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Generalförsamlingen 
Delegation: Islamiska Republiken Afghanistan 
Delegater: Elliot Berggren, Kiara Youlou, Ellenore Öhrn 
 
Den Islamiska Republiken Afghanistan fördömer starkt den humanitära och territoriella 
konflikten mellan Israel-Palestina samt understryker att skulden inte bör läggas på en enskild 
stat eller aktör. Vidare beklagas konfliktens komplexitet och det understryks att decennier av 
motsättningar är svåra att reda ut när grannlandet inte vill samarbeta. 
 
Den Islamiska Republiken Afghanistan har även en oerhörd förståelse för vad befolkningen i 
dessa stater uthärdar och genomlider. Efter granskning av konflikten har delegationen funnit 
den palestinska befolkningen i en ytterst utsatt position. Med strävan efter att konflikten inte 
ska fortgå länge till, uppmärksammas det palestinska folkets behov av humanitärt stöd samt 
fastslår dess betydan för Palestinas framtid.  
 
Fullt medvetna om territoriets historiska och religiösa värde står därför den Islamiska 
Republiken Afghanistan för att stödja en skyndsam och fredlig lösning. Därför ger den 
Islamiska Republiken Afghanistan sitt fulla förtroende för de Förenta Nationerna och dess 
förmåga att förmedla fred och på det mest effektiva sätt frammana ett slut på denna prekära 
situation. 
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Generalförsamlingen 
Delegation: Argentina 
Delegater: Linnéa Karlsson, Albin Edgren och Gustaf Landoff 
 
Republiken Argentina uttrycker en stor oro över situationen som råder mellan Israel och 
Palestina. Argentina är engagerad när det kommer till att hitta en lösning på konflikten och 
stödjer ansträngningarna som tas för att uppnå fred. Konfliktens komplexitet tär på världens 
internationella samarbeten, på befolkningen och på landområdet där konflikten äger rum. Att 
återuppta fredsprocessen för en hållbar lösning anser Argentina viktig för parternas och 
världens säkerhet. 
 
Delegationen Argentina står bakom FN:s resolution 242 om en fredlig tvåstatslösning mellan 
parterna. Där Israel kan existera fredligt med sina grannar och där det palestinska folket kan 
upprätta en suverän och oberoende stat baserat på 1967-gränsdragningen. Argentina har både 
erkänt Palestina som en fri stat och röstat för tillkännagivandet av Palestina som en medlem 
av FN. Staden Jerusalem, som är en helig stad för många bör enligt Argentina vara öppen för 
alla religioner och folkgrupper. Argentina förespråkar ett involverande av internationella 
samarbeten, för att kunna säkerställa de bästa förutsättningarna för parterna, där den yttersta 
vikten i frågan ligger hos de viktigaste aktörerna att förhandla om en lösning. Republiken 
Argentina understryker även att innan något samarbete kan äga rum, måste toleransen mellan 
parterna öka för att stridigheterna ska upphöra. 
 
Angående flyktingsituationen som råder ställer sig Republiken Argentina bakom FN:s 
hjälporganisation för Palestinska flyktingar, där delegationen har bidragit till sin fulla 
förmåga med resurser för att underlätta arbetet. Men Argentina ställer sig kritiskt till detta 
enbart skulle förbättra levnads standarderna för flyktingarna. Republiken Argentina vill 
därför se ett större engagemang  
hos grannländerna kring konflikten för att säkerställa flyktingarnas säkerhet. 
 
Avslutningsvis förespråkar Argentina en lösning med vägledning av FN, som tillgodoser 
samtliga folkgrupper i området deras rättigheter och fördelar resurserna jämlikt mellan 
parterna.  
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Generalförsamlingen 

Delegation: Australien 

Delegater: Axel Ljunghusen, Gustav Sjöstedt, Max Lundquist 

 

Samväldet Australien är fortsatt väldigt angelägen om att Israel och den Palestinska 

Myndigheten ska kunna lösa konflikten mellan aktörerna. Samväldet Australien föreslår att 

fastslå en tvåstatslösning med Israel och ett framtida erkänt Palestina. Internationellt kända 

gränser där bådas intressen gynnas på mest rättvist sätt är enligt Australien viktigt för att 

konflikter inte ska blossa upp igen. Staterna ska kunna samarbeta i fred och säkerhet med 

statssuveräniteten hållandes i minnet, samtidigt som medborgarna i de två staterna ska kunna 

leva i goda förhållanden. 

 

Grunden till konflikten rotar sig långt tillbaka i tiden mellan de två aktörerna staten Israel och 

den Palestinska Myndigheten där Samväldet Australien, med hänvisning till historia, intygar 

att båda aktörerna grovt har överreagerat och tagit till onödiga åtgärder. Australien anser att 

en nedtrappning av konflikten i Israel-Palestina området är nödvändigt för att en lösning och 

långvarig fred ska kunna träda i kraft. 
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Generalförsamlingen 
Delegation: Belgien 
Delegater: Isak Thuresson, Janni Jonsson och Agnes Axby 
 
Konungariket Belgien är mycket oroliga över de svårigheter konflikten mellan Israel och 
Palestina medför för ländernas befolkning. Efter att ha uppmärksammat en ökad spänning 
mellan länderna  anser Belgien att det är en kritisk tidpunkt för församlingen att godkänna en 
tvåstatslösning. Med hänvisning till den senaste tidens oroligheter i Gazaremsan är en 
permanent tvåstatslösning nödvändig för att förbättra relationen mellan Israel och Palestina.  
 
Belgien är medvetna om att konflikten är svårlöst och att medlemsländernas ståndpunkter är 
olika inom församlingen. Den territoriella konflikt     en har under årtionden eskalerat och 
orsakat humanitära svårigheter för ländernas befolkning. Belgien har långvariga relationer 
med både Israel och Palestina på ekonomisk och diplomatisk nivå och anser att 
delningsplanen är den bästa lösningen.  
 
Delningsplanen som är framtagen av Förenta Nationerna anser Belgien vara ett ytterst 
godtaget förslag för att säkerställa en fredlig lösning. Belgien vill synliggöra det rådande 
problemet inom konflikten mellan Israel och Palestina och föreslår därför ett genomförande 
av tvåstatslösningen, vilket kan komma att leda till en säker och fredlig lösning.  
Vi är därför angelägna om att Förenta Nationernas medlemsländer kan hitta en gemensam 
ståndpunkt 
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Generalförsamlingen 
Delegation: Republiken Bolivia 
Delegater: Tuva Thörnberg, Doris Jönsson & Anna van Beesel  
 
Republiken Bolivia uttrycker orolighet över den komplexa osämja som utspelar sig mellan 
Israel och Palestina. Delegationen vill finna en rättvis lösning för att få slut på det allvarliga 
våld som brukas av Israel och finner det av största vikt att världssamfundet beaktar sitt 
tillvägagångssätt när det rör konflikten. 
 
Det erkännande av Israel som republiken Bolivia presenterade 1949 drogs tillbaka 2009 efter 
många år av oroligheter. Året därpå valde Bolivia att trots sin vänskapliga relation med USA 
erkänna staten Palestina för att visa sitt fulla stöd efter att situationen i Gaza urartat. 
 
Republiken Bolivia vill poängtera att Israel-Palestinakonflikten är ett dilemma som måste tas 
itu med i syfte för befolkningens välfärd. Trots att staten Bolivia 2009 avbrutit sina 
diplomatiska relationer med Israel, förblir frågan mycket väsentlig för delegationen. 
Delegationen vill  även understryka att, trots önskan om en tvåstatslösning så vill Republiken 
Bolivia inte formellt erkänna Israel som en stat ännu.  
 
Delegationen Bolivia anser att tvåstatslösningen ska innebära en gränsdragning likt FN’s 
partitionsplan och att Jerusalem åter ska tillfalla Palestina. Delegationen ser allvarligt på 
dagens situation där en stor del av Palestinas befolkning försatts på flykt. Bolivia åberopar att 
alla Palestinska flyktingar ska ha rätt att återvända till sina hem. Detta kan endast ske om de 
Israeliska bosättningarna inom dessa gränser upphör.  
Republiken Bolivia är villig till ett samarbete med andra stater som finner sitt samtycke i 
denna fråga. En allians av stater som kämpar för människors rättigheter och fred är därför 
starkt önskvärd. 
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Generalförsamlingen 
Delegation: Brasilien 
Delegater: Tilda Fenzel och Elin Bennsten 
 
Delegationen Brasilien stödjer en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina. Brasilien är 
bland de länder som har godkänt palestina som en fri och oberoende stat inom de gränserna 
som definierades 1967. Frågan är komplex och en fredlig lösning är något som kommer ta tid 
då fredsförhandlingen ska ta hänsyn till både Israel och Palestina. 
 
Brasilien värnar om mänskliga rättigheter och står för människors lika värde. Befolkningen i 
Israel-Palestina området säkerhet måste garanteras deras trygghet måste försäkras och komma 
i första hand, våldet i området måste upphöra. I framtiden ser delegationen Brasilien en 
tvåstatslösning, där båda länderna har rätt till land. Men i nuläget måste man värna om Israels 
suveränitet och rättigheter då israel idag redan är en stat.  
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Generalförsamlingen 
Delegation: Chile (Republiken Chile) 
Delegat: Elsa Ewetz, Maria Hermansson & Tora Koppers 
 
Republiken Chile betonar vikten av en fredlig och rättfärdig lösning i Israel-Palestina 
konflikten. Introduktion av en tvåstatslösning uppmuntras och resulterar i två suveräna stater 
med erkända landgränser. Lösningen bidrar till enighet i Mellanöstern, Staten Israel och 
Staten Palestina. 
 
Delegationen förlitar sig på de Förenta Nationernas kompetens att fatta en bindande 
resolution. Vidare främjar nationen för överskridande samarbeten mellan Världssamfundet 
för fullbordandet av en tillfredsställande lösning. Republiken Chile åberopar strävan efter 
införandet av en gynnsam resolution för både Staten Israel och Staten Palestina och påminner 
övriga stater, institutioner och aktörer att ta hänsyn till detta. 
 
Påfrestningarna för de berörda parterna i Israel-Palestina konflikten är något Republiken 
Chile är djupt medvetna om och vill därför understryka värdet av medborgarnas säkerhet. 
Med vägledning av FN stadgans Skyldighet Att Skydda ska medborgarnas säkerhet försäkras.  
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Generalförsamlingen 

Delegation: Colombia  

Delegater: Céline Nilsson, Ida Löfberg, Linnea Dolmark  

 

Republiken Colombia uppmärksammar allvaret i konflikten och är medvetna om att åtgärder 

måste vidtas för att säkerställa en hållbar framtid för landområdet och dess invånare. 

Colombia uttrycker åsikter om ett fredsavtal genom en tvåstatslösning. Delegationen stödjer 

tvåstatslösning som riktar sig till att Israel och Palestina ska kunna leva i fred som grannar.  

