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I detta dokument finns pressmeddelanden från Anna Lindh från perioden januari-september 2003 samlade. Pressmeddelandena har varit
publicerade på www.regeringen.se och togs bort den 6 oktober 2006 då
en ny regering tillträdde.
Kontaktinformationen i pressmeddelandena är till stor del borttagen
eftersom pressekreterare och andra medarbetare har bytts ut.
Länkar som fanns i pressmeddelandena är borttagna.
Pressmeddelandena är sorterade i datumordning med den senaste först i
dokumentet.
Det finns 53 pressmeddelanden från perioden.
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Under 2002-2006 fanns följande statsråd, departement och ämnen på
www.regeringen.se:
Statsråd

Göran Persson, Ann-Christin Nykvist, Barbro Holmberg, Berit Andnor,
Bosse Ringholm, Carin Jämtin, Hans Karlsson, Ibrahim Baylan, Jan
Eliasson, Jens Orback, Leif Pagrotsky, Lena Hallengren, Lena
Sommestad, Leni Björklund, Mona Sahlin, Morgan Johansson, Pär
Nuder, Sven-Erik Österberg, Thomas Bodström, Thomas Östros, Ulrica
Messing, Ylva Johansson, Laila Freivalds, Gunnar Lund, Lars-Erik
Lövdén, Lars Engqvist, Marita Ulvskog, Anna Lindh, Margareta Winberg
och Jan O Karlsson.
Department

Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet,
Försvarsdepartementet, Socialdepartementet, Finansdepartementet,
Utbildnings- och kulturdepartementet, Jordbruksdepartementet, Miljöoch samhällsbyggnadsdepartementet, Näringsdepartementet,
Utbildningsdepartementet, Kulturdepartementet, Miljödepartementet
och EU-representationen.
Ämnen

Arbete och jämställdhet,
Asyl, migration, integration och minoriteter
Demokrati och mänskliga rättigheter
EU
Försvar, skydd och säkerhet
Hållbar utveckling
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Kommunikationer och IT
Kultur, medier och fritid
Lag och rätt
Miljö, energi och bostäder
Näringsliv, handel och regional utveckling
Samhällsekonomi och statsbudget
Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring
Stat, kommuner och landsting
Utbildning och forskning
Utrikespolitik och internationellt samarbete

PRESSMEDDELANDE

2003-09-02
Utrikesdepartementet

Anna Lindh deltar vid EU:s informella utrikesministermöte
i Italien
Utrikesminister Anna Lindh deltar vid EU:s informella utrikesministermöte (s.k. Gymnich-möte)
den 5 # 6 september 2003. Mötet kommer att äga rum i Riva del Garda i norra Italien.
Utrikesministrarna kommer bland annat att diskutera det fortsatta arbetet kring EU:s
säkerhetsstrategi, förberedelserna inför höstens regeringskonferens, EU:s relationer med de södra
Medelhavsländerna samt fredsprocessen i Mellanöstern.

KONTAKT

Dan Svanell
Pressekreterare
08-405 56 81
070-560 17 93
Tobias Nilsson
Redaktör
08-405 57 80
Andreas von Beckerath
Departementssekreterare
08- 405 53 75
070-887 65 19
Nyckelord: 9909 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-08-26
Utrikesdepartementet

Nordisk-baltiskt utrikesministermöte i Riga
Fredagen den 29 augusti samlas de nordiska och de baltiska utrikesministrarna till ett möte i Riga.
Lettland är värdland för detta möte där bland annat aktuella internationella frågor, EU-frågor samt
frågor av gemensamt nordiskt-baltiskt intresse ska diskuteras.
I samband med mötet hålls även ett nordiskt utrikesministermöte under ledning av utrikesminister
Anna Lindh.
Till redaktionen:
Mötena avslutas med en pressträff.
Tid: Fredagen den 29 augusti, kl 17.20
Plats: White Hall, Riga Latvian Society
Medtag presslegitimation!

KONTAKT

Dan Svanell
Pressekreterare
08-405 56 81
070-5601793
Tobias Nilsson
Redaktör
08-405 57 80
Maria Hagberg
Departementssekreterare
08-405 51 19
Nyckelord: 9856 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-08-19
Utrikesdepartementet

35 år sedan Sverige skrev under ickespridningsavtalet för
kärnvapen
I dag är det 35 år sedan Sverige skrev under Ickespridningsavtalet för kärnvapen (NPT). Avtalet
utgör hörnstenen i det globala arbetet för nedrustning och förhindrandet av spridning av kärnvapen.
- Arbetet för att bevara och stärka NPT måste fortsätta, säger utrikesminister Anna Lindh. Detta är
angeläget i dag när vi kan se
en rad hot mot avtalet, bland annat Nordkoreas beslut att dra sig ur det.
- Kärnvapenstaterna har i avtalet förbundit sig att rusta ner sina kärnvapen, men deras bristande
vilja att visa konkreta framsteg riskerar på sikt att underminera NPT, påpekar Anna Lindh.
Nedrustningsåtagande måste tas på allvar.
- Det är därför oroväckande med de diskussioner som inletts i USA om en ny typ av små kärnvapen,
understryker utrikesministern.
- Vi måste fortsätta att verka för att alla länder ansluter sig till avtalet. Indien, Israel och Pakistan
måste tillträda det som kärnvapenfria stater. Nordkorea måste också förmås att bli kvar inom avtalet
som en stat utan kärnvapen.
***************
NPT innebär att de fem erkända kärnvapenstaterna, USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och
Kina, inte får sprida kärnvapen eller relaterad kunskap och teknik till andra länder annat än i
fredliga syften, till exempel för att bygga kärnkraftverk eller inom sjukvården. Övriga parter i
avtalet åtar sig att inte heller utveckla eller skaffa kärnvapen. Avtalet som trädde i kraft 1970 har
idag 188 parter.

KONTAKT

Dan Svanell
Pressekreterare
08-405 56 81
Gufran Al-nadaf
Redaktör
08-405 57 18
0709-32 87 39

Elisabeth Hellström
Departementssekreterare
08-405 54 04
Nyckelord: 9814 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-08-15
EU-representationen
Utrikesdepartementet

Ackreditering för utländska media inför Sveriges
folkomröstning den 14 september
Ackreditering för utländska media inför folkomröstningen om ja eller nej till euron den 14
september är nu öppen och stänger den 9 september. Formulär för ackreditering och information till
media finns på vår hemsida:
www.foreign.ministry.se (klicka sedan på EMU Referendum i högerspalten).
(eng, fr)

KONTAKT

Lars-Olof Lundberg
Pressråd
08-405 54 54
0708-43 62 71
Marianne Wallgren Westermark
Departementssekreterare
08-405 57 86
Nyckelord: 9809 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-07-17
Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Kinshasa
Regeringen har i dag utsett departementsrådet Magnus Wernstedt till ny ambassadör i Kinshasa,
Demokratiska Republiken Kongo.
Magnus Wernstedt kommer närmast från UD:s protokoll. Han har tidigare bland annat arbetat med
EU-frågor och med kultur- och främjandefrågor. Han har också varit stationerad vid Sveriges
EU-representation i Bryssel och vid svenska ambassaden i Paris.

KONTAKT

Malin Kärre
personalchef
08-405 51 81
Kristina Östergren
Redaktör
08-405 57 80
Nyckelord: 9731 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-07-11
Utrikesdepartementet

Sverige först att ratificera MNEPR-avtalet
Som första stat deponerade Sverige i dag sitt ratifikationsinstrument för MNEPR-avtalet hos
OECD:s generalsekreterare i Paris.
MNEPR-avtalet, som står för Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian
Federation, undertecknades i Stockholm den 21 maj av bland annat utrikesminister Anna Lindh,
Rysslands utrikesminister Igor Ivanov och Frankrikes utrikesminister Dominique de Villepin.
# Kärnavfall är ett av vår tids största hot mot miljön. Att Sverige som första stat ratificerar MNEPR
avtalet återspeglar den politiska betydelse vi tillmäter detta problem och den framträdande roll
Sverige har spelat vid förhandlingarna av avtalet, säger utrikesminister Anna Lindh.
MNEPR-avtalet har i huvudsak tre tillämpningsområden: hantering av radioaktivt avfall, säkerhet
kring använt kärnbränsle och reaktorsäkerhet.
MNEPR-avtalet har undertecknats av Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge,
Ryssland, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA samt av EG och Euroatom.
Avtalet träder i kraft trettio dagar efter det att en av depositarierna i avtalet mottagit ratifikationseller godkännandeinstrument från Ryssland samt ytterligare en undertecknare. Avtalet tillämpas
dock provisoriskt från och med undertecknandet.

