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Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Afghanistan (Den islamiska Republiken Afghanistan) 

Delegat: Ellenore Öhrn 

 

Den Islamiska Republiken Afghanistan uppmärksammar att det ännu återstår problem i fråga 

om den globala ekonomiska marknaden för kvinnor. Afghanistan arbetar i nuläget med 

ökandet av kvinnligt politiskt engagemang. Delegationen anstränger sig återigen i samband 

med talibanregimens fall för att frambringa möjligheten till en mer jämställd ekonomisk 

egenmakt. 

 

Delegationen vill poängtera att det råder kulturella och religiösa skillnader som bör tas i 

åtanke vid olika aktörers åsiktsbildande. Därför understryker delegationen statssuveränitetens 

betydelse för statliga aktörer.  

 

Vidare vill den Islamiska Republiken Afghanistan dessutom uppmärksamma att ett 

oöverträffat antal afghanska kvinnor numera deltar i den formella privata sektorns ekonomi i 

rollen som anställd såväl som entreprenör. Dessa framgångar vill delegationen lyfta som en 

självklar strävan för andra stater att efterlikna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Republiken Argentina 

Delegat: Linnéa Karlsson 

 

Republiken Argentina ser allvarligt på kvinnors ekonomiska underläge. Kvinnor befinner sig 

ofta i osäkra lågavlönade arbeten och är en underrepresenterad grupp inom högre 

befattningar, vilket förnekar kvinnor deras röst och sätter dem i ett underläge i hushållen, i 

samhället och på en global nivå. Republiken Argentina uppmuntrar därav till en långsiktig 

lösning där kvinnor kan återuppta sin ekonomiska egenmakt. 

 

Argentina har ratificerat FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 

kvinnor och all diskriminering på grund av kön är förbjuden enligt lag. Dessutom arbetar 

Argentina effektivt med att främja fler kvinnliga parlamentariker och chefer i näringslivet 

bland annat genom att införskaffa en lagstiftning som kräver att båda könen ska finnas 

representerade på partiernas vallistor.  

Republiken Argentina vill se fler kvinnor som lyfts fram och engagerar sig på den 

ekonomiska marknaden, eftersom det skulle gynna världsekonomin och vara ett stort steg 

mot bekämpningen av fattigdom och könsdiskriminering. Detta är nödvändigt för länder som 

Argentina som befinner sig i en ekonomisk kris. Världen behöver att män och kvinnor arbetar 

tillsammans i alla aspekter av livet. Kvinnors potential är stor och har visats på många sätt 

men om denna integreras kommer världen inte att utvecklas som den borde. Därmed 

understryker Argentina vikten i att stödja kvinnor på arbetsmarknaden så att de kan 

garanteras säkra arbeten och förbättra deras försörjning. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Australien 

Delegat: Gustav Sjöstedt 

  

Samväldet Australien anser att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter. 

Kvinnor har jämfört med männen mindre ekonomiska tillgångar och arbetar ofta inom 

lågavlönade arbeten, samt utför även mer obetalt hemarbete. Kvinnor tjänar även i medeltal 

24% mindre än män för samma arbete och på grund av att de generellt spenderar mer tid 

hemma med barn så har de inte heller lika mycket tid att vidareutveckla sin arbetskarriär.  

  

Samväldet Australien anser att detta är ett problem och har sedan 1969 jobbat för “lika lön för 

lika arbete”. Australien ställer sig bakom och jobbar för att uppfylla de globala målen 

(Agenda 2030). Australien anser att mål nummer 5 som handlar om att uppnå jämställdhet 

och alla kvinnors och flickors egenmakt är viktigt och behöver uppfyllas för att öka kvinnors 

rättigheter och inflytande över ekonomin. Australien är redo att samarbete med andra länder 

för att kunna uppfylla dessa målen och ser positivt på hur en ökad andel kvinnor kan påverka 

världsekonomin positivt och minska fattigdomen i världen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling  

Delegation: Belgien 

Delegat: Janni Jonsson  

  

Konungariket Belgien är angelägna om arbetet i utskottet och anser att jämställdhet mellan 

könen är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling i enlighet med Förenta 

Nationernas globala mål. Med strävan efter en jämlik värld driver delegationen Belgien en 

tydlig jämställdhetsagenda som bland annat jobbar för att könen har lika rätt till kunskap 

kring ekonomi. En värld där människor bidrar i samma grad på arbetsmarknaden oberoende 

av kön och att bägge könen ska ha lika stor ekonomisk egenmakt.  

  
Belgien bekräftar, tillsammans med likasinnade stater, att frågan gällande jämställdhet mellan 

könen är oerhört viktig och Belgien uppmuntrar samtliga stater att arbeta effektivt i 

jämställdhetsfrågor. Detta med förväntan om att främja kvinnors ekonomiska egenmakt då 

konungariket Belgien anser att man då kan öka ekonomisk utveckling, välfärdsutveckling, 

jämställdhet och dessutom bekämpa fattigdom.  

 
Ett arbete som främjar en jämnare fördelning mellan könen inom deltidsarbeten anser Belgien 

vara ytterst nödvändigt för att säkerställa en likvärdig arbetsmarknad. Belgien vill synliggöra, 

tillsammans med flera medlemsstater, det rådande problemet inom kvinnors ekonomiska 

utveckling och föreslår därför striktare lagstiftning angående könsdiskriminering på 

arbetsmarknaden, vilket kan komma att underlätta för kvinnors självständiga ekonomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Bolivia  

Delegat: Anna van Beesel  

Delegationen Bolivia ser med mycket stort allvar på kvinnors situation och anser det ytterst 

angeläget att sträva efter att skapa en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Man vill se 

tydliga förbättringar i arbetet med att avskaffa all sorts våld och diskriminering av kvinnor. 

Den nationella prioriteten, förutom strävan efter avskaffning av våldet, ska också vara att på 

ett mer omfattande sätt, inkludera kvinnor på arbetsmarknaden och därmed förbättra kvinnors 

chanser att öka sin ekonomiska egendom. 

  

Bolivia är idag en av de länder i världen som har rankats högst när det kommer till våld 

gentemot kvinnor, så mycket som 7/10 kvinnor i Bolivia hävdar att de någon gång under sin 

livstid har utsatts för våld eller annan form av diskriminering. Kvinnors deltagande på 

arbetsmarknaden är låg och högt uppsatta tjänster med höga löner domineras främst av män. 

År 2009 arbetade så mycket som 77 procent av kvinnorna i Bolivia på landsbygden, 16 

procent inom tjänstesektorn och endast 6,4 procent inom tillverkningen. Utöver detta var 

dessutom 63 procent av kvinnorna familjearbetare eller obetalda lärlingar.  

