
Argentina 
Delegation: Argentina 
Delegat: Anna Odén 
 
Republiken Argentina anser att kvinnors ekonomiska utveckling är en viktig fråga 
som påverkar de mänskliga rättigheterna i stor omfattning och delegationen betonar 
vikten av fokus på en grundlig utbildning som en framgångsfaktor för att detta arbete 
ska fortsätta framåt. Landet Argentina anser även att kvinnor och män bör ha 
samma möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden och att kvinnors rättigheter till en 
ekonomisk egenmakt bör vara ett faktum och att den ska främjas för att öka den 
ekonomiska utvecklingen. 
 
Utbildning är en självklar faktor för en lyckad karriär på arbetsmarknaden och en 
rättighet enligt republiken Argentina men delegationen betonar även rätten till en 
trygg och säker skolgång. I FN:s globala utvecklingsmål (Mål 5) ingår målet att 
stärka jämställdhet och kvinnors möjligheter till ekonomisk egenmakt. Delegationen 
Argentina vill jobba mot en framtid där jämställdhet mellan män och kvinnor kan 
synas över hela världen speciellt i fattiga och utsatta länder där behovet 
av ekonomisk utveckling är större och kvinnors röster ofta tystas av högre makter 
eller begränsas på grund av plikterna i hemmet. 
 
Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har ökat under åren men traditionella 
könsroller och diskriminering gör att kvinnor inte deltar på samma sätt som män och 
detta kan synas på global nivå. Republiken Argentina arbetar för att främja kvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden och i näringslivet. 
 
Republiken Argentina vill med nätverket FN samarbeta för att stärka kvinnors 
rättigheter i samhället och med hjälp av UN women strategiska planering för 2018 - 
2021 som arbetar för att kvinnor ska ha anständigt arbete, vilket ökar inkomst 
säkerheten och bidrar till den ekonomiska utvecklingen. 
 

Australien 
Delegation: Australien  
Delegat; Simon Aggestam Österholm 
 
Den australiensiska officiella policyn arbetar målmedvetet för jämställdhet och för att 
förbättra kvinnor ekonomisk oberoende både globalt och regionalt i Asien. 
Jämställdhet och kvinnors rättigheter utgör centrala principer i den australiensiska 
utrikespolitiken och utgör prioriterade policy områden i ekonomisk diplomati och i 
biståndspolitik. Denna strategi prioriterar tre områden för samarbete: 1. få ett slut på 
våld mot kvinnor och barn; 2. kvinnors ekonomiska oberoende; 3. kvinnors 
deltagande och ledarskap i fredsbyggande insatser. 



 
Australiens arbetar målmedvetet och långsiktigt utifrån “kvinnor, fred, säkerhets- 
agenda” (FN resolution 1325 som antogs 2000 som betonar kvinnors aktiva 
deltagande i fredsprocesser) och utgör viktig pelare i Australiens arbete och strategi 
för kvinno-organisationer som arbetar aktivt med fredsprocesser och förebygga 
konflikter. För Australien innebär detta en möjlighet för att engagera andra aktörer än 
statliga såsom aktörer från privata sektorn och civilsamhället kring 
jämställdhetsarbete som samtidigt är anpassade både till bilaterala regionala och 
globala och multilaterala. 
 
Den så kallad“White Paper” som anger den officiella australiensiska utrikespolitiken 
betonar i det nya dokumentet från 2017 att jämställdhet är en central australiensisk 
värdering som man vill jobba mot just för att förbättra kvinnors ekonomiska 
oberoende. De senaste åren har den australiensiska regeringen också budgeterat 
alltmer medel för biståndsprojekt som fokuserar på att förbättra kvinnors ekonomiska 
livsvillkor och jämställdhet. Det tilldelas även medel för forskning kring jämställdhet 
och kvinnor, fred och säkerhet. 

Bangladesh 
Delegation: Bangladesh 
Delegater: Hanna Giheden 
 
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. 



Colombia 
Delegation: Colombia 
Delegat: Timo Wieslander 
 
Colombia betonar bemärkelsen av jämställda rättigheter för kvinnor samt deras roll inom 
arbetsmarknaden. Vi är verksamma för att främja kvinnors rättigheter i samhället och 
uppmanar vidare övriga delegater att vägledas av oss som ett föredöme för att försäkra en 
trygg och jämlik tillvaro för kvinnor i hela världssamfundet. 
 
