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Uttalande
13 december 2012
Gunilla Carlsson, Biståndsminister

Med anledning av Birgitta Almebys bortgång
Jag har nåtts av beskedet att Birgitta Almeby, som sköts i Pakistan den 3 december, har avlidit.
Birgitta arbetade i Pakistan i nästan 40 år. Volontärer världen över, som i likhet med Birgitta verkar för en bättre värld är ovärderliga.
Denna fruktansvärda och tragiska händelse har påverkat mig starkt och idag går mina tankar i första hand till Birgittas familj.
Gunilla Carlsson, biståndsminister

Uttalande
25 oktober 2012
Gunilla Carlsson, Biståndsminister

Ugandas Riksrevision upptäcker förskingring av medel från bl.a. Danmark, Norge
och Sverige
Ugandas riksrevision offentliggjorde fredag den 19 oktober 2012 en rapport med stark kritik av den ugandiska regeringens administration av
bistånd från Danmark, Norge, Irland och Sverige. Rapporten indikerar omfattande oegentligheter samt bedrägeri kring hälften av stödet på 22,9
miljoner euro (ca 200 milj svenska kronor). Stödet har gått till den ugandiska regeringens plan för fredsbyggande och utveckling i det fattiga norra
Uganda.
Biståndsministrarna från Danmark, Norge och Sverige tar mycket allvarligt på uppgifterna om ekonomiska oegentligheter. Det är dock positivt att
det är Ugandas egen riksrevsision som har avslöjat oegentligheterna.
I ett gemensamt uttalande säger biståndsministrarna:
"Vi vill nu ha full klarhet i omfattningen av oegentligeheterna. Om uppgifterna är riktiga måste de få rättsliga konsekvenser. Vi kommer att föra
grundliga diskussioner med myndigheterna i Uganda. Därför träffar vi riksrevisorn den 25 oktober och premiärminister Mbabazi den 29 oktober.
När vi vet mer om hur allt har gått till kommer vi att besluta om hur vi agerar."
Revisionsrapporten berör ekonomiskt stöd till den ugandiska regeringens plan för stabilisering och återuppbyggnad i norra Uganda och Karamoja
genom det så kallade Peace, Recovery and Development Plan for Northern Uganda, PRDP. Insatserna rör bl.a. hälsokliniker, skolor, vägar, vatten
och rättsvårdande institutioner.
Danmark och Sverige har i många år stöttat uppbyggnaden av riksrevisionen, som framstår som stark. Fallet visar tydligt att uppbyggnaden av
transparenta system tar tid men att det är vägen framåt för att förhindra bedrägerier.

Uttalande
Utrikesdepartementet 24 oktober 2012
Gunilla Carlsson, Biståndsminister

Angående kritiken mot IDEA
Den mellanstatliga organisationen IDEA är en viktig aktör för svenskt demokratibistånd och har rönt stort internationellt erkännande för sin
verksamhet, bland annat gällande stöd till val- och konstitutionsprocesser.
Därför är det viktigt att Sverige, som värdland och en av de största givarna tar sitt ansvar och ytterligare tydliggör hur vi säkrar att biståndsmedel
hanteras varsamt.
Sverige har tidigare vidtagit en rad åtgärder och begärt ingående redogörelser av IDEA om den kritik som riktats mot institutet i media. För att
säkerställa att det finns god intern kontroll har Sverige krävt att en systemrevision genomförs.
Vid IDEA:s styrkommittémöte i måndags krävde Sverige bland annat att genomförandet av åtgärdsdplanen för förbättrad styrning och kontroll
som beslutades av medlemsstaterna i maj i år snarast redovisas för medlemsstaterna. Dessutom påtalade Sverige att det kan finnas anledning att se
över regelverket för effektiv medelsanvändning, inklusive upphandling av konsulter samt att den internrevisor som stämman beslutade om i maj
anställs och kommer på plats.
Sverige avvaktar tills vidare med utbetalning om basbudgetstöd 2012.
Gunilla Carlsson
Biståndsminister

Kontakt
Sebastian Tham
Pressekreterare hos biståndsministern
072-212 74 72
e-post till Sebastian Tham
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Uttalande
Utrikesdepartementet 27 september 2011
Gunilla Carlsson, Biståndsminister
Andreas Carlgren, Miljöminister