 

Kvinnor runt om i världen beräknas idag utgöra en majoritet av världens cirka 1,3 miljarder 

fattiga människor, detta trots att kvinnor idag är mycket ekonomiskt aktiva, men på en 

kraftigt könssegregerad arbetsmarknad och ofta i arbeten som ger dem låga eller inga 

inkomster. Cirka ⅔ av världens analfabeter är kvinnor och en mycket liten andel av världens 

resurser i form av mark och finansiella resurser ägs eller kontrolleras av kvinnor. Kvinnor 

världen över är på många sätt utsatta för könsdiskriminering. Behandlingen av 

flickor/kvinnor i b.la. Indien, Kina och många andra av världens länder är att anse som grova 

brott mot mänskliga rättigheter och jämställdhet.  

 

FN:s kvinnokonvention vill tillsammans med UN Women, se till så att kvinnor inte 

diskrimineras på arbetsmarknaden eller utanför. Kvinnor ska på lika villkor som män få 

möjlighet att delta i landets politiska och offentliga liv genom att bland annat vara valbara 

och ha rösträtt. Kvinnokonventionen anser att det är metodiskt att använda sig av tillfällig 

kvotering och positiv särbehandling för att påskynda jämställdhet.  



Utskott: kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Colombia 

Delegat: Linnea Dolmark 

 

Republiken Colombia är väl medveten om situationen kring kvinnor i landet och världen. 

Colombia har ratificerat alla nuvarande internationella fördrag om mänskliga rättigheter och 

kvinnors rättigheter samt är med i UN Women. År 2010 var endast 49.3% av kvinnorna 

ekonomiskt aktiva. Kvinnorna jobbar inom låglönejobb, hushållsarbeten eller på 

landsbygden. Detta gör kvinnorna till en outnyttjad resurs. Staten mister stora skatteintäkter 

som hade kunnat komma till allmännytta om kvinnor haft samma förutsättningar som män. 

Det finns dessutom stora klassklyftor i republiken. Utvecklingsmålet att stärka jämställdhet 

och kvinnors möjlighet till ekonomisk egenmakt har lagts åt sidan eftersom det har varit 

inbördeskrig i landet som man istället har fokuserat sig på att lösa.  

 
Colombianska staten försöker åtgärda problemet genom indirekta skatter som t.ex. moms 

istället för kapitalskatter som gör att staten sedan kan satsa på utbildningar till kvinnor. 

Delegationen står bakom Pekingdeklarationen, 2030-agendan för hållbar utveckling och 

planen att uppnå jämställdhet.  

 
Globalt sett har 71 % av männen betalt arbete, jämfört med 46 % av kvinnorna. Kvinnor 

tjänar 60-75% av männens löner. En av tre anställda kvinnor arbetar inom jordbruket. 

Eftersom kvinnor ofta finns inom låglönearbeten drabbar skattehöjningar fattiga kvinnor mer 

än andra grupper. Om kvinnor hade varit en lika utnyttjad resurs som män skulle 26% kunna 

läggas till vårt globala BNP. Genom satsningar på kvinnors arbetsförhållande kan fler 

kvinnor jobba och tjäna mer vilket leder till att kvinnors hälsa förbättras och fattigdom 

bekämpas. Kvinnor som får bättre arbetsförhållande kan försörja sina barn och detta gynnar 

välfärden.  

 

 

 

 

 



 

 

Utskott: kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Danmark 

Delegat: Klara Lybeck 

 

Danmark jobbar för ett så jämställd samhälle som möjligt. Mänskliga rättigheter är vår prio i 

arbetet för vår jämställdhet. De mänskliga rättigheterna garanteras i lagstiftning och 

respekteras väl. 

 

I Danmark är skolgång obligatorisk från 5 års ålder och är kostnadsfri och fri för alla 

oberoende kön och etnicitet, alla skall ha samma möjligheter!  

En institution för Mänskliga rättigheter har även stiftats som jobbar oberoende från regering 

och riksdag där institutet rapporterar allt som skulle strida mot våra principer. Och har även 

mandat för att främja icke-diskriminering på grundval av kön och etnicitet.  

 

Vi strävar efter en jämställd värld och tack vare vi i Danmark marscherade in via FGM, 

female genital mutilation har vi lyckats rädda 200 miljoner kvinnor och flickor som idag får 

bestämma över sin egna kropp och sitt egna liv. 

 

Vi verkar även mycket med UN women där vi är tydliga med krav på vad vi förväntar oss av 

respektive stat samt att vi är tydliga med att samverka för dessa mål.  

 

Där har vi en enastående expertis samt alla mandat för att kunna stödja de globala 

jämställdhetsnormen. Men vi förväntar oss att se till att kvinnor leder, deltar och också drar 

lika stor nytta av styrningssystemet. Även stärka globala normer, policyer och standarden om 

jämställdhet mellan män, makt och kvinnor och flickor, genom att inklusive främja 

SRHR-agenda. 

 

 

 

 



 

Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Egypten 

Delegat: Hanna Fagerlin 

 

Egyptens regering vill förbättra den ekonomiska jämställdheten i hela världen. Egyptens 

ekonomiska tillväxt har varit stigande sedan 2005. Detta bland annat pågrund utav att 

speciella tjänster till arbetande kvinnor har tillkommit, och främst de som är mest ekonomiskt 

utsatta. Denna åtgärd bland många har hjälpt egyptens ekonomi och även kvinnornas plats på 

arbetsmarknaden. 

 

Egypten anser att få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden gynna enskilda individer, hushåll, 

städer och hela stater. Detta kommer sedan i sin tur minska fattigdom, arbetslöshet samtidigt 

som den nationella och globala tillväxten ökar. Därefter kommer även levnadsstandarden och 

levnadsvillkoren förbättras. 

 

Egyptens delegation främjar mer kvinnlig ekonomisk aktivitet och menar att kvinnors roll i 

arbetsmarknaden och i ekonomin är ytterst betydelsefullt. En utökad ekonomisk jämställdhet 

gynnar alla, alla länder, alla ekonomier och världssamfundet. Enligt Egyptens delegation bör 

detta nås genom att sysselsätta fler kvinnor i arbetsmarknaden och på så sätt utöka den 

ekonomiska jämställdheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utskott: kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Republiken Elfenbenskusten 

Delegat: Liam Rincón Dahlberg 

I Republiken Elfenbenskusten utsätts kvinnor för diskriminerande norm som håller dem i en 

utsatt situation. Deras begränsade tillgång till mark, på en kontinent där majoriteten av 

befolkningen är beroende av jordbruk, minskar deras tillgång till kredit och deras kapacitet att 

genomföra hållbara ekonomiska aktiviteter för att generera inkomst. Kvinnan har bestått 

marginaliserad. De berövas ofta grundläggande sociala tjänster. Vissa sociokulturella faktorer 

upprätthåller traditioner som är skadliga för flickor och kvinnor.  

