
Artikel från Utrikesdepartementet

Världsdagen för internationell
rättvisa
Publicerad 17 juli 2019

Idag onsdag den 17 juli infaller världsdagen för
internationell rättvisa och internationellt straffrättsligt
ansvarsutkrävande (Day of International Criminal
Justice).
Dagen markerar 1998 års antagande av Romstadgan som inrättade den
Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC). Det
finns flera anledningar att både uppmärksamma och fira ICC idag. Förutom
det viktiga arbetet med ansvarsutkrävande och förebyggande av allvarliga
brott, har domstolen gjort betydande insatser för brottsoffer genom att ge
dem en röst i domstolens processer och möjlighet till gottgörelse. Arbetet
mot sexuellt och könsbaserat våld har varit framträdande i domstolens
verksamhet, både genom att uttryckligen inkludera dessa brott i Romstadgan,
och genom att integrera genderfrågor i all utredning av brott.

Idag står domstolen under attack från flera håll, och det är viktigare än
någonsin att ICC och dess åklagare ges stöd. Detta gör Sverige aktivt genom
EU och FN. Sverige bidrar även till ICC:s brottsofferfond. Genom att de
senaste tre åren bidragit med 30 miljoner kronor, är Sverige den enskilt
största givaren till fonden.

Regeringen avser fortsätta verka för ansvarsutkrävande på nationell, regional
och internationell nivå där övergrepp skett. Ansvarsutkrävande i enlighet
med rättsstatens principer är centralt för att nå demokratisk utveckling och
inte minst för att möjliggöra för individer att kunna åberopa och åtnjuta sina
mänskliga rättigheter.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Iran och migration på
utrikesministermöte
Publicerad 16 juli 2019 Uppdaterad 16 juli 2019

EU-ländernas utrikesministrar diskuterade situationen i
Iran och de ökade spänningarna mellan Iran och USA
på mötet i EU:S utrikesråd. Migration, Irak och
Centralafrikanska republiken stod också på
dagordningen när utrikesminister Margot Wallström
träffade sina kollegor i Bryssel den 15 juli.

Iran

- Det fanns stor samsyn kring vikten av att uppmana Iran att inte bryta
kärnavtalet JCPOA, det skulle skada deras sak. Samtidigt är vi kritiska mot
USA som har dragit sig ur avtalet. JCPOA gäller dock fortfarande och vi är
rädda om det här avtalet eftersom det har förhindrat Iran från att skaffa sig
kärnvapen. Vi menar att avtalet fortsatt är väldigt viktigt, särskilt i det
besvärliga och spända läge som råder. Vi måste använda alla diplomatiska
verktyg i vår verktygslåda nu för att försöka förhindra ytterligare eskalering
av konflikten, sade utrikesminister Margot Wallström efter mötet.

Utrikesministrarna inledde mötet med att ta upp situationen i Iran och de
ökade spänningarna mellan Iran och USA. De diskuterade även hur EU ska
kunna arbeta för att förhindra att Iran lämnar den kärntekniska
överenskommelsen JCPOA.

Irak och Centralafrikanska republiken

Utrikesministrarna diskuterade också EU:s engagemang i Irak samt
situationen i Centralafrikanska republiken efter fredsavtalet i februari. 
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I slutsatser om Irak upprepar EU sitt fasta stöd för Irak och framhåller
betydelsen av Iraks ansvar för landets interna politiska och ekonomiska
reformprocesser. Slutsatserna understryker EU:s fortsatta engagemang för at
bevara det irakiska samhällets multietniska och multireligiösa karaktär.

Externa aspekter på migration

Avslutningsvis behandlade utrikesministrarna migration. De noterade att det
behövs mer resurser, framför allt för EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i
Afrika.



Artikel från Utrikesdepartementet

Iran, Irak och Centralafrikanska
republiken på utrikesministermöte
Publicerad 09 juli 2019

Utrikesministrarna kommer att diskutera situationen i
Iran och de ökade spänningarna mellan landet och USA
på mötet i utrikesrådet den 15 juli. Irak och
Centralafrikanska republiken står också på agendan när
utrikesminister Margot Wallström träffar sina kollegor i
Bryssel.

Aktuella frågor

EU:s höga representant Federica Mogherini inleder mötet med att
kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas Mogherini
kommentera Ukraina, Sudan och situationen i Venezuela.

Iran

Utrikesministrarna inleder mötet med att ta upp situationen i Iran och de
ökade spänningarna mellan Iran och USA samt hur EU ska kunna arbeta för
att förhindra att Iran lämnar den kärntekniska överenskommelsen JCPOA.

De ökade spänningarna mellan Iran och USA är oroande anser regeringen
som vill att EU fortsatt ska arbeta för att förhindra att Iran lämnar den
kärntekniska överenskommelsen JCPOA. Överenskommelsen är viktig för
att värna stabiliteten i regionen och för internationell fred och säkerhet.

Regeringen anser också att situationen för mänskliga rättigheter är fortsatt
oroande i landet och att EU måste fortsätta markera mot Iran och verka för
förändring. Konkret handlar det om dödsstraff, begränsningar av yttrande-
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och pressfrihet, diskriminering av kvinnor och bristande respekt för
minoriteter.

Irak

Utrikesministrarna kommer också diskutera EU:s engagemang i Irak.
Sannolikt kommer de att anta slutsatser.

Regeringen vill att EU stärker engagemanget i Irak eftersom EU har en viktig
roll att fylla som partner till Irak i arbetet för hållbar fred och demokrati. Att
utkräva ansvar för brott som begåtts under konflikter är till exempel en
nyckelfråga för fred och försoning. Regeringen arbetar också för att EU
engagerar sig för att öka kvinnors inflytande.

Centralafrikanska republiken

Situationen i Centralafrikanska republiken efter fredsavtalet i februari står
också på utrikesministrarnas agenda.

Regeringen välkomnar regeringsombildningen i landet och vill att EU,
tillsammans med FN och Afrikanska unionen, sätter press på parterna att
upprätthålla avtalet, avstår från våld och arbetar för demokratiska val
2020/2021.

Möte med Moldaviens utrikesminister

Avslutningsvis har utrikesministrarna en informell lunch med Moldaviens
utrikesminister Nicu Popescu.

Regeringen ser positivt på den moldaviska regeringens ambition att fortsätta
reformarbetet i linje med agendan i associationsavtalet. Det är viktigt att EU
stöttar Moldavien, men även att det är tydligt för den moldaviska
befolkningen att EU förväntar sig synliga resultat som kommer befolkningen
till godo.

Utrikesminister Margot Wallström representerar Sverige på mötet i Bryssel.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Samarbetsmöjligheter
diskuterades på konferens om
västra Balkan
Publicerad 28 juni 2019

En ministerkonferens om västra Balkan arrangerades
på Europahuset i Stockholm den 24 juni av UD EU, EU-
kommissionen och Business Sweden. Möjligheter att
intensifiera regionalt samarbete diskuterades liksom
ländernas EU-integration och möjligheter för svenska
företag att investera i regionen.
Utrikesminister Margot Wallström inledde konferensen och framhöll bland
annat Sveriges bilaterala relationer med länderna i västra Balkanregionen
och de starka banden mellan våra samhällen. Gemensamma utmaningar
uppmärksammandes samt möjligheter att samarbeta kring dessa.

Att bidra till att skapa framtidshopp, inte minst för unga, är ett viktigt
gemensamt intresse.

Utrikes- och statssekreterare från länderna i regionen gav sin bild bland
annat av hur samarbetet kan ökas för att fortsätta driva utvecklingen i
regionen framåt samt även ländernas EU-integration.

Ann Linde, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska
frågor, öppnade därefter en företagsmodul i samtal med Business Sweden.
Svenska företag gavs möjlighet till direkt dialog med tillresta ministrar med
innovations- och ekonomiportföljer, för att diskutera eventuella
investeringsmöjligheter och samarbete i regionen. Sektorer som infrastruktur
och energi är särskilt intressanta i detta sammanhang.
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I samband med en avslutande lunch fick ministrarna också tillfälle till
bilateral dialog med utrikesministern.



Artikel från Utrikesdepartementet

UD publicerar 18 nya
landrapporter om mänskliga
rättigheter, demokrati och
rättsstatens principer
Publicerad 18 juni 2019

Regeringen publicerar återkommande landrapporter om
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens
principer för de länder där Sverige har permanent
närvaro. Den 18 juni lanserade Margot Wallström 18
uppdaterade rapporter om situationen i Asien och
Oceanien.
Detta sker vid rundabordssamtal med inbjudna representanter från
myndigheter, akademin och civilsamhället med särskilt fokus på demokrati.
Rapporterna är ett viktigt verktyg för att främja demokrati och rättsstatens
principer globalt. Rapporterna ska bidra till öppenhet och transparens i
grundläggande frågor om utrikes- och säkerhetspolitik.        

– En fungerande demokrati är en förutsättning för respekten för de
mänskliga rättigheterna liksom rättsstatens principer. Jag ser fram emot att
diskutera förutsättningarna för en demokratisk utveckling i Asienregionen
tillsammans med de inbjudna aktörerna. Våra rapporter är viktiga redskap i
en tid när demokratin i världen är på tillbakagång. Idag lever fler människor i
länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg.
Även i Asien kan vi se sådana tendenser, säger utrikesminister Margot
Wallström.

De nya rapporterna avser följande länder: Afghanistan, Australien,
Bangladesh, Filippinerna, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Kambodja,
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Kina, Malaysia, Myanmar, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sydkorea,
Thailand, Vietnam.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s globala strategi och
arbetsmetoder på EU:s utrikesråd
Publicerad 18 juni 2019

Effektivare utrikes- och säkerhetspolitik och
fredsprocessen i Mellanöstern var två av frågorna på
dagordningen när utrikesminister Margot Wallström
träffade sina utrikesministerkollegor 17 juni.
Tillsammans med försvarsministrarna gjorde
utrikesministrarna också en genomlysning av EU:s
globala strategi.

Effektiv utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikesministrarna diskuterade arbetsmetoderna för hur den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken ska utformas framöver.

- Det finns en samsyn om att vi behöver hitta en roll där vi kan vara enade
och kraftfulla inom EU. Vi måste också ta in nya frågor som kvinnors
säkerhet, cyberfrågor och hur vi ska ta ansvar för vår egen säkerhet. På
mötena behöver vi mer tid för att prata om aktuella frågor, sade
utrikesminister Margot Wallström efter mötet.

EU:s globala strategi

Försvars- och utrikesministrarna behandlade tillsammans den genomlysning
av EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik som EU:s höga
representant, det vill säga chefen för EU:s utrikestjänst, tagit fram.

- Sverige välkomnar de framsteg som gjorts för att stärka det gemensamma
försvarssamarbetet inom EU. Framöver bör fokus ligga på att genomföra det
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vi redan kommit överens om och uppnå konkreta resultat, sade
försvarsminister Peter Hultqvist efter mötet.

Situationen i Sudan och informellt möte med
Jordaniens utrikesminister

Utrikesministrarna diskuterade även den oroande situationen i Sudan.

De avslutade mötet med en informell lunchdiskussion om fredsprocessen i
Mellanöstern med Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi.

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist
företrädde Sverige på mötet i Luxemburg.

 



Artikel från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Sudan, EU:s globala strategi och
Mellanöstern på
utrikesministermöte
Publicerad 13 juni 2019 Uppdaterad 13 juni 2019

Effektivare utrikes- och säkerhetspolitik och situationen i
Sudan är två av frågorna på dagordningen när
utrikesminister Margot Wallström träffar sina europeiska
kollegor 17 juni. Utrikesministrarna kommer även att
göra en genomlysning av EU:s globala strategi
tillsammans med försvarsministrarna.

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Federica Mogherini mötet med
att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas Federica
Mogherini kommentera situationen i Venezuela och utnämningen av den
särskilde rådgivaren för landet, Enrique Iglesias. Hon kommer även att ta
upp Afrikas Horn och mötet med Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi.

Effektiv utrikes och säkerhetspolitik

Utrikesministrarna ska sedan diskutera arbetsmetoderna för hur den
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken utformas.

EU är Sveriges centrala utrikespolitiska plattform och regeringen välkomnar
därför att rådet diskuterar hur arbetet kan bli effektivare. Regeringen vill att
existerande resurser används bättre, till exempel genom bättre samverkan
mellan EU:s höga representant och medlemsländerna.

https://www.regeringen.se/


EU:s globala strategi

Tillsammans med försvarsministrarna kommer utrikesministrarna att
behandla den höga representantens genomlysning av EU:s globala strategi
för utrikes- och säkerhetspolitik. Sannolikt kommer de även att anta
rådslutsatser om säkerhet och försvar samt om multilateralism.

Regeringen anser att EU bör ta en tydlig roll för att försvara och utveckla det
multilaterala systemet. EU bör också stärka arbetet med mänskliga
rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i EU:s länder, i grannskapet
och globalt.

Regeringen vill också att jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter samt klimat och säkerhet tydligt ska lyftas fram i översynen.
Andra delar bör vara hur EU kan hantera cyber- och hybridhot samt säkerhet
och försvar.

Situationen i Sudan

Utrikesministrarna kommer även att behandla situationen i Sudan.

Regeringen anser att situationen är mycket oroande och fördömer
våldsamheterna mot fredliga demonstranter. Regeringen betonar vidare
vikten av att EU har en dialog med Afrikanska unionen och andra aktörer.

Informellt möte med Jordaniens utrikesminister

Utrikesministrarna kommer att ha en informell lunchdiskussion om
fredsprocessen i Mellanöstern med Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi.

Regeringen välkomnar möjligheten för EU:s utrikesministrar att diskutera
fredsprocessen i Mellanöstern. Regeringen anser att det är viktigt att stötta
Jordanien i engagemanget för FN-organet UNRWA, eftersom Jordanien är
det land som har den största palestinska flyktingbefolkningen.

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist
företräder Sverige på mötet som äger rum i Luxemburg.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Program för statsbesöket från
Republiken Korea
Publicerad 13 juni 2019 Uppdaterad 15 juni 2019

På inbjudan av H.M. Konungen besöker Republiken
Koreas president Moon Jae-in Sverige tillsammans med
sin hustru Kim Jung-sook Sverige den 14-15 juni.
Presidenten åtföljs av flera ministrar ur den
sydkoreanska regeringen liksom en stor
näringslivsdelegation.

Program

Fredag 14 juni

Högtidlig välkomstceremoni 
Statsbesöket inleds på fredag morgon när kungen och drottningen möter
president Moon Jae-in och fru Kim Jung-sook vid Hovstallet för kortege till
Kungliga slottet. 
Hovstallet
Fotopool

Vid den högtidliga välkomstceremonin på Inre borggården inspekterar
presidenten och kungen Grenadjärkompaniet ur Livgardet och
nationalsånger spelas. Presidentparet presenteras för representanter för
riksdag och regering. Kungaparet hälsar samtidigt på den sydkoreanska
delegationen.
Allmänheten är välkommen att närvara.
Kungliga slottet
Öppet för ackrediterad media
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Kungen och presidenten ger därefter ett pressuttalande i Lovisa Ulrikas
matsal.
Fototillfälle, reportrar välkomna.

Möte med talmannen och anförande i Andrakammarsalen
President Moon Jae-in tas på förmiddagen emot av talman Andreas Norlén i
riksdagen för ett möte. Därefter håller president Moon Jae-in ett anförande i
Andrakammarsalen som bland annat kommer att ta upp fred och säkerhet på
den koreanska halvön. Kungen, statsminister Stefan Löfven och
utrikesminister Margot Wallström närvarar. 
Riksdagen 
Fototillfälle
Reportrar är välkomna

Stiftelsen Silviahemmet
På förmiddagen besöker fru Kim Jung-sook och drottningen Silviahemmet.
De tas emot av Petra Tegman, biträdande verksamhetschef och Maria
Tannemyr, koordinator. Efter en presentation av verksamheten ges möjlighet
att träffa några av de boende. 
Stiftelsen Silviahemmet
Fotopool

Lunch
Kungaparet bjuder presidentparet på lunch på Kungliga slottet. Samtidigt ges
en lunch på Utrikesdepartementet, med utrikesministern som värd, för
ministrar och representanter ur den sydkoreanska delegationen.

Ericsson Studio Kista
President Moon Jae-in och kungen besöker Ericsson Studio i Kista
tillsammans med näringsminister Ibrahim Baylan. De tas emot av Ericssons
finanschef, Carl Mellander, vice ordförande och ansvarig för offentlig sektor
och affärsrelationer Ulf Pehrsson, och chefen för Ericsson i Sydkorea, Håkan
Cervell. Ericsson är en viktig partner i utvecklingen av 5G i Sydkorea och
under besöket kommer olika användningsområden av tekniken att
presenteras och demonstreras. Bland annat kommer uppkoppling ske mot en
existerande 5G-tjänst i Sydkorea för att fjärrstyra ett sky-ship i Seoul från
Ericsson Studio i Kista.
Ericsson Studio
Fototillfälle, reportrar välkomna

Sweden-Korea Business Summit
President Moon Jae-in och kungen deltar tillsammans med statsminister



Stefan Löfven vid näringslivsseminariet Sweden-Korea Business Summit
som kommer att samla över 200 representanter från ledande företag, start-
ups och investerare från Korea och Sverige. Sweden-Korea Business Summit
kommer att beröra social innovation och inkluderande tillväxt samt
innovation som möjliggörs av framtida teknologier, bland andra e-mobilitet,
förnybar energi, artificiell intelligens och biomedicin. Kim Young Ju,
styrelseordförande och vd för Korea International Trade Association (KITA)
och Ylva Berg, vd för Business Sweden tar emot vid ankomst. Presidenten
och statsministern kommer att hålla anföranden under seminariet. 
Fototillfälle, reportrar välkomna.

Galamiddag
Statsbesöket första dag avslutas med att kungaparet ger en galamiddag på
Kungliga slottet.
Fotopool

Lördag 15 juni  

Möte med statsministern
Statsminister Stefan Löfven tar emot president Moon Jae-in för
överläggningar på Grand Hôtel i Saltsjöbaden på lördag morgon. De kommer
bland annat att tala om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, fördjupat
samarbete inom områden som innovation, forskning, digitalisering och
kreativa näringar, samt utökat samarbete inom social välfärd och
arbetsmarknadsfrågor. Vid överläggningarna deltar även utrikesminister
Margot Wallström, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, näringsminister
Ibrahim Baylan och utrikeshandelsminister Ann Linde.
Pressmeddelande om mötet
Fototillfällen vid ankomst, tête-à-tête, inledning av samtal och
undertecknande av avtal
Presskonferens

Waldemarsudde 
Fru Kim Jung-sook och drottningen inleder lördagens program med ett besök
på Waldemarsudde. De tas emot av överintendent Karin Sidén.
Waldemarsudde var ursprungligen hem åt prins Eugen. I dag är det ett av
Sveriges mest besökta konstmuseer med omfattande utställnings- och
programverksamhet.  
Waldemarsudde
Fotopool

Svensk Form – Korea + Sweden Young Design Award 2019  



Därefter deltar fru Kim Jung-sook och drottningen vid prisceremonin för
Korea + Sweden Young Design Award 2019 på Svensk Form. Initiativet till
utmärkelsen, som ska uppmärksamma unga formgivare i Korea, kommer från
Sveriges ambassad i Seoul, Korea Institute of Design Promotion och IKEA
Korea. Priset är inspirerat av den svenska designutmärkelsen och
utställningen Ung Svensk Form och delas ut för första gången. Hållbarhet
och innovation utgör grunden till utmärkelsen som i år också har temat
inkludering. Svensk Forms VD Mats Widbom och Svenska institutets
generaldirektör Madeleine Sjöstedt tar emot vid ankomst. Efter
prisutdelningen ges möjlighet att träffa pristagarna och unga svenska
formgivare från Ung Svensk Form 2019. 
Korea + Sweden Young Design Award
Svensk Form
Fotopool, reportrar välkomna

Norrsken Foundation
Presidenten och kungen besöker Norrsken Foundation tillsammans med
energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Norrsken Foundation är
en svensk icke vinstdrivande stiftelse som syftar till att stödja företag och
organisationer vars mål är att ha en positiv inverkan på samhället. Under
besöket kommer koreanska och svenska företag på området att presentera
lösningar och tjänster inom bland annat miljö, utbildning och hållbart
företagande (CSR). Erik Engellau Nilsson, VD för Norrsken Foundation,
Ylva Berg, VD Business Sweden och Jeong Yoon-Mo, ordförande för
Korean Technology Finance Corporation tar emot vid ankomst.
Norrsken Foundation
Fototillfälle, reportrar välkomna

Avtäckning av minnesmonument
Presidentparet och kungaparet samt utrikesminister Margot Wallström deltar
vid avtäckningen av ett minnesmärke på Djurgården för svenska veteraner
som tjänstgjorde på Röda Korsets sjukhus i Korea under Koreakriget. 
Fototillfälle

Konsert på Musikaliska 
President Moon Jae-in och fru Kim Jung-sook står värdar för en konsert,
Celebration Concert, på Musikaliska till sina svenska värdars ära.

