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Utskott: UNEP 
Delegation: Brasilien 
Delegat: Elin Bennsten 
 
Republiken Brasilien är medveten om att det krävs en del förändringar i olika sektorer för att 
utsläppen av koldioxid ska minska.Samtliga stater bär ett gemensamt ansvar över 
klimatförändringarna, därav kan inte ett fåtal enskilda stater beskyllas för att bära orsaken till 
klimatförändringarna. Alla stater har dock en individuell skyldighet att ta sitt ansvar och 
arbeta för ett mer hållbart klimat. Drastiska förändringar krävs i en del länder och sektorer 
men det är oerhört viktigt att man värnar om staters suveränitet och dess rättigheter.  
 
Det krävs omställningar i en rad olika sektorer för en friskare planet. Dessa förändringar bör 
dock tillämpas med försiktighet då nationerna måste fortsätta att fungera. Vi står inför en 
klimatkris som i sin tur kan leda till en potentiell ekonomisk kris. Således krävs det alternativ 
som lönar sig både ekonomiskt- och miljömässigt. 
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Utskott: UNEP 
Delegation: Chile (Republiken Chile) 
Delegat: Tora Koppers 
 
Republiken Chile betonar vikten att minska koldioxidutsläppen inom alla nationer. Chile vill 
uppmuntra övriga nationer att fullfölja Förenta Nationernas globala mål. Att bruka förnybara 
energikällor såsom elkraft, naturgas och vattenkraft är något som Chile valt att införa inom 
nationen, detta görs i hopp att kunna agera som en vägledning för världssamfundet samt för 
att värna miljön. 
 
Republiken Chile är djupt övertygade att nationens verksamhet i klimatfrågan kommer att 
engagera   övriga nationer i Förenta Nationer att göra detsamma. År 2025 är målet att uppnå 
20 procent elproduktion från förnybara källor. Målet är på god väg att uppfyllas, det finns 
samt hopp att nå 2035 målet som är 60 procent förnybara energikällor. 
 
Med djup beklagande ställde Chile in klimatmötet i Oktober. Detta gjordes då regeringen 
behövde prioriterade medborgarna samt fokusera på hur nationen ska lösa den interna krisen. 
Nationen vill påminna att detta inte kommer att ha någon form av inverkan på samtliga avtal. 
 
Samtliga länder som skrivit under Parisavtalet bör följa de punkter och agera utifrån dessa, 
genom att agera på detta vis kommer Parisavtalet att uppfyllas och koldioxidutsläppen 
kommer att sjunka med 40 procent till 2030. 
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Utskott: UNEP 
Delegation: Danmark 
Delegat: Moa Sörensson 
 
I dagens värld behöver vi både nya idéer och större ambitioner för att lösa de problem vi står 
inför idag. Danmark anser att ett multilateralt utvecklingssamarbete är en viktig del för att 
lösa klimatfrågan. För att fortsätta kunna lösa vår tids globala frågor måste FN samt 
medlemsländer leverera vid klimatåtgärder om hållbar utveckling. Om mänskliga rättigheter. 
Och om fred och säkerhet. Vi borde alla ta ansvar, särskilt de med de bredaste axlarna.  
 
Partnerskap med alla relevanta aktörer är avgörande om vi vill uppfylla de ambitiösa mål vi 
har kommit överens om. Men partnerskap måste inte bara byggas över sektorer och över 
gränserna. De måste bearbetas över generationer. Danmark har fastställt ett av de mest 
ambitiösa klimatmålen i världen: 70 procent minskning av utsläpp av växthusgaser senast 
2030. Och klimatneutralitet med utsläpp av netto noll senast 2050. 
 
Delegationen Danmark anser även att alla stater har ett ansvar för att förebygga konflikter 
och skydda människor. Att gömma sig bakom suveräniteten vid dessa typer av handlingar är 
inte acceptabelt. Därför stöder Danmark generalsekreterarens fokus på förebyggande, tidigt 
svar på konflikter och inkludering av regionala aktörer.  
Vi känner till utmaningarna och vi vet vad som behövs. Låt oss nu visa nödvändig vilja - och 
agera. Tillsammans. 
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Utskott: UNEP 
Delegation: Estland 
Delegat: Isabella Perttula 
 
Folkrepubliken Estland är väl medveten om verkan på miljön när jordens medeltemperatur 
stiger. Klimatförändringarna har en direkt påverkan på jämställdhet och samhällsutveckling. 
Det är en företeelse delegationen ställer sig synnerligt alarmerande till.  
 
Kvinnor har en betydande roll i antagande av teknisk innovation med låga koldioxidutsläpp 
och för att uppnå klimatneutralitet ser delegationen att utvecklandet av kvinnors jämlikhet 
krävs. Jämlikhet för kvinnor visar på ökad BNP och minskad fattigdom, vilket Food and 
Agriculture Organisation (FAO) beskriver och dessa är betydande faktorer för 
klimatneutralitet.  
 
Folkrepubliken Estland är vidare därtill medvetna om den egna delegationens historia och 
nutida problematik rörande fossila utsläpp. Delegationen vill genom ett multilateralt 
samarbete genom Parisavtalet och EU på regional, nationell och internationell nivå fortsatta 
utvecklandet av målsättningar och arbeta för en hållbar utveckling. En utveckling som når de 
hitintills skrivna målen för 2030 och klimatneutralt till 2050. Den egna delegationen arbetar 
med framförallt omställning i elproduktion och kvinnors ekonomiska utveckling.  
 