KONTAKT

Anders Nyström
Kansliråd
08-405 50 45
0708-94 32 56
Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91
Nyckelord: 9719 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-07-06
Utrikesdepartementet

Utrikesministern sänder kondoleanser till sin ryske kollega
Med anledning av attentatet i Moskva den 5 juli har utrikesministern sänt detta kondoleansbrev till
den ryske utrikesministern Igor Ivanov:
5 July 2003
His Excellency
Igor Ivanov
Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation
Dear Igor,
I would like to express my deepest condolences over today's tragedy in Moscow.
This act of terror and the taking of innocent lives must be strongly condemned.
At this moment my thoughts go to the families of the victims and all those affected by this heinous
deed.
Anna Lindh

KONTAKT

Andreas Tuvesson
Departementssekreterare
08-405 5522
Jan Nyberg
Pressråd
08-405 5454
Nyckelord: 9689 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-07-03
Utrikesdepartementet

Hans Blix blir ordförande i internationell kommission om
massförstörelsevapen
Regeringen kommer att ta initiativ till en oberoende internationell kommission om
massförstörelsevapen, där Hans Blix blir ordförande. Detta meddelade utrikesminister Anna Lindh
efter regeringssammanträdet på torsdagen.
-Vi måste göra allt vi kan för att motverka hoten från massförstörelsevapen, säger Anna Lindh. Det
är ytterst glädjande att Hans Blix vill åta sig ordförandeskapet. Han har unika erfarenheter och
kunskaper.
- Syftet med kommissionen är att ge nya impulser till det internationella arbetet för nedrustning och
ickespridning av massförstörelsevapen och missiler. Kommissionen bildas under hösten 2003 under
Hans Blix' ledning och skall enligt planerna att lämna sina rekommendationer 2005.
------------------------Utrikesdepartementet öppnar på torsdagen ett nytt avsnitt om nedrustning på UD:s webbsida.
Adressen är <a href=http://www.ud.se/fragor/nedrustning/ target=_blank>www.ud.se</a>. Där kan
man finna information om nedrustning, icke-spridning, exportkontroll av massförstörelsevapen,
missiler och konventionella vapen. Vapentyper beskrivs, liksom internationella avtal och
regeringens politik på dessa områden. Aktuell information, tal och artiklar kommer också att läggas
ut.

- Detta är ytterligare ett sätt att uttrycka regeringens engagemang inom detta område. Jag hoppas vi
lyckas sprida kunskap och väcka ytterligare intresse för nedrustningsfrågorna, säger Anna Lindh.

KONTAKT

Gösta Grassman
Pressråd
08 # 405 57 92
Elisabeth Hellström
Kansliråd
08 # 405 54 04
Nyckelord: 9666 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-06-26
Utrikesdepartementet

Sverige undertecknar tilläggsprotokoll till FN:s
tortyrkonvention
I dag undertecknar Sverige tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Sverige är därmed bland de första länder
som visar sin avsikt att tillämpa protokollets bestämmelser om ett internationellt och nationellt
preventivt besöks- och inspektionssystem. Sverige var också en av initiativtagarna när
förhandlingar om tilläggsprotokollet inleddes i början på 90-talet.
# Inga former av tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling kan någonsin
accepteras. Tilläggsprotokollet till FN:s tortyrkonvention är ytterligare ett steg på vägen i vår
strävan att minska förekomsten av tortyr i världen, säger utrikesminister Anna Lindh.
Det svenska undertecknandet görs av FN-ambassadör Pierre Schori i New York på FN:s dag för
offer för tortyr. Förhoppningen är att fler länder nu ska ansluta sig till dem som redan undertecknat
protokollet.
____________________
De stater som ansluter sig till tilläggsprotokollet åtar sig att ta emot en underkommitté till FN:s
tortyrkommitté (CAT) som fritt ska tillåtas besöka platser där personer hålls i förvar och därefter
utfärda rekommendationer till den mottagande staten. Även nationella institutioner som kan utföra
motsvarande besök och inspektioner och utfärda rekommendationer ska inrättas.
Sverige och EU verkar aktivt mot alla former av tortyr och annan omänsklig behandling. Under det
svenska ordförandeskapet i EU första halvåret 2001 antogs EU:s riktlinjer mot tortyr. Riktlinjerna
utgör i första hand underlag för uppvaktningar i tredje land om bruket av tortyr.
Läs mer på http://www.manskligarattigheter.gov.se

KONTAKT

Dan Svanell
Pressekreterare
08-405 56 81
070-560 17 93
Maria Håkansson

Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91
Christoffer Berg
Kansliråd
08-405 31 41
Nyckelord: 9623 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-06-26
Utrikesdepartementet

Anna Lindh besöker Litauen och Lettland
Den 26 juni besöker utrikesminister Anna Lindh Litauen. Under sitt besök i Vilnius träffar Anna
Lindh Litauens president Rolandas Paksas och utrikesminister Antanas Valionis för överläggningar.
Anna Lindh ska också träffa ordförandena i parlamentets utrikesutskott och utskottet för
Europafrågor.
Den 27 juni reser Anna Lindh vidare till Riga för överläggningar med sin lettiska kollega,
utrikesminister Sandra Kalniete. I Lettland ska Anna Lindh och Sandra Kalniete också medverka
vid ett rundabordssamtal med lokala företrädare för näringsliv, förvaltning, utbildningsväsende,
media m.fl. inför Lettlands folkomröstning om EU-medlemskap som äger rum i september.

KONTAKT

Dan Svanell
Pressekreterare
070-560 17 93
Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91
Nyckelord: 9620 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-06-26
Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer i Seoul, Canberra, Dar es Salaam och
Asmara, ny generalkonsul i Los Angeles
Regeringen har i dag utsett ambassadör Harald Sandberg till ambassadör i Seoul, ambassadör Karin
Ehnbom-Palmquist till ambassadör i Canberra, administrative chefen Torvald Åkesson till
ambassadör i Dar es Salaam, ambassadör Folke Löfgren till ambassadör i Asmara (Eritrea) med
placering i Stockholm samt minister Tomas Rosander till generalkonsul i Los Angeles.