Republiken Colombia står bakom FN´s delningsplan för Palestina 1947.  

 

Israel har varit till stort stöd för Colombia och därför har ett frihandelsavtal tecknats. 

Frihandelsavtalet undertecknades 10 juni 2013 men har inte ratificerats av Colombia och har 

därför inte trätt i kraft. Colombia erkände Israel som stat 1949.  

 

Delegationen har erkänt Palestina som en självständig stat. Colombia stödjer till lösningar av 

konflikten men vill inte att vi som stat ska påverkas.  

Colombia stödjer lösningar lösningen till konflikten men delegationen vill inte vara en del av 

problemet. Republiken Colombia vill tydligt poängtera att erkännandet av Palestina som stat, 

inte har försämrat dess förbindelser med Israel. Colombia anser att ett slut på denna konflikt 

innebär direkta förhandlingar med rättvisa och varaktiga lösningar som gör att både folk och 

stat kan leva fredligt.  

 

Republiken hänvisar till FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, och anser därför att 

en lösning på konflikten är viktig för att få ett stopp på den omänskliga behandlingen som 

befolkningen tvingas utsättas för.  
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Generalförsamlingen 

Delegation: Danmark 

Delegater: Klara Lybeck, Moa Sörensson, Nora Löfvén 

 

Danmark vill arbeta för långsiktig fred i områdena som berör Israel-Palestina konflikten, 

Danmark anser också att alla människor har rätt till liv oavsett religion eller folkgrupp och 

vill fortsätta arbeta med främjandet av mänskliga rättigheter. Danmarks delegation vill även 

uppmärksamma på att detta kräver ett internationellt samarbete, för att kunna lösa den här 

frågan bör alla medlemsländer och parter vara beredda på att vilja samarbeta multilateralt.  

 

Danmark fördömer all form av krig med Israel-Palestina, då konflikten kan lösas utan att blod 

spills. Delegationen Danmark vill även fortsätta uppmuntra till tvåstatslösningen då man 

genom tvåstatslösningen kommer att minska antalet flyktingar i framtiden samt 

säkerhetsställa att fler konflikter inte bryter ut. Därmed ökar levnadsstandarden för folket i 

Israel-Palestina. 

 

Delegationen Danmark är väl medvetna om att lösningen av Israel-Palestina konflikten är 

komplicerad och kräver en lång process, därför vill Danmarks regering säkerhetsställa att 

medlemsländerna är villiga att lösa konflikten med tålamod. 

 

Slutligen så strävar Danmarks regering efter att fortsätta ha ett gott samarbete med 

Israel-Palestina och fortsätta hjälpa på avstånd genom bistånd, samt fortsätta hantera 

situationen diplomatiskt. 
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Generalförsamlingen  
Delegation: Dominikanska Republiken  
Delegater: Nora Andersson, Filippa Fagerberg och Elsa Edin  
 
Konflikten som pågår mellan Israel och Palestina är mycket komplex och handlar om 
territorium. 1948 utropade FN Israel som en stat med tanken att området skulle delas i en 
judisk stat och att resten av landområdet skulle tillfalla arabstaterna. Dock fick beslutet 
förödande konsekvenser då krig utbrast mellan palestinierna och israelerna. Sedan 1967 har 
palestinierna levt under israelisk ockupation och det har skett ett flertal sammandrabbningar 
mellan palestinier och israeler som har varit blodiga. Konflikten har idag utvecklats till att det 
handlar om vem som har rätt till makten över området samt vilken folkgrupp som har rätt till 
att bo på området.  
 
Konflikten i fråga påverkar inte enbart de två delegationerna utan också omvärlden i stor 
utsträckning. Idag är hälften av det palestinska folket på flykt vilket motsvarar 5,4 miljoner 
människor. Delegationen Dominikanska Republiken arbetar med åtgärder för att förhindra 
illegal migration. För att den illegala migrationen ska få ett avslut världen över, är det viktigt 
att konflikter som den aktuella konflikten mellan Israel och Palestina får en lösning. 
 
Sedan flertal år tillbaka har Delegationen Dominikanska republiken haft goda relationer med 
delegationen Israel. Dominikanska republiken anser att religionsfrihet är väsentligt och 
skapar möjlighet att välkomna alla religioner till delegationen. Dominikanska republiken var 
bland annat ett av de få stater som var villiga att acceptera invandring under andra 
världskriget. År 1948 erkände Dominikanska Republiken Israel som stat med hänsyn till att 
bibehålla den goda relationen.  
 
Dominikanska Republiken erkände även Palestina år 2009 med anledning av att staten själv 
befunnit sig i en liknande situation. Dominikanska självständighetskriget var ett krig som 
slutligen gjorde delegationen Dominikanska Republiken självständig från delegationen Haiti, 
år 1844. På grund av Dominikanska Republikens bakgrund, väljer delegationen att anta en 
neutral medlingsroll i situationen.  
 
Delegationen Dominikanska Republiken anser att situationen i Israel och Palestina är kritiskt 

och ser allvarligt på den komplexa konflikt. Konflikten som pågår är djupt förödande för 

civila och en lösning är högst väsentlig. Dominikanska republiken uppmanar till ett 

diplomatiskt och internationellt samarbete med mål att lösa situationen utan våld och med en 

utväg som gynnar båda parter.  
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Generalförsamlingen 

Delegation: Egypten 

Delegater: Jack Teglund, Viktor Isaksson, Hanna Fagerlin 

 

Egypten vill på ett så fredligt sätt som möjligt göra båda parter i konflikten nöjda i den mån 

som är möjligt. Med beklagande för de år av lidande för både Israel som Palestinas 

befolkning förespråkar vi att FN:s medlemsländer bör gå ihop och enas om en 

tvåstatslösning tillsammans med både Palestina som Israel. Med fullt förtroende för FN vill vi 

nå en så långsiktig och varaktig fred som möjligt för både folkgruppens och 

världssamfundets bästa. 

 

Egyptens delegation vill även att som en del av tvåstatslösningen föreslå att dela upp 

Jerusalem i två delar i syfte att tillfredställa båda parter och på så sätt motverka framtida 

tvister ytterligare. Med hänsyn till vikten av Jerusalem för både det judiska samt muslimska 

folket anser vi att en uppdelning är nödvändig för att ett stabilt fredsavtal ska vara i stånd att 

slutas 

 

Det bör vara en hög prioritet för FN:s medlemsländer att sträva efter fred i denna region, för 

att motverka eventuella framtida konflikter och främja mänskliga rättigheter. Hållande i 

minnet av alla de tusentals människor som tvingats fly sitt land menar vi att det är av yttersta 

vikt att alla Fn:s medlemsländer gör sitt bästa för att uppnå en gemensam lösning som ger 

båda folkgrupper ett säkert hem. 
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Generalförsamlingen 
Delegation: Ekvatorialguinea (Republiken Ekvatorialguinea) 
Delegater: Amanda Jansson och Sofie Nyhlén  
 
Med hänsyn till det våld som pågått under den stundande konflikten ser vi ett två-statssystem 
som den enda lösningen. Enligt Ekvatorialguinea finns bara ett sätt att stoppa våldscykeln och 
detta är kommunikation samt samtal med stöd från de Förenta Nationerna. Ekvatorialguinea 
vädjar Världssamfundet att realisera resolution 2334 som genom röstades 2016. Resolution 
2334 klargör tydligt att israeliska bosättningar som placeras ut på palestinska marker är ett 
brott. En realisering av denna resolution leder till starkare gränser mellan Palestina och Israel. 
 
Republiken Ekvatorialguinea uttrycker oro inför faktumet att inga framsteg har gjorts mellan 
palestinska partier samt att det kvarstår en uppenbar distans mellan israeler och palestinier. 
Delegationen uppmanar alla medlemsländer att beakta sina tillvägagångssätt med tanke på det 
lilla framsteg som gjorts de senaste 70 åren. De resolutioner som Världssamfundet röstat 
igenom måste tas på allvar och genomföras för att vi som värld ska infinna oss vid en lösning 
så fort som möjligt.  
 
På Republiken Ekvatorialguineas vägnar önskas det att inflytelserika länder i Mellanöstern 
tar sitt ansvar som medlare och förespråkar fred då Förenta Nationerna visat sig oförmögna 
att hantera denna konflikt. En plan måste skapas och genomföras för att Palestina samt Israel 
ska kunna existera med tydliga gränser.  
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Generalförsamlingen 

Delegation: Republiken Elfenbenskusten 

Delegater: Elmer Wedjesjö, Liam Rincon Dahlberg 

  

Republiken Elfenbenskusten förblir djupt bekymrade över den årtionden gamla konflikten 

mellan Israel och Palestina. Tvisten mellan de två parterna är representativ för de konflikter 

vars regionala och internationella följder fortsätter att undergräva fred och säkerhet på en 

global skala.  

  

Republiken Elfenbenskusten vill yrka att det är republikens fasta övertygelse att endast en 

konstruktiv dialog mellan de två parterna om alla de frågor som orsakar nuvarande 

uppdelningar kan leda till en ömsesidigt acceptabel lösning. Elfenbenskusten vill därför 

uppmana att återuppta förhandlingarna mellan Israel och Palestina. Samtidigt som man 

uppmanar det internationella samfundet, inklusive FN, att arbeta mot en tvåstatslösning. Så 

att två oberoende stater fredligt kan samexistera enligt gränsdragningen från år 1967.  

  

Elfenbenskusten vill även upprepa sitt engagemang både, för den israeliska säkerheten samt 

palestiniernas onekliga rätt till självbestämmande. Två grundläggande krav som inte 

ömsesidigt utesluter varandra. Vidare vill delegationen trycka på de humanitära förhållandena 

i de palestinska territorierna som fortsätter att förvärras med de ökande spänningarna mellan 

Fatah och Hamas och ilskan mot den israeliska staten, vilket är djupt oroväckande. 

Situationen förvärras obestridligen av vatten och elbrist samt akut ekonomisk kris. 

Delegationen menar därför att det är av yttersta vikt att nödvändig humanitär samt ekonomisk 

assistans tillhandahålls till återuppbyggnaden av Gaza.  
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Generalförsamlingen  

Delegation: Estland  

Delegater: Anna de la Motte, Isabella Perttula, Alice Ekvall 

 

En pågående konflikt mellan främst två folkgrupper, Israeler och Palestinier, sedan mycket 

lång tid tillbaka har spridit oro i världen. FN:s arbete är en kärnpunkt till lösningen för denna 

konflikt och involverar den globala världen.  

 

Folkrepubliken Estland ställer sig neutral till Israel-Palestina konflikten och ser den 

humanitära krisen som högsta prioritet. Till hänsyn av den pågående konflikt och tidigare 

händelser ser delegationen den humanitära aspekten av högsta prioritet då hundratusentals 

palestinska flyktingar har en avsaknad av de mänskliga rättigheterna.  