Genom ett multilateralt samarbete där varje delegation utifrån sin förmåga bidrar till 
jämlikhet och minskade utsläpp, förlitar sig Folkrepubliken Estland på att klimatneutralt till 
2050 är möjligt.  
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Utskott: UNEP 
Delegation: Indien 
Delegat: Petter Ulfsson 
 
Republiken Indien är medveten om det allvarsamma läget som klimatutsläpp idag har 
medfört. Därför har Republiken Indien en positiv inställning till framtida förhandlingar, för 
att kunna fullfölja Parisavtalets mål. I dagsläget kan inte Republiken Indien prioritera att 
reservera stora summor pengar till att minska utsläppen i landet. Stora delar av Republiken 
Indiens invånare lever i extrem fattigdom, och kan därför inte åsidosättas. Republiken Indien 
ser även mycket allvarligt på situationen i New Delhi, och hoppas kunna lösa denna katastrof 
snarast.  
 
I dagsläget är Republiken Indiens agrikultur föråldrad, på grund av otillräcklig kunskap 
grundad i bristfällig undervisning. Med ytterligare tillförda medel hoppas Republiken Indien 
kunna förmedla information till jordbrukare, för att på så vis reducera utsläppen.  
 
Republiken Indien menar däremot att landet besitter sig rätten till industrialisering. 
Industrialiseringen innebär enligt Republiken Indien stora framtida potentialer, som annars ej 
är genomförbara inom en resonabel tidsram. Republiken Indien kan inte i dagsläget, som ett 
utvecklingsland med stor befolkning, avsäga sig detta för att aktivt prioritera landets utsläpp. 
Republiken Indien hoppas därför att övriga parter är villiga att diskutera alternativa 
tillvägagångsätt.  
 
Republiken Indien vill däremot även nämna att en NAPCC finns och kommer att innebära en 
satsning på ökad teknologisk utveckling, för att minska användningen av fossila bränslen. 
Denna teknologiska satsning kommer att innebära en ökad användning av förnybara 
energikällor i form av solenergi. Samtidigt som denna satsning sker kommer Republiken 
Indien att satsa på skogsplantering. Republiken Indiens ambitioner innebär en markant 
ökning av landets skogsbetäckning. Republiken Indien kommer självfallet att fortsätta 
värdesätta den teknologiska utvecklingen, men för att kunna fullfölja detta är behovet för 
ekonomiskt bistånd stort.  
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Utskott: UNEP 
Delegation: Islamiska Republiken Iran 
Delegat: Hilda Pålsson  
 
I Guds namn, Den barmhärtige, Den medkännande, lovord ska vara till Gud, universums 
Herre, fred och välsignelse må vara åt Guds budbärare, Hans familj och Hans följeslagare.  
Den Islamiska Republiken Iran kungör att regionen står inför allvarliga miljöbetingade 
svårigheter såsom underskott av vattenresurser, mångårig torka av våtmarker och påtaglig 
miljöförstöring i samband med nedsmutsning av plast och elektroniskt avfall. Dessutom, 
uppmärksammar delegationen med stöd av den Högsta ledaren, de allvarsamma sand- och 
dammstormarna och anmodar en implementering av paragraf 4 i resolution A/C.2/72/L.49 
som fastslår en metod för bekämpning av ökenspridning.  
  

Det är nödvändigt att åberopa effektivt och rättrådigt internationellt samarbete och att 
konstatera att det finns ett behov av gemensamma åtgärder för att bemästra de utmaningar 
som nämnts ovan. De unilaterala sanktioner som införts mot Islamiska Republiken Iran 
resulterar i omfattande olägenheter och leder till uppenbart skadliga konsekvenser vad 
beträffar Irans möjligheter att efterleva den energieffektivitetsplan som upprättats i syfte att 
bekämpa klimatförändring och förvaltning av naturresurser. Således uppmuntrar Iran till 
samverkan som under inga omständigheter hindras av ekonomiska sanktioner eller 
politisering av olika slag.  
  

Då Irans ekonomi är beroende av produktion och export av fossila bränslen är det av yttersta 
vikt att upprätta sociala och finansiella utvecklingsplaner som kan förhindra att den 
ekonomiska sektorn drabbas.  
  

Islamiska Republiken Iran försäkrar sitt fortsatta engagemang och uttrycker uppskattning 
över Förenta Nationernas ansträngningar att bekämpa rådande klimatförändring. 
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Utskott: UNEP 
Delegation: Israel 
Delegat: יעקב הולטמן (Jacob Hultman) 
 
Delegationen från staten Israel prioriterar klimatet och minskat koldioxidutsläpp i hög grad 
då det är en centralt problem i dagens samhälle. Israel ser situationen som allvarlig och vill se 
förändring mot det bättre så att framtida generationer ska kunna blomstra. Situationen som 
det är nu, är kritisk med smältande glaciärer, skogsbränder, torka med mera. Israel har har 
därmed åtagit sig att arbeta mot ett ambitiöst internationellt avtal om klimatförändringar, 
tillämpligt på alla parter med målet om en genomsnittlig global temperaturökning under två 
grader Celsius. Delegation av staten Israel stödjer därmed det globala klimatavtalet som 
trädde kraft 4 november 2016. 
 
Enligt världsbankens undersökning och genomförda statistik på antal ton CO2-utsläpp per 
invånare så kan man se var lands position. Israel ligger under 7,9 ton per capita och ligger på 
en klar förbättring om man ser på dem senare åren. Vad undersökningen visar är att ett flertal 
arabländer gått förbi Israel och till och med ökat sitt utsläpp per invånare medan Israel enligt 
dem senaste undersökningarna från 2014 minskat sitt utsläpp. 
 