Harald Sandberg är nu ambassadör i Jakarta. Han har tidigare tjänstgjort i Seoul, Geneve och
Washington.
Karin Ehnbom-Palmquist är för närvarande protokollchef i UD. Hon har tidigare varit ambassadör i
Mexico samt tjänstgjort i Chicago, Bonn, New York och Caracas.
Torvald Åkesson kommer närmast från en post som administrativ chef på IDEA (International
Institute for Democratic and Electoral Assistance).
Folke Löfgren arbetar nu inom UD:s enhet för Central- och Östeuropa. Han har tidigare varit
ambassadör i Gaborone och Bern samt tjänstgjort i New Delhi, New York och Helsingfors.
Tomas Rosander är nu minister i London. Han har tidigare tjänstgjort i Teheran och Washington.
(eng, fr)

KONTAKT

Arja Aschan
Departementsråd
08-405 31 48
Lars-Olof Lundberg
Pressråd
08-405 54 54
0708-43 62 71
Nyckelord: 9613 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-06-26
Utrikesdepartementet

Skärpta sanktioner mot Burma
Regeringen har i dag beslutat att godkänna EU:s beslut att skärpa sanktionerna mot Burma.
Skärpningen innebär att förbudet mot militärt samarbete med Burma förstärks. Dessutom har listan
över personer som belagts med visumförbud till EU och de som får sina tillgångar frysta inom EU
utvidgats.
EU:s beslut är en reaktion på den senaste tidens negativa politiska utveckling i Burma - i synnerhet
gripandet av nobelpristagaren och ledaren för den demokratiska oppositionen Aung San Suu Kyi
och hennes partiledning den 31 maj.
- Genom att sanktionerna skärps ökar det internationella trycket på militärjuntan att släppa Aung
San Suu Kyi och inleda en dialog som syftar till att återupprätta demokratin i Burma, säger
utrikesminister Anna Lindh
i en kommentar.
Sverige har både bilateratlt och genom EU krävt att Suu Kyi släpps fri och uppmanat flera asiatiska
länder att engagera sig ytterligare för en positiv utveckling i Burma.
- Det är mycket positivt att medlemmarna i den sydöstasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN
förra veckan krävde att Aung San Suu Kyi släpps fri. Dessa länder spelar en nyckelroll för att
åstadkomma en positiv utveckling i Burma, som i sin tur skulle innebära en positiv utveckling i hela
regionen, säger Anna Lindh.
________________
EU:s sanktioner mot Burma infördes 1996 och omfattar bland andra embargo mot överföring av
vapen och krigsmateriel, visumförbud för de ledande skikten inom regimen samt frysning av dessa
personers tillgångar inom EU. Därtill finns även ett moratorium för besök på hög nivå till Burma,
förbud mot allt utvecklingssamarbete (utom humanitärt bistånd och bistånd för främjande av

mänskliga rättigheter genom bl.a. enskilda organisationer) samt leveranser av utrustning som kan
användas i det interna förtrycket.

KONTAKT

Dan Svanell
Pressekreterare
0705-60 17 93
Gufran Al-nadaf
Redaktör
08-405 57 18
0709-32 87 39
Anna Olsson
Departementssekreterare
08-405 3215
Nyckelord: 9611 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-06-23
Utrikesdepartementet

Utlandsambassadörer på studieresa till Örebro län
Utrikesdepartementet ordnar den 24-25 juni en studieresa till Örebro län för de utländska
beskickningscheferna i Stockholm. UD inbjuder regelbundet till denna typ av resor till olika delar
av Sverige för att ge ambassadörerna möjlighet att bättre lära känna vårt land och ge möjlighet till
nya kontakter på det regionala planet.
Värd i Örebro är landshövding Gerd Engman. Studieresan innefattar bland annat besök vid Örebro
universitet, Trafikcenter utanför Kumla, klassisk bruksmiljö i Pershyttan samt Måltidens hus i
Grythyttan.
(eng, fr)

KONTAKT

Magnus Wernstedt
Departementsråd
08-405 57 04
070-827 48 54
Lars-Olof Lundberg
Pressråd
08-405 54 54
0708-43 62 71
Nyckelord: 9576 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-06-16
Utrikesdepartementet

Sloveniens utrikesminister Dimitrij Rupel besöker
Stockholm
Sloveniens utrikesminister Dimitrij Rupel besöker Stockholm den 16#17 juni.
Utrikesminister Dimitrij Rupel träffar utrikesminister Anna Lindh på tisdag för överläggningar om
bland annat EU-frågor och Västra Balkan.
Under sitt besök i Stockholm kommer utrikesminister Rupel även att träffa riksdagens vice talman
Per Westerberg och Lena Hjelm-Wallén, regeringens representant i EU:s framtidskonvent.

KONTAKT

Dan Svanell
Pressekreterare
08-405 56 81
070-5601793
Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91
Michaela Wilhelmsson
Departementssekreterare
08-405 54 12
Nyckelord: 9487 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-06-10
Utrikesdepartementet

Utrikesminister Anna Lindh besöker USA
Den 11#13 juni besöker utrikesminister Anna Lindh Washington och New York.
I Washington träffar Anna Lindh den amerikanske utrikesministern Colin Powell för
överläggningar den 12 juni. På dagordningen står bland annat återuppbyggnaden av Irak,
fredsprocessen i Mellanöstern, den transatlantiska relationen samt nedrustning och icke-spridning.
Därutöver kommer Anna Lindh att upprepa den svenska regeringens krav att den fängslade svenske
medborgaren på Guantanamo omedelbart ska friges.
Fredagen den 13 juni talar Anna Lindh vid en konferens i New York om konfliktförebyggande på
International Peace Academy. Under sitt besök i New York träffar Anna Lindh också FN:s
generalsekreterare Kofi Annan.
Därefter kommer Anna Lindh att närvara vid en lunchmottagning för Astrid Lindgren-pristagaren
Maurice Sendak.
Till redaktionen:
I anslutning till Anna Lindhs möte med Colin Powell torsdagen den 12 juni äger en pressträff rum
utanför entrén till State Department, Washington, kl. 12.00 (lokal tid).
Fredagen den 13 juni hålls en informell pressträff på generalkonsulns residens, 600 Park Avenue,

New York, kl. 13.00 (lokal tid).

KONTAKT

Dan Svanell
Pressekreterare
08-405 56 81
0705-60 17 93
Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91
Anette Nilsson
Departementssekreterare
08-405 33 70
Nyckelord: 9420 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-06-10
Utrikesdepartementet

Svensk snabbinsatsstyrka till Demokratiska Republiken
Kongo
Regeringen beslutade på tisdagen föreslå riksdagen att skicka en väpnad styrka till Demokratiska
Republiken Kongo, DR Kongo, för att ingå i en EU-ledd militär multinationell snabbinsatsstyrka i
Bunia, i Ituri-provinsen, i nordöstra delen av landet.
Området präglas sedan länge av våld mellan etniska grupper. Situationen har förvärrats efter att
Uganda i maj lämnade Ituri som en del av fredsavtalet för DR Kongo. FN:s fredsbevarande mission
MONUC finns i Bunia och skall förstärkas. Säkerhetsrådet har begärt omvärldens hjälp att fram till
1 september bidra till att stabilisera Bunia.
Den 5 juni beslöt EU att svara på denna begäran med en snabbinsatsstyrka. Den 12 juni förväntas
EU fatta beslut om att inleda insatsen. Den genomförs i enlighet med säkerhetsrådets resolution
1484.
Insatsen står under EU:s politiska kontroll, medan Frankrike ansvarar för den militära ledningen av
insatsen. Snabbinsatsstyrkans bemyndigande är tidsbegränsat och gäller enligt FN-beslutet fram till
1 september 2003.
Syftet med den tidsbegränsade insatsen är att i nära samarbete med MONUC bidra till att stabilisera
säkerhetsläget och den humanitära situationen i Bunia, skydda flygplatsen och de internflyktingar
som slagit läger i staden, och om situationen kräver det, bidra till säkerhet för befolkningen,
FN-personal samt det humanitära arbetet som bedrivs i staden.
- Det övergripande målet för EU-insatsen är att förhindra övergrepp på civilbefolkningen, att
förbättra den humanitära situationen samt att ge stöd till FN:s ansträngningar och till fredsprocessen
i DR Kongo, säger utrikesminister Anna Lindh i en kommentar.
- Att världssamfundet ställer upp för att förhindra folkmord, skydda folkrätten och de mänskliga
rättigheterna är viktigt, säger försvarsminister Leni Björklund i en kommentar. Våra soldater ska
iväg på ett riskfyllt uppdrag. Det gäller säkerhet, smittsamma sjukdomar och till detta kommer att
trupperna kommer at utsättas för ständiga psykiska påfrestningar genom att de bl a kommer att möta

tvångsrekryterade barnsoldater. Det är dock en välutbildad styrka vi planerar att sända.
- Begränsningar och risker finns, som nu ställs mot de positiva effekterna som en insats i DR Kongo
innebär. Det gäller att rädda människoliv och främja en fredlig utveckling, säger Leni Björklund.
Den svenska bidraget kommer att bestå av ett specialstyrkeförband om cirka 70 personer inklusive
taktisk ledning.
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Utrikesdepartementet