Statsbesöket avslutas när kungaparet tar farväl av sina gäster på Kungliga
slottet.



Artikel från Socialdepartementet, Utrikesdepartementet,
Infrastrukturdepartementet

Program för statsbesöket till Irland
Publicerad 20 maj 2019

Kungen och drottningen avlägger statsbesök i Irland
den 22–24 maj 2019 på inbjudan av president Michael
D. Higgins. Den svenska regeringen representeras av
utrikesminister Margot Wallström, energi- och
digitaliseringsminister Anders Ygeman och
statssekreteraren i Socialdepartementet Maja Fjaestad.

Onsdag 22 maj

Kungaparet anländer till Irland tillsammans med medlemmarna i den
officiella delegationen.

Officiell välkomstceremoni
President Michael D. Higgins och hans hustru Sabina Higgins tar emot
kungaparet utanför sitt residens, Áran an Uachtaráin, där en officiell
välkomstceremoni med nationalsånger, militära hedersbetygelser och en
trädplanteringsceremoni följer. Statsråden, statssekreteraren och den
officiella svenska delegationen deltar.

Kransnedläggning
Kungen lägger ned en krans vid Garden of Remembrance, en trädgård i
Dublin till minne av de som gav sitt liv i den irländska frihetskampen.
Garden of Remembrance

Besök vid Croke Park
Croke Park är högkvarter för Irlands största ideella förening för kultur och
traditionella sporter, Gaelic Athletic Association. Kungaparet, statsråden och
statssekreteraren får en demonstration av de traditionella sporterna hurling
och gaelisk fotboll. Svenska handelskammaren i Irland står värd för en lunch
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där handelskammarens verksamhet presenteras. I samband med besöket
träffar kungaparet deltagarna i den svenska näringslivsdelegationen.
Croke Park  
Gaelic Athletic Association 
Swedish Chamber of Commerce

Mottagning hos Dublins borgmästare
På eftermiddagen ger Dublins borgmästare, Ardmhéara, Mr Nial Ring en
mottagning på för kungaparet, den svenska delegationen och irländska gäster
med Sverige-anknytning.
Mansion House Dublin

Möten med talmännen
Kungaparet tas emot av underhusets talman, Ceann Comhairle, Seán Ó
Fearghaíl och överhusets talman, Cathaoirleach, Denis O’Donovan.
Utrikesminister Margot Wallström och statssekreterare Maja Fjaestad deltar.
House of the Oireachtas

Utrikesminister Wallström har under eftermiddagen ett bilateralt möte med
sin irländske kollega Simon Coveney.

Statsbankett
På kvällen står president Michael D. Higgins och Sabina Higgins värd för en
middag till kungaparets ära.

Torsdag 23 maj

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman träffar på morgonen
representanter för Google.

Statssekreterare Maja Fjaestad har ett bilateralt möte med hälsominister
Simon Harris.

Seminarium om hälsofrågor
Kungaparet deltar vid seminariet ”Meeting Future Health Challenges”
tillsammans med statssekreterare Maja Fjaestad. De tas emot av Irlands
hälsominister Simon Harris, som även inledningstalar tillsammans med
statssekreterare Fjaestad. Seminariet ger tillfälle för representanter för
svenska och irländska regeringen, experter inom hälsoområdet, akademi och
näringsliv att träffas för att diskutera hur man ska möta framtida utmaningar
på hälsoområdet.



Litteraturseminarium på Nationalbiblioteket
Kungaparet deltar tillsammans med utrikesminister Margot Wallström vid
seminariet, som lyfter fram det ömsesidiga inflytandet mellan irländska och
svenska författare och poeter, och ger tillfälle till erfarenhetsutbyte och
diskussion om emigration och migration genom historien och fram till i dag.
Seminariet modereras av Stephen Farran-Lee. I panelen ingår bland andra
Joseph O'Connor, romanförfattare och professor vid University of Limerick,
Ola Larsmo, svensk romanförfattare och styrelseledamot i PEN
International, Melatu Uche Okorie, nigerianskfödd författare bosatt i Dublin
och Marjaneh Bakhtiari, svensk författare och journalist född i Iran.  I
samband med seminariet öppnar fotoutställningen “Portraits of Migration –
Sweden beyond the headlines”, producerad av Svenska institutet och
signerad Alexander Mahmoud.
National Library of Ireland

Besök på EirGrid
Kungaparet, tillsammans med energi- och digitaliseringsminister Anders
Ygeman, besöker EirGrid, ett statligt företag som utvecklar och underhåller
Irlands nationella elsystem. Man har pågående och planerade samarbeten
med svenska företag, bland annat East-West Interconnector, ett grönt
energiprojekt mellan Irland och Storbritannien.
EirGrid

Mottagning för den svenska diasporan
Kungaparet möter svenskar bosatta i Irland vid en mottagning på The
Stephen’s Green Hibernian Club. Värd är ambassadör Lars Wahlund.

Möte med An Taoiseach (premiärministern) 
Kungen avlägger en artighetsvisit hos Irlands premiärminister, An Taoiseach
Leo Varadkar TD. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman deltar
tillsammans med medlemmar ur den officiella svenska delegationen.
An Taoiseach

Besök på Science Gallery
Drottningen besöker Science Gallery. Där uppmuntrar man ungdomar att
lära sig genom sina intressen, via spännande program som väcker kreativitet
och upptäckarglädje på områden där vetenskap och konst möts. Sedan
öppnandet 2008 har nästan tre miljoner besökare upplevt fler än 40 unika
utställningar. Svenska institutets vikarierande generaldirektör Mikaela
Fredriksén Tollin institutet deltar.
Science Gallery



Besök på Nationalmuseum
Kungen och drottningen besöker Nationalmuseum och får en presentation av
utställningen ”Ór – Ireland’s Gold”. Museet innehåller en av Europas
viktigaste förhistoriska guldsamlingar, från 2200 f.Kr. till 500 f.Kr. 
National Museum Dublin

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och statssekreteraren i
Socialdepartementet Maja Fjaestad deltar i en paneldiskussion, At the
forefront of the Tech Race – what lies ahead for Sweden and Ireland,
tillsammans med företrädare för bland andra Google och NASDAQ på
WeWork Labs. Den svenska näringslivsdelegationen deltar.

Kungaparets middag
Kungaparet ger en middag på Trinity College till president Michael D.
Higgins och Sabina Higgins ära. Åsa Jinder, riksspelman, nyckelharpist och
kompositör, står för musikunderhållningen tillsammans med Maria
Johansson, som ackompanjerar på piano.

Fredag 24 maj – Athlone och Clare

Seminarium om hur digital infrastruktur formar samhället och
industrin
Kungaparet deltar tillsammans med energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman och statssekreterare Maja Fjaestad vid seminariet på
Ericsson Software Campus i Athlone. Seminariet ger möjlighet för
företrädare för ländernas regeringar, företag, akademi och andra experter att
träffas och diskutera gemensamma utmaningar i utbyggnaden av digital
infrastruktur inom industrin och i samhället i övrigt. Det ger även tillfälle att
skapa nätverk för fortsatt samarbete, liksom handels- och
investeringsmöjligheter. Ericsson Software Campus är ett av Ericssons
ledande forsknings- och utvecklingscenter med över 1000 anställda. Man
samarbetar med College of Technology i Athlone och är involverad i
programmet ”Infuse”, som syftar till att skapa intresse för teknik bland barn.

Marine Institute i Galway
Kungaparet besöker Marine Institute i Galway tillsammans med
statssekreterare Maja Fjaestad. Institutet har till uppgift att samordna och
främja Irlands marina forskning och utveckling, främja ekonomisk utveckling
och skydda den marina miljön. En utställning om hållbart fiske visar hur
komplexa fiskedata görs till enkla kartor som stöd för en hållbar förvaltning.
Marine Institute in Galway



Besök på bondgård i Burren 
Gården ligger i byn Ballybornagh vid gränsen till länen Galway och Clare, i
ett dramatiskt landskap som liknar Öland. För att skydda den stora biologiska
mångfalden, med växter från arktiska, alpina och medelhavsområden, deltar
gårdens ägare i det så kallade Burren-programmet, som syftar till att främja
hållbart jordbruk och bevarande av landskapet och kulturarvet. Kungaparet,
tillsammans med statssekreterare Maja Fjaestad, får en presentation av
Burren-åsen och dess unika biotop. Man får också möjlighet att tala med
bonden Vincent Keane om djurhållning som en förutsättning för att behålla
det unika Burren-landskapet.

Burren Smokehouse
Kungaparet och statssekreterare Maja Fjaestad får ett antal lokalt
producerade produkter förevisade av Bord Bia, en halvstatlig organisation
som arbetar med att främja irländsk livsmedelsnäring. Produkterna, som
bland annat består av lax, getost, tång och alger, ingår i den så kallade
Burren Food Trail, som är den irländska regeringens initiativ för att stödja
landsbygdsutveckling och lokalt entreprenörskap i regionen. Burren
Smokehouse är ett exempel på hur entreprenörer har bidragit till
utvecklingen av västra Irland genom att tillhandahålla produkter av hög
kvalitet baserade på irländsk vild lax. 
Burren Smokehouse

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman har ett bilateralt möte
med Pat Breen TD, Minister of State with special responsibility for Trade,
Employment, Business, EU Digital Single Market and Data Protection. 

Pressträff 
Kungaparet ger en pressträff för irländsk och svensk media.
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och statssekreterare Maja
Fjaestad närvarar.

Kungaparet avreser från Irland från Shannons flygplats.

Statsbesöket avslutas.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Libyen, Sahel och Östliga
partnerskapet på
utrikesministermöte
Publicerad 10 maj 2019

Situationen i Libyen och Sahel är två av frågorna på
dagordningen när utrikesminister Margot Wallström
träffar sina utrikesministerkollegor 13–14 maj.
Utrikesministrarna kommer även att uppmärksamma att
det Östliga partnerskapet bildades för tio år sedan.

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Federica Mogherini mötet med
att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas Mogherini
huvudsakligen kommentera situationen i Venezuela och Sudan.

Libyen

Utrikesministrarna inleder mötet med att diskutera utvecklingen av
situationen i Libyen som eskalerat militärt den senaste tiden.

Regeringen betonar vikten av att EU agerar enat och manar till ett
omedelbart eldupphör, att parterna respekterar folkrätten och att FN får fullt
stöd för en politisk lösning. Vidare understryker regeringen vikten av att
kvinnor deltar i eventuella konfliktförebyggande åtgärder.

Sahel

Utrikesministrarna kommer också att behandla situationen i Sahel. Den 14
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maj möts sedan utrikes- och försvarsministrarna från de 28 EU-länderna och
fem Sahelländer (Burkina Faso, Mail, Mauretanien, Niger och Tchad) på ett
gemensamt möte.

Regeringen anser att det är viktigt att EU tar ett helhetsgrepp för sitt
engagemang i Sahel för att förbättra säkerhetsläget och förbättra situationen
för de mänskliga rättigheterna. På det gemensamma mötet kommer
diskussionen att handla om utvecklingen i regionen och samarbetet mellan
EU och de fem Sahelländerna.

Regeringen anser att det är viktigt att komma till rätta med grundorsakerna
till instabiliteten i regionen och att arbeta med god samhällsstyrning,
mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter och deltagande.

Östliga partnerskapet tio år

I år är det tio år sedan det Östliga partnerskapet bildades. Östliga
partnerskapet är en del av EU:s grannskapspolitik och spelar en central roll i
att fördjupa EU:s relationer med sex länder i Östeuropa och Södra Kaukasus.
I samband med mötet uppmärksammar utrikesministrarna det tioåriga
samarbetet med ett ministermöte samt en konferens.

Utrikesminister Margot Wallström representerar Sverige på mötet i Bryssel.



Artikel från Utrikesdepartementet

Östliga partnerskapet och
Venezuela på utrikesministrarnas
möte
Publicerad 09 april 2019

Situationen i Afghanistan och Venezuela var två av
frågorna när utrikesminister Margot Wallström träffade
sina utrikesministerkollegor 8 april. Utrikesministrarna
diskuterade även samarbetet inom det Östliga
partnerskapet som bildades för tio år sedan.

Afghanistan och Venezuela

Utrikesministrarna inledde mötet med att diskutera situationen i Afghanistan,
ett land som är hårt drabbat av de senaste 40 årens konflikter. Sedan ett
halvår pågår USA-ledda samtal med talibanrörelsen och det finns hopp om
en politisk lösning som kan leda till varaktig fred.

- Det var en stor samsyn om att det nu krävs verklig förhandling och att en
bred representation från det afganska samhället behövs i samtalen, sa
Utrikesminister Margot Wallström efter mötet.

Utrikesministrarna behandlade också den allvarliga situationen i Venezuela
och diskuterade möjliga vägar för att nå en fredlig lösning i landet, till
exempel att anordna rättvisa och fria val.

Östliga partnerskapet tio år

På mötet förberedde utrikesministrarna det kommande utrikesministermötet i
maj med alla länder som deltar i det Östliga partnerskapet.
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- Vi registrerar och är stolta över framgångarna. Men nu behöver vi också
fokusera på de områden där vi ser utmaningar, till exempel inom mänskliga
rättigheter.

I år är det tio år sedan det Östliga partnerskapet bildades. Det är en del av
EU:s grannskapspolitik och spelar en central roll i att fördjupa EU:s
relationer med sex länder i Östeuropa och Södra Kaukasus.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige på mötet i Luxemburg.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Afghanistan och Östliga
partnerskapet på
utrikesministermöte
Publicerad 05 april 2019

Situationen i Afghanistan och Venezuela är två av
frågorna på dagordningen när utrikesminister Margot
Wallström träffar sina utrikesministerkollegor 8 april.
Utrikesministrarna kommer även att behandla det
Östliga partnerskapet som bildades för tio år sedan.

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Federica Mogherini mötet med
att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas Mogherini
kommentera Arabförbundets toppmöte, utrikesministermötet i G7,
situationen i Libyen samt den första valomgången i Ukraina.

Afghanistan

Utrikesministrarna inleder mötet med att diskutera situationen i Afghanistan,
ett land som är hårt drabbat av de senaste 40 årens konflikter. Sedan ett
halvår pågår USA-ledda samtal med talibanrörelsen och det finns hopp om
en politisk lösning som kan leda till varaktig fred.

Regeringen anser att det är viktigt att EU ger tydliga signaler om vilken
utveckling man vill se i landet inför en möjlig fredsprocess och vilken roll EU
kan spela i fredsprocessen. Regeringen stödjer EU:s budskap om vikten av
en inkluderande fredsprocess som stöttar de framsteg som gjorts i landet vad
gäller mänskliga rättigheter och demokratiska processer.
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Östliga partnerskapet tio år

I år är det tio år sedan det Östliga partnerskapet bildades. Östliga
partnerskapet är en del av EU:s grannskapspolitik och spelar en central roll i
att fördjupa EU:s relationer med sex länder i Östeuropa och Södra Kaukasus.
På mötet kommer utrikesministrarna att ha en förberedande diskussion inför
det kommande utrikesministermötet i maj med alla länder som deltar i det
Östliga partnerskapet.

Regeringen vill betona EU:s fortsatta starka engagemang för det Östliga
partnerskapet. Mänskliga rättigheter, demokrati och kampen mot korruption
är centrala i partnerskapet. Regeringen betonar även vikten av att
reformarbetet fortlöper och att EU:s stöd är tydligt villkorat.

Mer om Östliga partnerskapet

Venezuela

Den politiska, ekonomiska och humanitära situationen i Venezuela är
fortfarande allvarlig och oroväckande, liksom situationen för mänskliga
rättigheter i landet. Den kontaktgrupp som Sverige och sju andra EU-länder
ingår i har träffats två gånger och enats om möjliga steg för att nå en fredlig
lösning på krisen i landet. Ett första steg som gruppen föreslår är fria och
rättvisa val i Venezuela, något EU också uppmanat till. EU har också
meddelat att det finns beredskap att införa ytterligare sanktioner om inte
Venezuela tar steg i rätt riktning.

Utrikesminister Margot Wallström representerar Sverige på mötet i
Luxemburg.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Diskussioner om Jemen,
Moldavien och Kina på
utrikesministermöte
Publicerad 19 mars 2019

Situationen i Jemen och Moldavien var två av frågorna
på dagordningen när utrikesminister Margot Wallström
träffade sina utrikesministerkollegor i Bryssel 18 mars.
De diskuterade också EU:s framtida relation med Kina.

EU:s framtida relation med Kina

Inför EU-Kinatoppmötet 9 april hade EU-ländernas utrikesministrar en
framåtblickande diskussion om EU:s relation till Kina.De träffade också
Kinas utrikesminister Yi Wang.

- För första gången så var Kinas utrikesminister med på mötet och vi fick
tillfälle att prata om både det som vi har gemensamt och det som vi är
kritiska mot. Vi påpekade att vi är kritiska till situationen för mänskliga
rättigheter i Kina och att vi vill ha en fortsatt dialog om detta, sa
utrikesminister Margot Wallström efter mötet.

Jemen och Moldavien

Utrikesministrarna diskuterade hur EU bäst kan stötta den FN-ledda
processen i Jemen. Konflikten i Jemen har pågått sedan mars 2015 och är nu
världens största pågående humanitära kris.

De följde också upp den politiska situationen i Moldavien efter
parlamentsvalen i landet 24 februari i år.
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Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige på mötet i Bryssel.



Artikel från Utrikesdepartementet

Kina, Jemen och Moldavien på
EU:s utrikesråd
Publicerad 14 mars 2019

EU:s framtida relation med Kina och situationen i Jemen
och Moldavien är några av de frågor som EU:s
utrikesråd behandlar 18 mars. På mötet träffar
utrikesminister Margot Wallström EU-ländernas
utrikesministrar.

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Federica Mogherini mötet med
att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas Federica
Mogherini kommentera situationen i Venezuela och att det nu är fem år
sedan början av Rysslands olagliga annektering av Krim.

EU:s framtida relation med Kina

Inför EU-Kinatoppmötet 9 april kommer EU:s utrikesministrar att ha en
framåtblickande diskussion om EU:s relation till Kina.

För regeringen är det viktigt att EU är enigt i sin relation till Kina men EU
bör också utgå från sina egna intressen. Kina får allt större inflytande i flera
frågor som påverkar EU-arbetet, till exempel handel-, klimat-, miljö-,
cyberfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.

För att möta inflytandet anser regeringen att EU bör framhålla vikten av det
multilaterala systemet och det internationella handelssystemet med WTO
som grund. EU bör också ta upp de mänskliga rättigheterna i dialog med
Kina.
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Moldavien

Utrikesministrarna kommer att följa upp den politiska situationen i
Moldavien efter parlamentsvalen i landet 24 februari i år.

Regeringen välkomnar att Moldavien är uppe för diskussion och kommer att
arbeta för att EU sänder ett budskap till Moldavien som betonar vikten av en
transparent och demokratisk regeringsbildningsprocess. EU bör också
uppmana Moldavien att följa de åtaganden landet gjort i associeringsavtalet
med EU, till exempel om mänskliga rättigheter.

Jemen

Konflikten i Jemen har pågått sedan mars 2015 och är nu världens största
pågående humanitära kris. På mötet kommer utrikesministrarna att diskutera
hur EU bäst kan stötta den FN-ledda processen.

Regeringen kommer att arbeta för att EU fortsatt tar en aktiv roll i arbetet
med att lösa konflikten.

Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige på mötet i Bryssel.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Kirkeneskonferens
Publicerad 27 februari 2019

Utrikesminister Wallström framförde i egenskap av
ordförande i Barentsrådet en videohälsning i samband
med Kirkeneskonferensen 27–28 februari 2019.
Konferensen samlar representanter från regeringar,
myndigheter, regionala civilsamhället och näringslivet i
Norge, Finland, Ryssland och Sverige för diskussioner
kring gränsöverskridande regional utveckling i norr och
hålls årligen sedan 2008 i Kirkenes, Norge.
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Artikel från Utrikesdepartementet

UD publicerar 29 nya
landrapporter om mänskliga
rättigheter, demokrati och
rättsstatens principer
Publicerad 20 februari 2019

Idag publicerar Utrikesdepartementet 29 uppdaterade
rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna,
demokrati och rättsstatens principer i länder i Europa.
UD publicerar dessa landrapporter regionvis två gånger
per år för de länder där Sverige har permanent närvaro.
Denna omgång rapporter belyser situationen i 29
europeiska länder.
- En fungerande demokrati är en förutsättning för respekten för de mänskliga
rättigheterna liksom rättsstatens principer. Våra rapporter är viktiga redskap i
en tid när demokratin i världen är på tillbakagång. Idag lever fler människor i
länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg.
Även i Europa kan vi se sådana tendenser. Idag utmanas och ifrågasätts de
principer som EU är byggd på även av vissa av EU:s medlemmar, säger
utrikesminister Margot Wallström.

Respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är
överlag god inom EU och länder som står EU nära. Men allt är inte väl.
Bland de länder som granskats finns även exempel där utvecklingen på
senare år präglats av kraftiga inskränkningar.

Variationen mellan länderna är stor när det gäller flera faktorer, såsom
graden av valdeltagande, korruption, tillit till politiska institutioner,
mediefrihet och rättssystemens integritet. Det gäller även friheten för
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civilsamhället att verka, situationen för minoriteter, och ekonomiska och
sociala frågor.

I samband med publiceringen av UD:s nya rapporter den 20 februari besöker
utrikesminister Margot Wallström Uppsala universitet för att tala om
demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer med studenter vid
ett seminarium anordnat av Utrikespolitiska föreningen Uppsala.

Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

De nya rapporterna avser följande länder: Albanien, Bosnien och
Hercegovina, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland,
Island, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien,
Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.



Artikel från Utrikesdepartementet

Ukraina och Venezuela på EU:s
utrikesråd
Publicerad 19 februari 2019

EU:s relationer till Ukraina och situationen i Venezuela
var två av frågorna på dagordningen när utrikesminister
Margot Wallström träffade sina EU-kollegor i
utrikesrådet 18 februari. Situationen på och Afrikas horn
och i Syrien var också på dagordningen.

Ukraina och Syrien

Utrikesministrarna hade en bred diskussion om EU:s relationer till Ukraina
med fokus på reformarbetet i landet. Diskussionen handlade bland annat om
hur Ukraina påverkas av Rysslands aggression och hur EU kan stötta
Ukraina.

- Jag har arbetat för ett enat stöd från EU:s utrikesministrar för fortsatta
reformer i Ukraina. I EU-kretsen betonar vi också att de kommande valen
ska vara rättvisa och fria samt att Ryssland friger de fängslade ukrainska
sjömännen.

Inför den internationella konferensen om Syrien 12–14 mars som EU står
värd för behandlade utrikesministrarna situationen i landet.

Venezuela och Afrikas horn

Utrikesministrarna behandlade situationen i Venezuela och diskuterade
vägen framåt efter kontaktgruppens första möte. 

- Vi vill se en fredlig väg framåt med fria och rättvisa val i Venezuela, sa
utrikesminister Margot Wallström efter mötet.
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Inom EU finns en bred enighet om att krisen behöver en politisk och fredlig
lösning. För att skapa förutsättningar för detta har en internationell
kontaktgrupp bildats. Den har föreslagit ett antal konkreta steg mot en
lösning på krisen, till exempel fria och rättvisa val. Kontaktgruppen har
också diskuterat den allvarliga humanitära situationen i landet och därefter
ökat det humanitära stödet.

Utrikesministrarna diskuterade även situationen på Afrikas horn.
Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige på mötet i Bryssel.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Ukraina, Syrien och Venezuela på
utrikesministermöte
Publicerad 14 februari 2019

När utrikesminister Margot Wallström träffar sina EU-
kollegor i Bryssel den 18 februari ska de behandla EU:s
relationer till Ukraina och situationen i Syrien.
Utrikesministrarna kommer även att diskutera
situationen på Afrikas horn och i Venezuela.

Aktuella frågor på utrikesområdet

EU:s höga representant för utrikesfrågor, Federica Mogherini, kommer som
vanligt att inleda mötet med att kommentera några aktuella frågor. Denna
gång förväntas Mogherini kommentera situationen i Demokratiska
Republiken Kongo, Jemen och genomförandet av Prespaavtalet mellan
Grekland och Makedonien samt det kommande toppmötet mellan EU och
Arabförbundet i Egypten 24–25 februari.

Ukraina

På mötet kommer ministrarna att ha en bred diskussion om EU:s relationer
till Ukraina med fokus på reformarbetet i landet. Diskussionen kommer även
att beröra hur Ukraina påverkas av Rysslands aggression och hur EU kan
stötta Ukraina.

Regeringen anser att det är viktigt att EU fortsätter att reagera och tillämpa
de sanktioner man kommit överens om mot Ryssland. Regeringen stöttar
Ukraina i det ambitiösa reformarbetet, till exempel att bygga en oberoende
och effektiv rättsstat, bekämpa korruptionen och ge medier och
civilsamhället möjlighet att arbeta fritt.
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Syrien

Inför den internationella givarkonferensen som EU står värd för ska
utrikesministrarna diskutera situationen i Syrien. Givarkonferensen har fokus
på humanitärt stöd och äger rum i mitten av mars.

Regeringen anser att situationen i Syrien är oroande och kommer fortsatt att
arbeta för att EU ska ha en sammanhållen linje och inte normalisera
relationen med den syriska regimen. Regeringen vill också att EU ska arbeta
för att undvika en militär upptrappning i de nordöstra delarna av landet.

Afrikas horn

Den höga representanten Federica Mogherini besökte nyligen regionen. På
mötet inleder Mogherini diskussionen med att rapportera från resan.
Utrikesministrarna kommer sedan att behandla situationen på Afrikas horn
utifrån Mogherinis rapport.

Regeringen välkomnar en diskussion om utvecklingen på Afrikas horn, som
ju präglats av fredsprocessen mellan Etiopien och Eritrea. Fredsprocessen
har skapat nya förutsättningar för ett ökat regionalt samarbete och
regeringen anser att EU även i fortsättningen ska stötta både fredsprocessen,
samarbete mellan länderna på Afrikas horn samt statsbyggnadsprocessen i
Somalia.

Venezuela

Utrikesministrarna kommer under lunchen att beröra situationen i Venezuela
och diskutera vägen framåt efter kontaktgruppens första möte.

Den politiska och den ekonomiska situationen i Venezuela är mycket
oroande anser regeringen, liksom situationen för de mänskliga rättigheterna.
Inom EU finns en bred enighet om att krisen behöver en politisk och fredlig
lösning. För att skapa förutsättningar för detta har en internationell
kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen har föreslagit ett antal konkreta steg
mot en lösning på krisen, till exempel fria och rättvisa val. Kontaktgruppen
har också diskuterat den allvarliga humanitära situationen i landet och
därefter ökat det humanitära stödet.

Utrikesminister Margot Wallström representerar Sverige på mötet i Bryssel.



 



Tal, Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
värd för seminarium om
Förintelsens minnesdag
Publicerad 28 januari 2019

Måndag 28 januari var utrikesminister Margot
Wallström värd för ett seminarium på UD med
anledning av Förintelsens minnesdag den 27 januari.
H.K.H. Kronprinsessan Victoria deltog och huvudtalare
var den amerikanska historikern och författaren
Deborah E. Lipstadt.
Utrikesminister Margot Wallström öppnade seminariet. Därpå följde en stund
av tystnad för att minnas offren av Förintelsen.

– Den svenska regeringen har ett åtagande att kämpa emot anti-semitism och
alla andra uttryck av rasism, våldsam extremism och annan på grund av ras
eller religiöst motiverad diskriminering samt våld. Statsministern nämnde i
förra veckans regeringsförklaring bekämpning av antisemitism som ett
prioriterat område för regeringen, berättade utrikesministern.

Margot Wallström tackade Deborah E. Lipstadt för att hon kommit till
Stockholm för att tala om antisemitism.

Utrikesministern talade vidare om den judiska kulturen som ”en tråd i vår
europeiska sociala och kulturella väv”.

– Alla som bor i Sverige borde kunna leva ett liv baserat på jämställdhet,
trygghet och värdighet – och utan rädsla eller hot vid utövande av sin
religion. Rätten till religionsfrihet eller tro är en mänsklig rättighet, menade
Margot Wallström.
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Bidrag till skolor för besök av minnesplatser samt konferens i
Stockholm 2020

Hon nämnde vidare åtgärder för att skydda judiskt liv i Sverige, bland annat
ekonomiskt bidrag till svenska skolor för att ge elever möjlighet att besöka
minnesplatserna i Europa, skydd av judiska byggnader samt nämnde en
internationell konferens om Förintelsen som planeras i Stockholm 2020.

– Anti-semitism är ett globalt problem, inte begränsat till någon nation eller
regionalt sammanhang, tillade utrikesministern.

Hon talade vidare om bekämpning av antisemitism online, vilket är en stor
utmaning för den öppna och demokratiska världen samt att regeringar
behöver samarbeta med exempelvis civila samhället och experter. EU:s
uppförandekod för att motverka olaglig hatpropaganda online är ett viktigt
steg men mycket återstår att göra.

– Ett aktivt civilt samhälle är nyckeln till detta arbete. Utbildning och dialog
är utan tvekan viktiga hörnstenar i ett fredligt, inkluderande och tolerant
samhälle, menade Margot Wallström.

"Rasism och antisemitism kan vara svårt att upptäcka"

Deborah E. Lipstadt definierade antisemitism, dess ursprung, hon tog upp
fördomar och stereotypa beskrivningar och ställde sig frågan. ”Hur känner vi
egentligen igen antisemitism? När det handlar om rasism och antisemitism
menade Deborah E. Lipstadt:

– Detta är inbäddat i samhället och kan vara svårt att upptäcka.

Hon talade om sin roll i ”Irving-rättegången” och i samband med detta att
vända på frågeställningar när det handlar om antisemitism.

Hon berättade om sin nya bok ”Antisemitism Here and Now”. Boken
beskriver dagens antisemitism, vad människor säger och gör och även i ett
framtida perspektiv. Projektet med boken beskrev hon som en utmaning.
Från att ha ett mer traditionellt upplägg övergick hon till att skriva i form av
brevväxling mellan henne själv och två personer vid universitetet, där de
diskuterar antisemitism av idag. Föreläsningen på UD avslutades med frågor
och svar.

För den breda allmänheten är Deborah E. Lipstadt mest känd för sin roll i
”Irving-rättegången”, en rättslig process år 2000 i London, där hon kämpade



för historisk sanning genom att bevisa att Förintelsen inträffat. Rättegången
blev även film,”Denial”, med premiär 2016. Den 29 januari lanseras
Deborah E. Lipstadts bok: ”Antisemitism Here and Now”.



Artikel från Utrikesdepartementet

Desinformation på
utrikesministermöte i Bryssel
Publicerad 24 januari 2019

Desinformation var huvudpunkten när EU:s
utrikesministrar träffades 21 januari. De tog även upp
EU:s relationer med Arabförbundet och Asean inför
kommande ministermöten.

Aktuella frågor på utrikesområdet

EU:s höga representant för utrikesfrågor, Frederica Mogherini, inledde som
vanligt mötet med att kommentera några aktuella frågor. Denna gång
kommenterade hon situationen i Venezuela, Demokratiska republiken
Kongo, Syrien samt Nicaragua.

Desinformation från andra länder

Med utgångspunkt i den nyligen presenterade åtgärdsplanen mot
desinformation inför EU-valet i maj diskuterade utrikesministrarna
desinformation från externa aktörer. De betonade att arbetet för att
motverka desinformation är viktigt och att det behöver stärkas.

EU-Arabförbundet och EU-Asean

Utrikesministrarna hade en förberedande diskussion inför ministermötet
mellan EU och Arabförbundet som ska äga rum 24–25 februari i Egypten.

Utrikesministrarna förberedde också utrikesministermötet mellan EU och
Asean, Sydostasiatiska nationers förbund. Mötet mellan EU och Asean ägde
rum senare på måndagen.
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EU-ambassadör Lars Danielsson företrädde Sverige på mötet som ägde rum
Bryssel.



Artikel från Utrikesdepartementet

EU-ländernas utrikesministrar ska
diskutera desinformation
Publicerad 17 januari 2019

När EU-ländernas utrikesministrar träffas 21 januari står
påverkan via desinformation på dagordningen. De ska
även diskutera EU:s relationer med Arabförbundet och
Asean.

Aktuella frågor på utrikesområdet

EU:s höga representant för utrikesfrågor, Frederica Mogherini, kommer som
vanligt att inleda mötet med att kommentera några aktuella frågor. Denna
gång förväntas situationen i Venezuela och Demokratiska republiken Kongo
komma upp.

Diskussion om desinformation

Utrikesministrarna kommer sedan att diskutera desinformation med
utgångspunkt i den nyligen presenterade åtgärdsplanen mot desinformation
inför EU-valet i maj.

Regeringen anser att desinformation är ett sätt att underminera de
demokratiska värderingarna, enigheten inom EU samt EU:s relationer med
kandidatländer och grannar. I arbetet med desinformation är det viktigt att
slå vakt om grundläggande värderingar som yttrandefrihet, oberoende medier
och demokratiska processer.

EU:s relationer med Arabförbundet

Utrikesministrarna kommer att ha en förberedande diskussion inför
ministermötet mellan EU och Arabförbundet i februari.
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Regeringen betonar att det är viktigt för EU att ha goda relationer med
Arabförbundet som är en viktig partner till EU.

EU:s relationer med Asean

Utrikesministrarna kommer också att förbereda utrikesministermötet mellan
EU och Asean, Sydostasiatiska nationers förbund, senare på måndagen där
deltagarna ska diskutera möjligheten att uppgradera relationen till ett
strategiskt partnerskap. Sannolikt kommer ministrarna att anta rådslutsatser
om relationerna mellan EU och Asean.

Regeringen stödjer ambitionen att uppgradera relationen mellan EU och
Asean till ett strategiskt partnerskap och anser att det är viktigt att EU
fortsatt är en betydande aktör i regionen, ekonomiskt och politiskt.
På utrikesministermötet mellan EU och Asean kommer globala och regionala
utmaningar i de två regionerna att vara en fråga för diskussion. 

EU-ambassadör Lars Danielsson företräder Sverige på mötet som äger rum i
Bryssel.



Artikel från Utrikesdepartementet

Det svenska ordförandeskapsåret
i Nordiska ministerrådet 2018
Publicerad 21 december 2018

Under kalenderåret 2018 har Sverige varit ordförande i
Nordiska ministerrådet. Ett ordförandeskap som har
genomsyrat hela Regeringskansliet och dess
departement. Totalt har Regeringskansliet genomfört
165 möten, seminarier och workshops – från Kiruna och
Haparanda i norr till Lund och Ystad i söder.
Under året har det arbetats på olika fronter – både på tjänstemannanivå och
ministernivå – för att göra det nordiska samarbetet mer effektivt och synligt
för de nordiska medborgarna.  

Det svenska ordförandeskapet har haft tre huvudprioriteringar om ett
inkluderande, innovativt och tryggt Norden – med digitalisering och ett
närmare nordiskt-baltiskt samarbete som genomgående teman. Inom ramen
för huvudprioriteringarna har vi åstadkommit mycket som vi kan vara stolta
över under 2018:

Vi har satt digitaliseringsfrågorna högt på agendan och drivit på
samarbetet kring allt från e-legitimationer, AI och 5G till vård på distans
och digitaliseringens betydelse för bioekonomin och den framtida
arbetsmarknaden.
Statsministrarna har på svenskt initiativ enats om att Norden ska vara
världens första integrerade 5G-region.
Vi har under 2018 avklarat 14 gränshinder mellan våra länder och gett
Gränshinderrådet ett nytt och mer ambitiöst mandat. Förklara vad för
typ av gränshinder man menar.
Stort fokus på nyanlända kvinnors etablering. Dessutom har det nordiska
samarbetsprogrammet för integrering förnyats och ska gälla för perioden
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2019–2021.
Vi har sjösatt fyra ordförandeskapsprojekt på områden där vi har sett ett
tydligt nordiskt mervärde av att växla upp samarbetet och
erfarenhetsutbytet.
Vår ambition att knyta det nordiska samarbetet närmare våra baltiska
grannländer har börjat ge resultat.
Nordiska ministerrådet har tagit fram ett nytt nordiskt samarbetsprogram
för miljö och klimat för perioden 2019–2024.
Sverige var ansvarig för de nordiska ordförandeskapsaktiviteterna vid
FN:s kvinnokommission årliga möte, Commission on the status of
women, CSW.
Sverige anordnade ett lunchseminarium och redovisade resultat från de
nordiska statsministrarnas initiativ ”Nordic Gender Effect at Work” i
samband med OECD:s Social Ministerial Meeting i Montreal.
Det första nordiska kulturtoppmötet någonsin anordnades i Malmö, där
politiker från hela Norden diskuterade kulturpolitiska utmaningar och
samarbetsmöjligheter.
Medlemsländerna har valt en ny generalsekreterare som tillträder 2019
och som är den första kvinnan på posten.
UD har, i samarbete med Föreningen Norden, också anordnat ett stort
evenemang på Centralstationen i Stockholm för att fira Nordens dag på
temat ”ett Norden för alla”.

Detta är naturligtvis bara en bråkdel av allt som hänt under året i de olika
nordiska ministerråden, sektorerna och institutionerna.

Utöver Nordiska ministerrådet så har Sverige – under 2018 – också ansvarat
för samordningen av de informella nordiska (N5), och nordisk-baltiska
(NB8) utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetena.

Sverige var också – fram till juli i år – ordförande i Östersjöstaternas råd och
fram till hösten 2019 är Sverige ordförande i Barentsrådet. Den övergripande
ambitionen har varit att hitta kontaktytorna mellan dessa olika format för att
stärka bredden i det regionala samarbetet. Ett konkret exempel på det var
den framgångsrika konferens om regional säkerhet som UD anordnade
tillsammans med SIPRI i våras, med representanter från samtliga länder i
Östersjöregionen.

Sverige ser fram emot att bygga vidare på de initiativ som tagits under våra
ordförandeskap när vi nu blickar framåt mot 2019 – då Sverige är ordförande
i Nordiska rådet och den nordiska sessionsveckan arrangeras i Stockholm.



Vid årsskiftet lämnar vi över ordförandeskapsklubban i Nordiska
ministerrådet till Island.



Artikel från Utrikesdepartementet

Slutrapporten för #handling2018
överlämnad till utrikesministern
Publicerad 15 december 2018

Den 14 december tog utrikesminister Margot Wallström
emot slutrapporten för åtgärdsprogrammet
#handling2018. Rapporten överlämnades av UD:s
rättschef Elinor Hammarskjöld och redovisar
genomförandet av åtgärdsprogrammet.
Arbetet med åtgärdsprogrammet, som lanserades i februari 2018, har under
året berört hela utrikesförvaltningen. I slutrapporten redovisas de åtgärder
som vidtagits samt rekommendationer för det vidare arbetet.

Arbetet med att förbättra hanteringen av allmänna handlingar fortsätter
under 2019, bland annat genom utbildningsinsatser och fortsatt uppföljning
av åtgärdsprogrammet.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Fredspristagaren Denis Mukwege
besöker Sverige under
nobelveckan
Publicerad 14 december 2018

Efter att ha mottagit Nobels fredspris i Oslo befinner sig
Denis Mukwege nu i Sverige. Under den 12-13
december deltog han i en rad aktiviteter med
Utrikesdepartementet.
Utrikesminister Margot Wallström, som sedan en lång tid tillbaka haft en
personlig relation till Denis Mukwege, tog emot honom på Gustav Adolfs
Torg för en välkomstlunch. På Mukweges program stod bland annat ett
besök på Nobelmuseet, ett seminarium i Riksdagen, en audiens på slottet och
ett rundabordssamtal.    
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Artikel från Utrikesdepartementet

Stockholmsöverenskommelsen
ger hopp om fredlig lösning i
Jemen
Publicerad 14 december 2018

Under åtta intensiva dagar har världens blickar riktats
mot Rimbo, där FN:s sändebud Martin Griffiths har lett
konsultationer med parterna i konflikten i Jemen.
Delegationerna från de två parterna, Jemens regering
och Ansar Allah, enades torsdagen den 13 december i
den så kallade Stockholmsöverenskommelsen om
vapenvila i hamnstaden Hodeidah. Parterna har kommit
överens om att dra tillbaka sina trupper från Hodeidah
och att hamnen ska administreras under FN-översyn,
vilket möjliggör livsviktig import av förnödenheter till
landet. Stockholmsöverenskommelsen innefattar också
fångutväxling och steg mot en vapenvila i staden Ta’iz.
FN:s generalsekreterare Antonio Guterres deltog under förhandlingarnas
slutskede och talade om vikten av förtroendeskapande samtal och de
överenskommelser som slöts i Sverige.

- Detta är bara början. Men det är början på en process där det finns en
tydlig vilja att komma till ett slutresultat som är fred, och den framtid som
det jemenitiska folket förtjänar. Att vi kom fram till en överenskommelse om
Hodeidah, något som många skulle betrakta de svåraste problemen på
bordet, ger oss hopp om att denna process nu kommer att röra sig steg för
steg, sa Guterres.
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- Nu vill det jemenitiska folket se resultat - stabilitet, välstånd och fred i sitt
land, sa utrikesminister Margot Wallström, och uppmanade sidorna att
fortsätta sitt konstruktiva engagemang i FN:s fredsprocess för att bana väg
för stabilitet och fred i Jemen.