Republiken Elfenbenskusten har för att åtgärda detta ratificerat flera internationella och 

regionala konventioner om lika värdighet och rättigheter för alla medborgare. Omfattningen 

av allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter har minskat sedan fredsavtalet ingicks. 

Trots inrättandet av organisationer för främjande och skydd av kvinnors rättigheter samt de 

konventioner som ratificerats ska Elfenbenskusten rankas 136: e i jämställdhetsindexet, GDI. 

Men Republiken Elfenbenskusten vill klargöra att en framtid av total jämställdhet mellan 

man och kvinna är av yttersta strävan. Delegationen menar därför att dilemmat med all dess 

vikt ska eftersträva en lösning av rätt humanitär samt ekonomisk likvärdighet som ska 

tillhandahållas kvinnor utöver världen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utskott: kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Estland 

Delegat: Anna de la Motte  

 
Folkrepubliken Estlands förhållande påvisar en god utveckling där kvinnors intresse för en 

god ekonomisk utveckling och arbetar aktivt med att minska lönegapet inom landet för öka 

ekonomisk jämställdhet. Detta är något som måste implementeras över hela världen eftersom 

landets eget sakläge visar att högre utbildning och arbete leder till ökat självständighet. 

Landet  ser därför kvinnors ekonomiska utveckling av yttersta prioritet och vill främja allt 

arbete för att förbättra kvinnors och flickors jämställdhet och ekonomiska ställning och 

utveckling.  

 
Folkrepubliken Estland ser allvarlig på den ekonomiska situation kvinnor har och vad dennes 

betydelse har för jämställdhet och utveckling. Det finns tydliga problem med att kvinnor i 

fattiga delar av världen till stor del arbetar inom låglönesektorer eller inofficiella sfären. Detta 

leder till ett globalt lönegap där konsekvensen blir att kvinnor i mindre utsträckning har 

möjlighet till självständighet och att de inte bidrar till arbetsmarknaden, något som påverkar 

landet ekonomiska utveckling, miljö och politik.  

 

Genom multilaterala samarbeten, i form av internationell handel och avtal, vill folkrepubliken 

Estland sträva för utvecklandet av kvinnors jämlikhet då detta är bevisat att öka enskilda 

länders BNP, minska fattigdom och till stor del göra länder ett steg närmare målet till 

klimatneutralitet. Det skulle även leda till ökad självstyre hos kvinnor och större politisk 

betydelse för landet och världen. För främjandet av ekonomisk utveckling för kvinnor bör 

Pekingdeklerationen anpassas för enskilt land då denna har en handlingsplan för kvinnors 

rättigheter till utbildning, arbete och jämställdhet.  

 
Folkrepubliken Estland ser att kvinnors ekonomiska situation har stor potential att utvecklas 

och förbättras och att detta kommer gynna världen. Genom samarbete och ekonomiska 

bistånd ser delegationen att jämställdhet för kvinnor är en möjlighet.  

 



 
 
 
Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Republiken Filippinerna  

Delegat: Alice Hermelin 

 

Republiken Filippinerna ser allvarligt på kvinnors underläge på den ekonomiska marknaden 

då det är ett globalt problem som påverkar miljontals kvinnor världen över. Anledningen till 

detta är att det fortfarande råder en könsdiskriminering i världen, vilket innebär att kvinnor 

ofta hamnar i osäkra lågavlönade arbeten och utgör en mycket liten minoritet inom ledande 

positioner. Delegaten Filippinerna anser att problemet kräver en hållbar lösning som främjar 

kvinnors ekonomiska egenmakt.  

 

Staten Filippinerna har ratificerat “Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering 

mot kvinnor” och delegationen har även en väl utvecklad lagstiftning som ger god 

rättssäkerhet och gott skydd mot olika former av könsbaserad diskriminering. Republiken 

Filippinerna menar att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt gynnar hela samhället. Fler 

kvinnor på arbetsmarknaden breddar vägen för jämställdhet, fattigdomsbekämpning och ger 

en ekonomisk tillväxt, vilket är behövligt i länder som Filippinerna som befinner sig i en 

ekonomisk kris.  

 

Republiken Filippinerna anser att en lösning på problemet redan finns i FN:s konventionen 

om mänskliga rättigheter och konventionen om avskaffandet av diskriminering mot kvinnor. 

Därav uppmanar delegationen att fler länder bör se över sin lagstiftning och ändra eventuella 

lagar som begränsar kvinnors plats på den ekonomiska marknaden. En jämställd lagstiftning 

världen över kommer att ge en positiv inverkan på FN:s alla medlemsstater. Delegaten 

uppmanar därav fler stater att ta efter Filippinerna, kampen mot ett jämlikare samhälle.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Indonesien 

Delegat: Johanna Brege  

Delegationen Indonesien jobbar för bekämpning av den utspridda fattigdomen och ett fortsatt 

lagstadgat skydd för de mänskliga rättigheterna. Däremot präglas delegationen Indonesien av 

religiösa och politiska motsättningar. Där önskan om en muslimsk stat med sharialagar som 

lagstiftning krävs av anhängarna. Delegationen Indonesien upplever en pågående ekonomisk 

tillväxt, däremot uppstår komplikationer när den främst är koncentrerad i tätbefolkade 

storstäder. Det skapar större utveckling av ekonomiska och sociala klyftor mellan landets 

regioner och samhällsklasser. Befolkningen växer samtidigt som en under sysselsättningen 

och fattigdom ökar på landsbygden. 

  
För att motverka fattigdomen och främja välfärd, vill republiken Indonesien därför värna om 

att kvinnor får ta en större roll i utvalda områden av den ekonomiska utvecklingen. De ska ha 

rätt till utbildning och försörjning. Delegationen Indonesien lider av brist på högutbildad 

arbetskraft, främst inom tekniska yrken. Därav ger Indonesien på förslag att även inkludera 

och utbilda kvinnlig arbetskraft i dessa efterfrågade roller. Detta för att barn till friska och 

välutbildade kvinnor växer upp till eftertraktade samhällsmedborgare som kommer till att 

leda välfärdssystemen framåt.  

 
Den ekonomiska utvecklingen är ojämnt fördelat. Resurser för att utjämna denna orättvisan 

ser delegationen Indonesien som en lösning för fattigdomsbekämpning och för att främja 

kvinnors rättigheter. Därför vill Indonesien tillta lokala samt globala lösningar på att förstärka 

kvinnans roll i samhällsekonomin.  

 
Delegationen Indonesien ser fram emot ett samarbete med främst med våra grannländer i 

stillahavsområdet. Där Indonesien upplever liknande problematik och där ett förbättrat 

samarbete stärker våra ekonomier. Republiken Indonesien yrkar på ett fortsatt internationellt 

samarbete inom FN, för att främja mänskliga rättigheter och uppnå en fredlig värld. Detta 

genom att motverka diskriminering av kvinnor med hjälp av nationell lagstiftning och 

förordning gällande säkrare anställningar och sociala förmåner. 