Påminnelse till redaktionen: Europas relation till islam efter
11 september - seminarium på Re:orientfestivalen
Utrikesdepartementet arrangerar i samarbete med Re:orientfestivalen ett seminarium i Stockholm
den 10 juni med titeln: Europas relation till islam efter 11 september. Syftet med seminariet är att
lyfta fram vikten av dialog # både nationellt och globalt. Det är viktigt att vi lär av varandra.
I EU-länderna bor det ungefär 15 miljoner människor med muslimsk bakgrund. Har deras situation
förändrats sedan den 11 september? Vad kan EU göra för att förbättra situationen?
- Frågorna berör många människor i Sverige, Europa och andra delar av världen. Det finns all
anledning att diskutera dem, säger utrikesminister Anna Lindh.
Mellan den 7-15 juni 2003 firar Re:orientfestivalen tioårsjubileum. Mosebackes terrass kommer att
förvandlas. Sagor, klassisk arabisk musik och global klubbmusik kommer att ljuda från Söders
topp. Belägen under terrassen via trappan som klättrar längs bergväggen ligger Kägelbanan. I ekot
från oud och bhangra hålls paneldebatten som UD anordnar i samarbete med Re:orient-festivalen.
Till Redaktionen:
Seminariet är öppet för pressen och för allmänheten.
Datum: tisdagen den 10 juni 2003
Tid: 14.00 # 16.00
Plats: Kägelbanan, Södra Teatern, Mosebacke torg
Deltagare:
Anna Lindh, urtikesminister

Cem Özdemir (Tyskland), f d parlamentsledamot för de Gröna
Nalin Pekgul (Sverige), s-politiker
Nazmiye Aytekin (Danmark), byrådsmedlem(ungefär kommunfullmäktigeledamot)
Pierre Durrani (Sverige), Sveriges unga muslimer
Salim Hasham (Storbritannien), har bland annat arbetat för FN i Irak 1996
Moderator: Mattias Gardell, religionshistoriker
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Uttalande av Anna Lindh med anledning av massaktionerna
i Zimbabwe
# Jag vill uppmana Zimbabwes regering att tydligt respektera människors rätt att fritt och på fredlig
väg uttrycka sina åsikter, säger utrikesminister Anna Lindh med anledning av de protestaktioner
som nu genomförs i landet.
# Jag ser med stor oro att oppositionella, inklusive parlamentsledamöter, gripits och berövats
friheten. Deras rättssäkerhet måste garanteras.
# I detta kritiska skede är det av stor vikt att Zimbabwes regering söker en dialog med Movement
for Democratic Change (MDC) för att lösa den djupa kris Zimbabwe befinner sig i. Alla parter har
ett ansvar för att vägen framåt blir fredlig, säger utrikesminister Anna Lindh.
---------------Ledaren för oppositionen i Zimbabwe, Morgan Tsvangirai har uppmanat till fredliga massaktioner
den 2#6 juni för att visa sitt missnöje med den sittande regeringen.
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Registrering av partnerskap utomlands
Regeringen har idag beslutat att göra registrering av partnerskap möjlig vid de svenska
ambassaderna i Paris, Madrid och Lissabon.
Registrering kan ske enbart mellan svenska medborgare och får rättslig verkan enligt svensk lag i
Sverige.
-Det är självklart att Sverige ska kunna erbjuda registrering av partnerskap på de ambassader där
värdlandet inte motsätter sig det. Frankrike, Spanien och Portugal har meddelat att de inte har någon
invändning mot Sveriges framställningar om att få registrera partnerskap, säger utrikesminister
Anna Lindh.
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Uttalande av Anna Lindh med anledning av Israels
godkännande av färdplanen
- Den israeliska regeringens beslut att godkänna färdplanen innebär att Israel sagt ja till en

självständig palestinsk stat år 2005. Det är mycket positivt. Det skapar förutsättningar för en
återupptagen fredsprocess, säger utrikesminister Anna Lindh i en kommentar.
- Vad som nu krävs är att båda parter utan reservationer genomför de åtaganden som finns i
färdplanen. Som ett första steg måste israelerna upphöra med bosättningar och dra sig tillbaka till
utgångsläget som gällde före september 2000. Palestinierna måste se till att det blir ett slut på
terroristdåden och fortsätta med det interna reformarbetet, fortsätter utrikesministern.
- Sverige, EU och övriga medlemmar av Kvartetten kommer att aktivt stödja båda parter på den
mödosamma vägen mot fred, säger Anna Lindh.
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Europas relation till islam efter 11 september - seminarium
på Re:orientfestivalen
Utrikesdepartementet arrangerar i samarbete med Re:orientfestivalen ett seminarium i Stockholm
den 10 juni med titeln: Europas relation till islam efter 11 september. Syftet med seminariet är att
lyfta fram vikten av dialog # både nationellt och globalt. Det är viktigt att vi lär av varandra.
I EU-länderna bor det ungefär 15 miljoner människor med muslimsk bakgrund. Har deras situation
förändrats sedan den 11 september? Vad kan EU göra för att förbättra situationen?
- Frågorna berör många människor i Sverige, Europa och andra delar av världen. Det finns all
anledning att diskutera dem, säger utrikesminister Anna Lindh.
Mellan den 7-15 juni 2003 firar Re:orientfestivalen tioårsjubileum. Mosebackes terrass kommer att
förvandlas. Sagor, klassisk arabisk musik och global klubbmusik kommer att ljuda från Söders
topp. Belägen under terrassen via trappan som klättrar längs bergväggen ligger Kägelbanan. I ekot
från oud och bhangra hålls paneldebatten som UD anordnar i samarbete med Re:orient-festivalen.
Till Redaktionen:
Seminariet är öppet för pressen och för allmänheten.
Datum: tisdagen den 10 juni 2003
Tid: 14.00 # 16.00
Plats: Kägelbanan, Södra Teatern, Mosebacke torg
Deltagare:
Anna Lindh, urtikesminister
Cem Özdemir (Tyskland), f d parlamentsledamot för de Gröna
Nalin Pekgul (Sverige), s-politiker
Nazmiye Aytekin (Danmark), byrådsmedlem(ungefär kommunfullmäktigeledamot)