Delegationen Israel tror på ett internationellt samarbete inom FN är den bästa lösningen. Så 
att man ser till att länder sköter sig så att man kan se ett minskat koldioxidutsläpp från 
världen. Givetvis har var stat ett eget ansvar att se till att minska sitt utsläpp. Israel står för 
ungefär 0.2% av det globala utsläppen enligt Nationally Determined Contributions (NDCs). 
Delegationen Israel har sett en stor möjlighet för användning förnybar energi. Ett 
regeringsmål för Israel är att förnybar energi ska utgöra 10 procent av elproduktionen senast 
2020 och drygt 17% innan 2030. Israel uppmanar andra länder att göra satsningar på klimatet 
och ta sitt ansvar. Men även sätta mål som man ska kunna nå inom en rimlig tidsperiod.. 
Projekten har varit lyckat men har kostat mycket. Det har dock gynnat Israel på områden som 
turism men även bidragit med sysselsättning. 
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Utskott: UNEP 
Delegation: Japan 
Delegat: Johan Blomberg 
 
Japan ser mycket allvarligt på världens koldioxidutsläpp och anser att klimatet är vår tids 
ödesfråga. Förhöjda havsnivåer och ekosystem som försvinner är hot mot hela vårt moderna 
samhälle men främst för mindre utvecklade länder. I klimatfrågan krävs omedelbara åtgärder 
och det internationella samfundet måste samarbeta på bred front för att nå de mål vi 
gemensamt satt upp i och med parisavtalet. 
 
Beroendet av fossila bränslen är huvudorsaken till världens koldioxidutsläpp och måste 
minska kraftigt för att vi ska klara av paris avtalets mål på max 2 grader. Under andra halvan 
av detta århundrade har Japan som avsikt att nå nettoutsläpp och till 2050 skapa ett 
koldioxidneutralt samhälle. Japan anser att de konsekvenser som ökade utsläpp för med sig 
inte bara påverkar klimatet utan utlöser kedjeeffekter såsom ökat antal klimatflyktingar och 
försämrad ekonomi till följd av naturkatastrofer och ett mer extremt klimat.  
 
För att begränsa klimatförändringarna och framförallt inte öka de ytterligare måste 
koldioxidutsläppen kraftigt reduceras. Japan ser det som ett måste att utsläppen inom industri 
och energisektorn måste minska då dessa gemensamt står för cirka 50% av världens utsläpp. 
Satsningar på förnybara energikällor är därför av stor vikt och Japan anser det viktigt att satsa 
på forskning för att effektivisera dessa kraftkällor. I framtiden finns också potential att 
återanvända koldioxid för att användas i produktion av exempelvis metanol och väte.  
 
Industrin ska ta ett eget ansvar i omställningen och bör fokusera på att ta fram nya 
produktionsmetoder med lägre koldioxidutsläpp och utsläpp av miljöfarliga ämnen. Japan 
anser inte att företag och industrier ska tvingas till detta utan utvecklingen kommer naturligt 
när företagen satsar på förnybart, blir mer hållbara och som en konsekvens av det mer 
konkurrenskraftiga. 
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Utskott: UNEP 
Delegation: Jordanien 
Delegat: Raphael Kvist Reimer 
 
Det hashimitiska kungadömet Jordanien ser med stor oro på  klimatkrisen, därför är det ett av 
länderna som har signerat Parisavtalet. Det innebär att länderna förpliktigar sig till att hålla 
den globala uppvärmningen under 2 grader, men helst under 1,5 grader. Ambitionerna ökas 
efter hand och avstämning sker var femte år samt stöd utgår  från industrialiserade länder till 
utvecklingsländer.  
 
Jordanien har relativt låga egna utsläpp av växthusgaser, samtidigt står staten inför höga 
klimatrisker. Om den globala temperaturen stiger med 2 grader kan landets vattenresurser 
som jordanfloden torka ut, vilket leder till ännu mindre odlingsbara områden än idag. Vidare 
kan minskning av tillgången till färskvatten leda till konflikter inom landets gränser samt med 
grannstaterna.  
 
Internationellt är Jordanien mycket beroende av regionala och globala utbyten, särskilt för 
vatten, mat och energi. Det regionalpolitiska samarbetet om klimatförändringar med 
grannländerna har varit sparsamt. Jordanien har regelbundet försökt samarbeta med Israel och 
Syrien om vatten, men båda länderna har brutit mot avtal och överanvänt vatten. När det 
kommer till energiförsörjning försöker Jordanien diversifiera sina leverantörer av fossila 
bränslen samtidigt som de ökar sin inhemska produktion av förnybar energi (särskilt vind och 
sol). Jordanien har haft en viss framgång med detta tack vare en effektiv politik, men är 
fortfarande långt ifrån oberoende på energiområdet.  
 
Jordanien anser att FNs fokus borde ligga på att stater ska arbetar tillsammans för att hjälpa 
varandra att minska de totala utsläppen av växthusgaser. På så sätt skulle FN kunna stödja 
utvecklingsländer att ta stegen mot industrialisering, produktion samt utvinning av 
naturresurser utan att växthusgasutsläppen ökar.  
 
Jordanien har ett utsläpp av växthusgaser på 24 807 tusen ton (per capita 2,96 ton - jämfört 
med Sveriges 4,48 ton per capita). Räknar man med utsläppen vid import ökar dessa utsläpp. 
 
Det finns inte mycket Jordanien kan göra när det kommer till att minska utsläppen från 
jordbruket eftersom Jordanien har en liten jordbrukssektor. Jordanien är dock väldigt 
beroende av import på grund av få inhemska naturresurser, därför är Jordanien aktivt inom 
frågan som utsläpp som uppstår vid handel.  
Det Jordanien kan göra för att påverka internationellt är att utnyttja det faktum att staten är en 
stor aktör när det kommer till handel mellan EU och mellanöstern. Genom att förbättra 
handelsvägar och förespråka för export och import av klimatvänligare varor till andra länder 
kan Jordanien bidra till klimatet. 
 