 

Delegationen förbehåller neutralitet mot den väpnade konflikten som präglar Gaza och 

Västbanken tills dess att sakläget är på en diplomatisk nivå, där Israel och Palestina ges 

egalitär utgångspunkt och framtiden medför utveckling och säkerhet.  

 

Erkännande av Palestina som stat ser delegationen kunna medföra en höjning av den 

terrorstämplade organisationen Hamas, något som inte vill främjas. För Folkrepubliken 

Estland är det av yttersta vikt att bibehålla en humanitär och fredsbejakande insyn tillsvidare 

då konflikten kvarstår i området.  

 

Den lösning delegationen ser är passande är att bibehålla en neutral inställning och prioritera 

fredliga förhandlingar mellan de två parterna. Folkrepubliken Estland kan genom samarbete 

av multilaterala samarbeten bidra med ekonomiskt bistånd och diplomatiskt stöd för att 

underlätta konflikten. Folkrepubliken Estland ser en tvåstatslösning som den primära lösning 

i situationen, men ser att det finns två parter som behöver tas hänsyn till. 
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Generalförsamlingen 

Delegation: Republiken Filippinerna 

Delegater: Louise Jonsson, Alice Hermelin, Desirée Persson  

 

Republiken Filippinerna uppfattar konflikten mellan Israel och Palestina som mycket 

oroväckande. Som medlem i FN anser Filippinerna att konflikten kräver en hållbar lösning. 

Att komma fram till en fredlig lösning är viktigt för att fortsätta utveckla och bibehålla ett 

starkt samarbete mellan alla FNs medlemsstater. Konsekvenserna av konflikten tär på 

världens internationella samarbeten, på folket i de drabbade länderna och på bekostnad av 

landområdet.  

 

Som en lösning på problemet anser delegationen Filippinerna att FN:s resolution som innebär 

en tvåstatslösning för landområdet är den optimala lösningen för konflikten. Delegationen 

Filippinerna anser att en jämn fördelning är optimal då båda parterna i konflikten historiskt 

har religiösa anknytningar till staden Jerusalem och andra delar av det Israeliska och 

Palestinska imperiet. 

 

Eftersom Filippinerna har erkänt Palestina som suverän stat är den enda rimliga lösningen att 

Israels landområde ska delas enligt FN:s resolution. För att fördela detta världsområde anser 

Filippinerna att fred måste råda mellan Israel och Palestina, men även mellan påtryckningar 

från omvärldens stater. Situationen är oroväckande och i behov av en lösning som gynnar alla 

berörda.  
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Generalförsamlingen 

Delegation: Republiken Frankrike 

Delegat: Almida Cinthio 

 

Både historiskt och aktuellt sett har Republiken Frankrike haft en aktiv roll i 

Israel-Palestina-frågan och anser den nuvarande situationen i området vara ohållbar. 

Republiken Frankrike är högst angelägen om att lösa konflikten och anser att israeler och 

palestinier bör kunna leva sida vid sida inom säkra och erkända gränser. 

 

Skapandet av en palestinsk stat förespråkas och likaså uppmanas försoning inom Palestina för 

att skapa en unison regering ledd av Mahmoud Abbas och utan någon minister från Hamas. 

En tvåstatslösning baserad på gränsdragningen före år 1967 med Jerusalem som huvudstad 

bedöms vara det bästa alternativet. 

 

Israels rätt till säkerhet understryks och nyligen utförda attacker mot Israel från Gaza 

fördöms. Likaså förkastas Israels attacker mot Palestina och Republiken Frankrike uttrycker 

oro över Israels utlåtande om en möjlig annexion av områden på Västbanken vilket hade varit 

ett allvarligt brott mot internationell rätt. Samtliga parter uppmanas avstå från handlingar som 

strider mot internationell lag vilka skulle kunna äventyra möjligheten till en tvåstatslösning 

och försvåra en rättvis och långvarig fred. 

 

Republiken Frankrike är beredd att stötta återupptagandet av fredssamtal mellan länderna och 

uppmanar Förenta Nationerna och världssamfundet att åta sig sitt respektive ansvar i enlighet 

med internationell lag. 
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Generalförsamlingen 

Delegation: Republiken Indien 

Delegater: Hampus Ågren, Petter Ulfsson, William Hawkins 

 

Republiken Indien betraktar Israels och Palestinas meningsskiljaktigheter som hämmande för 

en politisk stabilitet och en trygg tillvaro för den civila befolkningen i båda länder. 

Republiken Indien vill uppnå ett stabilt läge i regionen, med ett säkert Israel och en 

fungerande Palestinsk stat. Som ett land med en historia av geografiska tvister och konflikter 

med våra grannländer kan Republiken Indien sympatisera med Israels situation. Republiken 

Indien har även full förståelse för Palestinas situation, vilket härstammar från kolonialismens 

förtryck, som även Republiken Indien har upplevt. Ett sådant stabilt läge kommer endast att 

uppnås av diplomatiska förhandlingar mellan de två nationerna, gällande en tvåstatslösning.  

 

Republiken Indien vill understryka vikten av diplomatiska förhandlingar som baseras på en 

likvärdig behandling av båda nationer, samt en medvetenhet av oförrätter utförda av båda 

stater. Republiken Indien vill därför åberopa Osloavtalet som grund för återupprättade 

förhandlingar.  

 

Som ett land med en blandad religiös uppsättning stödjer Republiken Indien Jerusalems status 

som en icke-politisk stad. Inga politiska anspråk bör utföras på staden, på grund av den djupa 

religiösa kopplingen till staden för båda parter. 

 

Ett fredsavtal kommer att innebära uppoffringar från båda sidor. I frågan om Israeliska 

bosättningar refererar Republiken Indien till FN:s resolution 2334 som skapar ett ramverk för 

en fredlig lösning till situationen. Från Palestinas sida är en framtid av fredliga ageranden av 

största betydelse för att uppnå en stabil samexistens. Republiken Indiens förhoppningar ligger 

vid en fredlig och säker framtid i regionen. 

 

 

 

 



20 

Generalförsamlingen 

Delegation: Indonesien  

Delegater: Mika Friman, Johanna Brege och Natalie Lenngerd 

 

Delegationen Indonesien har erkänt Palestina som en enskild stat sedan år 1988, ett beslut 

som delegationen står fast vid. Som tidigare holländsk koloni sympatiserar Indonesien med 

Palestinas frustration och känsla av ofrihet. I enbart 70 år har Republiken Indonesien varit en 

suverän stat, alltså var det inte länge sedan som Indonesien var i liknande sits som Palestina 

befinner sig i nu.  

 

De brott mot mänskliga rättigheter som föregår i de ockuperade palestinska territorierna kan 

inte rättfärdigas av argument för Palestinas brist på suveränitet som stat. Republiken 

Indonesien anser att Palestina har under majoriteten av denna konflikt varit underlägsna och 

förtryckta av Israel. Enväldet från Israel måste upphöra för att detta ska kunna leda till en 

fredlig lösning, eftersom enligt delegationen Indonesien är våld ingen lösning.  

 

Fullt medvetna om situationen mellan Palestina och Israel, måste delegationen djupt beklaga 

att Israel inte erkänns som en stat av delegationen Indonesien, förens ett fredsförslag antagits 

av Israel och Palestina. Delegationen Indonesien kommer därför stå bakom Palestina vid 

eventuella konflikter eller komplikationer. Den mest fredliga lösningen på denna konflikt 

borde därmed bli en tvåstatslösning, vilket gynnar båda parterna bäst.  
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Generalförsamlingen 
Delegation: Republiken Irak  
Delegat: Ella Petersson Hallén, Elin Bergön, Sixten Ogenborn  
 
Republiken Irak ser på konflikten mellan Israel och Palestina som djupt oroväckande. 

Delegationen av Irak anser att Israel inte kan uppnå varaktig fred med Palestina genom 

isolering av Västbanken och avskärmning av den palestinska befolkningen. Palestiniernas 

mänskliga rättigheter och rörelsefrihet har kränkts genom den israeliska ockupationen där 

Israel kontrollerar samtliga in och ut passager från Västbanken. Detta begränsar 

möjligheterna till kommunikation, export och import. 

  

Delegationen Irak är djupt medveten om att den palestinska befolkningen dessutom inte får 

röra sig fritt och vill uppmärksamma att detta medför omfattande problem. Palestinierna har 

ingen möjlighet att driva företag, fullfölja sin utbildning eller få nödvändig sjukvård. Således 

utgör israeliska bosättningar en stor yta av Västbanken som förbinds med själva Israel. 

Delegationen av Irak ser bosättningar som ett stort hinder för fred och att palestiniernas 

rörelsefrihet berövas. Bosättningarna strider dessutom mot den internationella humanitära 

rätten med hänvisning till artikel 49 i Genèvekonventionen (IV), som föreskriver att en 

ockupationsmakt inte får deportera eller flytta över delar av sin egen civilbefolkning till 

områden som landet ockuperar. Detta står republiken Irak inte bakom.  

Republiken Irak erkände Palestina 1988 som stat, detta är något delegationen fortfarande står 

bakom.  

 

Delegationen av Irak anser att våldet mellan länderna måste upphöra. Republiken Irak 

förespråkar istället en tvåstatslösning där palestinierna får en egen stat som består av hela 

eller delar av Västbanken och Gazaremsan. Det är den enda lösningen för långsiktig fred där 

israeler och palestinier kan leva i säkerhet. Delegationen Irak betonar att fredsprocessen 

måste påskyndas och att den pågående israeliska ockupationen av Västbanken upphör. 

Republiken Irak är djupt oroad  över att den humanitär situation bara blir värre. De 

palestinska flyktingarna beräknas idag till över 5 miljoner. Detta anser delegationen Irak ska 

betraktas med djup oro. Republiken Irak förespråkar att de palestinska flyktingarna ska ha rätt 

att återvända. Således anser delegationen Irak att Jerusalem ska delas upp i två delar, där den 

västra delen blir israelisk och den östra palestinsk. Följaktligen betonar republiken Irak att 

fredsavtal måste slutas. 
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Generalförsamlingen  

Delegation: Iran  

Delegater: Matilda Rylander, Hilda Pålsson & Emilia Karlsson 

 

I Guds namn, Den barmhärtige, Den medkännande, lovord ska vara till Gud, universums 

Herre, fred och välsignelse må vara åt Guds budbärare, Hans familj och Hans följeslagare.  

 

Den Islamiska Republiken Iran fastslår att delegationen inte under några omständigheter kan 

erkänna staten Israel. Iran fördömer starkt den israeliska bosättningspolitiken och betonar 

därtill vikten av en betydligt mer human återvandringspolitik för palestinierna till Israel, då 

den befintliga hindrar palestinierna från att bosätta sig i sin nation. Delegationen uttrycker 

uppskattning och stöd för Säkerhetsrådets resolution 2334 som åberopar Israels agerande som 

ett flagrant brott mot internationell rätt. Islamiska republiken Iran uppmuntrar övriga stater att 

fortsätta avsätta medel till Förenta Nationerna för matprogram för palestinier på flykt. 