Pierre Durrani (Sverige), Sveriges unga muslimer
Salim Hasham (Storbritannien), har bland annat arbetat för FN i Irak 1996
Moderator: Mattias Gardell, religionshistoriker
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Påminnelse: Rysslands och Frankrikes utrikesministrar till
Stockholm för undertecknande av MNEPR-avtalet
Onsdagen den 21 maj undertecknas det så kallade MNEPR-avtalet i Stockholm av bland andra
utrikesminister Anna Lindh, Rysslands utrikesminister Igor Ivanov och Frankrikes utrikesminister
Dominique de Villepin. Avtalet skapar förutsättningar för internationella stödinsatser i Ryssland på
det kärntekniska området.
MNEPR-avtalet, som står för Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian
Federation, har i huvudsak tre tillämpningsområden: hantering av radioaktivt avfall, säkerhet kring
använt kärnbränsle och reaktorsäkerhet.
Mer information om MNEPR finns på UD:s webbplats (www.ud.se).
Till redaktionen:
En presskonferens med utrikesministrarna äger rum onsdagen 21 maj
kl. 12.15, Bella Venezia, Rosenbad.
Representanter för media som önskar närvara vid ceremonin då avtalet undertecknas samlas i entrén
till Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs torg 1, kl. 10.45. (Anmäl deltagande till
maria.hakansson@foreign.ministry.se)
Medtag presslegitimation!
Du kan även se presskonferensen i direktsändning och i efterhand via Internet på
http://www.regeringen.se
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Öppet hus på UD och Rosenbad
Lördagen den 24 maj kl 11.00 # 16.00 arrangerar Information Rosenbad och UD Öppet hus. Efter
förra årets välbesökta öppna hus i Rosenbad slår nu även UD upp sina portar. Det är första gången
som allmänheten får se sig om i Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs torg.
Dagen bjuder på föreläsningar, utställningar, rundvandring i representationsvåningen i Arvfurstens
palats, guidning av delar av Rosenbad, körsång och mycket annat. Utrikesminister Anna Lindh och
bistånds- och migrationsminister Jan O. Karlsson medverkar under delar av dagen.
Temat för programmet under dagen är Sverige i världen.
För mer information se <a href=http://www.regeringen.se/oppethus/
target=_blank>www.regeringen.se/oppethus</a>
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Nya ambassadörer
Följande fem ambassadörer överlämnar torsdagen den 15 maj sina kreditivbrev till H.M. Konungen:
Madagaskars nyutnämnde ambassadör Denis Andriamandroso
(sidoackrediterad från Berlin) är född 1945. Han har studerat i USA,
Frankrike och Tyskland. Från East Anglias universitet i Storbritannien har han en Ph.D i
management- och utvecklingsfrågor.
Denis Andriamandroso var 2000-2002 verksam i det privata näringslivet som direktör för
Bertelsmann. I juni 2002 tillträdde han befattningen som Madagaskars ambassadör i Tyskland.
Mauretaniens nyutnämnde ambassadör Melainine Ould Moctar Neche (sidoackrediterad från
Berlin) är född 1954. Han inträdde i utrikes-förvaltningen 1973 och har tjänstgjort vid ett antal
utlandsmyndigheter.
Under senare år har han innehaft följande poster:
1988-1993 Chef för avdelningen för Internationella Organisationer
vid Ministeriet för Ekonomiskt Samarbete
1993-2000 Ambassadör i Rom
Mauretaniens ständige ombud vid FAO, WFP och IFAD
2000- Ambassadör i Berlin
Kazakstans nyutnämnde ambassadör Erlan Idrissov (sidoackrediterad från London) är född 1959.
Han har sovjetisk diplomatutbildning och inträdde 1985 i dåvarande sovjetrepubliken Kazakstans
utrikesförvaltning. Under 1992-1995 tjänstgjorde han vid Kazakstans FN-representation.
Under senare år har han innehaft följande poster:
1996-1997 Utrikespolitisk rådgivare till president Nazerbajev
1997-1999 Förste vice utrikesminister
1999-2002 Utrikesminister
2002 Förste vice utrikesminister
2002 Ambassadör i London
Jamaicas nyutnämnda ambassadör Maxine Eleanor Roberts (sidoackrediterad från London) är född
1947. Hon har en Bachelor of Arts-examen från West Indies universitet och inträdde 1971 i
utrikesförvaltningen. Hon har bland annat tjänstgjort vid Jamaicas beskickningar i Washington,
Paris och Bonn samt vid utrikesministeriet i Kingston.
Under senare år har hon innehaft följande poster:
1987 Biträdande chef för vid Jamaicas representation vid FN,
New York
1992 High Commissioner i Ottawa
1996 Non-resident High Commissioner, New Delhi
1998 Statssekreterare för handels-, ekonomiska och
sjöfartsfrågor
2002 High Commissioner i London
Brunei Darussalams nyutnämnda ambassadör Datin Tan Bee Yong (ackrediterad från Bandar Seri
Begawan) är född 1958. Hon har en Bachelor of Science-examen med huvudinriktning statistik och
en Masters-examen i matematik från Londons universitet. Hon inträdde 1984 i utrikesförvaltningen
och har huvudsakligen arbetat vid avdelningen för ekonomiska frågor. Hennes senaste tjänst
1999-2002 var som departementsråd vid avdelningen för internationella organisationer.
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UD gör en informationskampanj om hjälp till
utlandsresenärer
Ett förslag till modernisering och EU-anpassning av nuvarande lag från 1973 om konsulärt
ekonomiskt bistånd har överlämnats till riksdagen av regeringen.
UD inleder i dagarna en informationssatsning riktad till allmänheten om vilka möjligheter UD har
att hjälpa resenärer från Sverige om de skulle hamna i en nödsituation utomlands. I kampanjen
ingår annonsering i rikstäckande dagspress, resetidningar och på internet. Vykort distribueras till
restauranger och caféer runt om i landet. En informationsfolder i fickformat kommer att finnas på
flygplatser, resebyråer och passmyndigheter men även på svenska ambassader och konsulat.
För den stora allmänheten medför det nya lagförslaget i sig inte några större förändringar. Liksom
tidigare är det möjligt få hjälp vid en
EU-ambassad i de länder där Sverige inte finns representerat. För svenskar som är permanent
bosatta utomlands avskaffas möjligheten till stadig-varande ekonomiskt stöd även om det finns ett
hjälpbehov. Det gäller personer som inte har någon anknytning till Sverige sedan länge, som
exempelvis barn till utvandrade svenska medborgare.
Informationsfoldern "Resklar?" kan beställas via e-post:
information-ud@foreign.ministry.se.
Mer om informationssatsningen finns att läsa på www.ud.se.

KONTAKT

Jonas Hafström
Chef för UD:s konsulära och civilrättsliga ärenden
08-405 53 25
Kristina Östergren
Redaktör
08-405 57 80
Nyckelord: 9150 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-05-15
Utrikesdepartementet

Anna Lindh träffar Frankrikes utrikesminister i Paris
På fredag möter utrikesminister Anna Lindh sin franske kollega Dominique de Villepin vid en
arbetslunch i Paris.
De två utrikesministrarna kommer bland annat att diskutera läget i Mellanöstern och EU:s