Hashimitiska kungadömet Jordanien vill verka för kraftfulla åtgärder för att motverka 
klimatförändringarna, så att förluster av befintliga naturresurser förhindras. Genom att finna 
en lösning till klimatkrisen kan framtida konflikter mellan stater förhindras. 
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Utskott: UNEP 
Delegation: Kanada  
Delegat: Julia Gavelin 
 
Förbundsstaten Kanada betraktar de klimatförändringar som jorden ställs inför som en 
avsevärd och högst relevant fråga att fokusera på globalt. En fortskridning av människans allt 
för höga koldioxidutsläpp riskerar att leda in civilisationen i en mörk framtid vad gäller vår 
planets tillstånd. Den globala uppvärmningen som numera är ett faktum är påväg att höja 
jordens medeltemperatur med 1,5° C, i värsta fall 2° C, vilket kan komma medföra otaliga 
negativa konsekvenser.  
 
För att komma till bukt med klimatkrisen krävs det ett vidtagande av rejäla åtgärder. År 2015 
disponerade Kanada 2,65 miljarder dollar till en femårig klimatfinansiering för att ge stöd till 
u-länders motverkande av klimatförändring. Förutom att investera i förebyggande åtgärder 
utomlands, stödjer Kanada även initiativet om att mobilisera investeringar i den privata 
sektorn för att påskynda åtagandet att införa en grönare teknik. Vid COP uppmuntrar Kanada 
till en storsatsning på förslaget om att fördela nationella bidrag till medlemsstaterna för att de 
i sin tur ska kunna verka mot klimatförändringarna utifrån egna ambitioner. Utöver detta 
förespråkar Kanada att samtliga parter bör införa nationella planeringsprocesser som ett 
hjälpmedel i arbetet. Kanada har nationellt inrättat en koldioxidskatt och särskilda riktlinjer 
för användandet av kol, med syfte att minska utsläppen och stimulera investeringar i grön 
teknik. Dessa åtgärder betonas av Kanada i den internationella diskussionen, med motiv att 
övriga länder ska ta efter utifrån egen facilitet.  
 
Avslutningsvis stödjer Kanada idén om att insynen i klimatåtgärder bör förstärkas i form av 
att granskningar och rapporter kontinuerligt redovisas. Kunskap och insyn i frågan ligger till 
grund för utformandet av åtgärder och därför anser Kanada att bästa praxis bör 
tillgängliggöras för så många som möjligt, som t.ex. utländska tjänstemän, näringslivet, 
ursprungsbefolkningar och civilsamhällets representanter.  
 
Förbundsstaten Kanada ser med en optimistisk och målinriktad syn fram emot ett starkt 
samarbete mellan många stater, i bekämpningen av klimatförändringarna.  
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Utskott: UNEP 
Delegation: Folkrepubliken Kina  
Delegat: Ellen Winter 
 
Folkrepubliken Kina ser klimatfrågan som en viktig global fråga med betydelse för hela 
mänskligheten. Kyotoprotokollet och Parisavtalet har skrivits under samt ratificerats och 
ligger i grund för samtliga politiska ställningstaganden. Folkrepubliken Kina har 
sammanfattat sina inrikes klimatmål i en nationell klimatplan och är på god väg att nå dessa.  
 
Folkrepubliken Kinas uppfattning är att världssamfundet bär ett gemensamt ansvar för den 
globala klimatutvecklingen. För att skapa en realistisk, hållbar och effektiv förändring bör 
olika länder, med utgångspunkt i sin ekonomiska och tekniska utveckling, ta olika stort 
ansvar för den globala klimatfrågan. Länder som kommit långt i sin ekonomiska utveckling 
bör i än större utsträckning åläggas att tillhandahålla såväl ekonomiskt som tekniskt stöd till 
mindre utvecklade länder.  
 
Det diversifierade ansvarstagandet bör även omfatta utveckling av multilaterala avtal samt 
tekniska samarbeten. Öppna marknader och internationellt utbyte skapar grunden för 
ömsesidiga förtroenden vilket är fundamentalt för att på ett effektivt sätt följa Parisavtalet. 
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Utskott: UNEP 
Delegation: Republiken av Kroatien 
Delegat: Oscar Romell 
 
Republiken av Kroatien ser seriöst på situationen angående klimatet och anser att 
klimatfrågan borde tas på stort allvar. De negativa siffrorna kring den globala uppvärmningen 
vill Kroatien se en förändring på. Ett arbete som inte kan utföras av enbart en stat utan måste 
tillfogas kollektivt av samtliga stater.  
 
På ett nationellt plan har Kroatien strävat efter att åstadkomma ett så miljövänligt samhälle 
som möjligt genom att införa flera olika reformer. Inte enbart på nationellt plan arbetar 
Kroatien för en förändring utan även globalt. Det är med stolthet Kroatien på flera plan 
arbetar kring klimatet. Genom att ha ratificerat Parisavtalet, godkännandet av Kyotoavtalet 
jämväl deltagandet i FN:s klimatkonvention. Förmedlas det tydligt för övriga stater att 
kampen för klimatet synes på stort allvar. Viktigt att poängtera att förståelsen för att det är en 
lång väg att gå finns men att leta lösningar och förbättringar i olika former och grupper tror vi 
starkt på.  
 
Republiken av Kroatien består av 36 procent skog. En stor del av vår ekonomi och 
arbetstillfällen kommer från vårt skogsbruk. Kroatien värderar dessutom vårt jordbruk som 
även det bidrar till ekonomin och arbetstillfällen. Det är därför viktigt att klimatet behålls 
stabilt och att den globala medeltemperaturen inte höjs.  
 
Kroatien anser att frågan skall tas på stort allvar. Att vi fortsätter att samarbeta i globala 
grupper som i form av mål och resolutioner jobbar mot ett hållbart koldioxid utsläpp. 
Kroatien har kommit till insikt att en förändring måste göras. I samspel med EU och FN är 
ambitionen att göra skillnad och hindra medeltemperaturen från att stiga. 
 
