
Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Bangladesh 

Delegat: Cathrin Arvidsson 

 

Folkrepubliken Bangladesh betonar att det kvarstår problem gällande kvinnors ekonomiska 

möjligheter i nationen, samt inom andra nationer i FN-rådet. Delegationen uttrycker missnöje 

över detta och betraktar frågan om kvinnors deltagande i den ekonomiska utvecklingen allt 

mer allvarligt. Nationen Bangladesh är intygade om att kvinnors deltagande i den ekonomiska 

utvecklingen är ytterst grundläggande för en hållbar och fredlig utveckling. Delegationen är 

även medvetna om att det krävs en arbetsmarknad fri från förtryck och diskriminering mot 

kvinnor för att uppnå en stadig ekonomisk tillväxt.  

 

Delegationen är medlem i UN Women, där kvinnor uppmuntras att ha bättre tillgång till 

ekonomiska resurser, utbildningsmöjligheter, social trygghet och socialt skydd, i önskan om 

att utvidga kvinnors deltagande och engagemang i produktivt arbete allt mer. 

 

Bangladeshs kvinnliga premiärminister sänder ett starkt meddelande angående att ledarskap 

inte har något samband med kön. Betydande insatser från sådana kvinnliga ledare menar 

Bangladesh resulterar i kvinnors ambition för politiskt deltagande.  

 

Folkrepubliken Bangladesh strävar efter en framtid där kvinnor kan etablera sig på den 

globala arbetsmarknaden, vilket är fundamentalt för en ekonomisk tillväxt. Nationen vill lyfta 

fram dessa frågor i FN-rådet, samt uppmuntra samtliga delegationer att föra fram frågan, i 

mån om att uppnå en framtid där kvinnor har samma förutsättningar, möjligheter och 

framgångar som män.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Dominikanska Republiken 

Delegat: Matilda Kumlien 

 

Med uppmärksamhet på kvinnor och unga flickors ställning i samhället på ett internationellt 

plan anser Dominikanska Republiken att kvinnan är hotad och lever under ett förtryck vi som 

nation inte stödjer. Vi anser att med möjligheten till en grundläggande och 

högskoleförberedande utbildning kan unga flickor stärka sin position i samhället. Vi är stolta 

att förmedla att mång av våra projekt till att göra skolgången längre och obligatorisk har varit 

framgångsrik och med detta hoppas vi kunna hjälpa våra egna kvinnor och flickor genom att 

göra möjligheten till en skolgång mer tillgänglig. En global insats är nödvändig för att man 

ska kunna se en ökad förbättring för kvinnorna och flickorna runt om i världen. Dominikanska 

Republiken stödjer därför och sympatiserar djupt med FNs delmål 4 som handlar om den 

grundläggande mänskliga rättigheten till utbildning och vi önskar även kunna se ett ökat 

intresse för delmål  4.1, 4.3, 4.5 som vi starkt instämmer med eftersom att en avgiftsfri 

skolgång utan diskrimination mot flickor leder till en ökad välstånd för kvinnor. 

 

Dominikanska Republiken anser att FN har möjlighet att jämna ut olikheten mellan män och 

kvinnor, både socialt och ekonomiskt, om man kan skapa och erbjuda säkra jobbanställnignar 

för kvinnor vilket hade säkrat deras ekonomiska position i samhället men det hade även, i ett 

långtidsperspektiv, säkrat kvinnors sociala position.  

 

Som en katolsk stat tror Dominikanska Republiken på att alla föds med lika värde och att alla 

liv har rätt till att leva. Där ingår kvinnor, som Dominikanska republiken anser har rätt till 

säkerhet, utbildning och friheten att vara sin egen förmyndare vid myndig ålder och därför är 

vi oroliga över utvecklingen som sker runt om i världen, med tanke på att alla FN medlemmar 

som ratificerat FNs Konvention om mänskliga rättigheter inte har ratificerat, som exempel, 

lagen om förbud mot sexuell ofredande på arbetsplatsen eller lagen om förbud mot våldtäkt. 