framtidskonvent.
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Estlands utrikesminister Kristiina Ojuland besöker Sverige
Den estniske utrikesministern Kristiina Ojuland besöker Stockholm måndagen den 12 maj för
överläggningar med utrikesminister Anna Lindh. Samtalen kommer bland annat att handla om
Estlands kommande EU- och Natomedlemskap samt om samarbete mot människohandel.
Under sitt besök träffar utrikesminister Ojuland även ledamöter ur riksdagens EU-nämnd och
utrikesutskott.
Ojuland besökte senast Sverige som nytillträdd utrikesminister i januari 2002.
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Eva Zetterberg ny ambassadör
Regeringen har idag utsett Eva Zetterberg till ambassadör i Utrikesdepartementet. Hon kommer
närmast från Riksdagen där hon varit andre vice talman och ledamot i utrikesutskottet. Hon har
också varit ledamot i Sidas styrelse.
Avsikten är att Eva Zetterberg senare i år kommer att utlandsstationeras.
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Anna Lindh välkomnar överenskommelse om bildande av
palestinsk regering
- Jag välkomnar dagens överenskommelse, som gör det möjligt för en palestinsk regering att bildas
under ledning av Abu Mazen.
Det säger utrikesminister Anna Lindh i en kommentar.
- Det är nu angeläget att fredsprocessen mellan palestinier och israeler återupptas på grundval av
den färdplan, som snarast måste föreläggas parterna av EU och övriga medlemmar av den s k
kvartetten.
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Nya ambassadörer
Följande fyra ambassadörer överlämnar onsdagen den 23 april sina kreditivbrev till H.M.
Konungen:
Venezuelas nyutnämnde ambassadör Horacio Arteaga Acosta är född 1948. Han har studerat
internationella frågor vid Venezuelas Central University och har en Masters-examen från Columbia
University i New York. Han inträdde i utrikesförvaltningen 1971 och har växelvis tjänstgjort
utomlands och vid utrikesministeriet i Caracas.
Under senare år har han innehaft följande poster:
1990-1993 Ambassadör vid FN i Genève
1993-1997 Ambassadör i Lima
1997-2000 Ambassadör i Rabat med sidoackreditering i Dakar, Senegal
2000- Chef för utrikesministeriets enhet för analys och strategisk planering.
Malaysias nyutnämnde ambassadör Jasmi bin Mohd Yusoff är född 1949 och har en Bachelor of
Science-examen från Malaysia. Han inträdde 1973 i utrikesförvaltningen. Han har växelvis
tjänstgjort vid utrikesministeriet i Kuala Lumpur och på Malaysias beskickningar utomlands.
Under senare år har han innehaft följande poster:
1995-1997 Andreman vid Malaysias High Commission i London
1997-2000 Ambassadör i Senegal
2000- Chef för utrikesministeriets FN-byrå
Namibias nyutnämnda ambassadör Panduleni-K. Shingenge är född 1957. Hon har studerat spanska
i Cuba och har även en Masters-examen därifrån i ekonomi. Hon representerade SWAPO
1986-1990 i det forna Östtyskland liksom i Bulgarien, Tjeckoslovakien, Ungern och Polen. Hon
inträdde 1990 i utrikesförvaltningen och tjänstgjorde under åren 1990-1994 vid beskickningarna i
Bryssel, London och Paris.
Under senare år har hon innehaft följande poster:
1994-1997 Chef för utrikesministeriets Afrika- och Mellanösternavdelning
1997-2002 Ministerråd vid Namibias High Commission i Sydafrika
med sidoackrediteringarna Lesotho, MoÂambique och Swaziland.
Ukrainas nyutnämnde ambassadör Leonid Oleksandrovytj Kozhara är född 1963. Han har
akademisk examen i internationell juridik från Kievs statliga universitet. Han har bland annat varit
chef för institutionen för statlig byggnadsverksamhet och rätt vid Kievs högre partiskola, samt
rådgivare i Ukrainas parlament och i presidentadministrationens internationella avdelning.
Under senare år har han innehaft följande poster:
1994-1997 Förste ambassadsekreterare vid Ukrainas ambassad i
Washington
1997- Vice avdelningschef samt vice chef för presidentadministrationens förvaltning för
utrikespolitiska frågor.
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Teater och samtal om Barnkonventionen
Pressinbjudan!
Utrikesminister Anna Lindh, barn- och familjeminister Berit Andnor samt bistånds- och
migrationsminister Jan O Karlsson bjuder in till en eftermiddag om Barnkonventionen. Vi börjar
med en teaterföreställning där nio mimare och tre musiker gestaltar Barnkonventionen. Därefter
följer en diskussion med ungdomar och vuxna.
Tid: Tisdagen den 22 april 2003 kl 13.00-16.30
(Speltid: drygt 2 timmar inkl paus
och vi bjuder på kaffe och smörgås i pausen.)
Plats: Orionteatern
Katarina Bangata 77, Stockholm.
Media är välkomna att delta under hela eftermiddagen! Ta med pressleg eller motsvarande.
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Ny ambassad i Bratislava
Regeringen har i dag beslutat att öppna ambassad i Bratislava, Slovakien,
i början av år 2004.
Slovakien är det enda kandidatland inom Central- och Östeuroparegionen där Sverige ännu saknar
ambassad. Ambassadprojektet kommer att drivas i samarbete med det finska utrikesministeriet.
Slovakien beräknas bli EU-medlem i maj 2004.
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Inbjudan till presskonferens med Anna Lindh
På torsdag presenterar utrikesminister Anna Lindh ett svenskt initiativ i arbetet mot
massförstörelsevapen.
Tid: Torsdagen den 10 april 2003, kl 11.00.
Plats: Pressrummet, Rosenbad.
Presskonferensen kommer även att sändas på regeringens webbplats.
OBS: Pressleg. erfodras!
Välkommen!
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Anna Lindh besöker Prag
Utrikesminister Anna Lindh besöker Prag den 11 april för överläggningar med sin tjeckiska kollega
Cyril Svoboda. Hon kommer även att träffa premiärminister Vladimir #pidla.
Utrikesministrarna håller ett gemensamt möte med pressen klockan 13.45-14.00 i Cernín-palatset.
Huvudsyftet med besöket är att ytterligare fördjupa den bilaterala relationen inför Tjeckiens
kommande EU-medlemskap och främja samverkan i EU-arbetet.
I programmet ingår också en föreläsning vid Karlsuniversitetet i Prag om Sveriges erfarenheter av
EU-medlemskapet samt ett pressmöte i samband med en visning av filmen Lilja 4-ever.
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Anna Lindh oroad över utvecklingen på Kuba
-Jag ser med stor oro på utvecklingen på Kuba. Den senaste tidens massarresteringar av
oliktänkande utgör ännu ett exempel på de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begås på
Kuba, säger utrikesminister Anna Lindh.
-Enligt de rapporter som nyligen nått den svenska regeringen, riskerar de gripna långa
fängelsestraff, vissa till och med på livstid. Rättegångarna som har inletts ska vara öppna för
allmänheten, men hittills har varken svensk ambassadpersonal eller andra EU-länders representanter
fått lov att närvara. Detta är oacceptabelt. Den svenska regeringen fördömer de kubanska
myndigheternas agerande och anser att alla politiska fångar ska släppas omedelbart.
- Frånvaron av respekt för de mänskliga rättigheterna på Kuba kommer även fortsättningsvis att
påverka landets relationer till Sverige och utsikterna till ett ökat samarbete mellan EU och Kuba,
säger Anna Lindh.
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Anna Lindh möter Dominique de Villepin i Göteborg
På måndag träffar utrikesminister Anna Lindh sin franske kollega Dominique de Villepin på Säve
flygplats (den civila delen).
Ett fototillfälle kommer att ges i samband med överläggningarna.
Tid: måndag 7 april 2003 kl 11.30.
Plats: Säve flygplats, Restaurangen, ankomsthallen.
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Serbien och Montenegro medlem av Europarådet
I dag torsdag ansluts statsförbundet Serbien och Montenegro som medlem av Europarådet.
"Jag välkomnar att Serbien och Montenegro blir Europarådets 45:e medlem. Medlemskapet är
mycket viktigt för det nybildade statsförbundets fortsatta integrering i det europeiska samarbetet.
Serbien och Montenegro skakas just nu av efterverkningarna av mordet på premiärminister Zoran
