Guide till Policy Paper
Era policy papers för utskotten ska skickas in till presidiemedlemmen som är ansvarig för ert
utskott. Det är viktigt att ni skickar endast policy paper för utskotten till dessa mailadresser
eftersom policy paper till generalförsamlingen skall skickas in till presidiets gemensamma
mailadress: presidiet2012@gmail.com. Observera att ni ska utgå från samma mall gällande
både policy paper för generalförsamlingen och utskotten.
Ordförandena i utskotten och deras mailadresser är följande:
ECOFIN

UNSC (Säkerhetsrådet)

Amanda Osnberg Brunmark

Alexis Hekmatfar

undecidedculture@hotmail.com

alexis.hekmatfar@moderat.se

SPECPOL 1

SPECPOL 2

Jesper Larsson

Philip Schalin

larsson_jesper@hotmail.com

philip.schalin@gmail.com

UNCTAD

UNDP

Alice Herrström

Fredrika Cervin

herrstrom.alice@gmail.com

cervin.freddie@gmail.com

UNESCO
Katja Molnár
Katjaa_94@hotmail.com

Vänligen märk ert mail i ämnesraden med utskottets namn samt ert lands namn, det
underlättar enormt för oss. För mailet till generalförsamlingen märker ni det med ”GF” eller
”Generalförsamlingen” istället för utskottets namn.

Ert policy paper ska vara utformat på ett speciellt sätt så att presidiet och andra delegationer
enkelt kan läsa av era policy papers snabbt och effektivt. Använd Times New Roman, storlek
12 och radavstånd 1,15 (brukar vara standard). Gör även ”Utskott”, ”Land” och
”Delegat/Delegater” fetstilta, precis som i exemplet nedan.
Exempel på policy paper:
___________________________________________________________________________

Policy Paper
Utskott: Låtsasutskottet 2
Land: Republiken Grekland
Delegat/Delegater: Marcus Karlsson, Håkan Danielsson och Bengt Nilson
Republiken Grekland ser mycket allvarligt på frågan om Kosovos självständighet och den
är en grundpelare i grekisk utrikespolitik. Republiken Grekland befarar att Kosovos
självständighet kan komma att underblåsa separatism i andra regioner i Europa.
Republiken Grekland, anser att det nuvarande läget i Kosovo är ohållbart. Kosovos
självständighetsförklaring 2008 grundade sig i en ensidig självständighetsförklaring och
dess erkännande av medlemmar ur EU strider mot principerna i Internationell rätt samt
FN:s säkerhetsråds resolutioner. Republiken Grekland har ordentligt undersökt frågan.
Resultatet av vår granskning är att Kosovos självständighetsförklaring var ensidig och vi
bär samtidigt i åtanke Serbiens rätt till integritet som självständig stat. Vi anser dessutom
att självständighetsförklaringen är ett hot mot regionens stabilitet. Vi erkänner därför inte
Kosovo som självständigt.
Vi ser främst till folken som är bosatta i Kosovo-regionen och vi vill värna om
levnadsvillkoren i regionen. Även de mänskliga rättigheterna i Kosovo behöver ses över
trots både EU:s och FN:s närvaro i regionen. Vi vill särskilt värna om de speciellt utsatta
minoriteterna som får försämrade rättigheter på grund av bristande kontroll i Kosovoområdet.
Republiken Grekland vill komma till en gemensamt accepterad lösning som skall baseras
på internationella lagar. Vi strävar efter en överenskommelse som varken skapar vinnare
eller förlorare och samtidigt ger ett ökat skydd till minoriteterna i regionen. Vi är fullt
medvetna om situationens allvar. Republiken Grekland anser att förhandlingar mellan de
båda parterna bör påskyndas och uppmuntras.

Observera att detta endast visar utformningen av ert policy paper. Ni skall alltså skriva in era
egna namn istället för lärarnas och ert egna utskott.