Gunilla Carlsson om Wangari Maathais bortgång
- Det är med sorg som jag nåtts av beskedet att mottagaren av Nobels fredspris Wangari Maathai gått bort.
Wangari Maathai var en pionjär i arbetet för jämställdhet, demokrati, klimat och miljö, i Afrika och i världen, säger
biståndsminister Gunilla Carlsson med anledning av Wangari Maathais bortgång.
- Wangari Maathai var en en stark miljökämpe. Att hon har gått bort är en förlust för Kenya, Afrika och världen. Hennes djupa engagemang för
jämställdhet och miljö gjorde ett starkt intryck på mig de gånger vi möttes. Hennes gräsrotsarbete har varit en inspiration för många, säger
miljöminister Andreas Carlgren.
Prof. Wangari Maathai mottog 2004 Nobels fredspris för sina insatser för kvinnans rättigheter, demokrati, klimat och miljö. Juryns motivering löd:
Fred på jorden är beroende av att vi lyckas säkra livsmiljön. Maathai står längst fram i kampen för miljön, demokrati och kvinnors rättigheter. Prof.
Maathai var miljöminister i Kenya 2003-2005 och den första kvinnan i Östafrika att avlägga doktorsexamen. Hon spelade en viktig roll som en
demokratins förkämpe i Kenya. Prof. Maathai har även mottagit det alternativa fredspriset, Right Livelihood, för sitt klimat- och
jämställdhetsarbete.

Uttalande
Utrikesdepartementet 15 april 2011
Gunilla Carlsson, Biståndsminister

Biståndsministern oroad över våldet i Uganda
Biståndsminister Gunilla Carlsson är mycket oroad av uppgifterna som nu kommer från Uganda om våld mot
demonstranter i landet, senast på torsdagen.

- Jag ser med djup oro på uppgifterna om våld från polis och militär mot demonstranter i Uganda samt gripandet av oppositionella under den
senaste veckan, säger Gunilla Carlsson i ett uttalande på fredagen.
- Ugandas regering måste respektera yttrandefriheten och mötesfriheten, understryker biståndsministern.

Kontakt
Anders Jörle
Presschef UD
08-405 57 27
070-888 36 24
e-post till Anders Jörle
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Uttalande
Utrikesdepartementet 4 november 2010
Gunilla Carlsson, Biståndsminister

Gunilla Carlssons kommentar till IFAD presidentens boendekostnader
Sverige är en av de största bidragsgivarna till jordbruksorganisationen IFAD, vars uppgift är att stödja
utvecklingen av jordbruk i fattiga länder. Inom ramen för vårt arbete i IFAD har Sverige redan sedan i februari i år
begärt klargöranden rörande vad vi uppfattar som alltför stora förmåner som tillfaller organisationens chef,
Kanayo Nwanze.

Kostnaderna för presidentens bostad har ökat kraftigt jämfört med tidigare presidentens residens. Årskostnaden för presidentens bostad och dess
kringkostnader tycks vara på ca 400 000 euro vilket vi ifrågasatt.
Sverige har sedan i februari i år i organisationens styrelsearbete varit den enda pådrivande kraften för att få en bild av förmånernas omfattning
liksom av principerna för dess utformning. Vi har bland annat direkt till Nwanze understrukit vikten av att utreda förmånernas omfattning och
utforma dem på en rimlig nivå. Detta har utlovats, även om vi har varit bekymrade för den långsamma takten i denna process.
De kostnadsbesparingar som nu utlovas och att sökandet efter ett billigare residens inletts, är välkomna steg från organisationens sida. Sverige
kommer att följa upp att dessa åtgärder genomförs. Full transparens gentemot styrelsen och omvärlden är också nödvändig. Därför begär Sverige
nu en skyndsam hantering av frågan för att säkerställa förutsättningarna för fortsatt stöd genom IFAD.

Kontakt
Peter Larsson
08-405 10 00

Uttalande
Utrikesdepartementet 7 oktober 2010
Gunilla Carlsson, Biståndsminister

Gunilla Carlsson om frigivandet av Birtukan Midekssa
Den etiopiska oppositionspolitikern Birtukan Midekssa har frigivits.
- Jag välkomnar nyheten om att den fängslade etiopiska oppositionspolitikern Birtukan Midekssa benådats och
frigivits, säger Gunilla Carlsson.
Birtukan Midekssa fängslades tillsammans med andra oppositionspolitiker efter parlamentsvalet 2005. Sommaren 2007 benådades hon och
frigavs. Den 29 december 2008 fängslades hon återigen efter att hennes benådning upphävts.

Kontakt
Peter Larsson
08-405 10 00