 
Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Republiken Irak  

Delegat: Elin Bergön 

 

Republiken Irak är fullt medveten om kvinnans ekonomiska situation i världen. Ur ett globalt 
perspektiv har kvinnan en mindre ekonomisk egenmakt än vad män i grupp har och deltar i 
mindre grad på arbetsmarknaden. Många irakiska kvinnor har förlorat sina män till följd av 
stridigheterna och har därmed lämnats ekonomiskt utsatta. Detta vill delegationen Irak ändra 
på både nationellt och globalt. Islam förväntar sig att dess bekännare ska värdesätta kvinnors 
rättigheter, värna om deras status och på alla sätt motverka att de behandlas illa. 
 

Republiken Irak vill understryka att individens val alltid ska stå i fokus. Det är kvinnans val 
om hon värdesätter utbildning eller föredrar att stanna i hemmet. Delegationen Irak hänvisar 
till de mänskliga rättigheterna enligt artikel 12 och betonar att kvinnans rätt till privatliv ska 
garanteras. Staten ska följaktligen inte ha en möjlighet att intervenera i en familjs 
angelägenheter och kultur. Således betonar delegationen Irak också säkrandet av 
religionsfriheten, med hänvisning till artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. Iraks konstitution föreskriver att islam är den officiella religionen och att inga 
lagar som strider mot islams etablerade principer får antas. Konstitutionen medger en full 
religionsfrihet även för kristna, yazidier och mandéer/sabéer. 
 

Republiken Irak vill nå en gemensam lösning som skall baseras på internationella lagar och 
föreskrifter. Delegationen Irak uttrycker sitt fulla stöd för en eventuell överenskommelse som 
garanterar kvinnans möjlighet till utbildning och vill uppmuntra att staten säkrar detta genom 
lagstiftning. Vidare strävar delegationen Irak efter fler möjligheter till arbete och är djupt 
övertygad om att möjligheten till utbildning är grunden för detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Iran 

Delegater: Matilda Rylander 

 
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 islamska republiken Iran fördömer alla påståenden om en ojämlikhet mellan könen. Alla 

medborgare står lika inför gud och gud gör ingen skillnad på individen. Därav skulle det vara 

förkastligt att använda sig av kvotering och därigenom skapa en arbetsmarknads för kvinnor. 

  
Dessutom är det viktigt att poängtera att den islamska republiken Iran tillfredsställande nog 

har ett utskott som kontinuerligt arbetar med kvinnors utrymme på arbetsmarknaden. 

Angående fattigdomen är den Islamiska staten Iran djupt övertygade om att situationen går att 

reda ut om familjerna hjälps åt och stöttar varandra ekonomiskt. 

  
I andra avseenden är den Islamska republiken Iran djupt upprörda över de sanktioner som 

införts då dessa påverkar ekonomin för så väl kvinnor som män i staten Iran. Med detta 

understrykande kommer staten endast kunna stödja en resolution där sanktioner mot den 

islamska staten Iran hävs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Japan 

Delegat: Elina Feldhoff 

 
Kvinnors ekonomiska situation i världen är oroväckande. Kvinnorna har sämre 

förutsättningar att få bra utbildning, komma ut på arbetsmarknaden och att ha en stabil 

ekonomi jämfört med män. Delegationen Japan betonar att detta måste förändras. 

 

Japans vision är att skapa en omgivning där kvinnor kan etablera sig på den internationella 

arbetsmarknaden, vilket är väsentligt för en ekonomisk tillväxt. Delegationen Japan vill ha ett 

samhälle där fler kvinnor syns på arbetsmarknaden och framförallt i chefspositioner i både 

den offentliga och privata sektorn. Kvinnors situation har förbättrats och mer än 90 000 

kvinnor har kommit ut på den japanska arbetsmarknaden. Delegationen uppmanar därför 

samtliga delegationer att arbeta för jämlikhet och följa i Japans spår mot en större rättvisa för 

kvinnor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Jordanien 

Delegat: Charlie Kirkhorn 

 
Hashemitiska kungadömet Jordanien förstår situationen och tror fortfarande att en lösning går 

att utveckla genom det välgrundade arbetet som förmedlas i kvinnokonventionen från 1981, 

handlingsplanen från Peking 1995 samt agenda 2030 och mål 5: jämställdhet.  

 
I ett globalt perspektiv har kvinnor generellt lägre inkomster än män. Detta missförhållande 

är en drivande faktor för den icke jämställda samhällsstruktur som finns idag på global nivå.  

 
Kvinnor och män måste ha samma förutsättningar för att ett jämställt samhälle skall kunna 

existera. Genomsnittet på kvinnors lön representeras idag mellan 60-75% av männens enligt 

world bank gender data portal och ännu lägre i några asiatiska samt sydamerikanska länder. 

Om män och kvinnor hade samma förutsättningar på arbetsmarknaden hade hela 28 trillioner 

amerikanska dollar eller hela 26% kunnat tillgodoräknats på den globala BNP till 2025 enligt 

undersökningar av McKinsey Global institutionen från 2015.  

 
Kvinnors roll på arbetsmarknaden är även underrepresenterade i flera sektorer, vilket beror på 

flera aspekter. Några klara skillnader vi finner är att kvinnor spenderar 1 till 3 timmar mer på 

hushållsarbete, 2 till 10 gånger mer tid på att ta hand om familjen och 1 till 4 timmar mindre 

dagligen på att handla på öppna marknaden. Detta leder till kvinnor ofta inte har möjlighet till 

samma inkomst som män, dels beroende på möjligheten till arbete samt att arbetsmarknaden 

inte är jämställd.  

 
På grund av kvinnors underrepresentation på arbetsmarknaden och mindre lön får kvinnor 

därmed mindre ekonomisk egenmakt.  

 
Hashemitiska kungadömet Jordanien anser att en större satsning på utbildning ger kvinnor 

fler möjligheter till högre positioner inom arbetsmarknaden. Detta leder till högre löner, mer 

ekonomisk egenmakt och mer jämställdhet. Genom att vi därmed strävar efter mer 

jämställdhet främjas även kvinnor. Jordanien vill även betona vikten av att stater besitter en 

lagstiftning som gör det möjligt att främja kvinnors rättigheter.  



 

Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Kanada 

Delegat: David Sjögren  

Förbundsstaten Kanada tar den rådande diskrimineringen av kvinnor och deras ekonomiska 

egenmakt på djupaste allvar och är högst angelägen om att förändringar görs tills jämställdhet 

uppnås. 