Efter införandet av Peace Accords år 2016 har vi i Colombia strävat efter att inkludera 
kvinnor i arbetsmarknaden genom att bidra med land till de kvinnliga offren från vår tidigare 
konflikt. Utöver detta anordnar vi även ett ekonomiskt start-tillskott till många kvinnor och 
familjers lantbruk. Vi har dessutom kungjort en nationell policy för att skydda kvinnors 
reproduktiva samt sexuella rättigheter och vi fullföljer likaså vårt arbete i samverkan med FN 
med önskan om att ytterligare främja kvinnors rättigheter runt om i världen. 
 
I Colombia uppmärksammar vi likaledes innebörden av högre möjligheter till utbildning för 
världens kvinnor. Vi menar att ett internationellt samarbete med FN genom resolutioner 
kommer medföra en positivt förändrad ökning av antalet kvinnor i arbetsmarknaden och öka 
levnadsstandarden. 

Egypten 
Delegation: Arabrepubliken Egypten 
Delegater: Marina Molina, 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. 
 

Filippinerna 
DELEGATION: REPUBLIKEN FILIPPINERNA  
DELEGAT: CLARA SÄLLMAN &amp; SHAIAR-ZIWA ALSALEEM 
  
 
Delegationen Filippinerna uppmärksammar kvinnors hinder för en ansenlig utbildning och 
konsekvenserna som uppstår av detta. Kvinnors lägre deltagande på den ekonomiska 
marknaden i förhållande till män leder till en mängd negativa konsekvenser globalt. De 
socioekonomiska klyftorna mellan kvinnor och män växer samtidigt som det vidare leder till 
att kvinnor arbetar mindre när de skaffar familj. Detta med anledning av de orättvisa 
ersättningarna. Konsekvensen av detta blir i sin tur att kvinnor inte ges möjlighet att komma 
upp i högre, bättre avlönade, positioner. 
  
Idag möter alla världen och alla delegationer klimatförändringar som vi måste hantera 
parallellt med andra problem. Klimatkatastrofer riskerar att lämna kvinnor och flickor bakom, 
då de inte prioriteras i kritiska situationer, och inte gynna utvecklingen mot en mer jämställd 
värld. Delegationen Filippinerna stöttar FN:s uttalande kring att hantering av ojämlikhet 
mellan könen är väsentligt för att nå framsteg gällande hotet av klimatförändringarna. 
Kvinnornas roll är viktigt i och med att de behövs för att anta ny teknik som har låga 
koldioxidutsläpp, för att sprida kunskap om klimatförändringar och uppmana till vidare 
åtgärder. 
 
 FN har sedan tidigare aktivt arbetat mot en mer jämställd union vilket delegationen 
Filippinerna stöttar. Ett av dessa arbeten är utvecklingsavtalet Agenda 2030 där mål 5 
fokuserar på jämställdheten inom unionen.  
 
 Som ledande inom jämställdhet av de asiatiska länderna poängterar delegationen 
Filippinerna vinsterna som kan ge till resultat ett mer utvecklat land och samhälle om man 
lyfter fram kvinnor i den ekonomiska marknaden. Landet ges större möjligheter för utveckling 
inom alla olika marknader vilket landet gynnas av i längden.  
 
 Delegationen Filippinerna gynnas ekonomiskt och socialt om kvinnor är jämställda med 
män. Filippinerna är ett land som har ett sämre välstånd än många andra länder. Ökad 
jämställdhet ger som tidigare nämnt nya möjligheter åt delegationerna. Levnadsvillkoren i 
jämställda samhällen ökar och välfärden förbättras i stor utsträckning. Delegationen 
Filippinerna föreslår bl a att man ändrar på vissa lagar som i sin tur kan leda till jämställdhet. 
Bland annat anser man att man kan införa ett kvotsystem, som i, sin tur kommer leda till att 
flera kvinnor sätts in i arbete. Implementeringen av dessa kvotsystem kan förslagsvis vara 
gällande tills märkbara skillnader syns i samhället. 