Dominikanska republiken är djupt orolig över att lagar som dessa inte har ratificerats av FN 

medlemmarna eftersom att de är nyckeln till en säkerhet kvinnorna i vissa delar av världen 

inte har tillgång till och vi önskar se ett djupare engagemang i kvinnors säkerhet och 

rättigheter runt om i världen.  

 

Dominikanska republiken har undertecknat konventionen om kvinnliga rättigheter men har en 

annorlunda förhållningssätt till konventionen. Trots att den är underskriven av staten så 

präglas landet av den katolska läran sen flera decennier tillbaka vilket kan verka inskränkande 

på kvinnans rättigheter i vissa fall på många håll i landet men staten är hoppfull om att fortsatt 

arbete med frågan kommer leda till en positiv framtid. 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Arabrepubliken Egypten 

Delegat: Lovisa Måsén 

 

Den ekonomiska jämställdheten är en självklarhet för Arabrepubliken Egypten och något som 

måste främjas över hela världen. Sedan 2005 har delegationens ekonomiska tillväxt endast 

ökat. Arabrepubliken Egypten har utformat särskilda tjänster för arbetande kvinnor och riktat 

de mot ekonomiskt utsatta kvinnor. Denna insats, bland många, har bistått delegationen 

Egyptens ekonomi samt förbättrat kvinnans plats på arbetsmarknaden.  

 

 

Respekten för kvinnors tillgång till mänskliga rättigheter har utvecklats och Arabrepubliken 

Egypten ser ljust på att få ut kvinnor på arbetsmarknaden. Delegationen Egypten anser att få 

ut fler kvinnor på arbetsmarknaden underlättar för framgång på individ-, hushålls-, stads- 

samt statsnivå. Det främjar minskad fattigdom, minskad arbetslöshet samtidigt som den 

nationella samt globala tillväxten ökar.  

 

 

Arabrepubliken Egyptens delegation anser att kvinnors roll i arbetsmarknaden och ekonomin 

är ytterst betydande och stödjer av den orsaken en större kvinnlig ekonomisk aktivitet i staten. 

En prioriterad och ökad ekonomisk jämställdhet menar delegationen Egypten ska gynna 

samtliga länder såväl som världssamfundet. Arabrepubliken Egyptens delegation anser att den 

ekonomiska jämställdheten bör uppnås genom kvinnlig verksamhet och anställning på 

arbetsmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Republiken Elfenbenskusten 

Delegat: Maximilian Borg 

 

Republiken Elfenbenskusten strävar för att nå samma internationella nivåer av kvinnliga 

rättigheter såsom resten av västvärlden. Republiken Elfenbenskusten är ett av de många 

länderna i världen som upplever stora svårigheter rörande kvinnliga rättigheter. För att 

motverka denna negativa utvecklingen av kvinnliga länder lanserade den Ivorianska 

regeringen den nationella styrelsen för kvinnor 2014, vars uppgift är att rådgiva och guida 

regeringen i beslut anknutna till kvinnliga rättigheter. 

 

Republiken Elfenbenskusten är orolig över kvinnornas situationer i världen och och uppfattar 

läget som högst problematisk. Kvinnors rättigheter kuvas inom länder av samma region såsom 

Elfenbenskusten och liknande förhållanden går att finna över hela världen. 

 

Republiken Elfenbenskusten är djupt medveten om de svårigheter som kämpar emot kvinnliga 

rättigheter. Men vi är övertygade att med hjälp av FN kan vi kämpa emot de utmaningar som 

finns. Republiken Elfenbenskusten fördömer vanskötningen av kvinnor runt om i världen och 

vill se ökad samarbete med FN och andra länder för att stoppa förtryck och nedtryckning. 

 

Republiken Elfenbenskusten uppmärksammar kvinnors roll i världens ekonomi och vill se en 

ökad roll för kvinnor inom den ekonomiska marknaden. Allt fler kvinnor lever i fattigdom och 

deras kuvade roll inom auktoritära regimer är en roll av kulturellt förtryck. Republiken 

Elfenbenskusten strider inte bara för att kvinnor ska få sina rättmätiga rättigheter. Att ge 

kvinnor en ökad roll på den ekonomiska marknaden och inom utbildningssfären vilket skulle 

leda till ekonomisk och intellektuell tillväxt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Republiken Irak 

Delegat: August Torkildsen 

 