 

Genom att förkasta Förenta Staternas fredsplan gällande den rådande Israel-Palestina 

konflikten som ej inkluderar staten Palestina, understryker Iran vikten av en resolution som 

innefattar ett sådant erkännande.  

 

Det internationella samfundet måste uppfylla dess skyldigheter att försvara det palestinska 

folkets rättigheter, och upprättandet av en självständig palestinsk stat med Jerusalem som 

oföränderlig huvudstad. Följaktligen anmodar Islamiska Republiken Iran en enstatslösning 

och försäkrar att Iran kommer att verka för staten Palestinas främsta intresse. 
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Generalförsamlingen 
Delegation: Israel  
Delegater: Jacob Hultman, Alfred Jarvi, Filip Thunberg 
 
Delegationen av staten Israel ser konflikten där många Israeliska liv sätts på spel som djupt 
tragisk, då konflikten äventyrar staten Israels och dess invånares säkerhet. Delegation från 
staten Israel vill se ett stopp på terrorismen från det palestinska folket som skadar den 
Israeliska säkerheten. Israel tror starkt på ett internationellt samarbete med FN och vill 
undvika vidare konflikter. 
 
Med understrykande av den oroliga situationen på stora delar av västbanken och Gaza, vill 
Israel snarast möjligt lösa den omdiskuterade markdelningsfrågan med det palestinska folket. 
Delegationen från staten Israel förespråkar en lösning där västbanken stegvis kommer falla 
under Israelisk administration. Israel ser gärna att uppdelningen av land som föreslogs i och 
med Area A,B,C ska användas vid förhandling med den palestinska ledningen. Delegationen 
från staten Israel önskar att det område som kallas Area C ska fortsätta vara under Israelisk 
administration och att palestinska bosättningar ska lämnas i fred. Israel förespråkar en 
långsiktig lösning där de palestinska bosättningarna blir en del av Israel. Delegationen är 
djupt övertygad att en fredlig, långsiktig lösning är möjlig inom en snar framtid. 
 
De Israeliska bosättningar som idag finns i det område som kontrolleras av det palestinska 
folket kommer genom fredslösningen som nämndes ovan tas under Israelisk administration. 
Delegationen från staten Israel förespråkar därmed att palestinska bosättningar sätts under 
eget styre tills vidare, även om Israel gärna ser en enstatslösning på lång sikt. 

Jerusalem är den heligaste staden inom Judendomen och Kristendomen. 1949 utropades 
Jerusalem som huvudstad av Israel. Internationellt stöds Israels anspråk på Jerusalem av 
bland annat Amerikas förenta stater.  Staten Israel har enligt en lag från 1980, bestämt att 
Jerusalem är huvudstaden av Israel. Delegation från staten Israel anser därför att eftersom 
staden har en stor betydelse för den judiska befolkningen samt tillhör Israeliskt territorium 
innebär att Jerusalem är Israels huvudstad. 
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) arberar just nu med att hjälpa det 
palestinska folket som är på flykt runt om Jordanien, Libanon, Syrien samt flera andra länder. 
De hjälper till genom både humanitärt- och ekonomiskt stöd. Israel anser att UNRWA bör 
minska sitt stöd och fokusera på mer humanitärt utsatta områden i världen. Denna åsikt delar 
även Amerikas förenta stater. 
 
Delegationen vill därmed betona att en lösning som hotar Israels säkerhet och suveränitet inte 
kommer att accepteras eller diskuteras. 
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Generalförsamlingen 

Delegation: Republiken Italien 

Delegat: Lina Adler, Elin Brinck och Sofia Rosenqvist. 

 

Republiken Italien är djupt oroad över den pågående konflikten mellan Israel och Palestina. 

Republiken Italien ser båda parterna i konflikten och vädjar om en fredlig lösning. Konflikten 

mellan Israel och Palestina har pågått sedan 1948 och republiken Italien förblir enade med G7 

gruppens gemensamma tro om att denna konflikten har pågått för länge.  Republiken Italien 

har sedan den 8 februari 1949 erkänt Israel som en enskild stat. 

 

Republiken Italien föreslår en tvåstatslösning som en lösning på konflikten med en strävan 

efter att de väpnade konflikterna ska upphöra och för att få ett slut på oroligheterna som råder 

i landet. Med en förväntan på en tvåstatslösning så betonar Republiken Italien att de i nuläget 

inte kan ställa sig bakom ett erkännande av Palestina tills de grundläggande kraven för ett 

erkännande är uppfyllda. För att konflikten ska kunna leda mot sitt slut, förespråkar därför 

Republiken Italien ett återupptagande av fredliga samtal mellan de två parterna i konflikten.  

 

Republiken Italien står i solidaritet med civilbefolkningen och fördömer all form av våld och 

agerande som bryter mot den humanitära rätten. Republiken Italien bidrar aktivt till att främja 

internationell humanitär rätt för att av humanitära skäl begränsa effekterna av väpnade 

konflikter på civilbefolkningen och stridande.  
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Generalförsamlingen 

Delegation: Japan 

Delegater: Elina Feldhoff, Filippa Westesson och Johan Blomberg 

 

Konflikten mellan Israel och Palestina har präglat världspolitiken under lång tid utan att man 

kommit fram till en fungerande lösning. Det internationella samfundet bör stödja fred i 

Mellanöstern. Japan bedömer att situationen mellan Israel och Palestina är oroväckande på 

grund av att ett stort antal människor påverkas. Japan anser det som viktigt att parterna kan 

leva sida vid sida då detta i förlängningen kan leda till fred och stabilitet i hela regionen. Med 

politiska dialoger mellan berörda aktörer skapas ett förtroende mellan parterna vilket avsevärt 

minskar risken för väpnade konflikter. Våld och terrorism mot civila fördöms av Japan och vi 

uppmanar berörda parter att vidta åtgärder mot provokationer och våldshandlingar. 

 

Konflikten bör lösas genom förhandlingar som är baserade på tidigare avtal och resolutioner 

samt genom att alla typer av våldshandlingar omedelbart stoppas. Japan stödjer en 

tvåstatslösning mellan Israel och Palestina för att palestinierna ska leva i fred och säkerhet. 

Japan har sedan Osloavtalen slöts arbetat med att stärka staten Palestinas ställning i 

konflikten och med det nå en tvåstatslösning. Det viktigaste i det arbetet är att stärka 

Palestinas ekonomiska förutsättningar vilka görs genom handel och satsningar på landets 

företag och industrier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

Generalförsamlingen  
Delegation: Jordanien 
Delegater: Charlie Kirkhorn, Joel Kronquist, Raphael Kvist Reimer 
 
Hashemitiska kungadömet Jordanien har länge varit neutrala i konflikten och vill se en 
kompromiss mellan båda parterna i hopp om att uppnå en funktionell tvåstatslösning.  
 
Konflikten mellan Israel och Palestina har sedan länge skapat problem för Jordanien. Den 
flyktingkris samt terror som råder i regionen har påverkat Jordaniens ekonomiska utveckling 
och position som centrum för handel mellan EU och mellanöstern. Jordanien klarar i nuläget 
inte av den ekonomiska belastning som konflikten medför. En lösning som främjar fred inom 
den snara framtiden skulle gynna Jordanien och närliggande stater inom handel samt ökat 
välmåendet för människorna inom regionen.  
 
De palestinska flyktingar som idag bor i Jordanien lever med samma levnadsvillkor som 
resten av befolkningen. Efter den väpnade krisen på 1970-talet mellan hashemitiska och 
palestinska styrkor så har relationerna successivt normaliserats. Över två miljoner palestinska 
flyktingar bor idag i Jordanien då de tvingats fly från Israel-Palestina området och cirka 60% 
av befolkningen i Jordanien är palestinier. För att återuppta ekonomisk stabilitet har 
delegationen Jordanien behov av kompensation från större ekonomier för att klara av att ta 
emot fler flyktingar. Sedan 1954 har Jordanien gett medborgarskap till palestinier efter en ny 
nationalitetslag, det skedde när många flydde från västbanken till Jordanien efter andra 
världskriget.  
 
Det oroliga tillståndet i området kring Israel-Palestina har gjort det möjligt för terrorgrupper 
att breda ut sig och växa fram. Detta är djupt bekymmersamt för kungadömet Jordanien 
eftersom Jordaniens deltagande i koalitionen mot Islamiska staten medför en förhöjd risk för 
hämndaktioner. Den radikalisering och det befintliga stödet för extremistgrupper som finns 
idag är verklighet för det jordanska samhället. Jordanien kräver därmed att världens mer 
inflytelserika stater tar sitt ansvar och strävar ännu mer efter en lösning så att alla påverkade 
parter får en möjlighet att uppleva ett fredligt samhälle.  
 
Hashemitiska kungadömet Jordanien begär att konflikten löses inom kort. Genom att uppnå 
en funktionell tvåstatslösning kommer välmåendet hos folket samt handeln i regionen gynnas. 
Jordanien vill även betona önskan om ekonomisk kompensation för att återuppta stabilitet 
efter belastningen av flyktingkrisen, vilket påverkat den jordanska ekonomin. Jordanien 
uppmanar världens stormakter att ta ytterligare ansvar och sträva efter en lösning då 
Jordanien anser att hela den berörda regionen förtjänar att leva i fred utan konstant rädsla för 
terror. 
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Generalförsamlingen 

Delegation: Kanada 

Delegater: David Sjögren, Julia Gavelin, Anna Forsman 

 

Förbundsstaten Kanada beklagar att konflikten mellan Israel och Palestina är ett fortsatt 

pågående problem där den civila befolkningen dagligen utsätts för fara. Kanada vill uppnå ett 

fredligt avslut på den rådande konflikten där fokus ska ligga på att skydda civilbefolkning 

och att Israeler och Palestinier ska kunna leva i trygghet sida vid sida. 

 

Kanada erkänner Israels rätt att försvara sin befolkning i kampen mot terror och stödjer deras 

kamp för ett säkert samhälle inom ramarna av de internationella lagarna rörande rätten att 

skydda sin befolkning från yttre angrepp och terrorism. Kanada fördömer all form av 

terrorism och oprovocerade attacker vars skyldiga till sådana dåd ska ställas inför rätta och 

straffas. Grunden för ett fredligt avtal vilket båda parter kan acceptera är att utrota terrorism 

och krafter som motverkar en fredlig lösning på konflikten.  

 

För att säkerställa en effektiv, fredlig och hållbar lösning på konflikten anser Kanada att en 

tvåstatslösning är nyckeln till problemet. Kanada stödjer palestinierna i att utveckla en 

suverän, självständig stat med en stabil och demokratisk regering. Kanada erkänner PA som 

statlig myndighet i Västbanken och Gaza samt PLO som palestiniernas folkliga representant. 