 
I resurssvaga delar av världen är jordbruket den viktigaste sektorn och det är även där den 

största andelen kvinnor arbetar, tyvärr mer begränsade än män i form av juridiska skillnader 

och föråldrade traditioner. Kanada vill betona vikten av att alla länder ska bli mer jämställda 

och att fokus måste läggas på de mest utsatta områdena. En diplomatisk förhandling måste 

föras så att de regeringar som styr över samhällen där kvinnor förtrycks stiftar nya, samt 

förkastar lagar så att kvinnors ekonomiska utveckling inte bestraffas utan främjas. Kanada 

menar att den mest effektiva lösning kommer genom att varje enskild stat i första hand 

försöka angripa sina egna problem vilket råder under suveränitetsprincipen. Utöver det kan 

ett internationellt samarbete mellan länder användas som ett hjälpmedel i frågan där nyckeln 

är att främja kvinnors ekonomiska egenmakt. 

 
Kanada anser att den rådande könsdiskrimineringen som bidrar till kvinnors svårighet kring 

sin ekonomiska egenmakt samt erhållandet av en gynnsammare ekonomisk tillväxt måste tas 

på allvar och förändras. Kanada uppmanar till en feministisk politik inom de länder som visar 

tydliga brister, vilket kan lösa delar av problemet eftersom lagförslag och regler som främjar 

kvinnors rättigheter kommer ligga i fokus. Kanada verkar just nu för en mer feministisk 

politik och stöd för kvinnors ekonomiska delaktighet i landet genom Women Status of 

Canada för att se en fortsatt växande ekonomi och att kvinnans position i samhället stärks. 

 
Kanada uppmuntrar till ett globalt samarbete för att nå de framlagda punkterna ovan eller 

likartade mål inför framtiden och kan därmed, vid en överenskommelse, bidra ekonomiskt 

om situation kräver så.  

 
Förbundsstaten Kanada ser fram emot en lösning på problemet där en mer jämställd framtid, 

vilken kvinnor gynnas, är den enda utgången. 



Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Republiken Kuba 

Delegat: Martina Bucan 

 

Republiken Kuba ser allvarligt på frågan om kvinnors rättigheter och ekonomiska villkor, och 

anser att det är av högsta prioritet att erkänna kvinnors insatser för jämställdhet och stärkande 

i världen. Kuba var det första landet som undertecknade och det andra landet som ratificerade 

FN:s Kvinnokonvention om avskaffande av all form av diskriminering av kvinnor 

(CEDAW). Stora betydande framsteg har gjorts när det gäller att uppfylla de förpliktelser 

som avtalats i Peking och sedan dess har arbetet med att underlätta samt främja kvinnors 

rättigheter fortsatt. 

 
Republiken Kuba vill se en förändring och en försoning på ovissheten kring rätten till 

kvinnors ekonomiska utveckling. Kuba förespråkar att världens nationer bör bidrar till att 

stärka och främja kvinnors roll som ekonomiska aktörer samt följa arbetet kring kvinnors 

rättfärdiga utveckling då det, som en mänsklig rättighet, är en självklarhet. Könet borde inte 

vara avgörande för hur mycket auktoritet, inflytande eller värde en individ ska ha, minst sagt 

kvinnor som bör få erhålla den plats hennes kön förtjänar i samhället och likaså på 

ekonomiska plan. 

 
Genom att normalisera och rationalisera kvinnors ekonomiska egenmakt anser Kuba att man 

kan förebygga kvinnors svårigheter till ett eget liv och en egen försörjning, och dessutom 

avveckla kvinnors beroende av det motsatta könet. Kuba kommer vidare att vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att det kubanska samhället ska fortsätta att vara likvärdigt och för att 

de kubanska kvinnorna ska erhålla den ekonomiska utvecklingen de har ensamrätt till. 

Republiken Kuba uppmanar andra stater att sträva efter samma angelägenheter.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Mexikos förenta stater 

Delegat: Kajsa Martinsson 

 

Delegationen Mexiko betonar först och främst sin besvikelse över den situation som hittills 

existerat i staten och vill utan vidare forma en förändring av problemet. 

Delegationen har sedan år 2000 deltagit i FN:s säkerhetsresolution (1325) för kvinnors fred 

och säkerhet. Framöver kommer delegationen fortsätta att främja strävan efter ett större 

genusperspektiv, samt styrka kvinnors rätt och säkerhet i frågan. 

Mexiko arbetar ständigt med mål 5 bland FN:s globala hållbarhetsmål för att uppnå 

jämställdhet och uppmärksamma kvinnors roll och ställningstaganden. Genom delmål 5.5 

arbetar delegationen i synnerhet med att sträva efter en tillväxt av antalet kvinnliga anställda i 

högt uppsatta organ och även upprätthålla sitt medlemskap i fredsorganisationen “Group Of 

Friends” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling  

Delegation: Nigeria  

Delegat: Almina Sofic  

 

Federala staten Nigeria är väl medveten om värdet av att aktivt stödja kvinnors rättigheter i 

samhället samt på den ekonomiska marknaden. Situation har förbättrats anmärkningsvärt 

under de senaste decennierna tack vare samarbeten i anslutning till nationell politik med 

fokus på att stärka kvinnors rättigheter.  

 

Ratificeringen av Maputo Protokollet och CEDAW har varit nyckeln till framstegen i rätt 

riktning. Strävan efter att tillgodose målen har bidragit med ökat fokus och konkret arbete. 

Trots denna avsevärda förbättring har större delen av Nigerias fokus legat på oroligheterna i 

landet som uppkommit på grund av terrorism. Nigeria yrkar därför att ett ökat samarbete 

kring terrorism måste inledas för att utvecklingen ska ha möjlighet att fortsätta i rätt riktning.  

I frågan om förbättring av kvinnors roll i samhället samt ekonomin anser Nigeria att mycket 

vikt ska placeras på försök att bekämpa korruption. Detta genom att installera en stark 

institution som säkerhetsställer att korruption inte förekommer men även för att eliminera 

diskriminering av kvinnor. Resultatet skulle leda till en god styrning där diskriminering av 

kvinnor skulle ses som en högre prioritet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation : Demokratiska Folkrepubliken Korea  

Delegat : Hugo Tullhög 

 

Demokratiska folkrepubliken Korea är en stat för rättvisan och grundar hela juche-ideologin 

kring människans lika värde. Delegationen erkänner även hur kvinnan i de kapitalistiska 

västmakterna har problem och de kapitalistiska delegaterna bör ta hand om sina egna 

problem. I den Demokratiska folkrepubliken Korea finns flera lagar för att säkerställa 

kvinnans värde i samhället. Lagen för könsjämlikhet var det första stora steget för kvinnorna i  

Demokratiska folkrepubliken Korea, lagen för kvinnors arbetsrätt och även lagen för 

grundläggande industri som beslagtar mark från privat ägo för att minska patriarkatets makt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Nya Zeeland 

Delegat: Hanna Rosenqvist 

 
Delegationen Nya Zeeland ser med djup förtvivlan på den svaga ekonomiska roll som många 

kvinnor i världen har idag. Särskilt oroande är situationen för kvinnor på landsbygden, 

lågutbildade kvinnor och hushållsarbetare. 