Republiken Irak är en republik med religionen Islam som nationens religion. Sharialagarna 

har en central del i Republiken Iraks samhälle. Kritik riktas ofta mot ovanstående lagar, och 

mot kvinnosynen som präglar Republiken Irak. Trots dessa lagar, som präglat Republiken 

Iraks kultur i tusentals år, bedriver Republiken Irak ett aktivt arbete för att förbättra kvinnors 

ställning i Republiken Irak. Under 1900-talet har den muslimska världen liberaliserats, vilket 

även gäller Republiken Irak. Republiken Iraks konstitution fastställer att en fjärdedel av 

Republiken Iraks regering skall bestå utav kvinnor. Under 1950-talet blev Republiken Irak det 

första arabiska landet med en kvinnlig minister i en regering. Under 1980-talet infördes 

kvinnlig rösträtt i Republiken Irak.  

 

Arbetet inom Republiken Irak för ett mer jämställt samhälle pågår än idag. Samtidigt är 

delegationen från Republiken Irak medveten om de normer som präglar samhället i 

Republiken Irak, och värnar om enskilda familjers rätt till att följa sharialagarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Islamiska republiken Iran 

Delegat: Anna Streijffert 

 

Islamiska republiken Iran vill inleda med att påminna om att delegationen är en teokratisk 

demokrati som följer Sharialagar. Sharialagar inskränker inte kvinnors rättigheter, utan 

främjar snarare kvinnors rättigheter och möjliggör för alla - oavsett kön - att vara rättroende 

muslimer. 

 

Islamiska republiken Iran beklagar bristen på kvinnors rättigheter, och uppmuntrar länder att 

utveckla och förbättra dessa. Delegationen Iran försäkrar om att landet själv ökar kvinnors 

rättigheter i talande stund, genom att exempelvis ha kvinnor i sitt parlament. 

 

Samtidigt vill Islamiska republiken Iran betona att kvinnors rättigheter måste avgöras på 

nationell nivå; kulturer och värderingar ser annorlunda ut, vilket innebär att alla kvinnor inte 

eftersträvar identiska mål. Problem rörande kvinnors rättigheter löses därför inte genom 

internationella lagar som regleras av FN då de inte kan anpassas efter enskilda lagar stater 

möjligtvis har. Istället förlitar sig delegationen Iran på att stater löser potentiella problem 

inom staten rörande kvinnors rättigheter själva, med visst stöd från FN. 

 

Islamiska republiken Iran uppmuntrar dock samtliga delegationer att välja in kvinnor i sina 

parlament. Delegationen Iran försäkrar att det berättigar kvinnor precis de rättigheterna de 

önskar, istället för att FN ska inskränka suveräniteten och fastslå internationella lagar som 

riskerar att missgynna kvinnor utefter deras egna värderingar. Ma’as salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Japan 

Delegat: Lycke Nilsson  

 

Delegationen Japan anser att kvinnors ekonomiska situation i världen är oroväckande 

eftersom det är ett problem som påverkar miljontals kvinnor världen över. Japan vill därför 

poängtera att det måste ske en förändring. Kvinnor världen över har sämre ekonomiska 

förutsättningar, lägre grad av ekonomisk egenmakt, sämre förutsättningar att få en bra 

utbildning och även svårare att komma ut på arbetsmarknaden.  

 

Delegationens vision är att skapa ett samhälle där kvinnor kan lysa, vilket även är namnet på 

en kampanj som drivs i Japan. Detta målet arbetar Japan flitigt med för att skapa en miljö där 

kvinnor kan etablera sig på den internationella arbetsmarknaden. Situationen för kvinnor i 

Japan har förbättrats och arbetsmarknaden har etablerats med mer än 90 000 kvinnor. 

Delegationen uppmanar samtliga medlemsländer att arbeta med att få fler kvinnor att synas på 

arbetsmarknaden och arbeta för ett mer jämställt samhälle. Det kommer gynna enskilda 

individer i hushåll och städer vilket sedan minskar fattigdom, arbetslöshet och även den 

nationella och globala tillväxten kommer att öka.  