I enlighet med de internationella lagarna som råder vill Kanada av humanitära skäl värna om 

de palestinska flyktingarna och deras rättigheter. Förhandlingar som leder till fredliga 

överenskommelser rörande de palestinska flyktingarna i området är centralt för att lösa 

Israel-Palestina konflikten. Kanada erkänner inte annekteringen som Israel gjort över östra 

Jerusalem och frågan kring Jerusalems uppdelning måste tas upp på nytt i diskussion. 

 

Förbundsstaten Kanada uppmanar till ett fredligt ömsesidigt avtal vilket båda parter kan leva 

i trygghet sida vid sida som enskilda stater. 
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Generalförsamlingen 

Delegation: Kina (Folkrepubliken Kina) 

Delegater: Linn Östlund, Saga Holmberg, Ellen Winter 

 

Folkrepubliken Kina är högst angelägen om att få ett slut på Israel och Palestinas 

motstridigheter. Konflikten anses vara grunden till det politiskt spända läget i mellanöstern 

som är förödande för såväl civilbefolkningen samt den pågående internationella ekonomiska 

utvecklingen. Situationen kräver en lösning genom ett omedelbart genomförande av 

bestämmelserna i resolution 2334 (2016), som lyder att tydliga restriktioner rörande israeliska 

bosättningar anses grundläggande för upprätthållandet av fred och säkerhet i det berörda 

området. 

 

Folkrepubliken Kina understryker den ekonomiska och sociala situationen i Palestina och 

uppmanar det internationella samfundet att bidra med ekonomiskt stöd till UNRWA. 

Folkrepubliken Kina ökar sina donationer till UNRWA med 1 miljon dollar.  FN:s viktiga 

roll rörande främjande av en omfattande, rättvis och hållbar tvåstatslösning bör inte 

försummas.  

Världssamfundet är av stor vikt och bör spela en fredsskapande roll som främjar för samtal 

mellan de inblandade parterna. En delad huvudstad med östra Jerusalem tillhörande Palestina 

fastslås vara den bästa lösningen. 

 

Folkrepubliken Kina uttrycker uppskattning till allt internationellt agerande i linje med 

resolution 2334 (2016).  
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Generalförsamlingen 

Delegation: Republiken av Kroatien 

Delegater: Oscar Romell, Valle Westerlund, Hannes Hemgren 

 
Republiken av Kroatien anser att situationen mellan Israel och Palestina är väldigt 

problematisk. Kroatien finner det av största vikt att denna ärade generalförsamling adresserar 

de problem som Israel/palestina konflikten skapar. Nu slutligen yrkar vi på att man med 

noggrannhet och bestämdhet skall försöka finna ett lämpligt avslut på detta sorgliga kapitel i 

vår historia. 

 

Kroatien i samråd med EU föreslår direkta förhandlingar som ett viktigt sätt att lösa alla 

problem med permanent status och unionen är redo att samarbeta med USA och andra 

kvartett partner samt partner i regionen för att genomföra ekonomiska projekt som skulle 

bidra till de två- Statlig lösning. 

 

En varaktig fred mellan Israel och Palestina ser Kroatien som en topprioritering. För att 

uppnå bästa resultat med denna tvåstatslösningen krävs en oberoende, demokratisk, 

livskraftig och sammanhängande palestinsk stat. Denna stat som skall existera sida vid sida i 

en fredlig och säker relation med Israel. 

 

Kroatien tycker inte att FN skall lägga fokus på ena sidan och utesluta den andra. Det krävs 

en öppen förhandling mellan de båda länderna. En fråga som är ytterst viktiga att ta hänsyn 

till är säkerhet. Det är viktigt att förhandlingarna går säkert till och inte bygger upp nya 

konflikter. 

 

Republiken Kroatien fördömer alla terrorhandlingar som kan tänkas ske i området oberoende 

vilken part som bedriver denna verksamhet. Dock anser vi inte att förhandlingar och en 

förnyad debatt huruvida en tvåstatslösning bör implementeras i området skall överskuggas av 

den bitterhet som terrorn kan åstadkomma. 
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Generalförsamlingen 

Delegation: Republiken Kuba 

Delegater: Sofie Ramsay Veljanovska, Iris Barnekow, Martina Bucan 

 

Republiken Kuba ser allvarligt på den pågående konflikten mellan Israel och Palestina. Kuba 

förmodar att en hållbar lösning på konflikten kommer dämpa oroligheterna i mellanöstern. 

Kuba anser att det är oacceptabelt att Säkerhetsrådet begränsas av veto eller hot om veto från 

somliga stater, då det förhindrar organisationen från att fullfölja sitt mandat och skydda det 

palestinska folkets rättigheter.  

 

Republiken Kuba fördömer de israeliska ockuperingen av Västbanken och styrkornas 

fruktansvärda våld och förtryck mot palestinska civilbefolkningen, särskilt i Gazaremsan. Det 

är en uppenbar kränkning av FN:s stadga och lagen om internationell humanitär rätt. Kuba 

kritiserar rivningar av hundratals palestinska hem och bidrar med stöd och engagemang för 

den palestinska sakfrågan. Palestinska flyktingar har enligt Kuba rätt till deras egendom och 

till rättvisa. 

 

Kuba ser på konflikten med djup oro och önskar att en rättvis och hållbar lösning ska 

upprättas baserat på inrättandet av en tvåstatslösning enligt de gränser som fanns före 1967. 

Palestinierna har rätt till självbestämmande och en oberoende och suverän stat med Östra 

Jerusalem som sin huvudstad. 

 

Kuba kommer fortsätta att kämpa för palestiniernas rätt till självstyre så länge Israel och den 

kapitalistiska staten i väst fortsätter att utöva övergrepp. 
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Generalförsamlingen 
Delegation: Kuwait 
Delegater: Majken Skärvad, Hulda Nilson och Stina Jakobsson 
 
Delegationen Kuwait ser allvarligt på den konflikt som råder i Mellanöstern just nu. 
Konflikten mellan Israel och Palestina har pågått så länge vi kan minnas, och en fredlig 
lösning är avlägsen. Konflikten drabbar dagligen omvärlden. Civilbefolkningen i Palestina 
har utstått stort lidande under sin kamp mot självständighet. Delegationen Kuwait anser att 
Palestina har rätt till en egen stat för att slippa ständig diskrimination utifrån Artikel 3 i de 
mänskliga rättigheterna: “Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.” I 
dagsläget har palestinierna förlorat stora ytor av deras hem vilket gör att många lever utan 
frihet och i ständig osäkerhet. Israels bosättningar är ett tecken på en pågående expansion, 
och delegationen Kuwait är djupt bekymrade över att Palestina förlorar mer och mer mark.  
 
År 2018 lade delegationen Kuwait fram en resolution i FN:s säkerhetsråd om att skydda 
palestinier i Gazaremsan och Västbanken. Delegationen anser att det är ytterst angeläget att 
våldet mot palestinierna, som FN tidigare fördömt Israel för, får ett slut. En internationell 
skyddsinsats är fortfarande nödvändig. Tillsammans med FN har delegationen Kuwait varit 
en av de största biståndsgivarna till palestinska flyktingar. Kuwait stöttar UNRWA, FN:s 
hjälporganisation för Palestinska flyktingar, och står tillsammans med andra medlemsländer 
för 93,28% av organisationens intäkter. Kuwait värnar om de palestinska flyktingarna och 
deras rättigheter till land och trygghet.  
 
Delegationen är besviken över resultatet av Osloavtalet. Tanken var att Israel successivt 
skulle dra tillbaka sina trupper från Västbanken och Gaza. Avtalet baseras på Säkerhetsrådets 
resolutioner 242 och 338. Delegationen Kuwait anser dock att avtalet misslyckats med tanke 
på att avtalet undvek flera viktiga frågor, bla Jerusalems status, rätten för flyktingarna eller 
hur bosättningarna på Västbanken ska hanteras. Det som delegationen Kuwait 
uppmärksammar mest är att det inte fanns något löfte om en självständig palestinsk stat. 
 
Den humanitära situationen i Palestina är ohållbar. Delegationen Kuwait vill betona vikten i 
att denna situation löses. Med raserande infrastruktur, en skola och sjukvård utan kontroll, 
arbetslöshet och återkommande våld och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, är det 
dags att agera. Efter mer än 50 år av israelisk ockupation är mer än 2,5 miljoner människor i 
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behov av humanitärt stöd. Delegationen Kuwait värnar om palestiniernas rättigheter och 
anser att medlemsländerna gemensamt måste agera.  
 
Generalförsamlingen 

Delegation: Mexiko (Mexikanska federationen)  

Delegater: Kajsa Martinsson, Lovisa Friman, Anna Ekengren  

 

Delegationen Mexiko uttrycker upprepat bedrövelse över staternas belägenhet och önskar se 

en förändring av situationen. Eftersom statssuveräniteten är viktig att värna belyser Mexiko 

som stat att konflikten mellan Israel och Palestina bör lösas parterna emellan. Dock anser 

Mexiko att FN som internationell organisation bör ta sitt ansvar över denna ohållbara 

situation, samt de komplikationer som följt av den. Delegationen förespråkar en 

tvåstatslösning och hänvisar till resolution 181 (II) från 1947. 

 

Federationen Mexikos delegation vill även upprepa sin antipati mot en beväpnad lösning och 

råder båda parter till att samtala fram en lösning för att undvika handlingar som kan medföra 

ytterligare konflikter och instabilitet. Jerusalem bör i enlighet med FN:s delningsplan från 

1947 vara en “internationellt administrerad stad” som delas mellan israeler och palestinier. 

 

Samtidigt som statssuveräniteten är viktig att värna accepterar Mexiko inte att palestinier som 

bor i Israel diskrimineras eller berövas sina rättigheter. 

 

Mexiko betonar vikten av att situationen löses med hjälp av en dialog parterna emellan samt 

andra fredliga medel i FN:s regi. 
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Generalförsamlingen 
Delegation: Nigeria 

Delegater: Lauren Lamptey och Almina Sofic 

 

Delegationen Nigeria är djupt medveten om den ohållbara situationen mellan Israel och 

Palestina och känner med största oro att en lösning på problemet är aktuell. Med strävan efter 

fredsamma lösningar i denna konflikt står Nigeria bakom OIC:s påtryckning av att Israel ska 

dra sig tillbaka från de ockuperade palestinska områden. Nigeria är i hög grad upprörda över 

Israels agerande i konflikten och åberopar en Palestinsk självständig stat. 