Det är förståeligt att flera mindre utvecklade länder inte alltid kan ta de beslut som hade 
gynnat miljön mest på grund av att prioriteringarna måste läggas på ett ekonomiskt plan. 
Därför bör andra länder som har en stabilare ekonomi ta sitt ansvar och hjälpa de länder som 
inte själva har råd att tänka på konsekvenserna av miljöförstöringen. För att kunna uppnå 
EU:s klimatmål och för att minska koldioxidutsläppen ytterligare ser Kroatien att 
förändringar bör ske på ett internationellt plan där var land tar sitt ansvar så långt det är 
möjligt.  
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Utskott: UNEP 
Delegation: Republiken Kuba 
Delegat: Iris Barnekow 
 
Republiken Kuba ser mycket allvarligt på situationen som präglar klimatet och de stora 
koldioxidutsläppen som pågår. Kuba är djupt orolig över hur klimatförändringarna kommer 
att påverka världen och Kubas befolkning, och är därmed medvetna om att det behöver ske en 
positiv förändring. Klimatförändringarna är resultatet av människors och kapitalismens 
handlingar. 
 
Republiken Kuba anser att dagens klimatförändringar är ohållbart. Jordens uppvärmning 
kommer att utsätta många länder för stora naturkatastrofen, och inte minst ö nationen Kuba. 
Kuba har haft intensiv torka och ökad havshöjning de senaste åren, starkare och mer 
frekventa orkaner och översvämningar, på grund av klimatförändringar. 
 
Republiken Kuba är väldigt måna om att bekämpningen av klimatförändringarna inte ska 
hindra kampen mot fattigdom och hunger världen över. Klimatavtalet i Paris är en viktig del 
av världens agerande och Kuba uppmanar att avtalet måste följas av ett bestämt globalt 
åtagande att minska utsläppen av växthusgaser baserat på att alla har gemensamma 
skyldigheter. 
 
Kuba är idag en stat som endast står för cirka 0,1% av världens totala koldioxidutsläpp men 
ändå brinner för att rädda vår planet. Kubanska republiken har i konstitutionen godkänt 
ändringar för att främja bevarandet av miljön och kampen mot klimatförändringar som hotar 
människoartens överlevnad. För att mer skillnad ska ske hjälper det inte att Republiken Kuba 
tar sitt ansvar, deras ansvarstagande är bara en droppe i havet, istället måste större stater som 
släpper ut den större delen av världens koldioxidutsläpp, såsom USA, ta deras ansvar. 
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Utskott: UNEP 
Delegation: Kuwait 
Delegat: Stina Jakobsson 
 
Delegationen Kuwait strävar mot en hållbar utveckling som stolt kan återlämnas till nästa 
generation. Landet är medvetet om den kritiska situationen angående koldioxidutsläpp och 
jobbar för att det ska förbättras. Den 23:e april 2018 ratificerade landet parisavtalet, dvs det 
globala klimatmålet som syftar till att hindra jorden från att bli varmare. Staterna kom också 
överens om att de utvecklade länderna skulle bidra till finansiering och kunskapsspridning till 
utvecklingsländerna, där Kuwait har en stor roll med tanke på deras höga ekonomiska status. 
 
Kuwait har gått från ett fattigt utvecklingsland till ett väldigt rikt land, tack vare oljeindustrin. 
I medvetande om att den stora oljeindustrin inte är det bästa för miljön vill Kuwait dock 
understryka suveränitetsprincipens viktiga roll, att staterna har en självständighet gentemot 
varandra. Kuwait har ett stort koldioxidutsläpp men å andra sidan finns det många länder som 
tidigare i historien haft ännu högre, men inte fått kritik för det. Delegaten anser det orättvist 
att peka ut Kuwait som boven i denna fråga då suveränitetsprincipen ska följas samt med 
tanke på det stora mörkertalet av länder som undviker denna frågan. Utifrån FN:s mänskliga 
rättigheter, artikel 25 som lyder “ Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den 
egna och familjens hälsa och välbefinnande” kan Kuwait öppet säga att det är tack vare 
oljeindustrin som landet utvecklats så mycket. Utan oljan hade Kuwait inte varit där det är 
idag och inte kunnat följa denna rättighet. Landet säljer mycket av oljan till stora länder som 
också har ett högt koldioxidutsläpp, exempelvis USA och Saudiarabien.  
 
I och med att olja och därmed koldioxid är en så viktig faktor för många länder bör vi istället 
fokusera på andra möjligheter. Delegationens fokus vill istället ligga på exempelvis solenergi. 
Då Kuwait är i framkanten när det gäller denna förnybara energikälla med tanke på dess 
ideala klimat. Definitionen av att leva hållbart är att maximalt använda en resurs lika mycket 
som den förnyas. Därför bör världens länder också fokusera på att återplantera bla växter och 
träd för att gå plus minus noll i koldioxidutsläppet. Koldioxidutsläppet bör vara en 
sekundärfråga som vi kan fokusera på senare då suveränitetsprincipen och mänskliga 
rättigheterna kommer före.  
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Utskott: UNEP 
Delegation: Mexiko (Mexikanska federationen) 
Delegat: Lovisa Friman 
 
Delegationen Mexiko behåller sitt åtagande av att fullfölja Parisavtalet och råder FN att en 
global översikt av avtalets ambitioner bör utföras. Mexiko visar sitt stöd till beslutet att hitta 
den bästa möjliga vetenskapliga lösningen samt stötta de mest utsatta länderna under tiden. 
Dessutom kommer delegationen Mexiko kräva en mobilisering av internationellt finansiella 
resurser av anledningen att kapitalet sedan ska fördelas ut anpassat efter där det kommer 
gagna. Mexiko är angelägna om att prioritera subnationella aktörers deltagande i 
klimatåtgärder. Detta eftersom klimatfrågorna bör behandlas även på regional nivå. 
Delegationen vill också att ett införande av öppenhet för genomförandeåtgärder ska tillfogas. 
 