 

I FNs generalförsamling har premiärministern Abe uttryckt sig tydligt över Japans avsikter 

angående kvinnliga rättigheter internationellt. Vi i Japan vill samarbeta internationellt i denna 

fråga då utvecklingen för kvinnlig jämställdhet ska inkludera alla medlemsländer. Detta för att 

vårt land ska kunna hjälpa till att meddela om vår globala agenda om könsroller. 

 

Vi strävar efter att uppnå flera mål om kvinnligt bemyndigande inom snar framtid. Detta gör 

vi genom att involvera oss i G7s diskussioner om ett framtida jämställt samhälle och att 

främja assistans till vissa samarbetsländer om att civila samhällen ska “låta kvinnor skina”. 

 

Eftersom Japans regering har har haft sitt största fokus på diskussionen om vårt mål “society 

where women shine” de senaste åren tog japan initiativet tillsammans med andra 

medlemsländer att bilda WAW (World assembly women) som hålls igång årligen sedan 2014. 

detta gör vi då vi strävar att sätta fokus på problemet och få så många av våra medborgare 

som möjligt att engagera sig i lösningar till jämställdheten. Eftersom att vårt land blev den 

ledande nationen i G20 från och med i år 2019 ser Japan till att alla i organisationen engagerar 

sig i WAW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Republiken Kazakstan 

Delegat: Abubaker Mohammed-Abdu 

 

Republiken Kazakstan är angelägen om att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt och ser 

djupt allvarligt på den rådande diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden.  

 

Republiken Kazakstan ser en problematik kring kvinnors situation i samhället, då vi ser hur 

denna påverkar samhällets ekonomiska utveckling och kvinnors egenmakt. Vi ser en positiv 

ökning av kvinnors deltagande i arbetslivet nationellt och ser att denna har effekter på 

välfärden och bekämpningen av fattigdom. Republiken Kazakstan anser att en utökad 

arbetsmarknad leder till en större produktion av resurser och ett ökat BNP. Förutom den 

samhällsmässiga vinsten av att få ut kvinnor på arbetsmarknaden, så ser Republiken 

Kazakstan utvecklingen som positiv för kvinnors ekonomiska egenmakt och självständighet. 

Kvinnor har en sysselsättningsgrad på 47 %, i jämförelse med män där den ligger på 72 % på 

den globala marknaden. Republiken Kazakstan vill poängtera problematiken i detta, samtidigt 

som vi ser en påtaglig ökning av kvinnor på arbetsmarknaden i centralasien, inklusive 

Kazakstan.  

 

Republiken Kazakstan har ratificerat “Konventionen om avskaffandet av all slags 

diskriminering mot kvinnor” och står bakom Pekingdeklarationen. Republiken Kazakstan har 

antagit en konstitution som garanterar jämlikhet inför lagen och har infört en nationell 

handlingsplan för jämställdhet. Tillsammans med UN Women har Republiken Kazakstan 

drivit projektet “Kazakstan fritt från våld”, och ser fram emot ett fortsatt samarbete. 

Republiken Kazakstan står bakom det 5:e globala målet och kommer fortsätta genom 

legaliseringar att uppfylla Agenda 2030s mål.  

 

Republiken Kazakstan vill poängtera vikten av suveränitetsprincipen, och att varje stat har rätt 

att tolka konventionen utifrån egna förutsättningar och behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Demokratiska republiken Kongo 

Delegat: Tilde Svantesson 

 

Demokratiska Republiken Kongo med Afrikanska Unionen uttrycker stort bekymmer för den 

utsatta rollen kvinnor befinner sig i. Ingen, oavsett kön, sexuell läggning, åsikt, etnicitet, 

religion eller liknande, ska bli diskriminerad. Det är med högst allvar som DR Kongo med 

AU ser på denna form av felbehandling.  

 

DR Kongo vill uppmana vårt folk samt andra likartade afrikanska länder att lägga stort fokus 

på långsiktiga förändringar av normer på hur kvinnors roll uppskattas i samhället.  

 

Tillsammans med AU vill vi att likartade afrikanska länder ska arbeta med att få in större 

andel kvinnor på arbetsmarknaden samt i den ekonomiska utvecklingen. Detta kan uppnås 

genom lagar som främjar kvinnors rättigheter, även genom att upplysa folket om kvinnors 

rättigheter samt jämlikhet.  