Indien 
Delegation: Republiken Indien 
Delegat: Harald Fredriksson 
 
Som världens största demokrati ser Republiken Indien frågan om kvinnors roll i ekonomin 
som fullständigt grundläggande för en jämställd värld. Såldes är principen om jämställdhet 
givetvis förankrad i den indiska konstitutionen. Republiken Indien har ratificerat flertalet 
internationella konventioner för att säkerställa samt garantera kvinnors rättigheter, däribland 
kvinnokonventionen (CEDAW). Med hänsyn till den ekonomiska utsatthet som flertalet 
kvinnor i världens industriländer befinner sig i, kräver Republiken Indien att de nationer som 
ännu ej ratificerat kvinnokonventionen gör detta snarast.  
Vidare vill Republiken Indien poängtera att vi är väl medvetna om de jämställdhetsproblem 
samt de svårigheter med att integrera kvinnor i ekonomin som vi som nation själva står inför. 
Republiken Indien ser dock otaliga sociala och ekonomiska fördelar med att lyfta fram 
kvinnor i den ekonomiska utvecklingen och arbetar därmed intensivt med frågan. Den 
ekonomiska ökningen av att nå ekonomisk jämställdhet mellan män och kvinnor beräknas i 
Indien att år 2025 uppgå till 700 miljarder dollar. De ekonomiska vinster som kan göras 
genom att lyfta fram kvinnor i den ekonomiska utvecklingen gäller givetvis inte endast för 
Republiken Indien, utan för alla Förenta Nationernas medlemsstater.  
Följaktligen uppmuntrar Republiken Indien övriga medlemsstater till ett internationellt 
samarbete för att främja kvinnors ekonomiska egenmakt samt att eliminera all form av 
ekonomisk ojämställdhet i samtliga medlemsstater. Avslutningsvis förlitar sig Republiken 
Indien på att detta är i samtliga delegationers interesse. 
 

Indonesien 
Delegation: Indonesien 
Delegat: Linn Tern 
 
Republiken Indonesien står för åsikten att abort endast ska genomföras ifall en läkare har 
bekräftat att fostret har en livshotande effekt på kvinnan, såväl ifall kvinnans man eller annan 
familjemedlem har godkänt utförandet av en abort. Ifall kvinnan genomgår en abort måste 
kvinnan, enligt delegationen, skriva under på ett papper. Kvinnan måste lova att i framtiden 
nyttja preventivmedel så att hon, på grund av oaktsamhet, inte får ännu en oönskad graviditet. 
Delegationen anser att fostret har rätt till liv, precis som vilken annan man eller kvinna som 
helst. Alla individer har samma värde, så väl foster som individ. 
 
Republiken Indonesien antyder även att kvinnor ej ska få vistas, under vissa tider, utomhus utan 
manligt sällskap. Detta anser delegationen är på grund av kvinnornas säkerhet, och det är det 
bästa för ett tryggare samhälle. Syftet med detta beslut är att skydda kvinnor från sexuella 
trakasserier. 
 
Överlag anser republiken Indonesien att kvinnor ska få uttrycka, fritt och öppet, sina budskap 



obehindrat, precis som vilket annat kön som helst. Kön definerar oss inte. Alla kvinnor har även 
rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. På grund av säkerhetsskäl anser republiken Indonesien att 
kvinnor behöver ha sin makes medgivande för att få tillgång till preventivmedel. 
I äktenskapsfrågan anser även republiken Indonesien att alla har rätt att genomgå en 
skilsmässa, det vill säga att både män och kvinnor har rättighet att ansöka om en skilsmässa. 
Ifall en av parterna i förhållandet ej mår bra så ska individen självklart inte tvingas förbli i 
äktenskapet. Dessutom anser republiken Indonesien att det är en självklarhet att våldtäkt är 
straffbart, det gäller även våld i hemmet. 
 
Republiken Indonesien har även gjort stora framsteg, speciellt på utbildnings fronten. Alla har 
rätt till en utbildning och idag har kvinnor tagit majoriteten av de studerande i universiteten i 
Indonesien. 
 
Delegationen Indonesien anser att samtliga länder borde visa hänsyn samt respektera äldre 
kulturella samt religiösa traditioner isär när det berör frågor kring kvinnan och hennes 
rättigheter. 

Israel 
Delegation: Israel 
Delegat: Fabian Billqvist 
 
Israel står och kommer alltid stå för allas lika värde. Ens kön ska inte påverka ens livsstatus 
eller möjligheter. 
 
Visst saknar vi en helt jämställd representation av kvinnor i vissa offentliga sammanhang. Visst 
är vi inte helt perfekta. Men allt är ett pågående arbete. Precis som alla andra länder med en 
uppfattning om mänskliga rättigheter så jobbar vi på det. Dessutom ligger vi väldigt bra till. Vårt 
mål är att få bort könsdiskriminering helt. Vi har t.ex obligatorisk militärtjänstgöring, inte bara för 
män utan också kvinnor. Israel är ett av världens säkraste länder för kvinnor. Det finns bra 
system för kvinnor utsatta för våldtäkt, där hjälp finns för den som söker. Det är bara några 
exempel på kvinnors förhållanden i vårt kära land. 
 
Staten Israel fördömer all form av aktivt kvinnoförtryck. Vi kräver att länder arbetar för 
jämställdhet och slutar motarbeta sina kvinnor. Vi hoppas att alla 
andra är lika angelägna att arbeta för det. 

