samarbetet (söder om Europa/USA) och
varit noga med att framhäva utvecklingsländernas avsikt att skapa en hållbar ekonomisk-,
social- samt miljöutveckling. Brasilien har aktivt sökt att utöka sin handel med länder i
Afrika och mellanöstern, inlett utvecklingssamarbeten (bistånd) med länder i Afrika och
öppnat många nya ambassader i afrikanska och asiatiska länder. Brasilien vill genom
detta bryta ”nords” dominans på världsscenen.
Fattigdomen skall bekämpas!
Danmark
Delegater: Sofie Risell, Nora Gullberg, Jeff Frostander
Konungariket Danmark är stolta över att vara ett av endast fem länder som når upp till
FNs krav på bistånd gällande milleniemålen. Danmark ställer sig kritiskt till att FNs rika
länder inte agerar för att nå upp till dessa mål, och det är Danmarks förhoppning att
länderna gemensamt tar sitt ansvar. Det har visat sig att ökat stöd till utsatta länder
minskar antalet asylsökande i våra länder, och därför tycker Danmark att frågan är av stor
relevans i ett mer långsiktigt perspektiv. Antalet invandrare i världens rika länder är för
högt för att länderna ska kunna ta hand om sina medborgare, och därför är det mycket
viktigt att vi hjälper de fattigare länderna att försörja sin befolkning. Det kommer alla i
ett mer långsiktigt perspektiv att tjäna på.

Danmark ställer sig positivt till utökat bistånd till världens fattiga länder då det är
Danmarks övertygelse att detta är det bästa alternativet i nuläget. Det är av medmänsklig
vikt att de länder som har råd delar med sig av sin rikedom för att hjälpa de svältande
och fattiga. Det finns idag stora problem med illegala gerillor som beslagtar FNs
hjälpresurser – därför är det viktigt att underminera dessas inflytande.
I ett mer långsiktigt perspektiv måste världens fattiga länder bli mer självförsörjande,
bistånd är ingen lösning som Danmark tror på i ett långt perspektiv. Då det i nuläget
saknas pengar i länderna ser dock Danmark det som en nödvändighet för att nationerna
ska komma till den punkt då de kan försörja sig själva.
Etiopien
Delegat: Emelie Gaidos
Efter många år av stridigheter och missriktad ekonomisk- och socialpolitik, har den
etiopiska ekonomin på senare år vuxit i stadig takt. Fattigdomen fortsätter att falla, vi
har fått en stark exporttillväxt och inflationen har minskat. År 2012 beräknades den
etiopiska ekonomin vara den tredje snabbast växande i världen, och den snabbaste i
Afrika.
På Yale University visar undersökningar att Etiopien har gjort imponerande framsteg
med att förbättra sitt sjukvårdssystem. Granskningar konstaterar att Etiopien på ett
framgångsrikt sätt har tillämpat begreppet Grand-strategy för att genomföra uppnåeliga
prioriteringar. Etiopien har arbetat med olika partners och externa finansiärer för att
främja den nya hälso- och sjukvårdspolitiken.
Regeringens ekonomiska strategi bygger på omvandling av bondejordbruk. Detta leder i
sin tur till att alla etiopier är garanterade mat och vi kommer att besegra hotet om torka
och hungersnöd, som har återkommande inslag i Etiopiens historia. När människor har
tillräckligt att äta, är fattigdomen på reträtt.
Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien anser att andra länder som på samma sätt
lider av återkommande hungersperioder och fattigdom kan använda Etiopiens strategier
kring sjukvårdssystemet och jordbruket för att i framtiden försäkra sig om en ekonomisk
framgång.
Filippinerna
Delegat: Agnes Johansson
Republiken Filippinerna stödjer till fullo FN:s arbete för att utrota fattigdom och
hunger, d.v.s. milleniemål 1. Vi är mycket angelägna om att en global positiv utveckling
bör främjas, i linje med deklarationen från millennietoppmötet år 2000.