 

FN:s konvention CEDAW arbetar med att eliminera all diskriminering av kvinnor. DR Kongo 

vill uppmana att följa konventionen samt dess artiklar för välbefinnandet av kvinnors position 

i världen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Republiken Myanmar 

Delegat: Elin Bengtsson 

 

I nästan alla världens länder befinner sig kvinnorna i ett allvarligt ekonomiskt underläge i 

förhållande till männen. Detta medför att många kvinnor är ekonomiskt beroende av andra 

och lever i fattigdom. Globalt sett har för tillfället 71 procent av männen en betald anställning, 

jämfört med 46 procent av kvinnorna som utför huvuddelen av allt hemarbete. Män har 50 

procent större förmögenheter än kvinnor globalt och kontrollerar över 86 procent av 

företagen. Ojämlika lagar och institutioner förvärrar läget ytterligare.  

 

Republiken Myanmar förespråkar jämlikhet mellan könen och enligt Myanmars konstitution 

är diskriminering på grund av kön inte tillåtet. Att det under en lång tid förekommit 

kränkningar av kvinnors rättigheter och att kvinnor har utestängts från politiska sammanhang 

i landet är ett faktum som republiken Myanmar har full medvetenhet om. Den låga kvinnliga 

politiska representationen är ett stort problem och endast 4.4 procent av platserna i 

parlamentet innehas av kvinnor. Republiken Myanmar anser att flera politiska och 

ekonomiska reformer har genomförts sedan införandet av en civil regering 2011 och stora 

internationella konventioner om jämställdhet och kvinnors rättigheter, har ratificerats.  

 

Republiken Myanmar anser att det för att uppnå global jämställdhet, krävs att diskriminering 

mot kvinnor upphör. Alla länder måste bli medvetna problemet och införa lagstiftning som 

förbjuder diskriminering. Republiken Myanmar menar därefter att kvinnorna måste bli 

medvetna om sina rättigheter och den okunnighet som råder om lagar för kvinnors rättigheter 

måste elimineras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Federala Republiken Nigeria 

Delegat: Laura Glave 

 

UN-women vill inledningsvis lyfta fram att endast hälften av världens kvinnor deltar i den 

officiella arbetskraften, jämfört med tre fjärdedelar av männen globalt sett. I låginkomstländer 

är det uppskattningsvis 95 % av kvinnors  arbete som utförs informellt och oskyddat vilket 

innefattar oavlönat omsorgsarbete. Trots FN:s framsteg efter Beijing Konferensen är 

fortfarande miljontals kvinnor fast i lågavlönat arbete.  

Nigerias delegation värnar om FN:s 5 globala utvecklingsmål om att stärka kvinnors 

jämställdhet och kvinnors möjligheter till ekonomisk egenmakt.   

 

Med djupt beklagande är den Federala Republiken Nigeria medveten om situationen i det 

egna landet där nuvarande förhållanden försvårar arbetet för FN:s globala utvecklingsmål för 

kvinnor. Genom terrororganisationer och komplexa interna förhållanden försvåras arbetet mot 

ett könsdiskriminerande samhälle där exempelvis terrororganisationen Boko Harams 

härjningar i stora områden i norr och väst har komplicerat Nigerias arbete i kvinnorättsfrågan, 

liksom många andra humanitära frågor delegationen från Nigeria önskar utveckla. 

Med djupt beklagande belyser den Federala Republiken Nigeria även problemet med 

könsstympning, en fråga av stor vikt, som delegationen från Nigeria är måna om att motarbeta 

med så stor verkan som möjligt. Vidare är Nigerias delegation även medvetna om landets roll 

i frågan om human trafficking och är måna om att bekämpa detta problem, samt medvetna om 

att det inte bara är en nationell, utan global fråga som kräver ett starkt samarbete och 

engagemang. 

 

Den Federala Republiken Nigeria har förståelse för att främjandet av kvinnors rättigheter är 

ett långsiktigt arbete som kräver ett internationellt samarbete mellan alla medlemsstater. Med 

strävan efter en lösning på problemet, med hänvisning till Afrikanska Unionens andra artikel 

beträffande kvinnors rättigheter i Afrika, bör statliga parter bekämpa alla former av 

diskriminering av kvinnor genom lämplig lagstiftning.  