- Vi hoppas att den positiva andan från Rimbo kommer att fortsätta, sa
utrikesministern, som också lyfte fram vikten av att kvinnorna i den tekniska
rådgivande gruppen har deltagit under processen.



Artikel från Utrikesdepartementet

FN-ledda konsultationer i Sverige
mellan de stridande parterna i
Jemen
Publicerad 14 december 2018 Uppdaterad 14 december 2018

FN:s särskilda sändebud Martin Griffiths har lett
konsultationer i Sverige med de två stridande parterna i
konflikten i Jemen. Sverige stod som värd för
konsultationerna som ägde rum i Rimbo norr om
Stockholm.
Vad handlade konsultationerna om?

Konsultationerna fördes med de två stridande parterna i den konflikt som
pågår i Jemen. Syftet var att nå närmare en lösning till konflikten. 

Vilka deltog?

Konsultationerna leddes av FN:s särskilda sändebud Martin Griffiths. De två
parterna som deltog i konsultationerna var en delegation som företräder den
jemenitiska regeringen och en delegation som företräder Ansar Allah, det vill
säga houthierna.

Vilken är Sveriges roll?

Sverige agerar värdland för de FN-ledda konsultationerna. Det innebär att
Sverige primärt bistår med logistiskt stöd så att konsultationerna kan
genomföras på bästa möjliga sätt. Sverige har intagit en aktivt stöttande roll
under veckans gång tillsammans med andra särskilt engagerade länder.

Vem betalar?
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Kostnaderna för konsultationerna delas mellan FN och Sverige. Sverige står
för bland annat boendekostnader, flygplatshantering och transporter till och
från flygplatsen. Dessa kostnader belastar regeringens budget på
utgiftsområde 5 - Internationell samverkan (UO5) och utgiftsområde 7 -
Internationellt bistånd (UO7). FN står för bland annat kostnader för
säkerhetsvakter, tolkar, teknik, presscenter samt kostnader för övriga
deltagare och rådgivare. 

Vad kostar det?

För FN:s och Sveriges del beräknas kostnaderna uppgå till uppskattningsvis
11 miljoner kronor. Av dessa står FN för cirka 8 miljoner kronor och Sverige
står för cirka 3 miljoner kronor. 



Artikel från Utrikesdepartementet

Venezuela, västra Balkan och Iran
på utrikesministermöte
Publicerad 10 december 2018

När EU:s utrikesministrar möts 10 december ska de
diskutera situationen i Venezuela och på västra Balkan.
Samarbetet mellan EU och Afrikanska unionen står
också på agendan liksom situationen i Iran.

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant för utrikes frågor, Federica
Mogherini med att kommentera aktuella frågor. Denna gång förväntas hon ta
upp utvecklingen på Sri Lanka och i Syrien, mänskliga rättigheter samt den
nya handlingsplanen mot desinformation.

Venezuela

Utrikesministrarna inleder mötet med att diskutera den politiska och
ekonomiska situationen i Venezuela. Den humanitära situationen är
katastrofal och har lett till att ett stort antal människor har lämnat landet.
EU-länderna undersöker nu möjligheterna att bilda en kontaktgrupp med
uppgift att se om det finns förutsättningar att återuppta dialogen mellan
regeringen och oppositionen. Det långsiktiga målet är att återupprätta
demokratin i landet.

Iran och Ukraina

Utrikesministrarna kommer att diskutera EU:s relationer med Iran. Ämnen
som kan komma upp är situationen för de mänskliga rättigheterna i landet,
dödsstraffet samt den kärntekniska överenskommelsen JCPOA liksom Irans
roll i regionen.
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Utrikesministrarna kommer också diskutera den senaste utvecklingen i
Azovska sjön, Ukraina.

Västra Balkan

Utrikesministrarna ska även diskutera situationen på västra Balkan och ett
förstärkt EU-engagemang i området. EU-närvaro och engagemang i lokala
processer är viktigt både för den regionala stabiliteten och utvecklingen i
regionen anser regeringen.

Samarbetet mellan EU och Afrikanska unionen

Inför utrikesministermötet mellan EU och Afrikanska unionen 21–22 januari
2019 i Bryssel ska utrikesministrarna behandla partnerskapet mellan de två
unionerna. Utrikesministermötet är ett tillfälle att diskutera uppföljningen av
toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen i Abidjan 2017, som bland
annat handlade om fred och säkerhet.

Ambassadör Lars Danielsson företräder Sverige på mötet.



Artikel från Utrikesdepartementet

#StandUp4HumanRights i fokus
när UD uppmärksammar att FN:s
deklaration om mänskliga
rättigheter fyller 70 år
Publicerad 07 december 2018

Den 10 december firar den allmänna deklarationen om
de mänskliga rättigheterna 70 år. Samtidigt utmanas
demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen.
Genom kommunikationssatsningen
#StandUp4HumanRights uppmärksammar UD i
Stockholm, utlandsmyndigheterna och
samarbetspartners mänskliga rättigheter på olika sätt –
med målet att skapa opinion och påminna beslutsfattare
om att leva upp till sina åtaganden.
– Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer utgör kärnan i
Sveriges utrikespolitik och genomsyrar vår verksamhet i både handling och
ord. I en tid då den regelbaserade multilaterala världsordningen utmanas är
det särskilt viktigt att vi vågar stå upp för dessa principer, säger
utrikesminister Margot Wallström.  

Många utlandsmyndigheter genomför i anslutning till den 10 december
seminarier eller events med syftet att öka medvetenheten om och stödja de
principer som fastställs i FN-förklaringen. Eftersom 70-års jubiléet
sammanfaller med Nobeldagen samarbetar UD även med Nobelstiftelsen för
att lyfta fram att mänskliga rättigheter är en förutsättning för forskning och
vetenskap.
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Artikel från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

Sverigefrämjare, demokrati och
digitalisering
Publicerad 27 november 2018 Uppdaterad 27 november 2018

19-22 november samlades 130 diplomater från över 90
utlandsmyndigheter i Stockholm för att delta i årets
upplaga av Handels-och Sverigefrämjardagarna. Bland
talarna återfanns bland annat statsråden Ann Linde,
Margot Wallström och statssekreterare Per Olsson
Fridh. Temat för i år var ”Relation och utbyten - över
gränser och mellan stuprör”. Dagarna syftade till att
möjliggöra långsiktigt relationsbyggande och kunskap
om att medveten kommunikation måste finnas med
redan från början. Fyra områden identifierades i behov
av full uppmärksamhet: Demokrati och mänskliga
rättigheter, säkerhetspolitik, cybersäkerhet och
desinformation.
- Vi påverkas alla allt mer av en omfattande digitalisering med växande
informationsflöden. Vi ser en ökad polarisering och oroande utveckling för
demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer – även i vårt eget
närområde, sade utrikesminister Margot Wallström inför en fullsatt
konferens. Hon påminde om att vårt samlade arbete med att stå upp för våra
värderingar blir allt viktigare. Där dialog, relationsskapande och strategiskt
främjande- och kommunikationsarbete är viktiga verktyg som kan motverka
såväl en negativ utveckling, som att stötta en positiv.

Den digitaliserade demokratin - hot eller möjlighet?"
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I panelsamtalet "Den digitaliserade demokratin - hot eller möjlighet?"
påpekade Henrik Selin, huvudsekreterare för regeringens utredning Nationell
satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska
samtalet, att internet måste fortsätta utvecklas då det idag finns en
maktkoncentration – extremt få företag har mycket makt, vilket är en
utmaning för demokratin. Men även affärsmodellen komplicerar i hur
algoritmer fungerar då de snabbt leder in den som söker information på
förstärkta budskap. Demokratiambassadören Rosaline Marbinah beskrev
ändå hoppfullhet och att digitalisering och internet ger röst åt nya grupper
vilket är en förutsättning för demokrati.
- De unga är bättre på källkritik och mindre fördomsfulla. Med mobilen har
jag världen i min hand!, menade hon.

Se hela panelsamtalet i artikeln: Den digitaliserade demokratin - hot eller
möjlighet?

Samarbete över gränser mellan stuprör

Vår samtid möter allt fler gemensamma utmaningar som behöver 
gemensamma lösningar. Därför är samarbete avgörande. Stuprören ska bort,
sade Per Olsson Fridh, statssekreterare på Kulturdepartementet. Han
påminde om Sveriges många kulturmyndigheter och institutioner som har
regeringens uppdrag att verka för ett ökat internationellt och interkulturellt
utbyte:
- Använd er av dem, deras kompetens och deras möjlighet att bidra, var hans
uppmaning. För kom ihåg att kulturen är kittet som håller kvar relationen
mellan människor när allt annat gått förlorat!

Avslutningsvis tackade EU- och handelsminister Ann Linde alla
utlandsmyndigheterna: 
- Ni gör ett enastående jobb varje dag för att främja Sverige, svensk kultur,
svensk handel och svenska värderingar ute i världen!



Artikel från Utrikesdepartementet

Jemen, Centralasien, säkerhet
och försvar på EU:s utrikesråd
Publicerad 20 november 2018

Jemen, Centralasien och Bosnien-Hercegovina var
några av punkterna på dagordningen när EU-ländernas
utrikesministrar träffades i Bryssel 19 november.
Tillsammans med försvarsministrarna tog de även upp
säkerhet och försvar.

Jemen

Utrikesministrarna diskuterade den allvarliga situationen i Jemen och
uttryckte sitt stöd för FN-sändebudet Martin Griffith.

Centralasien och Bosnien-Hercegovina

Inför ministermötet mellan EU och fem länder i Centralasien 23 november
hade EU-ländernas utrikesministrar en diskussion om läget i Centralasien. 

Utrikesministrarna behandlade även situationen i Bosnien-Hercegovina, efter
landets allmänna val i oktober. De var överens om att det är viktigt att
Bosnien-Hercegovina intensifierar reformarbetet och följer valresultatet.

Ukraina

Utrikesministrarna hade en diskussion om relationerna med Ukraina och hur
EU kan stötta landet.

Gemensamt möte om säkerhet och försvar
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Tillsammans med försvarsministrarna hade utrikesministrarna ett gemensamt
möte där de diskuterade säkerhet- och försvarsrelaterade frågor, till exempel
EU:s permanenta strukturerade försvarssamarbete, Pesco och militär
rörlighet.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige på mötet.
Försvarsminister Peter Hultqvist deltog i den sista delen tillsammans med
Margot Wallström.



Artikel från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Ukraina, Centralasien, säkerhet
och försvar på utrikesrådet
Publicerad 14 november 2018 Uppdaterad 14 november 2018

Ukraina, Centralasien och Bosnien-Hercegovina är
några av frågorna på dagordningen när
utrikesministrarna träffas i Bryssel måndag 19
november. Tillsammans med försvarsministrarna
kommer de även att ta upp säkerhet och försvar på ett
gemensamt möte.

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant för utrikes frågor, Feredrica
Mogherini med att kommentera aktuella utrikespolitiska frågor. Denna gång
förväntas hon ta upp Palermo-konferensen om Libyen, Khashoggi-fallet
samt Iran och JCPOA-avtalet.

Centralasien

Inför ett ministermöte mellan EU och fem länder i Centralasien 23 november
kommer utrikesministrarna från EU-länderna att ha en diskussion om läget i
den regionen. På ministermötet 23 november deltar representanter från
Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan samt
EEAS, det vill säga EU:s utrikestjänst.

Bosnien-Hercegovina

Utrikesministrarna kommer också att diskutera situationen i Bosnien-
Hercegovina, efter de allmänna valen i landet i oktober.
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Ukraina

En diskussion om relationerna med Ukraina och hur EU kan stötta landet, i
ljuset av att det är fyra år sedan annekteringen av Krim och inför kommande
val i Ukraina, står också på agendan.

Gemensamt möte om säkerhet och försvar

Tillsammans med försvarsministrarna ska utrikesministrarna diskutera
säkerhet- och försvarsrelaterade frågor samt anta rådslutsatser.

Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige på mötet.
Försvarsminister Peter Hultqvist deltar i sista delen på mötet tillsammans
med Margot Wallström.

 



Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Utrikesdepartementet

Venezuela, Libyen och migration
på utrikesrådet
Publicerad 16 oktober 2018 Uppdaterad 16 oktober 2018

Situationen i Venezuela och Libyen och de externa
aspekterna av migration var några av frågorna på
utrikesministrarnas agenda när de möttes den 15
oktober. De behandlade också situationen i
Centralafrikanska republiken.

Externa aspekter av migration

Som första punkt på dagordningen behandlade utrikesministrarna olika
aspekter av extern migration och möjliga handlingsalternativ för framtiden
med FN: s högkommissarie för flyktingar, Filippo Grandi.

Libyen och Venezuela

Utrikesministrarna diskuterade även situationen i Libyen och Venezuela. I
Venezuela har dialogprocessen mellan regering och opposition avbrutits och
situationen för de mänskliga rättigheterna är allvarlig. Många venezolaner
lämnar landet och utrikesministrarna diskuterade hur EU kan stötta, bland
annat genom att skapa en kontaktgrupp.

Centralafrikanska republiken

Utrikesministrarna diskuterade även situationen i Centralafrikanska
republiken och antog slutsatser.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige på mötet som ägde
rum i Luxemburg.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Migration, Libyen och Venezuela
på utrikesrådet
Publicerad 10 oktober 2018

När EU:s utrikesministrar möts 15 oktober ska de
behandla situationen i Libyen och Venezuela, de
externa aspekterna av migration och situationen i
Centralafrikanska republiken. Som vanligt inleder EU:s
höga representant Federica Mogherini med att
kommentera aktuella utrikespolitiska frågor.

Aktuella frågor

I inledningsanförandet om aktuella frågor kommer EU:s höga representant
Frederica Mogherini sannolikt kommentera den senaste utvecklingen på
västra Balkan efter folkomröstningen i Makedonien och valet i Bosnien-
Hercegovina. Vidare väntas hon ge sin syn på dialogen mellan Belgrad och
Pristina.

Externa aspekter av migration

Som första punkt på dagordningen kommer utrikesministrarna att diskutera
vilka resultat som uppnåtts på området extern migration. De ska även staka
ut möjliga vägar framåt.

Libyen och Venezuela

Utrikesministrarna kommer också att diskutera situationen i Libyen och
Venezuela. I Venezuela har dialogprocessen mellan regering och opposition
avbrutits och situationen för de mänskliga rättigheterna är allvarlig. Många
venezolaner lämnar landet.
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Centralafrikanska republiken

På ministrarnas agenda står också en diskussion om situationen i
Centralafrikanska republiken som präglas av en svår humanitär situation md
ett försämrat säkerhetsläge. Sannolikt kommer ministrarna att anta slutsatser.

Utrikesminister Margot Wallström representerar Sverige på mötet i
Luxemburg.



Artikel från Utrikesdepartementet

Handbok om Sveriges feministiska
utrikespolitik lanserad
Publicerad 23 augusti 2018

Den 23 augusti presenterade utrikesminister Margot
Wallström en handbok om Sveriges feministiska
utrikespolitik. − I ett hårdnande klimat där mänskliga
rättigheter och kvinnors och flickors rättigheter
ifrågasätts och hotas alltmer, och i en värld med ett
minskande demokratiskt utrymme, behövs en
feministisk utrikespolitik mer än någonsin. Jag hoppas
att denna handbok kan vara en hjälp på vägen för alla
oss som vill fortsätta kämpa för en jämställd värld,
säger Margot Wallström.
Handboken sprider lärdomar och exempel från fyra års arbete med den
feministiska utrikespolitiken. Samtidigt beskriver den bara ett axplock av alla
erfarenheter, inte minst eftersom arbetet hela tiden fortsätter att utvecklas.

Sverige är först i världen med att bedriva en feministisk utrikespolitik. Boken
är tänkt att kunna vara ett stöd såväl för utrikesförvaltningen som
statsförvaltningen och samhället i övrigt. Men boken väntas också få en
utländsk läsekrets eftersom det finns stort internationellt intresse för
politiken.

Handboken har ambitionen att besvara en hel del av frågorna om hur Sverige
har arbetat med att utveckla och genomföra den feministiska utrikespolitiken
och är uppdelad så att den ska vara relevant vare sig man arbetar
multilateralt, bilateralt eller med normförändring.

Handboken finns tillgänglig på regeringen.se och finns både på svenska och
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engelska samt i såväl pdf-format som i tryckt format.



Artikel från Utrikesdepartementet

Östliga partnerskapet, Libyen och
Nordkorea på utrikesministermöte
Publicerad 18 juli 2018

Samarbetet i det Östliga partnerskapet, Libyen och
Nordkorea var några av frågorna som utrikesminister
Margot Wallström diskuterade med sina kollegor från
EU-länderna 16 juli. Ministrarna fick även en
genomgång av de aktuella utrikespolitiska frågorna när
EU:s höga representant Federica Mogherini inledde
mötet.

Östliga partnerskapet

Utrikesministrarna behandlade samarbetet med länderna öster om i EU i det
så kallade Östliga partnerskapet, inför ministermötet i oktober.
Utrikesministrarna bekräftade EU:s åtagande i fråga om regionen,
reformagendan och de tjugo prioriteringar som ska uppnås fram till 2020.
Syftet är att uppnå stärkt ekonomi, samhällsstyrning och ett starkare
samhälle.

Rådet bekräftade att en skräddarsydd och differentierad strategi fortsätter att
vara relevant för att de sex länderna (Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland,
Georgien, Moldavien och Ukraina) ska kunna välja sin ambitionsnivå i
förbindelserna med EU.

Ministrarna noterade också de framsteg som gjorts i de sex länderna. De
betonade också behovet av att stärka reformarbetet på områden som
samhällsstyrning, rättvisa, kampen mot korruption, ekonomisk reform och
företagsklimatet.
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Nordkorea och Libyen

Situationen i Nordkorea efter toppmötet mellan USA och Nordkorea och den
pågående dialogen mellan Nord- och Sydkorea var också ett ämne för
diskussion på mötet. Ministrarna behandlade även situationen i Libyen och
EU:s höga representant Federica Mogherini rapporterade från sitt besök i
landet den 14 juli.

Mötet i EU:s utrikesråd ägde rum i Bryssel.



Artikel från Utrikesdepartementet

Nordkorea, Libyen och Östliga
partnerskapet på EU:s utrikesråd
Publicerad 12 juli 2018

När utrikesminister Margot Wallström träffar sina
kollegor i Bryssel 16 juli står Nordkorea, Libyen och det
Östliga partnerskapet på dagordningen. Som vanligt
inleder EU:s höga representant Frederica Mogherini
med en översikt av de aktuella frågorna. Hon kommer
då att nämna Somalia Partnership Forum som Sverige
arrangerar tillsammans med EU och Somalias regering.

Nordkorea

Ministrarna kommer att diskutera situationen i Nordkorea efter toppmötet
mellan USA och Nordkorea och i ljuset av den pågående dialogen mellan
Nord- och Sydkorea.

Regeringen välkomnar utvecklingen och anser att lättnader i FN:s sanktioner
endast kan ske när verifierbara steg för avveckling tagits av Nordkorea.

Libyen

Situationen i Libyen är den andra punkten på dagordningen. Regeringen
anser att utvecklingen i landet och bristen på en fredlig lösning är oroande
och manar alla libyska parter att arbeta för en kompromiss.

Östliga partnerskapet

Utrikesministrarna kommer också att behandla samarbetet med länderna
öster om i EU i det så kallade Östliga partnerskapet och de 20 mål som sattes
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upp för länderna på toppmötet i Bryssel i november 2017.

Regeringen anser att det är viktigt att EU även framöver stöttar samarbetet
med länderna i det Östliga partnerskapet. Ministrarnas diskussion är också
ett tillfälle att förbereda 10-års jubiléet nästa år liksom de framgångar som
samarbetet inom det Östliga partnerskapet bidragit till, inte minst inom
reformområdet.

Regeringen betonar vikten av att EU stöttar reformarbetet som bör vara
uthålligt och villkorat.



Artikel från Utrikesdepartementet

Konferens om
klimatförändringarnas
säkerhetspolitiska risker
Publicerad 29 juni 2018

Klimatförändringarnas effekter sätter freden och
säkerheten på spel och måste därför hanteras som en
global säkerhetspolitik fråga. Detta och hur utvecklingen
ska hanteras var utgångspunkten när utrikesminister
Margot Wallström deltog i högnivåmötet ”Climate,
Peace and Security: The Time for Action”, i Bryssel 22
juni.
I mötet deltog förutom ministrar från länder på olika kontintenter också FN-
representanter inom miljö- och klimat- och katastrofarbete, Nato och andra
organisationer samt EU:s miljökommissionär Miguel Arias Cañete och
initiativtagare Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikes- och
säkerhetspolitik

Federica Mogherini underströk bland annat i sitt inledningsanförande att det
i år är andra året i rad som fler människor flyr från klimatrelaterade
anledningar än krig. Kontrollen över sötvatten är också på väg att bli en
maktfråga och källa till konflikter, konstaterade hon vidare.