Vi ser positivt på de stora framsteg som uppnåtts tack vare FN:s arbete för att utrota
jordens fattigdom och hunger. Republiken Filippinerna är dock oroade över att
utvecklingen idag tycks stanna av, och vill påminna världens alla ledare om det kollektiva

ansvar vi har för att upprätthålla principerna om människors värdighet, jämlikhet och
jämställdhet. Att så många människor fortfarande lever med grovt undermåliga
förhållanden år 2012 är beklagansvärt.
Republiken Filippinerna ser till jordens alla invånares hälsa och välbefinnande, och ser
milleniemål 1 samt stärkandet av de mänskliga rättigheterna (hänvisande till artikel 25 i
deklaration om de mänskliga rättigheterna) som centrala medel för att uppnå detta. Det
är alla länders kollektiva ansvar att arbetet drivs framåt. Republiken Filippinerna anser
dock att stater med större ekonomiska resurser och lägre fattigdom har ett ansvar att
hjälpa mindre utvecklade länder.
Republiken Filippinerna är fullt medveten om frågans stora betydelse för hela jordens
befolkning. Vi vill därför se ett fortsatt gemensamt arbete inom FN för att uppnå
milleniemål 1. Republiken anser att fortsatt god utveckling bäst nås med humanitär hjälp
från FN. Vi anser det också mycket viktigt att suveränitetsprincipen respekteras.
Frankrike
Delegat: Torbjörn Carlsson
Republiken Frankrike har i egenskap av sin globala betydelse och som humanitärt
ansvarstagande land, valt att lägga stor vikt vid att engagera sig i fattigdoms- och
hungerbekämpningen som världens nationer förbundit sig till i Millenniemål 1. Som den
5:e största ekonomin i världen, 5:e största finansiären till FN:s budget och en av
grundarna av FN tar republiken denna fråga på största allvar och ser vikten av att alla
världens länder bidrar till lösningen av denna världsbetydande frågan.
Fattigdom är ett globalt problem som ingen kan gömma sig för oavsett hur rikt ens land
är. Då det är ett globalt problem måste det också lösas globalt. Frankrike har därför
engagerat sig inom den Europeiska Unionen, som idag tillsammans med sina
medlemsländer är den största bidragsgivaren i världen. Unionen bidrar med 44 % av
UNDP:s resurser och 40 % av FN:s totala budget. Den koordination och framgång som
kan uppnås genom samarbete av denna typ är anledningar till varför Frankrike prioriterar
samarbete inom Europa och världen.
Den franska republiken inser betydelsen av de mål som satts upp och beklagar att många
av de nuvarande prognoserna ser så dystra ut som de gör. Men vi vill se framåt och tror
på att det 21:a århundradet kan och ska bli århundradet då extrem fattigdom och
hungersnöd kan utrotas ifrån den här planeten. Detta kan ske igenom internationellt
samarbete och koordination. Genom ekonomiskt stöd till utveckling av de mest utsatta
områdena d.v.s. världens landsbygder. Genom att kombinera stabilitet och ekonomisk
utveckling med demokrati för att garantera att medborgarna får det stöd de utlovats.
Framförallt måste vi och världens länder i dagsläget prioritera informationsinsamling,
analysering och reflektion för att kunna skapa en hållbar utvecklingsplan för framtiden.
Utan en lyckad och riktig förståelse för vad som verkligen behövs för att uppfylla målen,
kommer vi aldrig att klara av dem. Om vi slösar bort värdefull tid och pengar om och
om igen utan att ta lärdom av våra misstag och framgångar, kommer resurserna vi

spenderar enbart att gå till spillo. Då kommer vi aldrig att lyckas med de mål, som vi alla
världens länder och ledare, genom de Förenta Nationerna har satt upp.
Vi har som världens ledare ett ansvar för världens folk. Republiken Frankrike inser detta
ansvar och allvaret i det. Mänskligheten lider, men vi kan göra något för att stoppa
lidandet. Så vi hoppas att ni delar vår syn på hur allvarligt detta är och att ni liksom vi är
beredda att hjälpa.