Fattigdomsbekämpning bör även betraktas som en av de primära åtgärderna för problemet, då 

intersektionaliteten mellan ekonomi och jämställdhet är av yttersta vikt.   

Den Federala Republiken Nigeria anser att fler länder kan gynnas om de rika länderna bidrar 

med bistånd. Om låginkomstländerna gör framsteg finns det en större möjlighet för förbättring 

av frågan. 

Den Federala Republiken Nigeria är ett land  med en mångfald av religioner och har en 

förståelse för att kvinnosynen kan variera mellan religionerna och dess olika värderingar samt 

trosuppfattningar. Trots att religionsfriheten bör respekteras så måste arbetet för kvinnors 

rättigheter fortfarande fortgå.  

 

 

 

 

 



Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Nya Zeeland 

Delegat: Christian Noring  

 

Delegationen Nya Zeeland är mycket angelägna om att stärka kvinnors möjligheter till 

ekonomisk makt och jämställdhet. I stora delar av världen har kvinnor en sämre situation än 

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

lågavlönade yrken under utsatta arbetsförhållanden, samt utför de även mer obetalt vård- och 

hushållsarbete. Kvinnor har även mindre möjlighet till utbildning i ett flertal länder än män. 

För att jämställdheten ska öka och kvinnor ska ha mer rättigheter och inflytande i samhället 

krävs det tillgång till ekonomiska resurser, utbildning och möjligheter till arbete.  

 

Delegationen Nya Zeeland har sedan 2017 den kvinnliga premiärministern Jacinda Ardern. 

Gentemot andra länder i Oceanien är Nya Zeeland ett land som har kämpat i hög grad med 

kvinnors rättigheter. 1893 var Nya Zeeland det första landet i världen som lyckades uppnå 

kvinnors rösträtt. Nya Zeeland har dessutom tagit fram en nationell handlingsplan för att 

genomföra Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnors fred och säkerhet.  

 

Delegationen Nya Zeeland anser att det är viktigt för länder att främja utvecklingen av 

kvinnliga rättigheter. Nya Zeeland vill eliminera våld mot kvinnor speciellt i 

Stillahavsregionen då den är speciellt hög där. Nya Zeeland vill även försöka få länder och 

företag att höja antalet kvinnor i de högre betydande positionerna, samt investera inom 

utbildningen så att kvinnor får samma rätt och möjligheter till utbildning som män. 

Vidare vill delegationen Nya Zeeland med stor förhoppning uppmuntra andra länder att utföra 

ett brett arbete för en omfångsrik lösning, för att kvinnor ska uppnå ett lyft när det gäller deras 

rättigheter i dagens samhälle oavsett var man bor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Rwanda 

Delegat: Lovisa Thelaus 

 

I Rwanda har vi gått framåt mycket när det kommer till kvinnofrågor. Vi har gått vidare från 

de hemska våldtäkter och det folkmord som skedde när FN tittade bort och har numera 61% 

kvinnor i vårt parlament. 4 av 7 medlemmar i högsta domstolen är kvinnor. Vi är 5:e bäst i 

Afrika på jämställdhet. 2004 startade GETF under utbildningsministeriet för att främja 

flickors utbildning. Vi har kvinnor i vårt land som driver utveckling inom sjukvården genom 

vaccin och utbildning. FN i Rwanda har diskussionsgrupper för reproduktiv hälsa och 

preventivmedel. Vi är 25:e bäst i världen på ekonomisk jämlikhet. 

 

Med detta i åtanke är det nog enkelt att räkna ut var vi står internationellt. Vi förespråkar en 

stark policy i förmån för kvinnor. Vi vet att kvinnor kan och vill ta ansvar runtom i världen. 

Därför har vi som ett modernt land en skyldighet att hjälpa de på vägen. 

 

• Vi vill se att man ger alla länder möjlighet att följa FN:s och AU:s policies om 

kvinnofrågor. Varje stat har en skyldighet att arbeta med detta och världens fattigaste 

länder behöver stöd i arbetet.  