- Det internationella samfundet måste bli mycket bättre på att förstå,
uppmärksamma och förbinda sig att ta itu med de säkerhetshot som
klimatförändringarna riskerar att leda till. I december i år hålls ett
klimattoppmöte i Katowice, och då måste klimatrelaterade säkerhetsrisker
integreras i dagordningen.

Det påpekade Margot Wallström bland annat på konferensen där hon både
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deltog i en panel och summerade diskussionerna i ett avslutande anförande.

Klimatförändringarnas olika effekter belystes uner konferensen. Det
handlade om de extrema väderfenomenens omedelbara påverkan som kräver
beredskap, men framför allt om konsekvenser på lång sikt då havsnivån
förväntas stiga, då hydrologiska cykler sätts ur spel och sjöar och andra
färskvattenskällor sinar med omfattande torka som resultat. Flera deltagare
lyfte riskerna för att utvecklingen ökar konkurrensen om mat och vatten,
underminerar människors förutsättningar att försörja sig vilket inte minst kan
försätta människor på flykt och öka spänningarna i redan sårbara nationer
med instabilitet och konflikt som följd. Risken för att människor i utsatta
situationer söker sig till extremistiska grupper belystes också.

På mötet diskuterades också det ledarskap de stora organisationerna som EU
och FN måste ta på sig, det starka samarbete som behövs världen över för att
bygga kapacitet, öka kunskapen och arbeta tvärsektoriellt med de
gemensamma utmaningarna och hoten.

- Vi ser mycket extremism och nationalism när det vi egentligen behöver är
mer multilateralism. Och det gäller inte minst för att klara
klimatförändringarnas utmaningar. När Sverige är ordförande i
säkerhetsrådet i juli kommer vi arbeta med att föra upp klimatfrågans
koppling till fred och säkerhet, resonerade Margot Wallström.

- Utmaningarna måste tas på fullaste allvar. Det är därför oerhört välkommet
att Federica Moghereini tog initiativ till det här mötet. Det blir en viktig
plattform för att komma vidare i diskussionen om hur vi ska ta oss an
problematiken, sa Margot Wallström i samband med mötet.

 



Artikel från Kulturdepartementet, Miljödepartementet,
Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet,
Utrikesdepartementet

Inriktningen för Sveriges
ordförandeskap i FN:s
säkerhetsråd presenterad
Publicerad 28 juni 2018

Sveriges ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd inleds
den 1 juli och tar sin utgångspunkt i folkrätt, mänskliga
rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv.
Prioriteringarna under det svenska ordförandeskapet är
kvinnor, fred och säkerhet, barn och väpnad konflikt,
klimat och säkerhet. Det var en av nyheterna på
regeringens pressfika den 28 juni.
Utrikesminister Margot Wallström ledde årets första pressfika och berättade
bland annat om grundvärderingar och prioriteringar inför Sveriges andra och
sista omgång som ordförande i FN:s säkerhetsråd. Med utgångspunkt i
folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv
kommer det svenska ordförandeskapet att fortsätta prioritera kvinnor, fred
och säkerhet, barn och väpnad konflikt, klimat och säkerhet.

Pressmeddelande (utrikesminister Margot Wallström): 
Prioriteringar inför Sveriges ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd  

Sverigeförhandlingens storstadsavtal godkänns

I början av juni presenterade regeringen en nationell plan för infrastrukturen
för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor och
den största järnvägssatsningen i modern tid. Regeringen har i dag tagit beslut
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om flera av de avtal som gäller storstäderna.

Pressmeddelande (infrastrukturminister Tomas Eneroth): 
Regeringen godkänner Sverigeförhandlingens storstadsavtal  

Tidiga stödinsatser till elever

1 juli 2019 införs bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga
stödinsatser till elever i förskoleklass och lågstadiet. Alla som berörs av
garantin för tidiga stödinsatser ska få förutsättningar att förbereda sig. Därför
får Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i uppdrag
att genomföra kompetenshöjande insatser och ge stöd inför
implementeringen.

Pressmeddelande (utbildningsminister Gustav Fridolin): 
Läsa, skriva, räkna – så förbereder regeringen för garantin  

Stärkt minoritetspolitik

Regeringen har beslutat om skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik.
I skrivelsen utvecklas inriktningen för de delar av minoritetspolitiken som
inte är lagstiftning. Bland annat höjs organisationsbidraget till de nationella
minoriteterna och formerna för språkcentrum för de nationella
minoritetsspråken ses över.

Pressmeddelande (kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke): 
Nystart för en stärkt minoritetspolitik  

Källsortering nära hemmet

Producenter får fullt ekonomiskt ansvar för insamling av förpackningar och
returpapper. Insamlingen ska också ske bostads- eller kvartersnära, till
skillnad från dagens insamlingssystem där återvinningsstationer är
huvudregel. Från 2021 ska kommunerna tillhandahålla system för separat
insamling av matavfall från hushållen.

Pressmeddelande (miljöminister Karolina Skog): 
Mer tillgänglig källsortering nära hemmet  

Plan mot könsstympning



Kvinnor och flickor ska slippa könsstympning. Kvinnor och flickor som
utsatts för könsstympning ska få rätt vård och stöd. Regeringen har därför
beslutat om en nationell handlingsplan för att förebygga och motverka
könsstympning.

Pressmeddelande (barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren): 
Regeringen har beslutat om en plan mot könsstympning 



Artikel från Utrikesdepartementet

19 nya landrapporter om
mänskliga rättigheter, demokrati
och rättsstatens principer –
ljusglimtar finns men fortfarande
lång väg att gå
Publicerad 28 juni 2018

I dag publicerar Utrikesdepartementet nya landrapporter
om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens
principer för 19 länder i Amerika, Centralasien och
Östeuropa där Sverige har permanent närvaro.
Våra landrapporter är ett av de många utrikespolitiska verktyg som står till
regeringens förfogande för att främja respekten för de mänskliga
rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer. Arbetet med att ta fram
dessa rapporter involverar stora delar av utrikesförvaltningen. De ger oss
kunskap och ligger till grund för vår analys.

Denna omgång rapporter belyser situationen i de aktuella länderna per den
31 december 2017. Rapporterna följer alla samma mall och samtliga frågor
berörs för alla länder. Det är en viktig princip att våra bedömningar är
enhetliga.

Generellt kan vi se att medan framsteg görs på vissa områden, halkar
utvecklingen efter på andra – inte minst för vissa grupper av individer.

Fattigdomen har minskat kraftigt sedan millennieskiftet i såväl Amerika som
i Centralasien och Östeuropa, vilket lett till att miljontals människor generellt
fått en bättre levnadsstandard. I takt med att fler människor tar sig ur
fattigdom öppnas dörrar upp för nya möjligheter.
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Samtidigt ser vi stora utmaningar vad gäller respekten för rättsstatens
principer. Utbredd korruption, nepotism och på sina håll nära samverkan
med organiserad brottslighet förekommer, trots att flera länder antagit
lagstiftning för att stävja en sådan utveckling.

Den starka ökningen av antalet demokratier i världen sedan kalla kriget har
brutits. I vissa fall har utvecklingen rentav gått bakåt.

Det civila samhällets utrymme krymper. Många länder, inte minst i
Östeuropa, har infört svåradministrerade regelverk, ofta särskilt riktade mot
människorättsorganisationer kritiska till den styrande makten. Lagar om så
kallade "utländska agenter" används för att tysta det civila samhället.

I Amerikaregionen är försvarare av urfolks rättigheter, ofta kopplat till
konflikter om land och naturresurser, särskilt utsatta och i vissa fall
systematiskt diskriminerade.

De mänskliga rättigheterna inskränks världen över med en oroväckande
regelbundenhet. Även i länderna i dessa regioner.

Yttrande-, press- och informationsfriheten är ofta skyddade i ländernas
konstitution och gäller "på pappret". Hot mot rikets säkerhet eller påstådda
så kallade "terroristhot" förs dock fram som skäl för frihetsberövanden och
inskränkningar i yttrandefriheten, men även för rätten att demonstrera eller
rätten att fritt få utöva sin religion.

I båda regionerna är religion tydligt framträdande i samhället, även i fall då
länder officiellt inte har någon statsreligion. Ibland leder det till att personer
som tillhör religiösa minoriteter inte tillförsäkras samma rättigheter, ibland är
de särskilt utsatta för våld.

Förhållanden i häkten och fängelser är generellt mycket undermåliga och
tortyr förekommer, i större eller mindre omfattning, i flertalet länders häkten
och fängelser. Sexuellt och könsbaserat våld är fortsatt vanligt
förekommande.

Vi ser hur människor har svårt att organisera sig i oberoende fackliga
organisationer, antingen genom att fackföreningar aktivt motarbetas eller att
de fackföreningar som finns ofta står nära den politiska makten.

Rapporterna visar att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter generellt
är starkt inskränkta på många håll. Med några välkomna undantag där



utvecklingen går framåt har många länder i Latinamerika fortfarande en
mycket restriktiv abortlagstiftning. Följden blir att hundratusentals osäkra
aborter genomförs varje år. I vissa fall riskerar kvinnor, bortsett från sin
fysiska och psykiska hälsa, även långa fängelsestraff för att ha genomgått en
olaglig abort.

I stort sett alla rapporter beskriver hur kvinnor och flickor fortsatt utsätts för
våld och diskriminering, både i lagstiftning och i praxis. Våld i nära
relationer, vilket särskilt drabbar kvinnor och barn, ses ofta som en privat
angelägenhet som bör lösas inom familjen – något som vanligtvis innebär
total straffrihet för förövaren.

Allt är dock inte nattsvart.

I ett antal länder har särskilda domstolar inrättats för att utreda våld mot
kvinnor, i andra länder har representationen av kvinnor i politiskt valda
församlingar ökat. Därtill har erkännandet av hbtq-personers mänskliga
rättigheter förbättrats i flera länder, inte minst i Amerikaregionen. De allra
flesta länderna i Amerika, Centralasien och Östeuropa har därtill i praktiken
avskaffat dödsstraffet – antingen genom lagstiftning eller genom ett de facto
moratorium.

Sammantaget ger dock rapporterna oss skäl att vara oroade. Men vårt arbete
slutar inte här – det fortsätter envetet och målmedvetet, till dess att de
mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatens principer tillförsäkras
alla, överallt och hela tiden.

Jag hoppas att UD:s rapporter, med den kunskap som finns i dem, ytterligare
ska stärka allas vårt arbete. Jag hoppas också att de ska ge stöd åt alla de
modiga kvinnor och män som – ibland med risk för sina egna liv - arbetar för
att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna, och för demokrati och
rättsstatens principer. Jag hoppas slutligen att de kan förmedla en signal till
andra länder, om att Sverige inte kommer att förbli tyst när vi ser att enskilda
individers rättigheter kränks.

Den 9 september går vi till val i Sverige. Det är ett privilegium. Vi som lever i
ett land med fria och rättvisa val, med ett starkt rättsligt skydd för de
mänskliga rättigheterna: vi bär ett särskilt ansvar för att uppmärksamma och
hjälpa de vars röst annars riskerar att tystas.

Låt oss ta det ansvaret på största allvar och stå upp för alla människors lika
rättigheter – överallt och alltid.



Margot Wallström, Utrikesminister



Artikel från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Säkerhet och försvar, Jemen och
Afrikas Horn på utrikes- och
försvarsministermöte
Publicerad 27 juni 2018

När utrikes- och försvarsministrarna i EU-länderna
träffades måndag 25 juni diskuterade de EU:s
försvarssamarbete, Pesco. Utrikesministrarna fortsatte
sedan diskussionerna om situationen i Jemen och på
Afrikas horn.

Säkerhet och försvar och Nato-samarbete

Som första punkt på dagordningen diskuterade utrikes- och
försvarsministrarna utvecklingen av EU:s arbete på säkerhets- och
försvarsområdet. De antog rådslutsatser om säkerhets- och
försvarssamarbetet och beslutade om styrningsregler för framtida Pesco-
projekt.

Tillsammans med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg diskuterade
utrikes- och försvarsministrarna också samarbetet mellan EU och Nato.

Jemen

Utrikesministrarna behandlade den allvarliga situationen i Jemen tillsammans
med FN:s särskilda sändebud Martin Griffith. I Jemen pågår en mycket
allvarlig humanitär kris. Griffith informerade om den fredsplan som han
presenterade för FN:s säkerhetsråd 18 juni.

Afrikas horn och Jordanien

https://www.regeringen.se/


Utrikesministrarna behandlade även situationen på Afrikas horn och
utvecklingen i regionen runt Röda havet. Som sista punkt hade
utrikesministrarna att ha en övergripande diskussion om situationen i
Jordanien.

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist
representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Nordiskt samarbetsministermöte
den 20 juni i Lund
Publicerad 21 juni 2018

Den 20 juni träffades de nordiska samarbetsministrarna
på skissernas museum i Lund. Ministrarna träffas fyra
gånger per år och mötet var det andra för året under
svenskt ordförandeskap.
Sverige tog den 1 januari över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet
med fokus på tre breda prioriteringar "Ett inkluderande, innovativt och
tryggt Norden".

På dagordningen stod bl.a. en strategisk diskussion kring Nordiska
ministerrådets internationella samarbete, gränshinder, en evaluering av
reformeringsarbetet av ministerrådet samt en handlingsplan för att öka
mobiliteten i Norden.

Vad gäller gränshinder kunde konstateras att nio gränshinder lösts under
våren som exempelvis arbetslöshetsförsäkring för pendlare mellan nordiska
länder.

Nästa möte äger rum den 6 september och kommer att hållas digitalt.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Nordiskt-baltiskt
utrikesministermöte med
Visegradländerna
Publicerad 20 juni 2018

Den 19 juni stod utrikesminister Margot Wallström värd
för ett utrikesministermöte med de nordisk-baltiska
länderna tillsammans med Visegradländerna Ungern,
Polen, Tjeckien och Slovakien. Formatet NB8+V4
består av årliga utrikesministermöten och är
ursprungligen ett gemensamt initiativ från Polen och
Sverige. Mötet den 19 juni var det sjätte i ordningen.
Mötet ägde rum i Stockholm, med anledning av Sveriges samordningsansvar
i det nordiskt-baltiska formatet NB8 under 2018. De deltagande ministrarna
diskuterade aktuella utmaningar kopplade till bland annat säkerhet och
relationerna till Ryssland och Ukraina, Östliga grannskapet, transatlantiska
länken och frågor kring Europas framtid – migration, Brexit och MFF. Under
de informella diskussionerna restes frågan hur vi tillsammans kan möta dessa
utmaningar och hur samverkan mellan NB8 och V4 kan bidra till EU:s och
Europas sammanhållning och hur vår gemensamma värdegrund kan stärkas.

Det nordiskt-baltiska samarbetet NB8 är ett mötesformat med roterande
samordningsansvar som regelbundet samlar de fem nordiska och tre baltiska
länderna. Främsta fokus för NB8-formatet är regional utrikes- och
säkerhetspolitik och aktuella frågor i närområdet.

Visegradgruppen bildades 1991 i syfte att stärka det regionala samarbetet
mellan de centraleuropeiska länder som tidigare befunnit sig bakom
järnridån. Det roterande ordförandeskapet i V4 innehas för närvarande av
Ungern.

https://www.regeringen.se/




Artikel från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Säkerhet och försvar, Jemen och
Afrikas horn på gemensamt
utrikes- och försvarsministermöte
Publicerad 19 juni 2018

Säkerhet och försvar och samarbetet mellan EU och
Nato är två av dagordningspunkterna när
utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister
Peter Hultqvist träffar sina EU-kollegor 25 juni i
Luxemburg. Därefter fortsätter utrikesministrarna
diskussionerna om situationen i Jemen, Afrikas horn,
Jordanien och EU:s globala strategi. Som vanligt inleder
EU:s höga representant Federica Mogherini
utrikesministrarnas del av mötet med att informera om
aktuella frågor på utrikesområdet.

Säkerhet och försvar

Som första punkt på dagordningen möts utrikes- och försvarsministrarna för
att diskutera utvecklingen av EU:s arbete på säkerhets- och försvarsområdet.
De kommer också att anta rådslutsatser om säkerhets- och
försvarssamarbetet och besluta om styrningsregler för framtida Pesco-
projekt.

Regeringen välkomnar att arbetet med att utveckla och fördjupa EU-
samarbetet inom säkerhet och försvar fortgår samt kompletteras med
liknande insatser på det civila området.

EU-Natosamarbete
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Tillsammans med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg kommer utrikes-
och försvarsministrarna att diskutera samarbetet mellan EU och Nato.

Regeringen anser att ett utökat samarbete stärker den europeiska säkerheten
och den internationella krishanteringsförmågan.

Jemen

Utrikesministrarna kommer också att diskutera den allvarliga situationen i
Jemen tillsammans med FN:s särskilda sändebud Martin Griffiths. I Jemen
pågår en mycket allvarlig humanitär kris. Griffiths kommer att informera om
den fredsplan som han presenterar för FN:s säkerhetsråd 18 juni.

Regeringen välkomnar att EU tar en mer aktiv roll i Jemen och anser att
utvecklingen är mycket oroande.

Afrikas horn/Röda havet

Ministrarna kommer att diskutera situationen på Afrikas horn och
utvecklingen i regionen runt Röda havet. Sannolikt kommer de även att anta
slutsatser som betonar värdet av dialog.

Regeringen uppmuntrar de reformer som Etiopiens nye premiärminister Abiy
Ahmed har aviserat och stöttar intentionen att fullt ut genomföra fredsavtalet
mellan Etiopien och Eritrea.

EU:s globala strategi

Utrikesministrarna kommer att ha en årlig diskussion om EU:s globala
strategi och en diskussion för prioriteringar för nästa år.

Regeringen kommer att arbeta för att EU förstärker arbetet med förra årets
två prioriteringar: global styrning och regionalt samarbete.

Jordanien

Som sista punkt kommer utrikesministrarna att ha en övergripande
diskussion om situationen i Jordanien.

Regeringen anser att EU:s nära samarbete är viktigt för regionen och
välkomnar undantag från ursprungsreglerna för att öka handeln mellan EU



och Jordanien.

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist
företräder Sverige.



Artikel från Utrikesdepartementet

Möte med representanter från det
svenska civilsamhället inför
Sveriges ordförandeskap i FN:s
säkerhetsråd
Publicerad 14 juni 2018

Utrikesminister Margot Wallström träffade onsdagen
den 13 juni ett tjugotal svenska
civilsamhälleorganisationer för ett samtal om det
kommande svenska ordförandeskapet i FN:s
säkerhetsråd. Samtal i detta format har ordnats
regelbundet sedan Sverige valdes in i säkerhetsrådet
2016.
I juli är det dags för Sverige att för andra gången under den tvååriga
medlemskapsperioden 2017–2018 ta över ordförandeklubban och leda
arbetet i FN:s säkerhetsråd. Förberedelserna inför ordförandeskapet är inne i
en intensiv fas och att fortsätta de regelbundna samtalen med civilsamhället
om arbetet i FN:s säkerhetsråd är ett viktigt led i arbetet.

– Fred byggs underifrån och med brett deltagande. En aktiv och bred
diskussion om utrikespolitiken i det svenska civilsamhället betyder mycket.
Under vår tid som medlem i FN:s säkerhetsråd har även deltagandet från
civilsamhället i rådets möten ökat markant, säger utrikesminister Margot
Wallström.

Vid mötet svarade utrikesminister Margot Wallström och Efraim Gómez,
chef för UD:s enhet för FN-politik, på en rad frågor från deltagarna, bland
annat om den oroande humanitära situationen och säkerhetsrådets möjlighet
att agera i kriser som Jemen, Syrien och Myanmar. Arbetet med agendan för
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kvinnor, fred och säkerhet, nya säkerhetsutmaningar som kopplingen mellan
klimat och säkerhet och barnrättsperspektivet berördes också.



Artikel från Utrikesdepartementet

Svårare i många länder att arbeta
för kvinnors rättigheter
Publicerad 08 juni 2018

Enligt en ny rapport från organisationen Kvinna till
Kvinna minskar utrymmet att verka som förespråkare för
kvinnors rättigheter i många länder. Den femte juni
uppmärksammade Sveriges EU-representation
rapporten med ett möte med Kvinna till Kvinna och
andra organisationer med expertis på området.
- Rapporten sätter ljus på en situation som vi känner väl till, sa Mikael
Lindvall, Sveriges ambassadör i EU:s kommitté för utrikes och
säkerhetspolitik, när han inledde mötet.