Irak
Delegat: Azin Khalighi
Irak är ett av många länder som är beroende av en exportprodukt, i vårt fall olja. Men att
för oss bara ha oljan som en exportvara täcker inte alla våra utgifter vilket leder till att
ekonomin sjunker. Med hjälp av bistånd kan vi förminska den extrema fattigdomen i
världen och se till att de många länder som liksom Irak endast har en exportvara att leta
efter nya utvägar från den ekonomiska nedgång som råder på den internationella arenan.
Vi föreslår därför att länder med stabil ekonomi och organisationer så som FN ska
komma med bidrag som kan hjälpa behövande länder. Vidare vill vi trycka på vikten av
en funktionell internationell handel för att stimulera världsekonomin för hela världen.
Irland
Delegat: Emma Jansson
Republiken Irland ser fortfarande mycket alvarligt på fattigdomen och hungersnöden
som ännu finns kvar på allt för många platser i världen. Vi anser inte att man kan nöja sig
med vad man hittills lyckats åstadkomma. Irland uppmärksammar att ca 1,4 miljoner
människor lever i extrem fattigdom och att mer än 1 miljard människor är hungrande.
Med dessa siffror i åtanke betonar Irland vikten av att arbetet mot milleniemål 1
fortsätter och intensifieras.
Irland var själv drabbat av fattigdom och svält under mitten av 1800-talet. Idag ämnar vi
hjälpa alla de som lider av hunger runt om i världen, inte bara med mat utan också med
hopp, självtillit och värdighet. Irland betonar dock att man inte enbart bör rikta sig till
de direkta åtgärderna utan också måste verka för lösningar till de bakomliggande
orsakerna till fattigdomen och hungern.
Irland anser att ansvaret för att uppnå milleniemål 1 ligger på de 147 medlemsländer
som enades om deklarationen under millennietoppmötet år 2000. Vi, Irland tror att det
kommer krävas att samtliga medlemsländer genomför omfattande ansträngningar för att
målet ska nås. Vi förlitar oss dock också på att de drabbade länderna tar sitt ansvar i
frågan och utnyttjar de bidrag de tilldelas på ett sätt som gagnar befolkningen. Irland
förespråkar dessutom OHCHR:s och liknande organisationers arbete för mänskliga
rättigheter i länder som lider av fattigdom och hunger. Vi anser att information och
kunskap om mänskliga rättigheter är nödvändigt för dessa länders demokratiska
utveckling och därmed bekämpningen av fattigdom och hunger.

Om delmålet om minskad hunger till 2015 trots detta inte kommer att nås önskar Irland
ändå kunna se stora framsteg och en lyckad insats så långt.
Ryssland
Delegat: Anna Holmqvist
Idag lever 1,4 miljarder av världens befolkning i fattigdom, trots stora internationella
insatser för att förhindra en utveckling av detta. Ryska Federationen ser på problemet
med stor oro och anser att situationen är ohållbar. Ryska Federationen ser det som sitt
ansvar att hjälpa utsatta länder och dess befolkning.
Ryska Federationen har en lång historia av att sända bistånd till de länder som är i nöd,
oftast i form av mat och sjukvård då Ryska Federationen anser att det är de
grundläggande stenarna för att bygga upp en fattig nation. För att övervinna
fattigdomen menar Ryska Federationen att man på lång sikt bör investera i de
biståndskrävande nationernas infrastruktur och tekniska utveckling då det är grunden för
en stabilare ekonomi och minskning av fattigdom. Även politisk stabilitet, tycker Ryska
Federationen, är viktig för att ett land ska kunna överkomma fattigdom.
Ryska Federationen anser att ytterligare sätt att hjälpa fattiga länder är att hjälpa
företagen i dessa nationer, både små som stora. Detta då det hjälper till att stabilisera ett
fattigt lands svaga ekonomi och dessutom ger fler av landets invånare anställning – vilket
i sin tur lyfter upp ekonomin och minskar fattigdomen i landet på en lokal och nationell
nivå.