 

Nigeria förkastar Israels barriär på Västbanken då flertalet palestinier avgränsas från 

resterande palestinska samhällen. För ett enat Palestina och en ökad tilltro till Israel yrkar 

Nigeria för nedrivning av muren. Apropå Nigerias bakgrund har vi förståelse för de religiösa 

samt kulturella dispyter som kan uppstå mellan folkgrupperna. För att minska risken för 

ytterligare konflikter förespråkar Nigeria att man lägger vikt vid en förbättrad politik med 

fokus på samarbete mellan de religiösa grupperna, något som även haft en positiv effekt i 

Nigeria. 

 

Nigeria bekräftar sitt stöd för en tvåstatslösning och hävdar att det finns specifika åtgärder 

som är nödvändiga för att åstadkomma det gemensamma målet. Det är utan tvekan att våld 

och ensidiga åtgärder inte kommer lösa denna långdragna konflikt. Delegationen Nigeria 

uppmanar Israel och Palestina att ha ett nära samarbete med FN i enlighet med relevanta 

FN-resolutioner såsom det arabiska fredsinitiativet. Följaktligen uppmanar Nigeria stater med 

inflytande över de berörda parterna att främja detta genom att inleda dialoger. 

 

Delegationen av Nigeria bekräftar sitt stöd för lösningar i denna konflikt. Säkerhetsrådet får 

inte misslyckas med sin plikt och ansvar gentemot de. 
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Generalförsamlingen 
Delegation: Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea) 
Delegat: Tilde Löfgren, Hugo Tullhög, Hannes Carlstedt 
 
Demokratiska Folkrepubliken Korea ser stor problematik i konflikten mellan Israel och 

Palestina. Delegationen anser det således vara av yttersta vikt att finna en rättfärdig lösning 

och sätta punkt för den sedan länge pågående konflikten. Demokratiska Folkrepubliken 

Korea fördömer det hänsynslösa vis Palestina delades upp år 1947 och anser att Förenta 

Nationernas Resolution 181 inte bidrog till en rättvis fördelning. Delningen var bristande och 

det faktum att Israel beslagtog 55% av Palestiniernas land när de endast bestod av ⅓ av 

befolkningen är ofattbart. Då delegationen själv genomgått en orättfärdig uppdelning av land 

förkastar de den varaktiga utsatthet Palestina utstår. Delegationen Israel har vid upprepade 

tillfällen visat belägg för att vara en aggressiv makt vars ändamål är att ovarsamt ansätta den 

Palestinska befolkningen på flykt. Således fastslår den Demokratiska Folkrepubliken Korea 

att Palestina är den rättmätige härskaren åt de land som Israel invaderat och beslagtagit.  

 

Vidare fördömer delegationen de mord på försvarslösa palestinier som begåtts av Israel. 

Detta då Demokratiska Folkrepubliken Korea anser de vara oförlåtliga brott mot 

mänskligheten. De är därförutom ett hot mot fredsprocessen i mellanöstern.  

 

Demokratiska Folkrepubliken Korea anser avslutningsvis att Israel Palestina konflikten är ett 

stort internationellt dilemma och att situationen är ohållbar och kräver en lösning.  
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Generalförsamlingen 

Delegation: Nya Zeeland  

Delegater: Vilma Andersson, Lovisa Kullberg, Hanna Rosenqvist 

 

Delegationen Nya Zeeland ser med djup oro på den konflikt som pågått mellan Israel och 

Palestina under en lång tid. Nya Zeeland har sedan 1949 erkänt Israel som en enskild stat. 

 

Delegationen Nya Zeeland förespråkar en tvåstatslösning utifrån de gränser som fastställdes 

1967, och hänvisar därmed till resolution 242 om tillbakadragande av israeliska styrkor från 

ockuperade områden. Med önskan om att en sådan lösning ska kunna ske, så betonar 

delegationen att staterna bör förhålla sig till resolution 2334. Nya Zeeland anser att de 

israeliska bosättningar som idag sker på ockuperad palestinsk mark förhindrar att en 

tvåstatslösning är möjlig, och förespråkar därför att Israel som ockupationsmakt i Palestina 

måste uppfylla de förpliktelser som tas upp i den fjärde Genévekonventionen. Med 

hänvisning till denna konvention betonar Nya Zeeland att Israel inte är tillåtna att ändra på 

det ockuperade områdets geografiska karaktär, inte expandera bosättningarna, inte flytta in 

israeliska bosättare, och inte konfiskera land. Delegationen förespråkar därför även att endast 

de gränser som fastställdes 1967 ska gälla, och att inga ytterligare försök till ockupationer av 

mark ska ske. Dessa åtgärder ses som högst nödvändiga för att en tvåstatslösning ska vara 

möjlig. 

 

Delegationen Nya Zeeland vill även betona att man inte står bakom den typ av strider, våld, 

och terrorism som pågår i det aktuella området. Med strävan efter en lösning som kan 

förbättra även den humanitära situationen i området, så konstaterar delegationen att dessa 

strider bör upphöra omedelbart. 

 
 
 
 
 
 



36 

 
 
 
Generalförsamlingen 
Delegation: Pakistan 
Delegater: Gustav Söndergaard, Isak Wilson, Valdemar Grins 
 
Den Islamiska republiken Pakistan tar en markant ställning till Palestinas självständighet. 
Delegationens tydliga ställningstagande grundar sig i ockupationerna av landområden som 
Pakistan anser bryta mot Palestinas statssuveränitet samt förhindrar världsfreden. Vidare 
kommer Islamiska Republiken Pakistan inte delta i förhandlingar beträffande konflikten 
innan en självständig Palestinsk stat är erkänd internationellt.  
 

Framtidssynen om en fullständig Palestinsk stat kommer delegationen Pakistan att ta på fullt 

allvar och är öppna för arbeta med FN för en tvåstatslösning, förutsatt att Palestina röstas 

fram som en erkänd stat, ty detta är den optimala lösningen för att få slut på förtrycket som 

Palestinierna utsätts för. Således är detta en väsentlig faktor som övriga stater behöver ha i 

åtanke när en diplomatisk lösning på konflikten eftersträvas. Den Islamiska republiken 

Pakistan ser negativt på det vis delegationen Israel hanterade den delningsplan som 

presenterades av FN 1947, och istället förkastade chansen som nu resulterat i en flera år lång 

konflikt. 

 

Den Islamiska republiken Pakistan förväntar samtliga delegationers stöd för främjandet av en 

tvåstatslösning samt att oppositionen mot ett erkänt Palestina tar sitt förnuft till fånga.  

 

Den Islamiska republiken Pakistan tackar härmed vår frälsare Allah för möjligheten att göra 

världen till en bättre plats. 
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Generalförsamlingen 

Delegation: Peru (Republiken Peru) 

Delegationen: Sofia Ward, Alva Kempe, Agnes Dansdotter och Fanny Johansson. 

 

Delegationen Peru har en principiell ståndpunkt gällande konflikten mellan Israel och 

Palestina. Peru har tidigare erkänt såväl Israel som Palestina som stater samt deras rätt till 

suveränitet. Utöver detta har federationen även erkänt befolkningen i de båda staternas rätt att 

få leva i fred. 

 

Situationen som råder i Israel och Palestina är oroväckande och Peru är besvärade över denna 

konflikten. Med förståelse för båda sidors perspektiv och utgångsläge eftertraktar Peru att en 

lösning på situationen bör ske omgående. Delegationen uttrycker medkänsla till de civila som 

drabbats under konfliktens historia.  

 

Republiken Peru uppmanar till en lösning med hjälp av fredliga medel eftersom federationen 

ställer sig emot all krig och våldsanvändning. Delegationen har fullt förtroende för att 

situationen ska kunna lösas utan våld. Därför är man öppna för en tvåstatslösning med önskan 

om att folket i båda staterna skall respekteras och leva i fred i en stat med internationellt 

erkända gränser. 
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Generalförsamlingen 

Delegation: Polen (Republiken Polen) 

Delegater: Joel Lindgren, Erik Wenhov & Otto Bergnehr Smith 

 

Republiken Polen anser att en tvåstatslösning vore högst lämpligt som en långsiktig lösning 

på den pågående konflikten mellan Israel och Palestina. Vi är högst angelägna att lösa 

konflikten mellan Israel och Palestina effektivt så att båda staterna till högsta mån är nöjda. 

En tvåstatslösning där land uppdelningen sker proportionerligt skulle enligt vår uppskattning 

och moraliska ståndpunkt åstadkomma den bästa verkan. 

 

En tydlig gräns mellan de två staterna försäkrar den allmänna ordningen och skapar stadga i 

mellanöstern. Två enskilda stater skall skapa utrymme för att fokusera på infrastruktur, vilket 

i nuläget bör vara av fokus. Att förklara en gräns lämnar mycket ansvar till suveräniteten, 

vilken kan skydda länderna från fortsatt konflikt. 

 

Med hänsyn till den stora tyngd av detta beslut bör denna fråga beaktas med största möjliga 

varsamhet. Republiken Polen avser att staterna i denna fråga samverkar för att främja en så 

effektiv lösning som möjligt. Eventuell kontribution av resurser delas upp mellan de berörda 

staterna. 
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Generalförsamlingen 

Delegation: Portugal 

Delegat: Jakob Sjögren, Axel Thuresson, Simon Sandqvist  

 

Republiken Portugal önskar att se en likvärdig och fredlig behandling av båda parterna 

angående Israel-Palestina. Att lösa den internationella konflikten diplomatiskt för att 

säkerställa civilpersoners välstånd är Portugals, och borde vara allas främsta fokus. Endast en 

uppdaterad tvåstatslösning kan tillfredsställa båda parternas behov. 

 

I hopp om att bevara säkerheten och att skapa fred, upplösa våldet mellan Israel och 

Palestina, samt upphäva döden av tusentals oskyldiga män, barn och kvinnor, vill Portugals 

delegation framställa Jerusalem till en gemensam huvudstad för de båda jämlika parterna. 

Delegationen önskar att lösa konflikten med hjälp av mjuka och diplomatiska medel för att 

bevara säkerheten inom landet.  

 

För att kunna lösa flyktingkrisen anser Portugal att man först bör sätta tydliga gränser för 

Israel och Palestina. Under utredningsperioden måste en temporär lösning belysas för de 

flyktingar som fortfarande lever i flyktingläger. Portugals delegation önskar att ett 

mellanstatligt samarbete införs där man arbetar för en förbättrad levnadsstandard angående 

flyktingarna. 
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Generalförsamlingen 
Delegation: Rwanda 
Delegater: Wilma Lindvall, Clara Nyberg och Klara Persson 
 
Republiken Rwanda ser allvarligt på frågan om konflikten mellan Israel och Palestina och är 

djupt övertygad om att konflikten måste lösas på fredlig väg. Rwanda har erkänt både Israel 

och Palestina som egna suveräna stater och anser att en tvåstatslösning är den rätta lösningen. 

Med strävan efter en fredligt tvåstatslösning, måste de mänskliga rättigheterna och 

förhållandet mellan länderna tas på stort allvar.  