 

• Vi vill bidra med kunskap och kompetens inom kvinnofrågor internationellt och i 

särskilt utsatta länder 

 

• Vi vill se mer diskussion kring kvinnors position i samhället i Generalförsamlingen 

och FN i allmänhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Spanien 

Delegat: Anna Forslund 

 

Spanien är väl inställda om att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt genom att arbeta med 

frågan aktivt på nationell plan med projekt som “More women, better business” samt att öka 

antalet kvinnor i politiken. Vid parlamentsvalet april 2019 representerades därför 47 procent 

av ledamöterna av kvinnor. 

 

Spanien ser med stort allvar på dagens situation då den ekonomiska klyftan mellan män och 

kvinnor är fortsatt stor. Kvinnor är den gruppen med lågavlönade arbeten eller som befinner 

sig i den inofficiella sfären och inte har någon inkomst, vilket oftast medföljer att kvinnors 

röst i samhället inte blir hörd i samma grad som män. Enligt delegationen är det därför av stor 

vikt att erkänna kvinnors ekonomiska underläge som en väsentlig del i frågan om kvinnors 

rättigheter.  

 

Kvinnor måste inkluderas i ekonomin för det gynnar samhället. En jämställd arbetsmarknad 

har störst potential att utveckla ekonomin och föra nationer ut ur fattigdom då fler kan bidra. 

Med en jämställd arbetsmarknad gynnar man även individen genom att fler kvinnor lättare 

kan försörja sin familj och fler hushåll har möjligheten att ta sig ur fattigdom. Kvinnors 

involvering i arbetsmarknaden ger även kvinnor ekonomisk egenmakt och en röst i 

samhällspolitiken vilket leder samhällen mot en jämställd riktning.  

 

Som en riktlinje i frågan framhåller delegationen FN:s “Beijing Platform for action” för att 

främja kvinnors ekonomiska situation internationellt och för att uppnå FN:s globala mål om 

jämställdhet. Utifrån resolutionen vill man ge kvinnor ökade möjligheter att inkluderas i 

arbetsmarknaden genom direktiv som exempelvis att uppmuntra stater att utveckla ett 

tryggare socialt nätverk som ska erbjuda ekonomiskt och socialt stöd för kvinnor drabbade av 

fattigdom eller de kvinnor som befinner sig i lågavlönade arbeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Sudan (Republiken Sudan) 

Delegat: Melanie Vallejos Tapia 

 

Republiken Sudan är väl medvetna om våra mänskliga rättigheter och kvinnans rätt i 

utveckling och jämställdhet. Vi som ett demokratiskt land vill stärka våra mänskliga 

rättigheter i alla länder, som visar på att det gynnar och gör större vinster för landet med 

ökande tillväxt för kvinnas belägenhet i samhället. Vi anser att det är viktigt med kvinnas lika 

ställning som mannen i både arbetsmarknaden, den ekonomiska och politiska sektionen 

 Republiken Sudan har haft svåra perioder med antalet våld och diskriminering mot kvinnan i 

landet. Men det har förebyggts, så idag har kvinnans rättigheter stärkts och sträcker sig mot 

rätt riktning. En av de sakerna vi har gjort för att minska diskrimineringarna, är att sätta 

hårdare lagar. Vi försöker även få kvinnans ställning i det juridiska, politiska och ekonomiska 

sektionen förbättrad, genom att vi har utökat möjligheterna för kvinnan inom 

arbetsmarknadens sektioner. Som det står i FN:s delmål 5a”genomföra former för att ge 

kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra 

former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med 

nationell lagstiftning” 

Delegationen Sudan anser att det finns många åtgärder vi alla länder kan göra för att öka 

jämställdheten, som kommer långsiktigt kunna gynna våra länder. Vårt mäl är att stärka och 

öka tillväxten för att kunna få en bättre framtid i de kommande generationerna, som kan leda 

till en förstärkande sammanhållning i landet, som i sin tur leder till förbättrad demokrati. Vi 

borde satsa på att investera mer på kvinnornas utbildning och därefter använda oss av det som 

en produktivitet till högre arbeten i sektorer, detta kan resultera till en utbredd arbetsmarknad. 