Ryska Federationen hoppas att alla världens länder följer deras exempel och väljer att
arbeta mot fattigdomen på samma sätt som de gör. Ryska Federationen ser även fram
emot ett bredare internationellt samarbete för att minska fattigdomen och hoppas på att
få se framsteg under UNDPs kommande möten.
Somalia
Delegat: Elin Tuvesson
Eftersom fattigdomen är ett omfattande och stort problem i Somalia vill landet att FN:s
organisationer ska bistå med hjälp. Detta anser Somalia är ytterst viktigt då vi är nära
gränsen av en humanitär krissituation där svält tillhör vardagen för många.
Hela 70 % av Somalias befolkning lider av fattigdom och man betraktar landet som ett av
världens fattigaste länder. Orsaken till att landet hamnat i den fattigdom där det är idag,
beror dels på västvärldens kolonialisering under 1900 talet, och därför har västvärlden ett
ansvar att hjälpa Somalia.
Somalia tycker att det globala samfundets internationella syn på extrem fattigdom och
svält ska influeras av problemgrundanalys – vad problemet grundar sig i och hur man kan
förändra problemet.
Somalia anser att FN ska arbeta för att skapa en bra infrastruktur i främst Afrika som kan
gynna ekonomi och livsmedelsproduktion. Somalia vill också att pengar ska skänkas till

spannmålsproduktion som en alternativ lösning och tar emot det arbete som förs för att
stabilisera livsmedelproduktionen.
Somalia har inte en fungerande regering och präglas även av inbördeskrig och
oroligheter vilket gör det svårare för landet själv att göra en förändring i landet. Därför
stödjer Somalia FN:s första millenniemål - att halvera fattigdomen fram till 2015.
Sudan
Delegat: Elin Helmersson
Hållande i minnet att FN:s delmål av milleniemål 1, att halvera fattigdom, är uppfyllt vill
vi i Republiken Sudan betona att det fortfarande återstår mycket att göra. Med förväntan
på ytterligare förbättring vill vi i Republiken Sudan här framföra vår ställning, samt våra
förslag på både kortsiktiga och långsiktiga lösningar på problemen.
Djupt övertygad om att utvecklingen bör påskyndas anser vi i Sudan att FN bör förse
fattiga jordbrukare söder om Sahara med billiga och effektiva gödningsmedel. Om detta
verkställs ökar jordbrukets skördar vilket skulle hjälpa både fattigdomsbekämpningen
men främst hungerbekämpningen. Ökade skördar leder till mer föda för lägre pris vilket
gör att hungern minskar eftersom fler kan ta del av födan.
Med strävan efter en bättre levnadsstandard i världen är investeringar i hälsa och
utbildning enligt oss i Sudan mycket viktiga. Därför vill vi i Sudan uppmana världens
medelklassländer att ta sitt ansvar och se över sina bistånd. Sudan anser att
medelklassländerna bör avbryta de bistånd som skickas till rika länder och istället satsa på
att skicka ytterligare bistånd till länder med undernärd befolkning och enorm fattigdom.
Vi i Republiken Sudan vill även uppmana de rikaste länderna i världen att öka sina
bistånd till de fattiga länderna och eventuellt väga upp dessa med handelsavtal angående
naturresurser som finns i många av de drabbade länderna. Bistånden till de fattiga
länderna ska sedan användas till främst skolor, att minska barnadödlighet samt
infrastrukturen för att på lång sikt bygga upp en förbättring gällande både fattigdom och
hunger.
Togo
Delegat: Jonathan Engdahl
Den Togoleiska republiken anser att fattigdomen i världen är ett gigantiskt problem,
republiken och dess befolkning upplever situationen varje dag. Hungersnöden är
vardagsmat för Togos befolkning. Problemet existerar i majoriteten av de afrikanska
länderna och på denna kontinent råder social kannibalism.
Togoleiska republiken har undersökt möjliga anledningar till det faktum att
fattigdomsminskningen som skedde under 1990- talet har stannat upp. Generellt sätt
finner man problemet i dålig utrustning och elbrist.
Asiatiska länder har begått den största minskningen rent procentuellt av fattigdom.