Djindjic. Regeringen har gjort stora ansträngningar för att så snart som möjligt klara upp
omständigheterna kring denna tragiska händelse. Serbien och Montenegro behöver vårt stöd i sin
fortsatta utveckling mot demokrati och en fungerande rättsstat. Medlemsskapet i Europarådet är ett
viktigt steg på vägen i detta arbete", säger utrikesminister Anna Lindh.
----------Dåvarande Förbundsrepubliken Jugoslavien ansökte om medlemskap i Europarådet i november
2000. I mars i år beslutade ministerkommitten att bjuda in Serbien och Montenegro som ny
medlem. För att stödja statsförbundet i att uppfylla sina åligganden som medlem har ett särskilt
program för samarbete och speciella bevakningsprocedurer fastställts av Europarådet vad gäller
respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.
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Svensk satsning i S:t Petersburg
Sverige stärker banden till Sankt Petersburg genom en särskild svensk satsning under stadens
300-årsjubileum, som firas i år. Med denna vill Sverige utveckla de goda kontakter som redan finns
mellan Sverige och
S:t Petersburg och skapa nya kontaktytor och möjligheter. En rad evenemang äger rum inom kultur,
utbildning, forskning, turism, IT, handelsfrämjande och miljösektorn.
Den svenska satsningen koncentreras främst till en "Sverigevecka"
den 25-30 april. Även vid andra tidpunkter under året kommer
svensk-ryska evenemang att genomföras.
Läs mer om evenemangen i skriften <a
href=http://www.ud.se/fragor/geografiska_omraden/europa/ec/pdf/st_petersburg_sve.pdf
target=_blank>"Sverige i S:t Petersburg 2003" </a
som finns tillgänglig på www.ud.se på både svenska och ryska.
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Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Tel Aviv
Regeringen har i dag utsett Robert Rydberg till ny ambassadör i Tel Aviv.
Robert Rydberg kommer närmast från posten som ambassadör i Kinshasa.
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Anna Lindh träffar Rolf Ekéus, OSSE:s högkommissarie
för frågor om nationella minoriteter
- Högkommissarien för frågor om nationella minoriteter spelar en viktig roll för att förebygga
konflikter inom OSSE:s deltagarländer. Han har Sveriges fulla stöd i sitt arbete, säger
utrikesminister Anna Lindh.
Rolf Ekéus träffar i dag Anna Lindh och Jan O. Karlsson, bistånds- och migrationsminister samt
ledamöter i Riksdagen.
OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) har haft en högkommissarie för frågor
om nationella minoriteter sedan 1993. Ambassadör Rolf Ekéus tillträdde i juli 2001 och efterträdde
Max van der Stoel. Sverige har gett aktivt stöd till högkommissariens arbete. I december 2002
beslöt Sverige lämna ett bidrag om 1,2 miljoner SEK till arbetet i Lettland.
Rolf Ekéus nås genom Anna Jardfelt, personlig rådgivare, telefonummer 0031 # 6 # 53178712.
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Regeringens FN-skrivelse överlämnas till riksdagen
Regeringen överlämnar i dag skrivelsen "<a
href=http://www.ud.se/propositionermm/skrivelser/pdf/skr_2002-03_83.pdf target=_blank>Sverige
i Förenta Nationerna</a>" till riksdagen. I denna redogörs för FN:s verksamhet och Sveriges
FN-politik under åren 2000 till 2002 och omfattar en mängd av FN:s verksamhetsområden där
regeringen varit aktiv.
I inledningsavsnittet sammanfattas regeringens syn på FN och Sveriges medlemskap i
organisationen. Här redogörs också för hur regeringen vill agera för att stärka FN, den globala
säkerheten och samarbetet nationerna emellan. FN har en unik roll i arbetet då det gäller fred,
utveckling och säkerhet i världen och det är mot den bakgrunden som Sverige givit FN sitt starka
stöd.
Därefter följer en redovisning av Sveriges agerande i flera av FN:s viktigaste frågor: fred och
säkerhet, konfliktförebyggande, nedrustning, humanitära, ekonomiska och sociala frågor, miljö,
mänskliga rättigheter och kampen mot terrorism. Vidare behandlas det pågående reformarbetet
liksom FN:s finanser.
I avslutningsavsnittet redovisas ett antal frågor som regeringen anser vara av särskild betydelse i
FN:s fortsatta arbete med att värna om internationell fred, säkerhet och utveckling. Uppföljningen
av Millenniedeklarationen är ett nav i det fortsatta svenska FN-engagemanget, liksom MR-frågorna.
Regeringen kommer också att fortsätta att driva frågor om bland annat sanktioner, förstärkta och
effektivare fredsbevarande operationer, konfliktförebyggande och humanitära frågor samt
nedrustning. Särskild vikt kommer även att läggas på förstärkt samarbete med EU och
Världsbanken. Reformeringen av FN är en annan prioriterad framtids- fråga.
------------------Förra gången UD sammanställde en FN-skrivelse var år 2000. I denna redovisades åren 1998-1999.
<a href=http://www.ud.se/propositionermm/skrivelser/index.htm target=_blank>Regeringens
skrivelser</a>
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Två irakiska diplomater har ombetts lämna Sverige
Utrikesdepartemnetet bekräftar att två irakiska diplomater har ombetts lämna landet efter att ha
bedrivit verksamhet som är oförenlig med deras diplomatiska ställning. Anledningen är att de har
ägnat sig åt flyktingspionage, enligt en utredning som den svenska polisen bedrivit sedan lång tid.
Också för ett år sedan ombads två andra irakiska diplomater att lämna Sverige av samma skäl.
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Anna Lindh och Jan O Karlsson besöker västra Balkan
Den 10-12 mars besöker utrikesminister Anna Lindh och bistånds- och migrationsminister Jan O
Karlsson västra Balkan. Under två dagar besöker Anna Lindh Kroatien och Makedonien samtidigt
som Jan O Karlsson reser till Bosnien-Hercegovina och Kosovo. Den 12 mars avslutas resan med
ett gemensamt besök i Serbien och Montenegro.
Ett centralt tema för det gemensamma ministerbesöket är Balkan i ljuset av EU:s förestående
utvidgning och hur Sverige kan bidra till att även länderna på västra Balkan ges förutsättningar att
närma sig EU. För att detta skall bli möjligt krävs ett gediget politiskt och ekonomiskt reformarbete
i länderna.
Andra viktiga frågor under besöket blir migrationsfrågor, regionalt samarbete, ekonomisk
utveckling, mänskliga rättigheter, förbättrade förhållanden för minoriteter, regionalt
flyktingåtervändande, ett förbättrat samarbete med krigsförbrytartribunalen i Haag samt bilaterala
frågor såsom handel och bistånd. Genomgående gäller också hur Sverige på bästa sätt kan bidra till
ovanstående.
En betydande andel av de asylsökande i Sverige kommer från västra Balkan, i synnerhet
Bosnien-Hercegovina och Kosovo. En viktig angelägenhet för ministrarnas besök kommer därför
att bli att med berörda regeringar i regionen diskutera asyl- och återvändandefrågor.
Under besöket kommer Anna Lindh och Jan O Karlsson bland annat att möta stats- och
regeringschefer, utrikesministrar, fackministrar och företrädare för politiska partier i respektive
land. Dessutom genomförs flera besök hos frivilligorganisationer, däribland svenska Kvinna till
kvinna, och organisationer som arbetar med stärkande av rättssamhället.
***
Följande pressträffar är planerade.
Med Anna Lindh: Zagreb 10 mars kl 13.00, Belgrad den 12 mars kl 13.20.
Med Jan O Karlsson: Sarajevo 10 mars kl 17.30, Pristina 11 mars kl 10.45, Belgrad 12 mars kl
13.20.
Närmare upplysning om pressträffarna ges av respektive pressekreterare.
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Ny KUSP-ambassadör
Regeringen har i dag utsett ministern vid Sveriges EU-representation i Bryssel, Björn Lyrvall, till
Sveriges representant i EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP).
Björn Lyrvall får ställning som ambassadör.
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De nordiska utrikesministrarna möts i Torshälla
Årets första nordiska utrikesministermöte hålls onsdagen den 5 mars under ledning av
utrikesminister Anna Lindh. Mötet äger rum i Torshälla på Brandt Contemporary Glass,