Ekonomiska investeringar är då mer värda att satsa på kvinnorna om man kan utöka 

arbetsmarknaden. För om vi inte utökar arbetsmarknaden för kvinnor men lägger ekonomiska 

investeringar i deras utbildning, då går vi an om stora förluster av att inte använda deras 

kunskaper till arbete. Sämre möjligheter ger då sämre produktivitet i samhället som i sin tur 

leder till att kvinnorna tjänar mindre än männen. Den Republikanska delegationen Sudan har 

gjort stora framsteg sen 2010 men kan även gå vidare in i kvinnas mänskliga rättigheter i de 

viktiga sektionerna, vi anser att resterande delegationer bör göra detsamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Syriska Arabiska Republiken 

Delegat: Ida Arvidsson 

 

Syriska Arabiska republiken värnar om kvinnors rättigheter och arbetar för att förbättra 

förhållandena för landets kvinnor med strävan efter jämställdhet.  

Syriska Arabiska republiken är djupt medveten om att den rådande situationen i landet bidrar 

till försvårande arbete för kvinnliga rättigheter avsevärt. Med hänvisning till oroligheterna i 

vårt land och andra stater som etablerat sina militära styrkor så har utbildningar för kvinnor 

och verksamheter varit svåra att genomföra.  

 

Med förväntan på att samtliga stater som etablerat sig militärt i Syriska Arabiska republiken 

avlägsnar sig samt att oroligheterna lägger sig så kommer Syriska Arabiska Republiken 

fullfölja sitt arbete för kvinnor och mänskliga rättigheter överlag i takt med att vi ratificerat 

CEDAW. Delegationen kommer med högsta beredskap jobba för kvinnors representation i 

samhället med fokus på politik och arbete.  

 

Syriska delegationen har i avsikt att vidareutveckla de framsteg som skett för kvinnor under 

det senaste århundradet, då exempelvis reformer infördes av Ba’ath partiet år 1963 för att 

förbättra kvinnors arbetsförhållanden. Dessvärre, har denna utveckling bromsat efter 2011, till 

följd av bland annat attacker från islamiska staten samt andra oroligheter i området. 

Därav har syriska arabiska republiken i nuläget inte resurser att förbättra villkoren för kvinnor 

i landet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utskott: UN Women Pass 1 

Delegation: Republiken Turkiet 

Delegat: Samuel Stoméus 

 

Kvinnors rättigheter är bland de största angelägenheterna för Republiken Turkiet. För de som 

är fyllda av tvivel inför detta faktum vill delegationen Turkiet uppmärksamma om vårt 

medlemskap i FNs kvinnokonvention. Delegationen vill även påpeka uteblivna ratificeringar 

av konventionen är oroväckande.. Andra delegationer som anser att Turkiet ej uppfyller 

kraven för jämställdhet vill vi yrka i strid mot dessa grova anklagelser gällande att 

delegationen representerar den jämställda Republiken Turkiet. Delegationen vill även påpeka 

de brott mot kvinnor som pågår runt i om i regionen Västafrika. Republiken Turkiet är djupt 

upprörda över kvinnodiskrimineringen i området och fördömer kränkningen av kvinnliga 

rättigheter runt om i världen, i synnerhet den tidigare angivna regionen. 

 

Delegationen anser även att det är av största angelägenhet att lyfta fram alla de oerhört 

signifikanta statliga organisationerna som främjat den rätt till utbildning som kvinnor erhåller 

Republiken Turkiet. Därmed vill delegationen påpeka organisationen “Hey girls, let’s go to 

school” som sedan 2003 fastställt möjligheten för över 120 000 kvinnor att påbörja sin 

utbildning. Republiken Turkiet hänvisar även till paragraf två, artikel 10, del 1 av nationens 

konstitution lydande: Män och kvinnor har lika rättigheter. Staten har skyldigheten att se till 

att denna jämlikhet existerar i praktiken”. Delegationen tillägger även att paragraf 2, artikel 

50, del 2, kapitel 3 av nationens konstitution garanterar säkerheten rörande kvinnor på 

arbetsplatser. “Minderåriga, kvinnor och fysiskt samt psykiskt funktionshindrade personer ska 

ha speciellt skydd med avseende på arbetsvillkor.” 

 