Mexiko kommer att fortsätta att främja FN: s miljöförsamling (UNEA) som det främsta 
internationella forumet för att utvärdera och övervaka tillståndet i den globala miljön. Samt 
som ett utrymme för diskussion och positionering gällande miljöfrågor i 2030-agendan. 
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Utskott: UNEP  
Delegation: Nya Zeeland 
Delegat: Vilma Andersson  
 
Delegationen Nya Zeeland har vidtagit åtgärder som anses nödvändiga för en förbättrad 
framtid. De koldioxidutsläpp världen idag står för anses oacceptabla.  
 
Efter införandet av klimatavtalet i Paris 2015 har Nya Zeeland åtagit sig att minska utsläppen 
av växthusgaser med 30 procent fram till 2030 jämfört med nivåerna 2005. Nya Zeeland är 
självförsörjande på elektricitet. Fyra femtedelar av landets el kommer från förnybara 
energikällor som vattenkraft, vindkraft, och geotermisk energi. Vattenkraften är välutvecklad 
och täcker två tredjedelar av landets energibehov. Landet vill även informera om att 
Kyotoavtalet som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser undertecknades 2002. 
Delegationen anser detta som nödvändiga åtgärder för en förbättrad situation. Dessvärre kan 
delegationen Nya Zeeland inte stå för alla åtgörande, därför föreslår och uppmuntrar 
delegationen att ytterligare länder vidtar liknande initiativ.  
 
Med säkerhet på att ytterligare handlingar är nödvändig presenterade Nya Zeeland, 2017 en 
plan för att stoppa utsläppen av växthusgaser helt tills år 2050. Med glädje meddelade 
delegationen 2018 att landet inte kommer inleda någon ny prospektering efter olja och gas till 
havs i syfte att leva upp till landets klimatåtaganden. Nya Zeeland vill tydligt framföra 
delegationens djupa oro för de koldioxidutsläpp som består.  
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Utskott: UNEP 
Delegation: Pakistan 
Delegat: Gustav Söndergaard 
 
Den Islamiska republiken Pakistan är angelägna om en effektiv lösning till Parisavtalet och 
förespråkar att drastiska åtgärder skall verkställas för att både skydda miljön samt bidra till 
ansträngningar för att minimera motståndarna mot klimatförändringarna. Goda samarbeten 
och bistånd mellan FN:s medlemsstater förordar Pakistan är en avgörande faktor för att 
effektivisera tillvägagångssättet mot en bromsad global uppvärmning. Detta ska vara en 
självklarhet för samtliga stater. 
 
Den Islamiska republiken Pakistan står inför oroande utmaningar gällande de negativa 
påföljder klimatförändringarna har orsakat staten. Delegationen Pakistan betonar därför 
vikten av att Parisavtalet ska tas på största allvar, då konsekvenserna av ett misslyckat avtal 
vidare skulle innebära en förödande situation, såväl nationellt som globalt.  
 

Med förhoppningar och tillit förväntar sig Pakistan samtliga staters ingripande och åtgärder 
för att uppnå en rationell lösning på Parisavtalet, och därmed stödja republiken Pakistans 
vision för att bromsa den globala uppvärmningen och reducera koldioxidutsläppen.  
 
Den Islamiska republiken Pakistan tackar härmed vår frälsare Allah för möjligheten att göra 
världen till en bättre plats. 
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Utskott: UNEP 
Delegation: Polen (Republiken Polen) 
Delegat: Erik Wenhov 
 
Republiken Polen anser att det finns en problematisk klimatsituation i världen som måste 
uppmärksammas och tas på fullaste allvar. Polen är väl medveten om denna viktiga sakfråga 
men saknar förutsättningar att möta FN:s klimatmål om nollutsläpp 2050. Republiken Polens 
situation kring energiframställning gör klimatmålen orimliga då nationen helt enkelt saknar 
de rätta förutsättningarna. 
 
En eventuell långsiktig lösning är att använda sig av skogsplantering. I detta fall skall 
skogsplantering betraktas som en kolsänka. På det viset kan republiken Polen fortsätta släppa 
ut koldioxid från sina kolkraftverk och motverka miljöförståelse genom plantering av 
tillräckligt mycket ny skog. 
 
Nationen hävdar med emfas att det i dagsläget inte är möjligt att avbryta förbränningen av 
kol, utan lösningar i sakfrågan behöver tas fram och provas. Republiken Polen föreslår också 
att det inom framtida klimatavtal skall finnas en tydlig skrivning i ratificeringtexten som ger 
varje nation bestämmanderätt över sin energiframställning för att därefter kunna utforma ett 
internationellt klimatsamarbete. FN och världssamfundet ska vara rådgivande men inte ha 
bestämmanderätt.  
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Utskott: UNEP 
Delegation: Rwanda 
Delegat: Wilma Lindvall 
 
Delegaten från Rwanda ser allvarligt på frågan om koldioxidutsläppen och är djupt övertygad 
om att Parisavtalet måste fullföljas. Republiken Rwanda har ratificerat till Parisavtalet och 
har därmed ställt sig bakom samarbetet. Parisavtalet försäkrar ett samarbete mellan alla stater 
och allas ansvar att minska sina egna koldioxidutsläpp, samtidigt som det är ett globalt 
ansvar.  
 