 
Delegationen Nya Zeeland betonar att kvinnors ekonomiska egenmakt är en avgörande faktor 

för att kunna bekämpa fattigdom, och för att gynna välfärd. Med djup oro över det faktum att 

kvinnor idag tjänar 24% mindre än män för samma arbete, betonar delegationen att denna 

siffran bör ändras. En starkare kvinnlig ekonomisk egenmakt gör att vi bereder en väg för 

jämställdhet, fattigdomsbekämpning, och en ökad ekonomisk tillväxt. En satsning på kvinnor 

som grupp skulle därmed fastslå högre BNP, vilket kommer att gynna välfärden.  

 
UN Womens arbete betraktas som otroligt viktigt. Organisationen arbetar för att möta och 

tillgodose kvinnors behov runt om i hela världen. Delegationen förespråkar därför att länder, 

med vägledning av organisationens arbete, ska sträva efter samma mål. I samband med detta 

betonas även vikten av att binda sig till de åtaganden som Pekingplattformen, FN:s 

kvinnokonvention, och Internationella Arbetsorganisationens konventioner om jämställdhet, 

tar upp. Delegationen Nya Zeeland har fullt förtroende för att en sådan förbättring ska kunna 

ske, om alla stater är villiga att ta sitt ansvar i frågan. 

 
En viktig åtgärd i arbetet för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt är att tillsätta fler 

kvinnor på ledande positioner. Med både kvinnlig statschef, premiärminister, och 

generalguvernör, betraktar sig Nya Zeeland som ett ledande land inom just denna fråga. Med 

fullt förtroende för att denna åtgärd kan skapa förbättring, så anmodar delegationen att fler 

stater uttrycker förtroende för kvinnliga ledare. 

 



Delegationen Nya Zeeland vill uppmuntra andra länder att arbeta för en bred lösning, så att 

man genom flera olika åtgärder kan förbättra den svaga ekonomiska roll som kvinnor har 

idag. 

Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Pakistan 

Delegat: Isak Wilson  

Den Islamiska Republiken Pakistan anser att kvinnors rättigheter är en kritisk faktor för att 

uppnå de globala målen uppsatta av FN. Regeringen är väl medvetna om faktumet att klyftor 

mellan män och kvinnor både socialt och ekonomiskt är stora. National Commission of Status 

On Women (UNSW) är ett pakistanskt lagstadgat organ. Kommissionens målsättning är 

frigörelse för kvinnor, utjämning av möjligheter och socioekonomiska förhållande bland 

kvinnor och män även eliminering av all slags diskriminering bland kvinnor.  

 

UNSW har gjort den Islamiska republiken Pakistan mer angelägna om statusen kring 
kvinnors roll och fått FN:s Beijing deklaration 1995 belyst som arbetar för kvinnors och 
flickors jämlikhet inom alla samhällssektorer. Att kvinnor och flickor ska gynnas av arbete 
med en lön som bidrar till den ekonomiska sektorn, arbetas flitigt med men med är en 
dröjande process på grund av den klyfta som historiskt sett finns.  

 

Den Islamiska republiken Pakistan har antagit ett antal viktiga internationella åtagande för 
jämställdhet och kvinnors mänskliga rättigheter. De nationella åtagande inkluderar en 
nationell politik för utveckling  och stärkande av kvinnor, skydd mot trakasserier på 
arbetsplatsen, straffrätts lag för brott i hederns namn och en nationell handlingsplan för 
mänskliga rättigheter. Pakistan har alltså ett ställningstagande där man anser att kvinnors 
ekonomiska och mänskliga rättigheter är en punkt man behöver arbeta på, världen över.  

 

Den Islamiska republiken Pakistan tackar härmed vår frälsare Allah för möjligheten att göra 
världen till en bättre plats. 

 

 

 



 

 

 

 

Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Peru 

Delegat: Fanny Johansson 

 
Kvinnor deltar i en mindre grad på arbetsmarknaden samt har generellt lägre ekonomiska 

möjligheter. Dessutom är det till största del kvinnor som deltar i lågavlönade vardagliga 

arbeten och Peru anser de ska få en högre men rimlig ersättning för det jobb som utförs.  

 
Delegationen Peru är fundersamma gällande tillvägagångssättet till förbättrandet av kvinnans 

ekonomiska förutsättningar men finner förtroende till att ett internationellt samarbete skall 

kunna gynna kvinnans roll i samhället.  

 
Peru anser att man till viss del ska bevara konservativa ideal med traditionella 

familjevärderingar men betonar att vikten av kvinnors deltagande och ledarskap på 

arbetsmarknaden är viktigare. Ett framlyftande av kvinnor i vardagliga arbeten hade genererat 

en mer självständig individ med större ekonomiska och politiska rättigheter.  

 
Med kvinnors högre deltagande på arbetsmarknaden samt med förhöjd lön förbättras det 

sociala samhället med hjälp av större tillgångar i form av skattepengar. Peru uppskattar att 

välfärden förbättras med större ekonomiska resurser vilket då möjliggör en satsning på 

välfärdsfrågor. För att gynna utvecklingen bör utbildning prioriteras i utsatta, lite fattigare 

områden.  

 
Delegationen uppmanar alla stater att, precis som Peru, stifta lagar för att stärka kvinnans roll 

i samhället och för att åstadkomma en gemensam förbättring för kvinnor som grupp.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 
Delegation: Portugal 

Delegat: Axel Thuresson 

 

Republiken Portugal anser att frågan om jämställdhet i det moderna samhället är en 

prioriterad fråga. Portugal står för ett jämställt samhälle och därför är det enlig Portugisisk 

lag förbjudet att diskriminera en människa på grund av dess kön.  

 
Kvinnor i världen har en mycket mindre delaktighet på arbetsmarknaden och har även en 

generellt sämre ekonomisk egenmakt än männen. I vissa delar av världen uppstår det stora 

skillnader i till exempel lön. Den generella skillnaden är väldigt hög och detta är något som 

Portugal är orolig för. Därför står Portugal för en jämställd arbetsmarknad samt ett jämställt 

samhälle.  

 
De problem som uppstår med att kvinnor i en lägre grad deltar på arbetsmarknaden samt den 

ekonomiska marknaden är att en stats ekonomi ej når upp till den potential staten besitter. Ett 

land med en jämställd arbetsmarknad medger en mer stabil ekonomi. Därför är det bra för en 

stat att ge kvinnor en större möjlighet.  