Anledning till att länder som Sydkorea, Japan med mera förvandlats från U till I- länder
är den massiva investeringen från I- landsföretag. Länderna är bra modeller som tredje

världen måste jobba efter. Naturtillgångar, arbetskraft och framtid finns i Afrika, men
inte resurser att framställa vad som existerar.
Statistik visar att fattigdom och utbildning går hand i hand. Har man väl utbildade
invånare fungerar samhället bra. Utbildning är en långsiktig plan. Hjälp Togo och hjälp
världens fattiga! Investeras pengar på upprustning och utbildning så kommer världen nå
milleniemålen fortare. Välfärden kommer att förbättras när företagen marknadsför nya
billiga utlandsvaror, i båda givare och mottagare.
Tunisien
Delegat: Sofi Viebke
Vi i Tunisien är väldigt måna om att ta delta aktiv i frågan och göra vårt bästa för att
stödja och föra FN:s arbete framåt. Vi har stort förtroende för FN som organisation och
ser positivt på de framsteg som redan gjorts och ser hoppfullt på ytterligare framsteg.
Vi har erkänts som en av Afrikas konkurrenskraftigaste ekonomier, och vill framfört allt
erbjuda stöd till de länder som vi delar kontinent med. Trots våra ekonomiska framsteg
under de senaste åren så lider vi fortfarande av hög arbetslöshet, och därför är vi väldigt
tacksamma att FN lägger stor tonvikt vi att hantera och förbättra detta problem.
Vi uppfattar situationen som kritisk. Trots stora förbättringar i många av de drabbade
länderna så går utvecklingen i vissa problemområden fortfarande långsamt framåt och
gapen är fortfarande för stora. Faktumet att över 1 miljard människor fortfarande är
extremt fattiga är skrämmande.
Vi stödjer FN:s arbete i frågorna, och tror att vi är på rätt väg. Vi anser att det är viktigt
att arbeta vidare med att kartlägga problemområden och försöka få en ökad förståelse för
varför utvecklingen går långsamt fram i vissa länder för att sedan succesivt bearbeta
problemen och skapa nya lösningar. Vilka förutsättningar finns och vilka tillgångar har
de olika länderna? Kan man bygga upp en stabilare ekonomi med hjälp av ytterligare
demokratisering? Detta är såklart bara spekulationer, vi är väldigt öppna för diskussioner.
USA
Delegat: Edvin Sarrimo
I den globala ekonomin kan tillväxt sprida sig, även från fattiga länder. Världssamfundet
har därför ett gemensamt intresse i att motverka fattigdom och svält. Amerikas förenta
stater tycker att upprättandet och förbättrandet av biståndsprogram kan tjäna allas bästa
om det görs med precision och eftertanke. Amerikas förenta stater anser att alla former
av stöd som ges i strävandet mot att nå det första milleniemålet måste kalibreras så att de
blir så effektiva som möjligt i syfte att snabba på utvecklingen på såväl lång som kort sikt.
Amerikas förenta staters huvudsakliga ambition är därför att sätta in väl valda åtgärder på
rätt platser. Amerikas förenta stater ser ett angeläget problem i den finansiella korruption
som mellan åren 1970 och 2008 bara i Afrika gjorde att någonstans mellan 800
miljarder och 1,8 triljoner dollar förlorades som annars hade kunnat hjälpa många fattiga
och svältande människor.

Korruptionen är inte begränsad till den officiella sektorn utan återfinns också i den
privata. Amerikas förenta stater har en positiv inställning till att FN som internationellt
organ och högt uppsatta politiska representanter från ett stort antal länder som tyngs av
korruption officiellt har sagt att det är ett avgörande missförhållande att åtgärda.
Amerikas förenta stater menar vidare att den rika världens näringsidkare har en viktig roll
att spela i bekämpandet av fattigdom och svält. Privata aktörer underlättar kampen
genom att minska arbetslösheten och stärka de sociala skyddsnäten men behöver mer
omfattande assistans från FN i framtiden. Amerikas förenta stater vill tillvarata
näringslivets förmåga att vitalisera samhällen.