Stora delar av förbränningen av fossila bränslen kommer från elförsörjningen runt om i 
världen. De icke förnybara energikällorna bidrar till stora koldioxidutsläpp som förorenar vår 
luft och vårt vatten. Med störst oro för en växande befolkning och för att 2,1 miljarder 
människor är starkt präglade av vattenbrist, strävar republiken Rwanda för en förändring. 
Bristen på vatten beror på torkan och föroreningarna som de ökade koldioxidhalterna för med 
sig och därför är FN:s tvågradersmål så otroligt viktigt för en hållbar utveckling. Republiken 
Rwanda anser att man globalt måste åtgärda ett tydligare samarbete som innefattar kunskap 
och utbildning om hur koldioxid påverkar klimatet. Enligt Parisavtalet ska utvecklade länder 
bidra med finansiering till utvecklingsländerna så att de kan försäkra sig om förnybara 
energikällor. Genom utbyggnad av förnybara energikällor som genererar grön el, ökar 
dessutom förutsättningarna för att driva transporter på el och därmed minska förbränningen 
av fossila bränslen. Republiken Sverige är biståndsgivare till Rwanda och hundratals miljoner 
har bidragit till utveckling av vindkraft och solenergi. Delegationen Rwanda anser därför att 
utbyggnad av förnybara energikällor i låginkomst- och utvecklingsländer är en förutsättning 
för att den globala uppvärmningen inte ska överstiga tvågradersmålet.  
 
Delegationen Rwanda är djupt upprörd över den ökande koldioxidhalten i världen och är med 
önskan om strängare lagar om skövling av regnskog djupt övertygad om att vi kan försäkra 
oss om en hållbar utveckling. Okontrollerad avskogning och nedbränning för bränsle, 
betesmark för köttproduktion och palmoljeplantager medför höga koldioxidhalter. 
Avverkning och nedbränning av våra regnskogar står för en tredjedel av koldioxidutsläppen i 
världen. Våra regnskogar är en förutsättning för bindning av koldioxid och intakt regnskog 
kan bistå med 23 procent av de åtgärder som behövs för att mildra klimatförändringen och 
hålla jorden under två graders uppvärmning. För att tillfredsställa detta behövs politiska 
incitament, mer styrning och mer resurser från regeringar med fokus på åtgärder för att stoppa 
avskogning. Med understruket av fullt medvetenhet om att urbefolkning och stamfolk i 
exempelvis Amazonas fortfarande ska få använda regnskogen som material.  
 
Republiken Rwandas klimatplan sedan 2011 innefattar samma principer och åtgärder som 
Parisavtalet. Med hänvisning till Rwandas stora utveckling sedan dess, återbekräftar Rwanda 
att Parisavtalet försäkrar ett globalt samarbete mellan världens alla stater och detta innebär att 
avtalets åtgärder kan fullföljas.  
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Utskott: UNEP 
Delegation: Saudiarabien 
Delegat: Excellens Kasper Johansson 
 
Kungariket Saudiarabien är oroliga över konsekvenserna som tillkommer med 
klimatförändringen på både lokal och global nivå. De konstaterar att enorma åtgärder måste 
göras för att förhindra konsekvenserna.  
 
Kungadömet Saudiarabien har en positiv inställning till att följa parisavtalet. Det är viktigt att 
försöka klara av 1,5 gradersmålet. Saudiarabien planerar att undergå markanta förändring och 
uppskattar att minska CO2-utsläpp med upp till 130 miljoner ton koldioxidekvivalenter till år 
2030. 
 
Kungadömet Saudiarabien är medveten om att utvinningen av olja bidrar till 
klimatförändringen. Därav har Kungariket Saudiarabien som mål att diversifiera sin ekonomi 
bort från ett tungt beroende av inkomst genererad av just denna resurs. Man planerar att 
investera i högt värderade sektorer som exempelvis finansiella tjänster, medicinska tjänster, 
utbildning, förnybar energi och energieffektivitet för att öka den ekonomiska tillväxten. 
  
Kungadömet Saudiarabien anser att ett internationellt forskningssamarbete är en väsentligt 
åtgärd för att hjälpa utvecklingsländer att kunna uppfylla 1,5 gradersmålet. Saudiarabien 
bekräftar på nytt att man satsar på forskning inom energieffektivitet och energikällor som 
t.ex. solenergi. 
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Utskott: UNEP  
Delegation: Sudan 
Delegat: Gabriella Tasevska 
 
Delegationen Sudan är väl medveten om de svårigheter som världen står inför. Med hänsyn 
till detta vill delegationen vidare betona att en  global omställning är av hög prioritet. Med 
avsikt att bespara framtida generationer och stater från de förödande effekter, som utsläppen 
av koldioxid och andra klimatgaser bidrar till.  
 
Efter att ha betraktat de katastrofala effekter som uppenbarats i republiken , till följd av 
utsläppen, konstaterar delegationen att det är hög tid för förändring. Republiken Sudan 
förlitar sig på att de aktörer med störst miljöpåverkan tar sitt ansvar och åberopar önskan om 
förändring. Detta är en grundläggande förutsättning för att visa hänsyn till samtliga stater som 
har påverkats av misskötseln.  
 
Med detta i åtanke är republiken Sudan angelägen om att finna en lösning till det rådande 
problemet. Djupt medveten om att svårigheten kräver en global lösning - fördömer Sudan 
starkt de stater som ej gör sitt yttersta för att sträva efter goda resultat i frågan. Avslutningsvis 
vill delegationen påminna samtliga aktörer om att klimatet påverkar alla och därmed bör 
frågan betraktas som vital för staters fortsatta existens. 
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Utskott: UNEP  
Delegation: Republiken Sydafrika  
Delegat: Emelie Persson  
 
Republiken Sydafrika skrev den 1 november 2016 på Parisavtalet och hållande i minnet att 
avtalet började gälla den 4 november 2016. Med uppmärksamhet på att Sydafrika enbart 
utgör 1% av de globala utsläppen med hänvisning till att Sydafrika har 57 miljoner invånare. 
Sydafrika kämpar för en hållbar framtid och vill betona att klimatproblemet är ett gemensamt 
ansvar vilket betyder att alla måste hjälpas åt. Hållande i minnet att det är den globala 
uppvärmningen som har orsakat vattenbristen i Sydafrika. Delegationen Sydafrika värnar 
både om sin befolkning och klimat och strävar därmed efter att uppnå målen från Parisavtalet.  
 