 
Att jämställa skillnaderna mellan män och kvinnor kommer även att gynna välfärden. Om det 

finns fler som jobbar kommer det i sin tur leda till att fler betalar skatt. När fler betalar skatt 

öppnas det flera möjligheter för en förbättrad välfärd samt sociala bidrag. 

 
De åtgärder som bör anmodas för att gynna utvecklingen är främst att lagstifta straff mot 

diskriminering på grund av kön. En lagstiftning mot könsdiskriminering är något Portugal 

uppmuntrar resterande länder att göra.  

 



Den andra åtgärden som kan göras för att förbättra kvinnors delaktighet på till exempel 

arbetsmarknaden hade varit att jämställa utbildningen i utsatta områden. Portugal anser att en 

mer jämställd skolgång kommer då leda till fler högutbildade individer som i sin tur kan 

arbeta mer.  

Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Ryska federationen 

Delegat: Johannes Nihlgård 

 

Den Ryska federationen ser allvarligt på kvinnoförtrycket runt om i världen. Det 

anses som ett problem för jämställdheten och de mänskliga rättigheterna. Alla länder 

bör jobba med de mänskliga rättigheterna och jämställdhet, framför allt de kvinnliga 

rättigheterna. 

Detta problemet måste lösas snarast för att göra världen till ett mer jämställt och 

rättvist samhälle. Den Ryska federationen arbetar konstant på att förbättra 

jämställdheten och för kvinnors rättigheter. Ryska federation är ett jämställt samhälle 

som hela tiden utvecklas. Kvinnor i Ryssland ska innan 2020 tillåtas ta körkort för 

tung lastbil. Det finns även grupper för bara kvinnor där man kan säga vad man 

tycker och vad man oroar sig utan att oroa sig för vad någon annan tycker. 

Ryska federationen gör mycket för att förbättra kvinnors rättigheter, och tycker att 

andra länder bör göra samma sak för en bra utveckling med jämställdhet och rättvisa mellan 

alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Republiken Serbien 

Delegat: Ylva Prellner 

 

Vi i Republiken Serbien anser att kvinnor ska ha samma ekonomiska rättigheter som män 

oavsett religion, etnisk tillhörighet eller fysiska handikapp. Det är en stor förlust för 

ekonomin i landet om inte alla som har möjlighet att arbeta arbetar. Att fler ansluter sig till 

arbetsmarknaden bidrar till en större tillväxt och en ökad BNP, vilket leder till att landet får 

en förbättrad välfärd. För att kvinnor ska kunna komma ut mer i arbetslivet menar vi att det 

krävs lika rätt till utbildning och yrken, samt samma juridiska och politiska rättigheter. 

 

Republiken Serbien tycker att det är viktigt att alla ska ha möjlighet att vara självständiga. 

För att detta ska kunna ske måste kvinnor ha möjlighet att få försörja sig själva och inte vara 

beroende av någon annan.  

 

Det finns många åtgärder ett land kan göra för att förbättra kvinnors ekonomiska situation i 

sitt land. Det första vi uppmanar andra länder till att göra är att införa samma lagstadgade 

ekonomiska rättigheter mellan könen. Vi i Republiken Serbien tog även 2016 fram en 

nationell jämställdhetsstrategi som bland annat innefattar att möjliggöra större ekonomiskt 

inflytande och ökat politiskt deltagande för kvinnor. Att kvinnor har lika stora möjligheter att 

få utbildning som män är en förutsättning för att detta ska kunna ske. Det krävs också att 

kvinnor ska har tillgång till alla yrken som finns på arbetsmarknaden i samma mån som män. 

Vi uppmanar andra länder att göra detsamma. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Konungariket Spanien  

Delegat: Rebecca Jernse  

Konungariket Spanien är mycket angelägna om att stärka jämställdhet och kvinnors 

möjligheter till ekonomisk egenmakt. Spanien fäster stort avseende vid att kvinnors närvaro 

på arbetsmarknaden är väsentlig för en avveckling av fattigdom. En sådan avveckling bör 

därmed initieras genom åtgärder såsom positiv diskriminering av kvinnor vid arbetstillfällen.  

Delegationen förespråkar att stater bör tar ett större ansvar gällande jämställdhet på 

arbetsmarknaden för att gynna kvinnor som grupp och samhället som helhet. En högre grad 

av kvinnor som tar plats på den ekonomiska marknaden bidrar till ett främjande av 

fattigdomsbekämpningen samt att det stärker kvinnornas position i samhället. 

Bekämpningen av fattigdom reducerar dessutom påtagliga klasskillnader vilket Spanien är 

mycket angelägna om att eliminera.  

I nuläget deltar kvinnor i mindre grad än män på arbetsmarknaden samt att de som 

grupp har mindre ekonomiska tillgångar på grund av att de ofta arbetar i lägre löne 

sektorer. Vi i Spanien uppmanar därför alla att vidta fler åtgärder för att gynna den 

ekonomiska utvecklingen samt kvinnan som enskild individ.  

 

 

 

 

 



 

 

Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Storbritannien 

Delegat: Julia Grundemar 

 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ser på den rådande situationen 

angående kvinnor och mäns ojämlikhet gällande möjligheter ekonomiskt respektive kulturellt 

runt om i världen som ett allvarligt problem. Oro har väckts efter granskning av data från 

Förenta Nationerna som menar att kvinnor tjänar i genomsnitt 24% mindre än män för samma 

insats. 

  
I Storbritannien har kvinnor samma möjligheter som män och menar att det är en 

fundamental rättighet. En liberal abortlagstiftning samt en stor andel kvinnor representerade i 

det brittiska parlamentet tyder på ett jämställt samhälle. Med önskan om att alla kvinnor ska 

kunna ha det som i Storbritannien yrkar Storbritannien på åtgärd där det krävs. 

  
Satsning som Förenta Nationerna i nuläget bidrar med anses som otillräcklig för att i tid 

kunna göra utsatta länder självförsörjande och med goda förutsättningar. Främst krävs att 

klimathot erkänns och problematiseras för att uppmärksamma rollen som fattigdom agerar i 

konsekvenserna. När naturkatastrofer inträffar bidrar fattigdom till brist på tillräckliga 

resurser som behövs för att återställa och rädda samhället. En studie av UNIDO (United 

Nations Industrial Development Organization) har uppvisat hur ökat kvinnligt deltagande på 

arbetsmarknaden och ett mer jämställt samhälle minskar fattigdomen och ökar välfärden. 

Således är det avgörande att hjälpa kvinnorna, då det inte bara ökar jämställdheten och 

enskilda kvinnors livskvalitet, men det bidrar dessutom till att styrka ekonomin. 