Han berättade om den centrala roll arbetet med kvinnors rättigheter spelar i
den svenska utrikespolitiken inom ramen för regeringens feministiska
utrikespolitik. EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik men givetvis
också FN:s säkerhetsråd där Sverige just nu har en plats är viktiga arenor för
att hela tiden påverka i frågorna.

- Där arbetar vi med att göra det tydligt att kvinnors rättigheter hör hemma i
säkerhetspolitiken, underströk Mikael Lindvall.

Rapporten som inledningsvis slår fast att det minskade utrymmet att verka
för kvinnors rättigheter inte är en övergående trend, utan en ny norm och vår
tids verklighet, presenterades av Petra Tötterman Andorff,
generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.

Inom flera områden har det skett en positiv utveckling, till exempel vad
gäller hårdare lagstiftning mot våld i hemmet och att fler kvinnor deltar i
offentligt beslutfattande. Men vi har under de senaste åren sett att det blir
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svårare och svårare att arbete med att öka kvinnors rättigheter och
jämställdhet, resonerade Petra Tötterman Andorff.

Hon pekade vidare på att anti-demokratiska trender, nationalism och
fundamentalism är några av de grundläggande orsakerna bakom
utvecklingen. Förbud mot organisationer att verka, hatkampanjer, hot om att
bli utsatt för sexuellt våld och risk för att bli anhållen samt ökade krav på
administration som gör det krångligt att driva projekt är exempel på hur
arbetet begränsas.

- Rapporten bygger på en undersökning som besvarades av mer än 120
kvinnorättsförsvarare i 32 länder. Mer än 60 procent av dem säger att deras
utrymme att verka har minskat och då är det viktigt att komma ihåg att
utrymmet i många fall inte var särskilt stort från början, sa Petra Tötterman
Andorff.

Under mötet delade deltagare med sig av egna vittnesmål och erfarenheter.

Förutom Petra Tötterman Andorff talade också Irena Cvetkovic från
organisationen Coalition Margins i Makedonien och Dragana Dardic från
Helsinki Citizens Assembly i Banja Luka, Bosnien-Hercegovina.

Länk till rapporten: 
Suffocating the movement – Shrinking space for women's rights



Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministrarna om Iran och
valet i Kongo
Publicerad 31 maj 2018

När EU-ländernas utrikesministrar träffades 28 maj
hade de flera frågor att behandla, till exempel Venezuela
efter valet, situationen i Kongo inför valet i december
samt EU:s relationer till Iran samt Gaza.

Iran

Utrikesministrarna diskuterade EU:s relation till Iran efter att president
Trump beslutat att frånträda JCPOA-avtalet. Avtalet slöts 2015 och ger flera
stora länder insyn i det iranska atomenergiprogrammet. Diskussionen är en
uppföljning av det informella mötet i Europeiska rådet i maj där stats- och
regeringscheferna uttryckte sitt stöd för avtalet.

Demokratiska Republiken Kongo

Inför valet i landet diskuterade utrikesministrarna situationen i Demokratiska
Republiken Kongo och betonade vikten av att processen fram till valet den
23 december är korrekt, trovärdig och legitim.

Post-Cotonou

Ministrarna behandlade även ett kommande förhandlingsmandat för post
Cotonouavtalet som ska ersätta Cotonouavtalet när det går ut 2020. Det nya
avtalet ger EU möjlighet att se över relationen till AVS-länderna.

Venezuela
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Utrikesministrarna diskuterade valresultatet i Venezuela. De antog också
slutsatser om valet och uppmanar sittande president Maduro att organisera
nya rättvisa val.

Gaza

Ministrarna hade också en diskussion om läget på Gaza. De betonade vikten
av att återuppta den politiska processen och bekräftade att EU fortsatt
stödjer en tvåstatslösning.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige på mötet som ägde
rum i Bryssel.



Artikel

Iran och Venezuela på
utrikesministermöte
Publicerad 24 maj 2018

Iran, Demokratiska republiken Kongo och situationen i
Venezuela är några av de ämnen som EU-ländernas
utrikesministrar kommer att diskutera när de möts 28
maj. Den ständiga höga representanten för EU,
Federica Mogherini, inleder som vanligt mötet med att ta
upp aktuella frågor på utrikesområdet.

Iran

Utrikesministrarna kommer att diskutera Iran eftersom president Trump
beslutat att frånträda JCPOA-avtalet. Avtalet slöts 2015 och ger flera stora
länder insyn i det iranska atomenergiprogrammet.

Regeringen anser att president Trumps beslut att frånträda avtalet är
olyckligt och att det riskerar att öka spänningarna i regionen och även
internationellt.

Demokratiska Republiken Kongo

Ministrarna kommer även att diskutera situationen i Demokratiska
Republiken Kongo inför valet i landet 23 december 2018.

Regeringen kommer att arbeta för att samarbetet mellan EU, FN och aktörer
i regionen sätter press på landet att arrangera trovärdiga val.

Venezuela
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Efter valet i Venezuela kommer utrikesministrarna att diskutera valresultatet
och vilka konsekvenser det får. Regeringen anser att EU kan spela en viktig
roll i arbetet med att få regeringen och oppositionen att återuppta dialogen.

Post-Cotonou

Ministrarna kommer sannolikt också att anta ett förhandlingsmandat för post
Cotonouavtalet. Post Cotonou-avtalet kommer att ersätta Cotonouavtalet
som går ut 2020. Det nya avtalet ger EU möjlighet att se över relationen till
AVS-länderna.

Regeringen välkomnar att det nya avtalet går mot ett bredare avtal med
fokus inte bara på utveckling utan även på fred, säkerhet, migration samt
miljö och klimat.

Om Cotonouavtalet på rådets webbplats

Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige på mötet i Bryssel.



Artikel från Utrikesdepartementet

Kommenterad dagordning inför
FAC 28 maj
Publicerad 21 maj 2018
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Artikel från Utrikesdepartementet

FN:s säkerhetsråd möts på
Backåkra
Publicerad 19 april 2018

FN:s generalsekreterare António Guterres kommer 21-
22 april att hålla sitt årliga informella arbetsmöte med
FN:s säkerhetsråd i Sverige. Mötet sker på Dag
Hammarskjölds gård Backåkra i Skåne.
Det här är första gången som detta årliga arbetsmöte sker utanför USA.
Mötet kommer att handla om framtiden för FN:s fredsfrämjande arbete – hur
FN:s fredsbevarande insatser kan stärkas och effektiviseras.

Backåkra är en unik plats där Dag Hammarskjöld hade planerat att dra sig
tillbaka efter sin pensionering. Gården har nyligen renoverats och kommer
nu att bli en del av den tidigare generalsekreterarens arv genom att fungera
som en mötesplats för diskussioner om ämnen som låg honom varmt om
hjärtat.

Temat för arbetsmötet är hur FN:s fredsbevarande insatser kan stärkas och
effektiviseras och hur samverkan kan öka med regionala organisationer.
Mötet är ett tillfälle för generalsekreteraren och säkerhetsrådet att förtroligt
och informellt diskutera aktuella frågor.

- Mötet kommer att hållas på Backåkra, i Dag Hammarskjölds anda. Det är
väldigt positivt att mötet kan ske i Sverige, inte minst mot bakgrund av vår
långa tradition av att verka för konfliktförebyggande och för fredliga
lösningar på konflikter, säger utrikesminister Margot Wallström.

Generalsekreteraren gör ett längre besök i Sverige och kommer även att ha
överläggningar med statsministern samt hålla den så kallade Dag
Hammarskjöldföreläsningen som arrangeras av Uppsala universitet och Dag
Hammarskjöldfonden.
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Artikel från Socialdepartementet, Utrikesdepartementet

Hallengren om jämställdhet och
ekonomisk utveckling på
Stockholm Forum on Gender
Equality
Publicerad 19 april 2018

Jämställdhetsminister Lena Hallengren deltog vid
Stockholm Forum on Gender Equality som
arrangerades av bland annat Utrikesdepartementet med
utrikesminister Margot Wallström den 15- 17 april.
Hallengren var värd för två högnivåpaneler, ett med
fokus på hur jämställdhet bidrar till ekonomisk
utveckling och ett som handlade om mäns våld mot
kvinnor.
Stockholm Forum on Gender Equality samlade cirka 700 företrädare för
regering, civilsamhället, akademin, näringslivet och försvaret från drygt 100
länder.

─ Jämställdhet är inte enbart en makt- och rättvisefråga utan även en viktig
förutsättning för ekonomisk utveckling. Många länder har kunnat visa att det
finns ett samband mellan ekonomiska reformer, tilldelning av resurser och
ökad jämställdhet i samhället, sa jämställdhetsminister Lena Hallengren
under sitt anförande vid panelsamtalet om jämställdhet och ekonomisk
utveckling.

Hallengren lyfte också vikten av att ha en uttalad feministisk regering, där
alla ministrar ansvarar för jämställdhet inom sina respektive portföljer. I
panelen ingick också Phumzile Mlambo-Ngcuka, chef för UN Women, och
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representanter för regeringarna i Zambia, Serbien och Singapore.

Förebyggande arbete och mäns ansvar

Lena Hallengren var också värd för ett panelsamtal om mäns våld mot
kvinnor. I sitt inledande tal betonade Hallengren vikten av förebyggande
arbete och att män tar ansvar och är delaktiga i jämställdhetsarbetet.

─ Me too-uppropet har visat att diskriminering mot kvinnor och flickor är
utbrett i alla länder, inklusive Sverige. Sveriges regering har beslutat om en
nationell strategi med fokus på det förebyggande arbetet för att bekämpa
mäns våld mot kvinnor. Sverige har också inrättat en särskild
Jämställdhetsmyndighet för att bättre kunna följa upp arbetet, sa Lena
Hallengren.

Stockholm Forum on Gender Equality arrangeras av Utrikesdepartementet
och Svenska institutet, i samarbete med Sida och Folke Bernadotteakademin
(FBA). Från regeringen deltog, utöver Margot Wallström och Lena
Hallengren, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat och
vice statsminister Isabella Lövin, EU- och handelsminister Ann Linde.
Ministrarna delade bland annat med sig av erfarenheter från arbetet med
regeringens feministiska utrikespolitik.



Artikel från Utrikesdepartementet

Ryssland och Iran på
dagordningen på EU-möte
Publicerad 12 april 2018

EU:s relationer med Ryssland, strategin för västra
Balkan och Iran är några av de ämnen
utrikesministrarna diskuterar på utrikesrådets möte i
Luxemburg den 16 april. Den ständiga representanten
Federica Mogherini inleder mötet med att ta upp några
aktuella frågor på utrikesområdet.

EU:s relation med Ryssland

Utrikesministrarna kommer att diskutera hur de ska tillämpa EU:s fem
principer för relationen med Ryssland i ljuset av händelserna i Salisbury.
Regeringen anser att det är viktigt att EU är fortsatt enigt och visar fasthet
och tydlighet i relationen till Ryssland.

Västra Balkan

Inför det kommande toppmötet mellan EU-länderna och västra Balkan 17
maj kommer utrikesministrarna att diskutera EU-kommissionens strategi för
västra Balkan, med fokus på säkerhetsaspekterna.
Regeringen välkomnar att västra Balkan är viktigt för EU och understryker
att det är ett sätt att stärka demokratin, stabiliteten och välståndet i regionen.

Iran

Efter president Donald Trumps uttalande i januari om att USA hotar med att
lämna den kärntekniska överenskommelsen om den inte ändras ska
utrikesministrarna diskutera Iran. De kommer även att diskutera Irans roll i
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regionen och landets missilprogram.
Regeringen följer IAEA:s bedömning att Iran följer sina åtaganden i den
kärntekniska överenskommelsen och anser at det är viktigt att EU fortsatt
stöttar Irans genomförande av avtalet.

Framtida finansiering

Inför diskussioner om EU:s långtidsbudget får utrikesministrarna möjlighet
att kommentera EU:s externa finansiella instrument.

Kabinettsekreterare Annika Söder företräder Sverige på mötet  i Luxemburg.



Artikel från Utrikesdepartementet

Barn och väpnad konflikt i fokus
under gårdagens Barnforum i
Stockholm
Publicerad 23 mars 2018

Torsdagen 22 mars arrangerade Utrikesdepartementet
tillsammans med Stiftelsen Fryshuset ett barnforum om
barn och väpnad konflikt. Forumet bjöd bland annat på
filmvisningar, en paneldiskussion och
barnuppträdanden.
En viktig del av svensk utrikes-och biståndspolitik är att barn ska få sina
rättigheter och behov tillgodosedda. Barn som utsätts för väpnad konflikt är
en särskilt utsatt grupp. Sverige leder just nu den arbetsgrupp i FN:s
säkerhetsråd som strävar efter att barns rättigheter i väpnad konflikt belyses
och tillgodoses. Att göra barns röster hörda är en viktig svensk prioritering i
det arbetet, vilket även har varit grundtanken med barnkonsultationerna här
hemma i Sverige.

I över en månads tid har projektet, som gått under namnet Barnforum,
involverat ett 60-tal barn i Fryshusets verksamheter som tillsammans med sju
unga ledare har arbetat med frågor som rör skydd av barn, barns rättigheter
och förebyggande av konflikt. Inför forumet har barnen bland annat fått
möjlighet att komma i kontakt med barn i konfliktområden. Utifrån detta
arbete har barnen tagit fram 15 rekommendationer som under gårdagen
presenterades för utrikesminister Margot Wallström på Fryshuset.

Under forumet deltog även Virginia Gamba, FN:s generalsekreterares
särskilda representant för barn och väpnad konflikt, generallöjtnant Roméo
Dallaire, grundare av Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative, och Gufran
Al Nadaf, ambassadör för barn och väpnad konflikt som från
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Utrikesdepartementets sida har lett arbetet med Barnforum.

Utrikesminister Margot Wallström kommer att föra vidare barnens
rekommendationer till FN:s säkerhetsråd, när Sverige tar över
ordförandeskapet för Säkerhetsrådet under juli månad 2018. Förhoppningen
är att barnens erfarenheter, behov och drömmar ska vägleda politikerna i att
ta rätt beslut.



Artikel från Utrikesdepartementet

FN:s generalsekreterare håller
informellt arbetsmöte med
säkerhetsrådet i Sverige
Publicerad 22 mars 2018 Uppdaterad 22 mars 2018

FN:s generalsekreterare António Guterres kommer i år
att hålla sitt årliga informella arbetsmöte med
säkerhetsrådet i Sverige. Mötet äger rum i april på Dag
Hammarskjölds gård Backåkra i Skåne.
Generalsekreteraren kommer under sitt besök i Sverige
också att ha överläggningar med statsministern samt
hålla den årliga Dag Hammarskjöldföreläsningen som
arrangeras av Uppsala universitet och Dag
Hammarskjöldfonden.

Vad handlar arbetsmötet med säkerhetsrådet om?

Årets tema för arbetsmötet är hur FN:s fredsbevarande insatser kan stärkas
och effektiviseras och hur samverkan kan öka med regionala organisationer.
Mötet är ett tillfälle för generalsekreteraren och säkerhetsrådet att förtroligt
och informellt diskutera aktuella frågor.

Vilka deltar?

Vid det informella arbetsmötet deltar Generalsekreteraren och
säkerhetsrådets medlemmar, representerade genom sina FN-ambassadörer.
Även statsministern och utrikesministern deltar i delar av mötet.
Generalsekreteraren gör ett längre besök i Sverige och kommer även att ha
överläggningar med statsministern samt hålla den så kallade Dag
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Hammarskjöldföreläsningen som arrangeras av Uppsala universitet och Dag
Hammarskjöldfonden. Representanter från riksdagens partier inbjuds att
delta i delar av programmet.

Vad är Sveriges roll?

Generalsekreteraren håller årligen ett informellt arbetsmöte, så även i år.
Genom att mötet förläggs till Backåkra, står Sverige värd för besöket av
säkerhetsrådet och generalsekreteraren till Sverige. Statsministern står värd
för en arbetslunch och utrikesministern håller för en middag för
säkerhetsrådet.

Sverige har under sin tid i säkerhetsrådet intagit en aktiv roll och
åstadkommit konkreta resultat. Sverige har en lång tradition av att verka för
konfliktförebyggande liksom för fredliga lösningar på konflikter. Därtill var
det svensken Dag Hammarskjöld som tog initiativ till FN:s första
fredsbevarande insats med beväpnad trupp.

Varför Sverige och Backåkra?

Detta är en unik möjlighet för Sverige att erbjuda en mötesplats för hela FN:s
säkerhetsråd. Backåkra har renoverats med syftet att åter kunna fungera som
en mötesplats inom områden som låg Dag Hammarskjöld varmt om hjärtat,
såsom internationellt samarbete, fredsforskning, miljö och mänskliga
rättigheter.

Varför är det här viktigt?

Det informella samtal som arbetsmötet ger tillfälle till skapar möjlighet för
generalsekreteraren att förankra sina idéer om FN-reform av fredsbevarande
bland säkerhetsrådets medlemmar. För Sverige är detta ett tillfälle för utbyte
med FN:s högsta ledarskap såväl som dess viktigaste organ för fred och
säkerhet. Det är också en möjlighet att ytterligare förstärka Sveriges avtryck
under vår tid i säkerhetsrådet.

Vem betalar?

Sverige och FN delar på kostnaderna. FN står för kostnaderna för
Generalsekreterarens resa till och från Sverige. FN betalar också huvuddelen
av kostnaderna för hans delegations resor samt för en del av delegationens
hotellkostnader i Stockholm. Sverige står för övriga kostnader såsom



rådsmedlemmarnas resor till och från Sverige, liksom för delar av deras och
generalsekreterarens uppehälle i Sverige och för möteslokalen. Kostnaderna
beräknas uppgå till två miljoner kronor som belastar regeringens budget,
utgiftsområde 5 Internationell samverkan, ramanslag 1:2 Fred- och
säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagspost 4:1 Utrikesdepartementet –
särskilda insatser. Finansiering, budget och kostnader redovisas offentligt.



Artikel från Utrikesdepartementet

EU-möte om Ryssland, Ukraina
och säkerheten på Koreahalvön
Publicerad 20 mars 2018

Giftattacken i Salisbury, situationen i Ukraina och på
Koreahalvön var några av de ämnen som
utrikesministrarna diskuterade när de träffades den 19
mars. På ministrarnas dagordning stod också Iran och
Syrien.

Fördömande av giftgasattacken i Salisbury,
Storbritannien

- Vi stöttar alla Storbritannien och följer situationen. Vi vill också att
Ryssland svarar EU och berättar vad som vad som hänt, sa utrikesminister
Margot Wallström efter mötet.

Utrikesministrarna antog också ett uttalande där de kraftigt fördömde
giftattacken mot Sergei och Julia Skripal i Salisbury, Storbritannien 4 mars i
år.

Ukraina

Utrikesministrarna diskuterade reformprocessen i Ukraina. En dag efter
fyraårsdagen av den Ryska annekteringen av Krim upprepade
utrikesministrarna att de inte erkänner Rysslands annektering.

Iran

På dagordningens stod också diskussioner om kärnavtalet med Iran.
Utrikesministrarna betonade vikten av kärnavtalet för säkerheten i regionen.
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Syrien

På mötet beslutade ministrarna också att utöka listan över personer med
frysta tillgångar eller inreseförbud med ytterligare fyra personer, till totalt
261 personer. De personer som finns på listan bedöms av EU vara ansvariga
för att ha använt kemiska vapen mot civila.

Situationen på Koreahalvön

Sydkoreas utrikesminister Kang Kyung-wha besökte mötet och informerade
om situationen på den Koreanska halvön, som utvecklats positivt efter OS.
Kang Kyung-wha tackade Sverige för arbetet med att främja dialog på
Koreahalvön.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige på mötet som ägde
rum i Bryssel.



Artikel från Utrikesdepartementet

Överläggningarna mellan Sveriges
och Nordkoreas utrikesministrar
har avslutats
Publicerad 17 mars 2018

Utrikesminister Margot Wallström och utrikesminister Ri
Yong-ho har den 15–17 mars hållit överläggningar i
Stockholm. Även statsminister Stefan Löfven tog emot
den nordkoreanska delegationen för ett artighetsmöte.
Huvudfokus för samtalen var säkerhetsläget på den
koreanska halvön, som står högt på FN:s säkerhetsråds
dagordning. Sverige är medlem i säkerhetsrådet 2017–
2018.
Utrikesministrarna diskuterade möjligheter och utmaningar för fortsatta
diplomatiska ansträngningar att nå en fredlig lösning på konflikten samt
bilaterala relationer.