Sydafrika strävar efter att instifta en nödvändig institutionell kapacitet, för att möjliggöra en 
klimatförbättring från 2020 till 2030. Sydafrikas mål är att minska sitt koldioxidutsläpp med 
42% fram till 2025. Detta kan uppnås med internationell vägledning och teknologiskt stöd. 
Efter erhållandet av finansiella stöd har republiken byggt upp nya solcellspaneler samt 
vindkraftverk. Med önskan om att få möjlighet att förbättra och fortsätta på det projektet som 
Sydafrika har påbörjat, behövs fler stödjande stater. Med största oro över klimatet är det inte 
endast Sydafrika som behöver hjälp utan andra stater.  
 
Med hänvisning till det globala målet 13; bekämpa klimatförändringen, som vi alla strävar 
efter bör de rikare länderna ta större ansvar då de har bättre förutsättningar. Att världens 
koldioxidutsläpp är på 5,0 ton per capita per år ser Sydafrika med största oro på och 
uppmuntrar till gemensamt ansvar. Med fullt förtroende om att världen kan gå samman och 
hjälpas åt att lösa detta akuta problem.  
för att kunna uppnå våra mål samt för en mer hållbar framtid.  
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Utskott: UNEP 
Delegation: Förbundsrepubliken Tyskland 
Delegat: Sydney Larsson 

 
Förbundsrepubliken Tyskland ser mycket allvarligt på konsekvenserna som en 
temperaturökning på 1,5 °C respektive 2 °C kan medföra. Synliga samt osynliga 
miljöföroreningar påverkar oss alla. Dessa föroreningar äventyrar vår hälsa och fundamentet 
till våra liv. Utöver detta är miljöföroreningar en fråga om eget kapital, vilket innebär att de 
allra fattigaste och de missgynnade grupperna i våra samhällen drabbas som allra mest. 
Därför skulle engagemang för en renare planet även innebära en mer rättvis och uthärdlig 
värld. Dessutom är detta något som eftersträvas i både Agenda 30, vilket är mål inom hållbar 
utveckling, och i parisavtalet. Det är inte bara de fattigare regionerna som påverkas av 
konsekvenserna utan många, även rika, kan påverkas av översvämningar, värmeböljor och 
andra naturkatastrofer som är ett resultat av den stigande temperaturen. Förbundsrepubliken 
Tyskland är djupt övertygad om att det finns momentum att vidta ambitiösa åtgärder på lokal, 
nationell och internationell nivå. 

 
För att hindra jorden från att bli varmare krävs det att världens länder moderniserar 
infrastrukturen på ett miljövänligt sätt och säkerställa att produktionen blir mer hållbar. Det är 
beslutfattarna som måste se till att våra miljöstandarder implementeras, att 
överensstämmelsen övervakas, att försiktighetsprincipen tas på allvar och att allmänhetens 
röst hörs. 

 
För att påverka situationen organiserade Förbundsrepubliken Tyskland ett av United Nations 
Climate Change Conferences nämligen (COP23) för att trycka på miljöfrågorna på ett sätt 
som skulle säkerställa att avfall och föroreningar hölls till ett minimum. Därpå har 
Förbundsrepubliken Tyskland bidragit med ett ekonomiskt stöd på 2,4 miljoner euro (varje år 
sedan 2018) till ISC3 - International Sustainable Chemistry Collaborative Centre, som är en 
internationell institution som främjar och utvecklar hållbara kemi-lösningar över hela 
världen. Dessutom är planen att använda medel från deras internationella klimatinitiativ för 
att främja projekt i utvecklingsländer och tillväxtekonomier. Listan slutar inte där utan 
Förbundsrepubliken Tyskland vill också stödja projekt inom hållbar transport, 
avfallshantering och stadsutveckling med mera.  
Som medlem av EU ser Förbundsrepubliken Tyskland inte ett minskat koldioxidutsläpp som 
bara en fin vision utan ett problem som kräver aktivt ingripande. Människan klarar inte av en 
högre temperaturökning, vilket är ett problem som kräver samarbete mellan världens alla 
länder. Alla har ett ansvar, Förbundsrepubliken Tyskland agerar aktivt för att uppnå dessa 
mål och förväntar sig att resterande länder gör det med. 
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Utskott: UNEP  
Delegation: Venezuela (den Bolivarianska Republiken Venezuela) 
Delegat: Victoria Olsson 
 
Den Bolivarianska Republiken Venezuelas regering är djupt medveten om den internationella 
klimat- och koldioxidkrisen mot bakgrund av att Venezuela präglas av en beständig torka och 
flertalet skogsbränder. 
 
Den Bolivarianska Republiken Venezuela åberopar att nordstaterna bär ansvaret för den 
globala uppvärmningen och vi konstaterar att de skall ta fullt ansvar för detta, annars 
genomför vi inte vårt arbete för miljön. Såväl betonar vi ett effektivt och rättvist klimatavtal 
som respekterar utvecklingsländer, liksom oss själva, vars industriutveckling i synnerhet inte 
är en bidragande orsak till miljöförstöring i samma grad. Vidare medger vi att på detta vis 
skall utvecklingsländer betona sin ekonomiska tillväxt. Venezuela kungör att aktörer såsom 
NGO och näringsliv förhindrar arbetet för miljön. Vi är väldigt angelägna att deras roll bör 
vara minimal i arbetet för lösningen av denna kris.  
 
Den Bolivarianska Republiken Venezuela föreslår att FN:s medlemsländer skall, med hjälp 
av solidariska värderingar och av respekt för miljön, nå målet på max 1,5 grad 
temperaturökning. Vi stödjer energieffektivisering, användning av förnybara energikällor och 
markanvändning, vilket leder till negativa utsläpp, något som skulle fastslås med hjälp av 
nordstater.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