Klockberget. I mötet deltar utrikesminister Per Stig Møller, Danmark, utrikesminister Erkki
Tuomioja, Finland, statssekreterare Gunnar Snorri Gunnarsson, Island samt utrikesminister Jan
Petersen, Norge.
Utrikesministrarna håller en gemensam pressträff i möteslokalen klockan 14.45 -15.00. Medtag
presslegitimation.
Välkomna!
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Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg

PÅMINNELSE! Inbjudan till presskonferens den 4 mars:
Handläggningen av Wallenberg-ärendet utredd
För första gången sedan Raoul Wallenbergs försvinnande i januari 1945 har den svenska
utrikesledningens handläggning av Wallenberg-ärendet kartlagts och analyserats på ett systematiskt
sätt av en från UD oberoende kommission. Kommissionens ordförande är landshövding Ingemar
Eliasson. Dess rapport "Ett diplomatiskt misslyckande" (SOU 2003:18) överlämnas till
utrikesminister Anna Lindh tisdagen den 4 mars.
Med anledning av överlämnandet inbjuds till en presskonferens med Ingemar Eliasson i Bella
Venezia, Rosenbad, tisdagen den 4 mars kl 13.30.
Du kan även se presskonferensen i direktsändning och i efterhand via Internet på
http://www.regeringen.se
Rapporten publiceras samma dag på UD:s webbplats:
http://utrikes.regeringen.se/propositionermm/sou/index.htm
Medtag presslegitimation.
(eng, fr, ry)
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Sverige förbereder deltagande i fredsfrämjande
Regeringen beslutade den 13 februari 2003 att lämna en proposition till riksdagen för att förbereda
ett svenskt deltagande i den planerade EU-ledda fredsfrämjande styrkan i Makedonien. I
propositionen redogör regeringen för utvecklingen i Makedonien (före detta jugoslaviska
republiken Makedonien), förutsättningarna för stationering av en internationell styrka ledd av
Europeiska unionen (EU), hittillsvarande svenska insatser i landet samt förberedelserna för ett
svenskt deltagande i den planerade
EU-styrkan.
Regeringen föreslår i propositionen att riksdagen medger att regeringen ställer en väpnad styrka om
högst tjugo personer till förfogande under tolv månader för en EU-ledd militär fredsfrämjande
operation. Insatsen sker efter inbjudan av Makedoniens regering och i enlighet med FN:s
säkerhetsråds resolution 1371, som uttrycker stöd för en internationell säkerhetsrelaterad närvaro i
landet. Makedonien-insatsen blir EU:s första militära krishanteringsoperation och genomförs med
stöd av Nato och i nära samverkan med övriga internationella aktörer i landet.
Efter det att ett slutligt beslut om insatsen fattats av EU:s utrikesministrar avser regeringen att,
förutsatt att riksdagen så medger, fatta beslut om det svenska truppbidragets storlek och
sammansättning. Enligt den tidtabell för planering som EU-länderna enats om skulle insatsen kunna
inledas redan under mars månad i år.

KONTAKT

Kristina Östergren
redaktör (UD)
08-405 57 80
Dan Svanell
pressekreterare (UD)
08-405 56 81
0705-60 17 93
Staffan Hemrå
departementssekreterare
(UD)
08-405 21 21
Paula Burrau
pressekreterare (Fö)
08-405 25 15
0705-90 87 38

Nyckelord: 8357 Anna Lindh

PRESSMEDDELANDE

2003-02-11
Utrikesdepartementet

Utrikesminister Anna Lindh inviger Polen.nu
År 2003 har av den polska regeringen utropats till Det svenska året i polsk utrikespolitik. Fredagen
den 14 februari besöker Polens utrikesminister Wlodzimierz Cimoszewicz Sverige för att
tillsammans med utrikesminister Anna Lindh inviga satsningen som har namnet Polen.nu #
www.polen.nu.
Syftet med den polska främjarsatsningen i Sverige under 2003 är att tillföra nya impulser och finna
nya former och vägar för samarbetet, befästa det konkreta samarbetet mellan regioner och
kommuner samt öka utbytet inom näringsliv och turism. Polen.nu är även en uppföljning av den
svenska regeringens satsning Polen i fokus 1999.
Media är välkomna att närvara vid invigningen som äger rum i riksdagen den 14 februari kl.
11.00#13.00. I invigningen deltar utöver de båda utrikesministrarna även riksdagens förste vice
talman Per Westerberg, biträdande finansminister Gunnar Lund, utrikesutskottets ordförande Urban
Ahlin, professor Rutger Lindahl samt polska kolleger. Temat för diskussionen är Hur uppnår man
resultat i EU?
En kort pressträff med utrikesministrarna Lindh och Cimoszewicz äger rum kl. 12.10 i
Bostadsutskottets sessionssal, Sveriges riksdag.
Ingång till riksdagen från Riksplan. Medtag presslegitimation!
Det finns också möjlighet för media att närvara vid de seminarier som arrangeras i riksdagen under
eftermiddagen (kl. 14.00#16.00):
* Näringslivsseminarium # Polen som framtidsmarknad
* Regional utveckling i framtidens Europa
* Kultur och utbildningssamarbete efter EU-utvidgningen
Anmälan till invigningen och till seminarierna skickas per e-post senast den 13 februari till
maria.hakansson@foreign.ministry.se.
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Ny ambassadör i Maputo
Regeringen har idag utsett Maj-Inger Klingvall till ny ambassadör i Maputo, Moçambique.
Maj-Inger Klingvall har bland annat varit socialförsäkringsminister under åren 1996-1999 och
bistånds- och migrationsminister under åren
1999-2001.
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Anna Lindh besöker Turkiet
Utrikesminister Anna Lindh besöker Turkiet den 3-5 februari 2003.
Besöket inleds i Ankara där Anna Lindh har överläggningar med sin turkiske kollega Yasar Yakis.
Utrikesministern träffar bland andra också premiärminister Abdullah Gül och partiledaren för
AK-partiet (Rättvise- och utvecklingspartiet) Tayyip Erdogan.
Under besöket kommer diskussionerna bland annat att kretsa kring Turkiets EU-process, inklusive
reformer för stärkande av de mänskliga rättigheterna, Cypern och Irak. Anna Lindh besöker också
representanter för turkiska människorättsorganisationer .
Utrikesministern kommer att besöka Diyarbakir i sydöstra Turkiet och där träffa guvernören samt
borgmästaren. Lokala besök hos människorättsorganisationer kommer också att göras.
Besöket avslutas i Istanbul där Anna Lindh besöker Ericsson Mobility World och deltar i ett
seminarium om "Kvinnor i Turkiet och Sverige" samt i pressvisningen av Ulla Lembergs
fotoutställning "Världens kvinnor".
(eng, fr)
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Utrikesminister Anna Lindh till Bukarest
Utrikesminister Anna Lindh besöker Bukarest för överläggningar med sin rumänske kollega Mircea
Dan Geoana onsdagen den 22 januari. Hon kommer även att träffa president Ion Iliescu.
Utrikesministrarna håller ett gemensamt möte med pressen kl.12.00 i utrikesministeriet, Aleea
Alexandru nr. 31.
Kontaktperson i Bukarest:
David Lunderquist
Sveriges ambassad, Bukarest
+40-21-230 2184
(eng, fr)
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Utrikesminister Anna Lindh besöker Oslo
Utrikesminister Anna Lindh besöker Oslo för överläggningar med sin norske kollega Jan Petersen
onsdagen den 15 januari. Hon kommer även att ha ett möte med Stortingets utrikeskommitté.

Utrikesministrarna håller ett gemensamt möte med pressen kl 14.30 i Onstad-sentret, Hövik.
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Mänskliga rättigheter i världens länder 2002
Utrikesdepartementet publicerar idag rapporter om situationen för mänskliga rättigheter i världens
länder under 2002. Rapporterna finns tillgängliga på regeringens webbplats om mänskliga
rättigheter: www.manskligarattigheter.gov.se
- Även om många länder gjort framsteg i arbetet för mänskliga rättigheter finns det stora problem
kvar, inte minst i Mellanöstern. I dagens oroliga värld riskerar mänskliga rättigheter att komma på
undantag, både i debatten och i länderna. Därför vill vi öka debatten med mer öppen information,
säger utrikesminister Anna Lindh.
UD sammanställer sedan några år tillbaka årliga rapporter om de mänskliga rättigheterna i världens
länder. Rapporterna utgör ett viktigt arbetsinstrument och en av flera källor till information om de
mänskliga rättigheterna för UD och andra myndigheter. I år görs dessa rapporter för första gången
tillgängliga för alla genom att de läggs ut på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.
# Genom att publicera landrapporterna tar vi ett viktigt steg mot ett ökat informationsutbyte om
situationen för de mänskliga rättigheterna i världen. Min förhoppning är att det ska bidra till att öka
kunskapen, stimulera den offentliga debatten samt visa på vägar till förbättring av de mänskliga
rättigheterna, säger Anna Lindh.
___________________________
Mänskliga rättigheter är en central angelägenhet i svensk utrikespolitik. Skyddet för individens
rättigheter har ett självklart egenvärde. Men värnandet av de mänskliga rättigheterna tjänar också
som en katalysator för
andra positiva skeenden.
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter öppnade i maj 2002. Den är ett viktigt hjälpmedel
i regeringens strävanden att sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna och att informera om de

svenska åtagandena på området.
(eng, fr)
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