Samtalen berörde Sveriges konsulära skyddsmaktsuppdrag för USA, Kanada
och Australien. Sverige underströk behovet av att Nordkorea avskaffar sitt
kärnvapen- och robotprogram i enlighet med flertalet
säkerhetsrådsresolutioner. Därtill diskuterades det humanitära läget i
Nordkorea, sanktioner samt regionala samarbets- och säkerhetsfrågor för
bland annat Sydkorea, Japan, Ryssland, Kina och USA.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Ukraina, Syrien och Iran på EU:s
utrikesråd
Publicerad 14 mars 2018

När EU:s utrikesministrar möts i Bryssel 19 mars ska de
behandla situationen i Ukraina, Syrien och Iran. De
träffar också Sydkoreas utrikesminister för att gå
igenom säkerhetsläget på den koreanska halvön.

Ukraina
Utrikesministrarna kommer att inleda med en diskussion om EU:s relationer
och stöd till Ukraina. Diskussionen kommer att handla om behovet av
reformer och om Rysslands militära aggression. EU:s höga representant
Federica Mogherini kommer också att återrapportera från sitt besök i Kiev,
Ukraina den 12 mars.

Regeringens stödjer Ukraina och landets arbete med att genomföra breda och
djupgående reformer i linje med associeringsavtalet med EU. Regeringen
anser också att det är viktigt att EU fyra år efter den ryska annekteringen
fortsätter att reagera och tillämpa överenskomna sanktioner mot Ryssland.

Syrien

Rådet kommer att diskutera den svåra humanitära situationen i Syrien. 
Diskussionen kommer också ta upp förberedelserna inför den internationella
givarkonferensen för Syrien och Syriens grannländer som EU står värd för i
slutet av april. FN:s sändebud Staffan de Mistura kommer också att
informera om situationen i landet.

Regeringen är oroad över situationen i Syrien och kommer att betona vikten
av att EU engagerar sig för att säkerhetsrådsresolution 2401 om att vapenvila
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genomförs.

Möte med Sydkoreas utrikesminister

Utrikesministrarna kommer att diskutera säkerhetsläget på den koreanska
halvön med Sydkoreas utrikesminister, Kang Kyung Wha.

Iran

Ministrarna kommer också ta upp situationen i Iran mot bakgrund av USA:s
president Trumps uttalande om att USA hotar att lämna den kärntekniska
överenskommelsen, JCPOA. Syftet med diskussionen är att hitta möjligheter
för att bevara överenskommelsen.

Regeringen anser att det är viktigt att EU fortsätter att stötta den
kärntekniska överenskommelsen.

Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige på mötet.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Venezuela, Moldavien och
fredsprocessen i Mellanöstern på
möte mellan EU-ländernas
utrikesministrar
Publicerad 02 mars 2018

Venezuela, Moldavien och fredsprocessen i
Mellanöstern var några av de frågor som EU-ländernas
utrikesministrar behandlade när EU:s utrikesråd
träffades i Bryssel 26 februari.
Utrikesministrarna inledde mötet med att kommentera situationen i östra
Ghouta, Syrien och uppmanade alla att följa de nyligen antagna FN-
resolutionen om eldupphör.

Venezuela

Utrikesministrarna diskuterade Venezuela i ljuset av den ansträngda
humanitära situationen som gjort att en och en halv miljon människor lämnat
landet. EU kommer att följa utvecklingen i Venezuela noga och har
ambitionen att fortsätta hålla kontakten med både regeringen och
oppositionen.

Fredsprocessen i Mellanöstern

Över en informell lunch träffade utrikesministrarna Arabförbundets
generalsekreterare och utrikesministrarna från Jordanien, Egypten,
Saudiarabien, Marocko, Förenade Arabemiraten och Palestinska
myndigheten. Diskussionerna handlade om hur man tillsammans skulle blåsa
liv i fredsprocessen med en tvåstatslösning som mål.
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Moldavien

Utrikesministrarna diskuterade också situationen i Moldavien. EU har för
avsikt att stärka relationerna med landet men understryker behovet av
reformer.

Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige på mötet.



Artikel från Utrikesdepartementet

Nytt åtgärdspaket ska förbättra
hanteringen av allmänna
handlingar
Publicerad 28 februari 2018

I december 2017 gav utrikesminister Margot Wallström
utrikesdepartementets rättschef i uppdrag att
tillsammans med en arbetsgrupp ta fram förslag på hur
hanteringen av allmänna handlingar på UD kan
förbättras. Idag 28 februari överlämnade rättschefen
rapporten till utrikesministern. En rad åtgärder vidtas nu
för att förbättra hanteringen av handlingar.
– Offentlighetsprincipen är en grundläggande del av demokratin, och vi
måste hantera allmänna handlingar korrekt, säger Margot Wallström.

Med avstamp i rapporten införs nu ett genomgripande åtgärdsprogram för att
förbättra hanteringen av allmänna handlingar. Programmet kommer att löpa
under hela 2018 och omfattar bland annat en obligatorisk e-utbildning om
offentlighet och sekretess, ett nytt informationspaket på
utrikesförvaltningens intranät, en stärkt tillsyn, och ett förtydligat
chefsansvar för hanteringen av allmänna handlingar.

− Det är ett genomgripande åtgärdsprogram som kommer att prioriteras
under hela året, säger Margot Wallström.

Rättschefen kommer på utrikesministerns uppdrag att följa åtgärderna noga
under året. Rättschefen kommer även att återrapportera om resultatet av
Handling 2018 före årets slut.
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Frågor och svar:

Vad innebär UD:s nya åtgärdsprogram?

Vi genomför under hela 2018 ett konkret åtgärdsprogram för att förbättra
utrikesförvaltningens hantering av allmänna handlingar. Det kommer att
beröra varje medarbetare, hemma och på utlandsmyndigheterna.

Varje enhet på UD och varje utlandsmyndighet ska utarbeta handlingsplaner
för hanteringen av allmänna handlingar utifrån förutsättningarna på
respektive arbetsplats.

Regelverket och annan information har uppdaterats och görs mer
lättillgängliga på UD:s intranät. Vi stärker stödet till organisationen.

UD:s e-utbildning om offentlighet och sekretess görs obligatorisk.

Hur vi hanterar allmänna handlingar kommer att tas upp på varje
verksamhetsdialog, varje chefsåterkoppling och varje inspektion under 2018.

Hur hela åtgärdsprogrammet genomförs kommer att följas upp av rättschefen
månadsvis.

Varför görs det här nu?

UD har jobbat under längre tid för att förbättra hanteringen av allmänna
handlingar. De insatserna har inte räckt. Därför tog utrikesministern
initiativet att be om förslag till hur UD på ett mer genomgripande sätt kunde
förbättra hanteringen. De förslagen presenterades den 28 februari. De
genomförs under 2018 som ett sammanhållet åtgärdsprogram – Handling
2018 – som berör hela organisationen.

Hur kommer åtgärdsprogrammet att märkas?

Först och främst genom en bättre hantering av allmänna handlingar.
Organisationen ges nu en tydlig signal om att detta arbete är prioriterat för
hela organisationen.

Medarbetarna kommer att märka att de ges bättre utbildning, bättre
information, och bättre möjlighet att få stöd i hanteringen av allmänna
handlingar.

Både chefer och medarbetare kommer att märka att genomförandet av



åtgärderna kommer att följas upp tydligt.

Förändring på djupet tar tid, men vi tror att effekten av kraftsamlingen i
Handling 2018 kommer att märkas inom och utanför UD.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministrarna om
fredsprocessen i Mellanöstern,
Moldavien och Venezuela
Publicerad 22 februari 2018

När utrikesminister Margot Wallström träffar sina
kollegor på måndag 26 februari inleder den höga
representanten med att informera om aktuella frågor på
utrikesområdet. Ministrarna ska sedan behandla
Moldavien, fredsprocessen i Mellanöstern och
Venezuela.

Moldavien

Ministrarna börjar mötet med att diskutera Moldaviens reformprocess och
villkoren för fortsatt EU-stöd. Regeringen stödjer Moldaviens reformarbete
men vill att biståndet ska vara tydligt kopplat till resultat. Reformer behövs
främst inom rättsväsendet, för att garantera dess oberoende, och arbete mot
korruption.

Fredsprocessen i Mellanöstern

Mot bakgrund av EU:s ambition att öka sitt engagemang ska
utrikesministrarna återigen diskutera fredsprocessen i Mellanöstern för att
stärka EU:s samarbete med länderna i regionen. Ministrarna kommer även
att ha en informell diskussion med utrikesministrarna från Saudiarabien,
Förenande Arabemiraten, Palestina, Jordanien, Marocko och
Arabförbundets generalsekreterare.

Regeringen välkomnar diskussionen och framhåller att EU bör fortsätta att
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konkretisera arbetet.

Venezuela

Rådet ska också diskutera EU:s relationer med Venezuela mot bakgrund av
den försämrade politiska, humanitära och ekonomiska och utvecklingen i
landet. Regeringen är oroad av utvecklingen i landet och anser att
diskussionen om EU-agerande också ska ha en långsiktig ansats och fokusera
på det framtida samarbetet med regionala aktörer.



Artikel från Utrikesdepartementet

Israel-Palestina, Libyen och AVS-
länder på årets första
utrikesministermöte
Publicerad 25 januari 2018

När utrikesministrarna i EU-länderna träffades för första
gången i år stod Israel-Palestina, Libyen och relationer
med AVS-länderna på dagordningen. Utrikesminister
Margot Wallström representerade Sverige.

Libyen

Utrikesministrarna diskuterade situationen i Libyen och vikten av EU:s
engagemang och arbete på plats för att stötta den FN-ledda processen. FN:s
sändebud Ghassam Salamé rapporterade om arbetet med att ta fram en ny
konstitution för landet och med de kommande valen.

EU:s framtida relation med AVS-länderna

Utrikesministrarna diskuterade också EU:s relation med de 79 AVS-länderna
(en grupp av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet). EU-
kommissionen håller i förhandlingar om ett nytt avtal mellan EU och AVS-
länderna. Utrikesministrarna uttryckte stöd för kommissionens förslag att
förhandla fram ett nytt övergripande avtal med vardera en del anpassade för
de tre regionerna.

Israel-Palestina

Utrikesministrarna diskuterade fredsprocessen i Mellanöstern och hur EU
kan stötta den. Mötet avslutades med att utrikesministrarna i marginalen av
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mötet träffade Palestinas president Mahmoud Abbas. Utrikesministrarna
påminde om att de förespråkar en tvåstatslösning med Jerusalem som delad
huvudstad.

Nästa utrikesministermöte är inplanerat den 26 februari i Bryssel.



Artikel från Utrikesdepartementet

Libyen och Israel-Palestina på EU-
utrikesministermöte
Publicerad 19 januari 2018

På årets första utrikesministermöte i Bryssel på måndag
22 januari står relationen mellan Israel-Palestina, Libyen
och EU:s relation med AVS-länderna på dagordningen.
Utrikesminister Margot Wallström som representerar
Sverige kommer också att delta i den inofficiella lunchen
med Palestinas president Abbas.

Höga representanten Mogherini inleder

EU:s höga representant för EU:s utrikesrelationer, Federica Mogherini,
inleder mötet med att ta upp aktuella frågor inom utrikesområdet, till
exempel framtiden för Irans kärntekniska avtal och dialogen mellan Kosovo
och Serbien. Situationen i Venezuela och möte med Saudiarabiens
utrikesminister tidigare i veckan och EU:s relationer med Tunisien kommer
sannolikt också upp.

EU:s relation med AVS-länderna

Ministrarna kommer också att diskutera EU:s relation med de 79 AVS-
länderna. Med AVS-länderna avses en grupp stater i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet. Förhandlingar om ett nytt avtal mellan EU och och dessa
pågår. En del i det nya avtalet är ett utökat politiskt partnerskap med
samarbete om mänskliga rättigheter, demokrati, ekonomisk utveckling,
migration och miljö och klimat.

Regeringen anser att det nya avtalet ger EU möjlighet att förbättra relationen
till AVS-länderna.
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Libyen

Utrikesministrarna kommer också att diskutera hur EU mer effektivt kan
stödja den politiska processen i Libyen och bemöta den utmanande
migrations- och säkerhetssituationen i landet.

Regeringen välkomnar en bred diskussion om Libyen och hur EU kan stötta
landet.

Israel-Palestina och EU:s roll i fredsprocessen

Som uppföljning till utrikesministrarnas informella samtal med Israels
premiärminister Netanyahu i december och tidigare möte med Palestinas
president Abbas diskuteras som sista punkt fredsprocessen i Mellanöstern.
Diskussionen kommer att föras mot bakgrund av det försämrade läget och en
allvarlig humanitär situation i Gaza. Ministrarna ska också behandla EU:s roll
i fredsprocessen.

Regeringen anser att EU spelar en viktig roll i fredsprocessen och att EU
fortsatt arbetar för att Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och
säkerhet.



Artikel från Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven tog
emot pristagaren av Nobels
fredspris
Publicerad 19 december 2017

Statsministern tog idag emot pristagaren av Nobels
fredspris ICAN, representerade av kampanjens
generalsekreterare Beatrice Fihn och Andreas Tolf,
ordförande i Svenska läkare mot kärnvapen, på lunch i
Sagerska huset. Med på lunchen var också
utrikesminister Margot Wallström.
Nobelkommitténs val att i år hedra ICAN har på ett viktigt sätt bidragit till
att lyfta fram behovet av kärnvapennedrustning.

Fredspriset är ett erkännande av ICAN:s och medlemsorganisationernas
målmedvetna och framgångsrika arbete, liksom en bekräftelse av den vitala
roll civilsamhället spelar i globala frågor.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Irak, Afrika, Mellanöstern och
försvarssamarbete på
utrikesministermöte
Publicerad 18 december 2017

När EU:s utrikesministrar träffades i Bryssel 11
december diskuterade de bland annat utvecklingen i
Irak och Mellanöstern. De fattade också beslut om att
inleda EU:s försvarssamarbete Pesco.

Irak

Utrikesministrarna började med att diskutera EU:s relationer med Irak och
underströk vikten av att EU engagerar sig i landets utveckling. Den höga
representanten kommer att lägga fram ett förslag för en fortsatt strategi i
januari 2018.

Den senaste utvecklingen i Mellanöstern

Rådet diskuterade också den senaste tidens utveckling i Mellanöstern, ur ett
brett perspektiv. Diskussionerna handlade om relationerna mellan
Saudiarabien och Iran, den senaste tidens utveckling i Libanon och Jemen
samt fredsprocessen i Mellanöstern.

Afrika i ljuset av EU-AU toppmötet

Tillsammans med biståndsministrarna diskuterade utrikesministrarna
uppföljningen av EU-AU-toppmötet som hölls 29 - 30 november 2017 i
Abidjan. Rådet fick även information om den fortsatta processen för Post-
Cotonou, det vill säga EU:s partnerskap med AVS-länderna efter 2020. AVS-
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länderna avser Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

Säkerhet och försvar

Utrikesministrarna från 25 EU-länder beslutade om att inleda det permanenta
strukturerade försvarssamarbetet, Pesco, som diskuterats tidigare.
Samarbetet ska utveckla unionens operativa kapacitet för militära
krishanteringsuppgifter, som även kan ställas till förfogande för till exempel
FN-insatser. Pesco erbjuder ett ramverk för samarbete om utveckling av
militära förmågor men även en möjlighet till konkreta säkerhets- och
försvarspolitiska projekt.

Pesco är ett led i att genomföra EU:s globala strategi, som Sverige drivit.
Avsikten är att unionens samlade förmåga att förebygga konflikter och
hantera externa kriser med olika instrument ska öka.

Sverige anser att Pesco kan uppfylla två strategiska mål: att stärka den
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt att bidra till stärkt
europeisk sammanhållning. Det svenska deltagandet kan bidra till att Sverige
bättre kan påverka EU:s gemensamma utrikes-, säkerhets- och
försvarspolitik. Samarbetet är mellanstatligt och fullt förenligt med Sveriges
militära alliansfrihet.

Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige.



Artikel från Utrikesdepartementet

Klimat och säkerhet i fokus på
välbesökt seminarium på UD
Publicerad 13 december 2017

Fredagen 8 december var UD och SIPRI värdar för ett
seminarium på temat klimat och säkerhet. Deltog gjorde
bland annat utrikesminister Margot Wallström och
Isabella Lövin, minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat samt vice
statsminister. Tillsammans med experter diskuterades
klimatförändringarnas påverkan på internationell fred
och säkerhet samt FN:s roll framöver.
Att motverka klimatförändringarnas negativa effekter är en prioriterad fråga
för regeringen. Stigande havsnivåer, torka och otillräckliga resurser riskerar
att leda till social oro och bristande internationell säkerhet. Det beror på att
bland annat brist på livsmedel kan leda till att människor tvingas fly och
konflikter uppstår.

Margot Wallström talade om klimatförändringarnas påverkan på
internationell fred och säkerhet:

– Klimatförändringar påverkar miljontals människors tillgång till rent vatten
och leder till ökad konkurrens om redan knappa resurser. På så sätt är
klimatförändringar ett tydligt hot mot internationell fred och säkerhet och en
viktig fråga för FN:s säkerhetsråd, sa hon.

Margot Wallström berörde även det faktum att det är de redan utsatta och
fattiga länderna, med begränsade institutionella kapaciteter, som drabbas
hårdast av ett förändrat klimat. Vidare innebär klimatförändringar att ungefär
en person behöver lämna sitt hem varje sekund och har därför stor påverkan
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på internationella relationer.

Klimatförändringar är en gemensam utmaning och Isabella Lövin betonade
bland annat följande:

– När vi diskuterar utrikespolitik och säkerhet är vi vana att tala om militära
hot och politiska hot, men det är väldigt tydligt att klimatförändringar
påverkar världens fysiska geografi och detta är något som vi också behöver
ta i beaktande, sa Isabella Lövin.

Isabella Lövin nämnde att stigande havsnivåer kan tvinga hela befolkningar
att evakuera och att det är omöjligt att tala om ekonomisk utveckling,
politisk stabilitet eller till exempel livsmedeltrygghet utan att samtidigt beröra
klimatförändringar.

Johan Rockström från Stockholm Resilience Centre och Dan Smith från
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) underströk att det
finns starkt vetenskapligt stöd för förekomsten av klimatförändringar. De
underströk också att även om det fortfarande råder viss osäkerhet så är det
viktigt att agera nu eftersom effekterna är potentiellt mycket stora.



Artikel från Utrikesdepartementet

Irak, Afrika och Mellanöstern på
utrikesministermöte
Publicerad 08 december 2017

När EU:s utrikesministrar träffas i Bryssel 11 december
ska de behandla Irak, Mellanöstern och EU:s
försvarssamarbete. De ska också följa upp mötet mellan
EU och Afrika som hölls i slutet av november.

Irak

Inledningsvis ska utrikesministrarna diskutera EU:s relationer med Irak.
Regeringen anser att Irak står inför en brytpunkt. Nu krävs politiska och
ekonomiska reformer för att säkra freden och lägga grunden till ett mer
demokratiskt och jämlikt samhälle. Det är viktigt för att inte spänningar
mellan olika folkgrupper ska återuppstå och därmed också risk för ytterligare
en väpnad konflikt. Unionen har erfarenhet av att hjälpa stater i övergången
till hållbar demokrati. Den erfarenheten behövs just nu i Irak.

Den senaste utvecklingen i Mellanöstern

Rådet ska också diskutera den senaste tidens utveckling i Mellanöstern i ett
brett perspektiv. Diskussionerna förväntas handla om relationerna mellan
Saudiarabien och Iran och den senaste tidens utveckling i Libanon.

Regeringen välkomnar en bred diskussion om utvecklingen i Mellanöstern.
Flera av regionens kriser är kopplade till varandra, och behöver därför
diskuteras i ett regionalt perspektiv. Regeringen driver på för en mer aktiv
EU-politik gentemot regionen, inklusive för att bidra till politiska lösningar
på konflikterna i Syrien, Irak, Jemen och Libyen och till fredsprocessen i
Mellanöstern.
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Afrika i ljuset av EU-AU toppmötet

Tillsammans med biståndsministrarna kommer utrikesministrarna att
diskutera uppföljningen av EU-AU-toppmötet som hölls 29-30 november
2017 i Abidjan. Rådet kommer även kort att få information om den fortsatta
processen för Post-Cotonou, det vill säga EU:s partnerskap med AVS-
länderna efter 2020. AVS-länderna avser Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet.

Regeringen prioriterar ett fördjupat och jämbördigt partnerskap med Afrika
byggt på ömsesidiga intressen. EU:s partnerskap med Afrika är av strategisk
betydelse för såväl EU som Sverige och omfattar fred och säkerhet,
demokrati och mänskliga rättigheter, hållbar social, ekonomisk och
miljömässig utveckling samt globala frågor.