 

Den humanitära situationen i Palestina måste förbättras och därav vill republiken Rwanda 

försäkra sig om att inga fler liv ska behöva sättas till, på grund av denna konflikt. Framförallt 

måste situationen i Gaza förbättras eftersom de mänskliga rättigheterna inte följs. För att 

tillfredsställa detta vill delegationen Rwanda försäkra sig om att de mänskliga rättigheterna 

följs och detta måste båda staterna vara med och bidra till. Med understrykande vill Rwanda 

försäkra att inga fler militära vapen ska användas för att försöka lösa situationen. Israels och 

Palestinas historia har präglats av mycket lidande de senaste åren, därav anser Rwanda att 

Israel och Palestina ska anses som två suveräna stater för att få ett slut på denna konflikt. 

 

Med önskan om att konflikten ska lösas på ett fredligt sätt uppmanar Republiken Rwanda 

andra stater att erkänna både Israel och Palestina som suveräna stater. Genom att båda stater 

blir erkända kan man lösa konflikten genom diplomati och inte militära styrkor. Republiken 

Rwanda anser att detta är det första steget till en lösning i denna konflikt. Genom ett 

fredsavtal, det vill säga en överenskommelse mellan suveräna stater som omfattar krav på att 

frångå militära maktmedel, kan staternas förbindelser förbättras. Med önskan om att alla 

stater som kan ha ett inflytande på båda parterna, stärker sina ansträngningar för att 

uppmuntra Israel och Palestina till att komma till förhandling.  

 

Delningen av de två staterna anser Rwanda ska ske genom FN och fredliga förhandlingar. 

Jerusalem ska enligt FN:s tvådelning lösning från 1967 vara delad i fyra delar och därmed 
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inte tillhöra någon specifik stat. Däremot måste varje stat ta ansvar för sina egna delar av 

staden. Republiken Rwanda återbekräftar att genom FN och samarbete mellan stater ser 

Rwanda en fredlig lösning inom kort.  

Generalförsamlingen 

Delegation: Kungadömet Saudiarabien 

Delegater: Excellens Alexander Urniaz, Excellens William Eggert, Excellens Kasper 

Johansson 

 

Kungadömet Saudiarabien ser med växande oro på konflikten mellan Israel och Palestina. 

Saudiarabien hävdar att Förenta Nationerna allt för länge med svag vilja eller möjlighet 

försökt lösa konflikten.  

 

Kungadömet Saudiarabien menar att situationen i mellanöstern med den terror som redan 

existerar förvärras av denna konflikt som pågått i över 70 år, konflikten måste stoppas. 

 

Kungadömet Saudiarabien vill även uppmärksamma att den tar ett ställningstagande mot alla 

våldshandlingar som begås från båda sidor och menar även att den oetiska krigföring som 

förts mot Gaza djupt upprör Kungadömet Saudiarabien. Kungadömet Saudiarabien fördömer 

också den olovliga ockupation av Gaza samt Västbanken som Israel begår. 

 

Kungadömet Saudiarabien vill uppmärksamma att Saudiarabien har spelat stor roll i att få 

fram en tvåstatslösning, bland annat genom att hålla mötet mellan Hamas och Fatah 2007.  

 

Kungadömet Saudiarabien vill se en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina där Palestina 

inte blir orättvist behandlade utan får det land som tillhörde dem innan FN:s gränsdragning 

1967. 
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Generalförsamlingen 

Delegation: Republiken Serbien 

Delegater: Sara Nord, Ylva Prellner, Hanna Leijon 

 

Republiken Serbien har erkänt både Israel och Palestina som två suveräna stater. En 

tvåstatslösning är nödvändigt eftersom båda parter har historiskt rätt till landområdet. Vi 

anser att terror och våld inte är lösningen på denna konflikt, och att bättre organiserade 

förhandlingar bör ske mellan staterna. För att stärka dialogen krävs det att båda parterna 

aktivt jobbar med att minska våldet samt internationell medverkan krävs för rådgiva båda 

parterna mot en stabil fred. 

 

Vi stödjer de resolutioner som FN tagit angående avkolonisering. Vi stödjer likaså FN:s 

uppmaning om att upphöra byggandet av bostäder på Västbanken, östra Jerusalem och 

Golanhöjderna. Republiken Serbien instämmer även FN:s hjälporganisation för 

Palestinaflyktingar. Vi anser även att Jerusalem inte bör tillhöra Israel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 
 
 
 
Generalförsamlingen 
Delegation: Spanien  

Delegater: Rebecca Jernse, Anastasia Finjan, Julia Evenäs 
 

Konungariket Spanien är måna om en fredlig och långsiktig hållbar lösning på 

Israel/Palestina-konflikten. Spanien förespråkar en tvåstatslösning mellan Israel och 

Palestina, i vilken Palestina återges hela eller delar mark av Västbanken och Gazaremsan.  

 

Det spanska parlamentet framställde en motion år 2014 om erkännandet av Palestina, som i 

grund är symbolisk. Den talar för att landet kan erkänna en palestinsk stat vid att Israel och 

Palestina förhandlar fram en ömsesidig acceptabel lösning på den utdragna konflikten. 

 

Konungariket Spanien anser det centralt att fredsprocessen påbörjas för att främja en varaktig 

fred och trygghet för territoriets befolkning. Spanien ser det vidare som mycket angeläget att 

bägge parter i en sådan process avstår från väpnade handlingar.  

 

Spanien är beredda att bistå bägge parter för att främja genomförandet av en sådan en 

fredsprocess och att vidare arbeta för en fortsatt stabilitet i regionen genom ekonomiskt och 

diplomatiskt stöd. 
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Generalförsamlingen 

Delegation: Storbritannien 

Delegater: Elias Bengtsson, Alexander Stache och Julia Grundemar 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland vädjar för omedelbart avbrott av 

krigföringen mellan Israel och den palestinska motståndsrörelsen. Med önskan om en 

fredsförhandling för att skona ytterligare individers liv menar Storbritannien att ett eldupphör 

är nödvändigt. Storbritannien ser en tvåstatslösning som en möjlig utväg med hänvisning till 

resolution 1397. Följaktligen krävs fred i regionen. 

 

Djupt medveten om den humanitära krisen som pågår för palestinska flyktingar är 

Storbritannien angelägen att bidra med bistånd. Storbritannien har visat stort ansvarstagande i 

kristider när andra stater har svikit. 

 

Storbritannien fördömer de förbjudna bosättningarna som pågår på Västbanken och menar att 

en lösning inom överskådlig framtid för båda parter är en förnödenhet. Bosättningarna bryter 

mot fjärde Genèvekonventionen som antyder att det är förbjudet att ockupera och bosätta sig 

på territorium som erhållits genom krig. Storbritannien åberopar således resolution 2334 och 

vädjar för ett stopp av bosättningarna. 
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Generalförsamlingen 

Delegation: Sudan 

Delegater: Gabriel Svensson, Gabriella Tasevska, Oliver Zivkovic 

 

Republiken Sudan är djupt medveten och orolig över den situation som Israel och Palestina 

befinner sig i. Sudan är väldigt angelägen om en lösning i denna eländiga konflikt och om att 

finna ett fredligt avslut i denna kamp om land, som har pågått i decennier. Folket av Sudan 

värdesätter fred, frihet, rättvisa och är därför övertygade om att en lösning utan våld och 

förtryck är för båda parters egna bästa. Med erfarenhet av terror, korruption och segregering 

är Sudan väldigt angelägen om en fredlig lösning med fokus på invånarnas säkerhet- för alla 

Guds söner och döttrar. Med det vill delegationen Sudan se en lösning som gynnar rättvisan - 

med hänvisning till egna erfarenheter. 

 

Med önskan om ett rättvist samhälle anser delegationen Sudan att båda folken för närvarande 

står inför orättvisa och terror. Delegationen meddelar sin oro över folkets säkerhet. Efter 

granskning av den rådande situationen konstaterar Sudan att en stat som utsatts för så 

katastrofala påföljder ej får förbigås av övriga delegationer.  

 

Med strävan efter en lösning stödjer delegationen förslag som gynnar båda parterna i 

konflikten och hyser hopp om rättvisa för såväl Israels invånare och staten Palestina. Med 

hänsyn till förödelsen, som det judiska folket har fått uthärda, hoppas delegationen Sudan på 

en utgång som är positiv för Israel, men understryker samtidigt att detta inte ska behöva gå ut 

över Palestina och dess befolkning. 
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Generalförsamlingen  
Delegation: Republiken Sydafrika  
Delegater: Evelina Sjödahl, Emelie Persson, Felicia Lejox  
 
Republiken Sydafrika erkände 1995 Palestina som en egen stat. Sydafrika är ett multietniskt 

land med stor religiös utspridning. Konstitutionen i Sydafrika betraktas vara en av de 

modernaste i världen, med stort förtroende för demokrati och jämlikhet samt stödjer FN:s 

allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna. Republiken Sydafrika uppmuntrar samt 

hänvisar till Osloavtalet och menar därför att Israel ska lämna de ockuperade områdena i 

Palestina. Dessa områden innefattar, Gazaremsan, Västbanken samt föreslår att Jerusalem ska 

behållas helt neutralt.  

 

Efter att Sydafrika har genomgått apartheid stöttar Sydafrika därefter inte Israels 

verkställande av ett apartheidsystem, kolonialism samt utländsk ockupation av de palestinska 

folket. Med understrykande av att Republiken Sydafrika kämpar för mänskliga rättigheter och 

anser att Israel bidrar med ett hot mot dessa rättigheter.  

 

Sydafrika uppmanar till en tvåstatslösning då Sydafrika värderar fred och jämlikhet högt och 

anser att alla bör stödjas av dessa grundläggande rättigheter. Sydafrika menar att detta kan 

endast uppnås genom  en tvåstatslösning. Palestina bör efter en tvåstatslösning få ett militärt 

skydd i sina landområden. Sydafrika uppmanar till att de båda staterna sedan bör få 

vägledning av FN för att upprätthålla fred och säkerhet mellan de båda staterna.  
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Generalförsamlingen 

Delegation: Republiken Korea (Sydkorea) 

Delegater: Kíra Woodlock Brand, Linnea Åkerman 

 

Republiken Korea inser komplexiteten av den pågående konflikten mellan Israel och 

Palestina och är djupt oroade över de möjliga utfallen i denna situation. Konfliktens avsaknad 

av värdiga lösningar i denna svårartade situation gör ett rättvist avtal för båda parterna 

osannolikt. Republiken Korea har överseende för det Palestinska folkets underlägsna tillstånd 

och har därför bidragit med ekonomiskt stöd till Palestinska flyktingar. Då Palestina inte 

uppfyller de kriterier som förväntas för att kunna erkännas som ett land avstår Republiken 

Korea från att erkänna Palestina som en självständig stat. Republiken Korea befrämjar staten 

Israel till den grad nödvändig för att motsvara och hedra vårt aktuella handelsavtal med 

förväntan av ett hållbart samarbete.  
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Generalförsamlingen 
Delegation: Syrien 
Delegater: Agnes Landemark, Kira Andersdotter, Hanna Bergenudd 
 
Delegationen den syriska arabrepubliken står stolt bakom delegationen Palestina i den 

rådande konflikten, där av var det en självklarhet för delegationen den syriska arabrepubliken 

att erkänna palestina som en självständig stat. 