Italien 
Delegation: Italien 
Delegat: Johannes Jägare 
 
En modern stat kan inte utvecklas politiskt, ekonomiskt eller socialt utan jämställt 
deltagande av samtliga kvinnor i samhället. Trots att situationen förbättrats drastiskt 
under de senaste åren diskrimineras kvinnor och flickor världen över av både stat och 
samhälle. 



 
Italien söker att fortsätta kampen för jämställdhet mellan kvinnor och män världen över 
genom diplomatiska initiativ som bland annat innefattar press på länder vars legislativa 
position gällande kvinnors rättigheter inte uppnår FN:s standard. Våld mot kvinnor är 
också ett stort problem som Italien vill jobba för att stoppa och förhindra. Det är av 
yttersta vikt att länder som saknar medel för att skydda kvinnor från brott som våldtäkt, 
könsstympning och våld i hemmet ska få det stöd de behöver för att upprätthålla de 
rättigheter som alla bör inneha. 
 
“Var och en har rätten till liv, frihet och personlig säkerhet” lyder FN:s tredje artikel 
gällande mänskliga rättigheter. Idag uppfylls detta krav mer än vid något tidigare 
tillfälle men det är fortfarande en lång väg kvar innan dessa rättigheter existerar för 

Japan 
Delegation: Japan 
Delegat: Lina Maran och 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. 
varje människa på jorden och det är vår plikt att se till att de uppfylls. 

Kanada 
Delegation: Federationen Kanada 
Delegat: Anna Håstadius Danielsson 
 
Federationen Kanada är ett land som betonar mänskliga rättigheter och vikten av att följa 
dessa. Den kanadensiska stadgan om fri- och rättigheter tillhandahåller ett starkt skydd till 
kvinnors rättigheter och dess praktiska rättsverkan ska försäkra kvinnors rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter.  
 
1977 instiftades lagen om mänskliga rättigheter vars innehåll skyddar alla individer mot alla 
varianter av diskriminering, vilket även innefattar diskriminering av kön. Kvinnor ska ha rätt 
till samma lön för samma arbete som en man.  
 
Federationen Kanada investerar stort i mödravården. 1969 infördes fri abort i Kanada, idag är 
vi en av få stater som ej har några lagliga restriktioner kring abort. 

Kazakstan 
Delegation: Republiken Kazakstan 
Delegat: Ellen Bengtsson 
 
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. 

Kongo 
Delegation: Demokratiska republiken Kongo 
Delegat: My Lindell 
 
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 D.R. 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 gemensamma 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 deras artiklar för välbefinnandet av kvinnors 
position i världen. 

Nigeria 
Delegation: Federala Republiken Nigeria 
Delegater: Agnes Davidsson 
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. Våld mot kvinnor är en global företeelse. Federala Republiken 
Nigeria är djupt medveten om att kvinnors resurstillgång i näringslivet fortfarande är begränsad 
liksom deras möjligheter till högre utbildning och yrkesutbildning.  
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. 

Nya Zeeland 
Delegation: Nya Zeeland 
Delegat:Evelina Vinnichuk 
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. 

Portugal 
Delegation: Portugal 
Delegat: Emelie Pettersson 
 
Regionen Portugal ser på jämlikhet mellan könen på stort allvar, och vi förespråkar i största 
mån att kvinnor utan undantag skall ha samma ekonomiska egenmakt och tillgångar på 
arbetsmarknaden, samt likvärdiga ekonomiska möjligheter, som respektive kön. Vi vill i 
högsta grad se till att de inte under några omständigheter försummas eller diskrimineras, 
därför är det enligt Portugisisk lag förbjudet att diskriminera en människa på grund av dess 
kön. 
 
Vi anser att kvinnors rättigheter är en nödvändighet för förutsättningar för en hållbar 
utveckling, eftersom det är i vårt kännande att kvinnor utgör en avgörande roll såväl socialt 
och på ekonomisk nivå. De behövs därmed inte endast för att gynna välfärden på 
befolkningsnivå utan även för att bekämpa och motverka miljökatastrofer fattigdom globalt. 
 
Regionen Portugal uppmärksammar ojämlikheten som ett globalt problem såväl i utvecklade 
som i utvecklande länder, och därmed kräver vi att alla länder samarbetar och att våra 
tillvägagångssätt bör innefatta en samverkan mellan alla typer av länder. 
 