  
Med förståelse för den ekonomiska insats som krävs i berörda länder för att hjälpa kvinnor, 

bidrar Storbritannien med glädje med medlingp. Det krävs också att länderna i fråga är 

medgörliga. Storbritannien är angelägen att föra verksamhet som kan utveckla lagstiftning i 



jämlikhetens namn samt att beslut angående bidrag fattas. Vidare krävs det att fler stater 

fastslår att det aktuella läget är kritiskt samt kräver förbättring och omedelbar insats. 

 

 

 

Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Sudan (Republiken Sudan) 

Delegat: Oliver Jönsson Zivkovic 

 

Ärade delegater, ärade bröder, ärade systrar. Det sudanesiska folket är ett troende folk, ett 

folk som identifieras av sin kultur och sina traditioner. Republiken Sudan i sin tur är en 

demokratisk stat och måste som sådan identifieras av sitt folk. På samma sätt som 

västerländska länder utvecklas utifrån västerländsk kultur, måste världssamfundet ge plats åt 

afrikanska stater att utvecklas utifrån sin egna kultur. 

 

Delegationen Sudan anser att det inte är FN som världssamfunds sak att tillrättavisa folk för 

dess kultur, då det ska vara en organisation som representerar världen, inte väst. Inte heller 

ser delegationen att så unga länder som ofta dikterar agendan bör kritisera Republiken Sudans 

lagar- som har funnits och fungerat långt innan dessa stater formats.  

 

Samtidigt anser inte Delegationen Sudan att respekt gentemot en kultur ska innebära att krav 

inte ska ställas på en stats demokrati. Ett utav världssamfundets viktigaste plikter är att värna 

om demokrati vilket det nya Sudan ser som självklart ska innebära en möjlighet för alla 

medborgare, oavsett kön, att vara en del av politiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Utskott: kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Syrien  

Delegat: Agnes Landemark  

 
Delegationen Syriska arabrepubliken understryker värdet av ett aktivt arbete för att främja 

kvinnors rättigheter i samhället, samt representation såväl som i politiken men också på den 

ekonomiska marknaden. 

Delegationen har trots de pågående oroligheterna strävat efter att uppfylla CEDAWs krav 

efter att denna ratificerat, delegationen vill poängtera att förändringen har varit till det 

positiva. Delegationen ser att en lösning till problemen och oroligheterna är att få kvinnor att 

ha en större representation i politiken. 

 
Vikten av att alla länder gemensamt arbetar mot att förhindra terrorism är ett måste för att 

kunna garantera delegationens fortsatta utveckling i rätt riktning. De komplikationer som 

oroligheterna för med sig försvårar arbetet makabert, och man måste lägga vikt vid 

långsiktiga lösningar på problemet, samtidigt som dagens oroligheter gör att lösningar på kort 

sikt är nödvändigt. Terrorism är inte bara ett hot mot delegationen syriska arabrepubliken 

framtida utveckling, utan också de  egna angelägenheterna i ett aktivt arbete mot förbättrade 

villkor för kvinnor.  

 
Därav anser delegationen den syriska arabrepubliken att de gemensamma målet bör vara att 

sträva efter en framtid där terrorhot och terrorbrott inte längre är ett problem. Ett aktivt arbete 

för att förhindra terrorism av alla dess slag kommer både långsiktigt men också kortsiktigt 

vara lösningen på många av de problem vi har idag. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Republiken Turkiet 

Delegat: Agnes Önnevik 

 
Republiken Turkiet har under vår mandatperiod i landet tagit flera steg i riktningen mot en 
jämlikare värld. Turkiet arrangerade en konferens i New York som ägde rum den 13 mars. 
Denna gavs titeln “Den kvinnovänliga politikens roll i stärkandet av nya generationer”. 
Konferensen skedde som en del av FN:s 63:e kommissions session om kvinnors status. 

Republiken Turkiet vill sprida en ökad förståelse för hur landet engagerar sig i frågan. Det 
jobbar dagligen för att kvinnor ska få bättre möjlighet inom arbete, sociala tjänster och familj, 
och landet har tagit sig mycket långt! För att stärka kvinnorna så innehåller Republiken 
Turkiets ansträngningar juridiska reformer och en politik med “nolltolerans mot våld mot 
kvinnor”. Vidare så har landet och styret skapat en strategi och handlingsplan för stärkandet 
av kvinnor.  

2016 antog Republiken Turkiet nya lagar om höjt barnbidrag och rätt till obetald ledighet 
efter ordinarie mödraledighet, liksom båda föräldrarnas rätt att deltidsarbete tills barnet börjar 
obligatorisk förskola. Detta för att förbättra möjligheterna för familjen att kunna styra sin tid 
och ta ledigt för att sköta hälsan. Ett steg framåt för hela landets samhälle. 

Tidigare hoppade många turkiska elever av skolan inför eller under de fyra sista åren i skolan 
för att hjälpa sina familjer med försörjning. Republiken Turkiet förstod allvaret i detta och 
idag ges det bidrag till familjer där barnen riskerar att behöva sluta skolan. Detta är något 
som påverkar kvinnor mycket positivt genom att bidragen gör att även de kan få en 
utbildning och en bättre framtid. Fler utbildade kvinnor öppnar fler möjligheter för kvinnor 
att arbeta och samverka inom landets ekonomi. 

I dagsläget följer landet en handlingsplan som framförallt berör våld i hemmet då detta varit 
ett stort problem för landets kvinnor. Ratificeringen år 2012 av Europarådets konvention om 
förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet(Council of Europe 



Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence) är 
en viktig del av planen. Handlingsplanen är i kraft och gäller fram till 2020 då vi står inför en 
utvärdering och uppbyggnad av en ny plan. 
 
 
 
Utskott: Kvinnor och ekonomisk utveckling 

Delegation: Vietnam (Socialistiska republiken Vietnam)  

Delegat: Ida Johansson  

 

Den socialistiska republiken Vietnam är medveten om kvinnors ekonomiska situation i 

världen och vill vidare sträva efter en lösning. Delegationen anser att kvinnors nuvarande 

läge beror på svag lagstiftning och djupt rotade könsstereotyper samt sociala normer. 

Vietnam bedömer även att dessa faktorer resulterar till begränsade möjligheter för kvinnor 

och flickor idag och har därför försvårat för stater att hitta en utgång till problemet.  

Delegationen konstaterar att det är angeläget att interagera med varandra i världen och 

uppmuntrar att strängare internationella lagar om jämställdhet ska införas för att nå en 

förbättring inom området. Vietnam strävar efter att arbetskraften i samhällen ska bestå av 

lika många kvinnor som män vilket vidare kommer leda till en bättre ställning för staters 

kvinnor.  

Delegationen Vietnam vill uppmärksamma FN:s “Delivering as One” som de vid ett flertal 

tillfällen engagerat sig i. Delegationen ger även sitt oändliga stöd till projektet och FN:s 

förespråkare som ständigt arbetar för att främja kvinnors ekonomiska situation.  

 