 

Den pågående konflikten har fått pågå alldeles för länge till den punkt att situationen inte är 

hållbar. Konflikten bidrar dagligen med våld och död för oskyldiga civila människor. 

Konflikten har inte bara inneburit en direkt fara för delegationen palestina utan har bidragit 

med instabilitet och oro till angränsande stater. 

 

Händelseförloppet i Israel-Palestina konflikten är grundad i miss förbrukning av sionismen 

där Israel genom förbrytelser mot mänskliga rättigheter artikel 12 som lyder “Ingen får 

utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korre  spondens och 

inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd 

mot sådana ingripanden och angrepp.” Då Israeliterna förstört flera antal palestinska hem för 

att fördriva palestinier från områden i dess land. 

 

Delegationen Syriska arabrepubliken kräver av israel att åter få Golanhöjderna som tillhör 

den syriska staten, som erövrades av israel under sexdagarskriget. I utbytte mot det land som 

tillhör den syriska arabrepubliken är delegationen villig att sluta fred med israel, och Israels 

handlingar är kommer kunna förlåtas. 

  

Delegationen den syriska arabrepubliken finner därför att en tvåstatslösningen är högst 

nödvändigt. Delegationen menar på att deklarationen om en tvåstatslösning som skrevs 1993 

är den rätta lösningen på den nuvarande konflikten mellan Israel och Palestina. Vilket 
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innefattar att Israeliska styrkor ska dras tillbaka från Gazaremsan och Västbanken och 

Palestina skulle få självstyre på dessa områden. 

 
 
 
Generalförsamlingen 

Delegation: Republiken Turkiet 

Delegater: Agnes Önnevik, Klara Tham och Andrey Zhukov 

 

Israel- palestinakonflikten har präglat världspolitiken i flera decennier, konflikten har orsakat 

utrikespolitisk instabilitet i Mellanöstern. Tvisten i närområdet är flera årtusenden gammal 

och regionen har ett stort betydelse för alla abrahamitiska religionerna. Det är en humanitär 

kris som resulterat i att många människor mist sina hem och även sina liv. Republiken 

Turkiet ger generösa humanitära donationer till behövande palestinska hushåll. Hittills har 

över 120 000 palestinska familjer fått någon form av matbistånd.  

 

Republiken Turkiet förespråkar en tvåstatslösning som ger Palestina geografiska områden 

som möjliggör ett ekonomiskt välmående samt utveckling av levnadsstandarden. Palestinska 

flyktingar skall kunna återvända och ha möjligheterna att kunna bli självförsörjande. Därför 

anser Republiken Turkiet att gränserna skall återgå till gränserna under 1967 

överenskommelsen.  
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Generalförsamlingen 

Delegation: Förbundsrepubliken Tyskland  

Delegater: Carl Hellström, Sydney Larsson och Vincent Sörensen 

 

Den sedan länge pågående konflikten mellan Israel och Palestina upplevs av 

Förbundsrepubliken Tyskland som synnerligen allvarlig. Efter att Israel i enlighet med FN:s 

delningsplan från 1947 utropades som en egen stat har ett flertal krig utbrutit och det har 

fortfarande inte funnits en lösning som har kunnat leda till en stadig situation i området. 

Tyskland är av den uppfattningen att det krävs ett nära samarbete mellan, framförallt de två 

parterna, men även de resterande av världens stater för att ett fredligt läge ska uppnås.  

 

Förbundsrepubliken Tyskland anser att en tvåstatslösning är det enda möjliga sättet att gå till 

väga. En tvåstatslösningen är svår att uppnå men är en nödvändighet för att palestinier och 

israeler ska kunna leva sida vid sida i fred och säkerhet. Tyskland har arbetat hårt för att 

stödja ett bilateralt tillvägagångssätt men en överenskommelse måste uppnås mellan de två 

parterna. För att underlätta en tvåstatslösning kommer Tyskland fortsätta stödja ekonomiska 

utvecklingsprojekt i de palestinska territorierna samt erbjuda humanitär hjälp till palestinier 

både i och utanför Palestina och uppmuntrar andra stater att göra samma sak.  

 

Bosättningarna av israeler på palestinsk mark bryter mot internationell lag och gränserna 

mellan Israel och Palestina bör inte utgå ifrån dessa bosättningar. Tyskland understryker 

vikten av internationell rätt och betraktar både Västbanken och Östra Jerusalem som 

ockuperade territorier. För att lika stor yta som år 1967 ska tillhöra Palestina föreslår 

Förbundsrepubliken Tyskland ett utbyte av land. Om det genomförs tvingas inte de israeler 

som sedan en lång tid tillbaka bosatt sig på palestinsk mark flytta men Palestina kan ändå 

erhålla land som motsvarar de tidigare gränsdragningarna.  
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Jerusalem är en mycket viktig plats för alla de tre abrahamitiska religionerna och kan inte 

tillhöra eller vara huvudstad i endast en av Israel och Palestina. Tyskland önskar att 

Jerusalem delas upp rättvist mellan Israel och Palestina samt att en överenskommelse 

gällande uppdelningen av specifikt gamla staden, som alla grupper med en religiös koppling 

till Jerusalem är tillfredsställda med, skall nås. 

Generalförsamlingen 
Delegation: USA (Amerikas Förenta Stater) 
Delegater: Hampus Jacobsson, Ella Ek, Emilia Lindhagen 
 
Amerikas Förenta Stater är angelägna om att hitta en effektiv och hållbar lösning i den 

mycket komplexa konflikt mellan Israel och palestinierna som pågått under åtskilda 

årtionden. Delegationen understryker vikten av att förhandlingarna främst syftar till att en 

fredlig lösning i området ska vara ett faktum inom en snar framtid. Amerikas Förenta stater 

betonar värdet av att omtanke vid alla processer bör innehas för att en hållbar lösning skall 

vara aktuell. Detta lägger delegationen USA särskild vikt vid med tanke på områdets 

historiska och religiösa roll inom konflikten där många parter med olika religiösa motiv 

kolliderar och anser sig berättigade till marken. Delegationen har förbundit sig till att stödja 

båda de involverade parterna med målet att nå ett omfattande och varaktigt fredsavtal som 

erbjuder en ljusare framtid för både Israel och palestinier.  

 

En lösning av den territoriella delningen förespråkas även i fortsättningen, men Israel och 

palestinierna bör själva komma fram till var dessa avgränsningar skall finnas. Israel skall 

även i fortsättningen ha oinskränkt kontroll över Jerusalem som förblir den suveräna statens 

huvudstad. Amerikas Förenta Stater understryker vikten av att religionsfrihet fortsatt ska råda 

i Jerusalem med tanke på den diversifierade religiösa betydelsen som landområdet har. 

 

Amerikas Förenta Stater kommer inte att finansiera FN-underorganet UNRWA. Den 

komplexa situationen för de palestinska flyktingarna blir inte hjälpt av ett FN-organ som är 

korrupt, ineffektivt och som inte frambringar fred. Det måste till en skyndsam progression för 

att lösa konflikten och det är tydligt att UNRWA är fel organ för att hjälpa de palestinska 

flyktingarna.  
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Slutligen måste det betonas att läget i området även fortsatt är mycket instabilt. USA kommer 

således inom en överskådlig framtid oförtrutet gå in och stödja staten militärt för att bekämpa 

alla de former av terrorism som förekommer. Endast när all terrorism är fullständigt utplånad 

kan trygghet och välstånd återigen råda i det mycket utsatta området.  

 
 
Generalförsamlingen 
Delegation: Bolivarianska Republiken Venezuela 

Delegater: Lisa Pham, Victoria Olsson & Leo Hellman (S18B) 

 

Den Bolivarianska Republiken Venezuela fördömer starkt Israels erövring av palestinska 

områden. Vi anmodar att man skall uttrycka uppskattning för olikheter och kulturella 

skillnader och Venezuela kräver att Israel håller sig till sin del av tvåstatslösningen.  

 

Den Bolivarianska Republiken Venezuela betonar och påminner om att rättvisa måste skipas 

och att respekt upprätthålls för det arabiska folket Palestina. Vi i Venezuela hävdar att 

Palestinas historiska rätt till det omdebatterade området bör hållas i minnet. Venezuela anser 

att det tragiska som skett i de ockuperade Palestinska områdena är ett tecken på att vi, 

tillsammans, måste komma fram till en hållbar, fredlig och rättvis lösning i frågan om 

Palestinas territorium i enlighet med internationell och humanitär rätt. 

 

Venezuela åberopar resolution 194 (III) för hantering av oskyldiga palestinska flyktingar som 

tvingats på flykt till följd av Israels intensifierade hårda styre i palestinska områden. Vi i den 

Bolivarianska Republiken Venezuela har fullt förtroende för att FN:s resolution 242 om en 

tvåstatslösning från 1967 är den enda möjliga fredliga och rättvisa lösningen på denna 

konflikt; och den enda lösning som kan intyga en återställning av en suverän och självständig 

Palestinsk stat med Östra Jerusalem som huvudstad. 
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Generalförsamlingen 

Delegation: Vietnam (Socialistiska republiken Vietnam) 

Delegater: Ida Johansson och Malin Wilhelmsson 

 

Den socialistiska republiken Vietnam är djupt bekymrad och väldigt angelägen om 

en fredlig lösning till konflikten mellan Israel och Palestina. Vietnam erkänner både 

Israel och Palestina som självständiga stater och står för en tvåstatslösning. Därför 

uppmuntrar delegationen Vietnam, Israel att stanna upp och därmed upphöra den 

fientliga inställningen gentemot Palestina då regionens säkerhet äventyras och man 

bör istället sträva efter att skydda civilbefolkningen. 

 

Med fullt förtroende för en fredlig utgång bör den palestinska befolkningens 

rättigheter och levnadsvillkor förbättras. Vietnam vill visa sitt oerhörda stöd till 

Förenta nationernas hjälp- och arbetskontor för palestinska flyktingar i öst för att 

underlätta palestiniernas lidande (UNRWA). Utan att missförstå att delegationen 

även värdesätter och betonar Israels befolknings rättigheter och välmående. 

 

Relationen mellan delegationen Israel och Vietnam sträcker sig långt tillbaka och 

Vietnam strävar efter att hitta en fungerande lösning för både Palestina och Israel. 

Delegationen konstaterar på nytt att de stöttar Palestina som en självständig stat och 

vill ännu en gång betona vikten över att finna en fredlig lösning till konflikten. 