Vi uttrycker därför stor uppskattning för Förenta Nationernas enheter och globala 
utvecklingsmål för att stärka jämlikhet och uppmärksamma kvinnor som en avgörande roll för 
att gynna och främja utveckling inom globala frågor. Vi konstaterar vikten av 2030-agendan 
och av denna anledning har Portugal lagt resurser på organisationer som i större mån kan 
arbeta gediget med frågorna, samt som kan samarbeta på strukturnivå med FN och 2030- 
agendan genom att exempelvis driva fram kampanjer på Europa-nivå. Detta uppmanar vi 
resterande länder att göra. Vi uppmanar även samtliga länder att se till att kvinnors rättigheter 
främjas i respektive land, genom främst lagstiftning mot könsdiskriminering, eftersom vi 
anser att detta är det som är nödvändigt för att vi ska kunna se en förbättring inom samtliga 
SDGs och för att framgångsrikt uppnå dessa 2030. 
 
Genom att godkänna 2030-agendan binder sig FN-medlemmar till ansvaret att adressera 
samtliga sociala, ekonomiska, och miljö-relaterade frågor som har en påverkan på kvinnors 
och flickors rättigheter. Portugal kommer därför aldrig acceptera att förenta nationernas 
medlemsländers regeringar glömmer bort dessa förbindelser. 
 

Serbien 
Delegation: Republiken Serbien 
Delegater: Julia Spencer Kongstad, Anastasija Balcanovic 
 
Republiken Serbien anser att arbetet med kvinnors rättigheter är ett ytterst viktigt ämne som 



alla länder borde lägga tyngd på, vi anser att alla kvinnor ska ha samma rättigheter som män 
oavsett etnicitet, religion eller bakgrund.  
 
I dagens läge så är många kvinnor beroende ekonomiskt av andra, detta har visat att en stor 
procent unga kvinnor inte bara i Serbien men även i andra länder tvingas gifta sig redan vid 
18 års åldern, detta tycker Republiken Serbien är gripande. Vi anser att alla kvinnor ska ha 
möjligheten till ett självständigt liv där alla får en chans att skaffa sig utbildning, arbete och 
bostads möjlighet utan någon annans inflytande.  
 
År 2016 tog Republiken Serbien fram en nationell jämställdhetsstrategi som bland annat 
möjliggör ökat politiskt deltagande och större ekonomiskt inflytande för kvinnor. Att fler och 
fler kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden bidrar till ökad BNP och intensifierad ekonomisk 
tillväxt.  
Men för att detta ska möjliggöras så måste vi lägga mer tyngd på arbetsmarknaden och 
företag. Det ska finnas fler yrken där kvinnor accepteras och inte blir över dominerade av 
män. 
 
Det finns många steg som alla länder kan ta för att förbättra kvinnors ekonomiska situation i 
respektive land. Republiken Serbien uppmanar att lägga tryck på införandet av fler lagar som 
skyddar kvinnor och deras jämställdhet i samhället. 
 

Syrien 
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. 
 

Turkiet 
Delegation: Republiken Turkiet 
Delegater: David Göransson 
 
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 FN:s 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.” 

Vietnamn 
Delegation: Socialistiska republiken Vietnam 
Delegat: Karen Condor 
 
Socialistiska republiken Vietnam uppmärksammar problemet gällande att kvinnors globala 
sociala och ekonomiska utveckling inte sker på samma villkor som mäns. 
Kvinnors rättigheter inkluderar rätten att leva fri från våld, slaveri, diskriminering, att få en 
utbildning, att rösta samt att tjäna en jämlik och rättvis lön. Delegationen Vietnam 
understryker dock att kvinnor och flickor fortfarande nekas till dessa rättigheter runt om i 
världen, oftast endast på grund av sitt kön. 
 
Delegationen Vietnam uppmuntrar insatser för att förebygga våld mot kvinnor världen över 
och betonar vikten av att fler länder, framförallt låginkomstländer, uppmärksammar allvaret i 
diskriminering av kvinnors rättigheter samt skyldigheter. 
           För att uppnå global jämställdhet krävs nationella och gemensamma strategier. 
Världen måste kollektivt upprätthålla en nolltolerans gentemot all slags kränkning av 
kvinnors rättigheter. 



 
Kvinnor har i regel mindre ekonomisk egenmakt än män, vilket leder till svårigheter på 
arbetsmarknaden och i det vardagliga livet. Delegationen Vietnam ser bara fördelar med att 
stärka kvinnans position i arbetslivet. 
              Vidare krävs internationellt samarbete och högsta prioritering av den globala 
jämställdheten. Efter granskning av lagar hos många av världens länder, kan Vietnam med 
oro konstatera att en majoritet av dessa är fortfarande bristfälliga när det kommer till 
jämställdhet mellan könen. Det finns exempelvis länder där våldtäkt och sexuella trakasserier 
inom äktenskapet är fullt normaliserad, utan någon lagstiftning som skyddar kvinnan. 
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