Säkerhet och försvar

Utrikesministrarna kommer också att besluta om ett permanent strukturerat
försvarssamarbete, Pesco. Samarbetet ska utveckla unionens operativa
kapacitet för militära krishanteringsuppgifter, som även kan ställas till
förfogande för t ex FN-insatser. Pesco erbjuder ett ramverk för samarbete
om utveckling av militära förmågor men även en möjlighet till konkreta
säkerhets- och försvarspolitiska projekt.

Pesco är ett led i att genomföra EU:s globala strategi, som Sverige drivit.
Avsikten med Pesco är att unionens samlade förmåga att förebygga
konflikter och hantera externa kriser med olika instrument ska öka.

Utrikesminister Margot Wallström representerar Sverige.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Desinformation och toppmötet
mellan EU och Afrika på
utrikesrådet
Publicerad 10 november 2017

När utrikesministrarna möts 13 november står
föreberedelser inför toppmötet med AU, Afrikanska
Unionen, och strategisk kommunikation och
desinformation på dagordningen. Tillsammans med
försvarsministrarna ska utrikesministrarna diskutera ett
permanent strukturerat försvarspolitiskt samarbete,
Pesco.

EU-AU-toppmötet

Ministrarna inleder mötet med att förbereda toppmötet mellan EU och AU
som ska hållas i Abidjan, Elfenbenskusten 29-30 november.

Regeringen anser att EU:s partnerskap med Afrika är strategiskt viktig och
att samarbetet bör omfatta ett flertal områden, till exempel fred och
säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter och utveckling.

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation blir allt viktigare för EU och dess medlemsstater.
Det handlar både om att effektivt kommunicera sina budskap, och om att
hantera hotet från desinformation. I ljuset av det ska ministrarna diskutera
hur EU:s samlade agerande kan stärkas.

Säkerhet och försvar
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Tillsammans med försvarsministrarna kommer utrikesministrarna att ha en
diskussion om ett permanent strukturerat försvarssamarbete, Pesco. De EU-
länder som avser att delta i Pesco förväntas underteckna en gemensam
underrättelse till ministerrådet och EU:s höga representant för utrikes frågor
för att informera om avsikten.

Sverige kommer att delta i Pesco-samarbetet eftersom Pesco bedöms kunna
bidra till att stärka den gemensamma utrikes- och försvarspolitiken och
bidrar till stärkt europeiska sammanhållning. Regeringen kommer att
underteckna underrättelsen.

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist
representerar Sverige på mötet som äger rum i Bryssel.



Artikel från Utrikesdepartementet

Iran, Myanmar, mänskliga
rättigheter och Irak på utrikesrådet
Publicerad 23 oktober 2017

När utrikesrådet träffades 16 oktober var dagordningen
välfylld. Bland annat diskuterade ministrarna
kärnteknikavtalet med Iran, situationen för de mänskliga
rättigheterna i världen i allmänhet och i Burma mer
specifikt samt den långsiktiga utvecklingen i
Afghanistan.

Iran

Utrikesrådet behandlade kärnteknikavtalet med Iran som är ett resultat av 12
års förhandlingar och diplomati. Syftet med avtalet är att säkerställa att Irans
kärntekniska program endast är av fredlig karaktär. Mot bakgrund av USA:s
president Donald Trumps linjetal om en ny amerikansk strategi gentemot
Iran och avtalet återbekräftade EU:s utrikesråd att avtalet är viktigt för det
fortsatta icke-spridningsarbetet och för säkerheten i regionen. EU ser avtalet
som en grundpelare i det internationella systemet för icke-spridning.

Nordkorea

I ljuset av Nordkoreas provokationer den senaste tiden diskuterade
utrikesministrarna situationen i landet. Rådet antog nya EU-åtgärder för att
ytterligare öka påtryckningarna för att få Nordkorea att uppfylla sina
skyldigheter. De kompletterar och förstärker säkerhetsrådets sanktioner. De
nya åtgärderna träder i kraft omedelbart och handlar om totalförbud mot
investeringar i Nordkorea och ett totalförbud mot att sälja raffinerade
petroleumprodukter och råolja till landet. Det maximalt tillåtna beloppet som
får skickas till privatpersoner i Nordkorea sänktes också från 15 000 euro till
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500 euro. Utrikesministrarna enades även om att arbeta för att alla FN-
resolutioner som berör Nordkorea ska genomföras fullt ut av alla länder.

Myanmar

Ministerrådet antog slutsatser om situationen i den burmesiska delstaten
Rakhine där allvarliga brott begåtts mot de mänskliga rättigheterna och i
synnerhet mot de cirka 500 000 rohingyaflyktingar som lämnat sina hem till
följd av våldsamheterna. Ministrarna uppmanade Myanmar att omedelbart
upphöra med allt våld, möjliggöra humanitärt tillträde och värdigt
återvändande. EU kommer att sluta bjuda in representanter för den
burmesiska militären och se över praktiskt försvarssamarbete. EU överväger
också andra åtgärder om inte situationen förbättras. EU uppmanar Burma att
följa rättstatsprincipen och att döma alla som gjort sig skyldiga till
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Mänskliga rättigheter

Tillsammans med EU:s representant för mänskliga rättigheter, Stavros
Lambrinidis, debatterade rådet EU:s syn på mänskliga rättigheter och hur
arbetet för mänskliga rättigheter ska kunna inkluderas i bilaterala och
multilaterala sammanhang. Rådet antog slutsatser om halvårsöversynen av
handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati samt en årlig
rapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016.

Turkiet

Ministrarna hade en diskussion om Turkiet över lunchen. De berörde både
den inrikespolitiska situationen och de regionala aspekterna.
Irak

Rådet beslutade att inleda en ny civil insats i Irak. Insatsen kommer att
inriktas på att stödja de irakiska myndigheterna. Målet är att bygga upp
statliga institutioner som kan stärka säkerhet och fred och förhindra
konflikter i enlighet med principerna om rättstaten och de mänskliga
rättigheterna. 

Insatsen består av cirka 35 experter som ska ge råd och stöd inom
prioriterade arbetsområden. Insatsen kommer troligtvis att inledas i Bagdad
före årets slut och har en budget på 14 miljoner euro för det närmaste året.



Afghanistan

Rådet antog slutsatser om en EU-strategi för Afghanistan till och med 2020.
Strategin för Afghanistan är inriktad på fyra områden. Den ska främja fred,
stabilitet och regional säkerhet. Den ska förstärka demokratin,
rättsstatsprincipen samt god förvaltningssed och skydda mänskliga
rättigheter inklusive kvinnors egenmakt. Den ska stödja ekonomisk
utveckling och även ta itu med migrationsrelaterade utmaningar.

Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige vid mötet som
ägde rum i Luxemburg.



Artikel från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, Iran och
Nordkorea på EU:s
utrikesministermöte
Publicerad 13 oktober 2017

När EU:s utrikesministrar möts 16 oktober kommer de
att ta upp genomförandet av kärnvapenavtalet med Iran.
Mänskliga rättigheter, situationen i Turkiet finns också
på dagordningen liksom en diskussion om EU:s
relationer med Nordkorea.

Iran

Ministrarna inleder mötet med en diskussion om EU:s relationer med Iran,
inklusive genomförandet av kärnvapenavtalet som reglerar det iranska
kärnenergiprogrammet.

Regeringen anser att det är viktigt att EU visar ett samlat engagemang.
Regeringen vill även uppmuntra alla parter att fullt ut respektera och fullfölja
sina åtaganden i den kärntekniska överenskommelsen. EU bör samtidigt vara
tydlig med att Iran bör föra en politik som bidrar till långsiktigt hållbara
politiska lösningar på konflikterna i regionen liksom avstå från ytterligare
ballistiska missiltester.

Nordkorea

På mötet kommer ministrarna sannolikt att ha en diskussion om EU:s
relationer med Nordkorea i ljuset av FN säkerhetsrådets resolution 2375 som
antogs 11 september och pågående diskussioner om kompletterande EU-
autonoma restriktiva åtgärder. 

https://www.regeringen.se/


Regeringen anser att Nordkoreas kärnvapen- och robotprogram utgör ett hot
mot fred och stabilitet på Koreahalvön liksom att det inte finns något
långsiktigt alternativ till förhandlingar för att bevara freden. EU och
omvärlden måste vara fortsatt eniga i hållningen mot Nordkorea.
Genomförandet av befintliga sanktioner måste effektiviseras men utan att
försvåra humanitärt arbete.

Mänskliga rättigheter

Ministrarna kommer att ha en övergripande diskussion om EU:s arbete med
mänskliga rättigheter i de externa relationerna. Ett enigt EU som fortsatt
utgör en stark global röst för mänskliga rättigheter är av största vikt för
regeringen.

Turkiet

Utrikesministrarna kommer att ta upp situationen i Turkiet och i dess
närområde. Regeringen kommer att framföra oro över utvecklingen i Turkiet,
efter att journalister, oppositionspolitiker och människorättsaktivister
frihetsberövats. Vidare kommer vikten av en tydlig och ärlig dialog med
Turkiet att framhållas.

Irak

I samband med ministermötet fattas beslut om att upprätta en ny EU-insats i
Irak till stöd för säkerhetssektorreform i landet. Detta är den första nya civila
EU-insatsen på tre år. Regeringen har varit pådrivande för att få insatsen på
plats.

Margot Wallström representerar Sverige vid mötet som äger rum i
Luxemburg.



Artikel från Utrikesdepartementet

UD finansierar satsning för att
motverka näthat mot journalister
Publicerad 25 september 2017

Utrikesdepartementet har beslutat att finansiera en
pilotstudie som syftar till att stärka kunskapen om
kopplingen mellan näthatskampanjer mot journalister
och organiserad desinformation, skriver utrikesminister
Margot Wallström.
Världen skulle bli oerhört tyst utan det fria ordet. Tyvärr är många röster
under attack idag. Det gäller inte minst kvinnliga journalister – hat, hot och
sexistiska kränkningar på nätet har blivit ett effektivt medel för att försöka
tysta deras röster världen över.

Den 2 december förra året bjöd jag därför in en grupp kvinnliga journalister
och medieaktörer för på temat hat och hot mot kvinnliga journalister för att
lyssna på deras erfarenheter. Jag fick ta del av hårresande berättelser från
journalister som drabbats och hur det påverkat dem i deras yrkesutövning
men även i deras privatliv. Det blev tydligt att det organiserade näthatet
växer och kopplas till desinformationskampanjer. Det utgör ett allt större hot
mot yttrandefriheten och därmed också mot demokratin.

Seminariet den 2 december blev på många sätt en markering där regeringen,
myndigheter, mediesektorn och det civila samhället stod upp för
yttrandefriheten och uppmärksammade situationen för kvinnliga journalister.
Samtidigt betonades vikten av fri, oberoende och professionell journalistik.

Från seminariet växte idén fram att skapa ett center som stödjer mediehus
och journalister i länder i syd och öst, med särskilt fokus på kvinnliga
journalister som är utsatta för hat/hot och desinformation.
UD har nu beslutat att finansiera denna idé. Satsningen, som i ett första steg
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sker genom en pilotstudie, syftar till att stärka kunskapen om kopplingen
mellan näthatskampanjer mot journalister och organiserad desinformation.
Medieinstitutet Fojo har därför fått i uppdrag att i samarbete med
Utrikespolitiska institutet skapa en plattform för dialog och lärande. De ska
bygga nätverk som stöttar journalister som utsätts för näthat. Målgrupper är
mediehus och journalister i öst och syd, med särskilt fokus på kvinnliga
journalister.

Denna nya satsning kompletterar regeringens arbete för journalisters
säkerhet. Sverige har en stark politisk röst i internationella organ och vi har
aktivt deltagit i att sätta och behålla frågan om journalisters säkerhet i fokus i
såväl FN, Unesco, EU, OSSE och Europarådet. Sverige är tillsammans med
andra engagerade länder starkt pådrivande för att FN:s handlingsplan för
journalisters säkerhet och frågan om straffrihet ska genomföras fullt ut.

Sverige tog också initiativet till den banbrytande resolutionen i FN:s råd för
mänskliga rättigheter som fastställde att mänskliga rättigheter ska respekteras
likaväl offline som online och att det inte minst gäller yttrandefrihet.
Resolutionen fördömer otvetydigt alla brott mot mänskliga rättigheter och
missbruk, inklusive könsbaserat våld, som begås mot personer som utövar
sina mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på nätet, och
uppmanar alla stater att säkerställa ansvarsutkrävande i detta avseende.

Sverige kommer att fortsätta vara en förkämpe för journalisters säkerhets,
både offline och online. Vi får aldrig glömma att demokratin mår bäst när
många röster hörs. Tyvärr är alltför många röster under attack.

Margot Wallström



Artikel från Utrikesdepartementet

Brev till Mogherini
Publicerad 07 september 2017

Varför har Sveriges och Tysklands utrikesministrar tagit det här
initiativet?

Anledningen till att vi sänder brevet till EU:s höga representant är de
frihetsberövanden som nyligen skett på basis av internationella
arresteringsorder från Turkiet.

Vad vill ni uppnå med brevet?

Syftet med brevet är att föra upp frågan om potentiellt missbruk av
Interpolsystemet på EU:s dagordning. Vi vill att detta diskuteras i EU-
kretsen.

Interpols konstitution är glasklar: organisationen får inte användas för
politiska motiv. Sverige kommer att vara tydlig i EU och gentemot Interpol
att efterlysningar inte får missbrukas i politiskt syfte.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern om
Nordkoreas senaste robottest
Publicerad 29 augusti 2017

Nordkoreas senaste robottest över japanskt territorium är en allvarlig
utveckling och en uppenbar provokation. Vi delar särskilt Japans oro.

Det är mycket angeläget att FN:s säkerhetsråd genast samlas för att diskutera
den senaste utvecklingen.

Vi uppmanar Nordkorea att avstå från ytterligare provokativa handlingar.
Nordkorea bör omedelbart fullgöra sina internationella förpliktelser och
inleda en fullständig, verifierbar och oåterkallelig avveckling av sitt
kärnvapen- och robotprogram.

Det är nu viktigare än någonsin att vidta åtgärder för att minska
spänningarna och risken för missförstånd och misstag.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige upmärksammar krisen i
Jemen
Publicerad 18 augusti 2017

På svenskt initiativ diskuterar FN: säkerhetsråd i dag
den politiska och humanitära krisen i Jemen. Sverige
arbetar aktivt i olika fora för att uppmärksamma krisen i
Jemen och bidra till en lösning, skriver utrikesminister
Margot Wallström och Isabella Lövin, minister för
internationellt utvecklingssamarbete och klimat.
Jemen är ett land i djup kris. Ett land som är drabbat av konflikt, hungerskris
och kolera med katastrofala humanitära konsekvenser som följd. 21 miljoner
människor – över tre fjärdedelar av Jemens befolkning – är i behov av
humanitärt stöd. Mer än 8 000 människor har dödats och över 45 000
skadats sedan konflikten inleddes för två år sedan. Det kolerautbrott som nu
nått nästan hela landet berör över en halv miljon människor och förvärrar en
redan mycket svår humanitär situation. Förekomsten av sexuellt och
könsrelaterat våld har ökat dramatiskt.

Sverige uppmanar samtliga parter i konflikten i Jemen att säkerställa ett
säkert och obehindrat humanitärt tillträde för humanitära organisationer,
skydd för humanitär personal och civilbefolkning, samt respektera
internationell humanitär rätt.

Sverige är en av de största humanitära givarna till Jemen. Sverige har hittills
under 2017, genom Sida, bidragit med 259 miljoner kronor i humanitärt
bistånd till Jemenkrisen. Sverige ger därutöver omfattande icke öronmärkt
kärnstöd till organisationer som genomför humanitära insatser inom ramen
för krisen, bland annat till UNHCR, WFP, ICRC och FN:s katastroffond
(CERF). Jemen inkluderas även i den regionala MENA-strategin med fokus
på MR och demokrati (2016-2020).
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Den 25 april stod Sverige tillsammans med Schweiz och OCHA värd för en
givarkonferens för den humanitära situationen i Jemen. Konferensen, som
syftade till att uppbringa medel från givare för att bemöta de mest akuta
humanitära behoven i Jemen, resulterade i givarlöften på 1,1 miljard US-
dollar.

Sverige stödjer aktivt FN-sändebudet Ismail Ould Cheikh Ahmeds
ansträngningar att nå och befästa en fredsuppgörelse. Under dagens möte i
FN:s säkerhetsråd kommer Sverige lyfta behovet av ytterligare humanitära
insatser för Jemen.

Det finns ingen militär lösning på konflikten i Jemen. Endast en politisk
lösning med en inkluderande politisk process, där kvinnor involveras på ett
aktivt och meningsfullt sätt, kan leda till hållbar fred och utveckling.

Margot Wallström
utrikesminister

Isabella Lövin
minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd -
vecka 32
Publicerad 14 augusti 2017

Denna vecka i rådet: ordförandeuttalande om
svältrisken i Jemen, Somalia, Sydsudan och nordöstra
Nigeria; säkerhetsrådets årsrapport; Abyei/UNISFA;
extrainsatt möte om den humanitära situationen i
Syrien; Demokratiska republiken Kongo/Nigeria samt
truppbidragarmöte om Libanon/UNIFIL.
I onsdags antog rådet enhälligt ett ordförandeuttalande (PRST) om
svältrisken i Jemen, Somalia, Sydsudan och nordöstra Nigeria, där mer än 20
miljoner människor, varav många barn, riskerar att drabbas av svält. Det var
Sverige som tog initiativ till uttalandet och ledde förhandlingarna. Detta
skedde efter att vi tillsammans med åtta andra rådsmedlemmar (Frankrike,
UK, Italien, Etiopien, Egypten, Senegal, Japan och USA) tidigare i år
arrangerat ett så kallat Arriamöte på samma tema (se veckobrev 24).
Uttalandet innehåller bland annat viktiga skrivningar om respekt för
internationell humanitär rätt och humanitärt tillträde för hjälparbetare samt
om respons på såväl kort som längre sikt. Rådet uppmanar också
generalsekreteraren att återrapportera under oktober månad, vilket blir en
viktig hållpunkt för uppföljningen av uttalandet.

Läs utrikesminister Wallströms uttalande om ordförandeuttalandet den 9
augusti: Länk till Facebook.

Rådet antog även på onsdagen säkerhetsrådets årsrapport avseende perioden
1 augusti 2015- 31 december 2016.

Därefter hölls konsultationer om Abyei och FN-insatsen UNISFA. Mötet var
det första sedan mandatet förnyades genom resolution 2352 i maj i år. Under
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förhandlingarna som föranledde mandatförlängningen var Sverige och Italien
nyckelspelare för att rådet skulle kunna nå en kompromiss (se veckobrev
20). El Ghassim Wane, biträdande chef på FN-sekretariatets avdelning för
fredsbevarande insatser, briefade nu rådet och underströk att läget var
fortsatt spänt samt att mer krävdes för att den politiska processen skulle gå
framåt. Flertalet rådsmedlemmar underströk behovet av fortsatta
ansträngningar. Viss oenighet rådde alltjämt kring
gränsövervakningsmekanismen. Diskussionen väntas fortsatta i oktober inför
mandatförlängning i november.

Slutligen hölls i onsdags ett extrainsatt slutet möte på begäran av Ryssland
om de-eskaleringszonerna i Syrien med fokus på det humanitära läget. Den
nytillträdde ryske FN-ambassadören, Vasilij Nebenzia, gjorde sitt första
framträdande i rådet. Han redogjorde för det allvarliga humanitära läget
inom de-eskaleringszonerna, som Ryssland poängterade i sig hade bidragit
till stabilitet. Vissa rådsmedlemmar var kritiska och framhävde det akuta
humanitära läge som rådde i landet som helhet och pekade på Rysslands
ansvar. Andra uttalade sig i mer positiv ordalag och välkomnade framstegen
vad gäller viss mån av stabilitet. De-eskaleringszonerna välkomnades som
del i att nå en nationell vapenvila. Även OCHA närvarade och bekräftade att
FN skulle ta varje chans till att föra in fler humanitära förnödenheter.

I torsdags anordnades en öppen briefing med vice generalsekreterare Amina
Mohammed, som återrapporterade från sin resa till Demokratiska republiken
Kongo (DRK) och Nigeria i juli. Resan hade genomförts tillsammans med
AU och andra högnivårepresentanter från FN-systemet vilka också deltog
vid briefingen (chefen för UNWOMEN, Phumzile Mlambo-Ngcuka, FN-
sändebudet mot sexuellt våld i konflikt, Pramila Patten samt AU:s sändebud
för kvinnor, fred och säkerhet, Bineta Diop). Detta högnivåbesök hade varit
det första i sitt slag, och Mohammed fokuserade i sin briefing på det som
varit resans springande punkt: att belysa vikten av att kvinnors rättigheter
och deltagande måste stå i centrum i konfliktförebyggande och
fredsbyggande, samt att detta måste gå hand i hand med humanitärt arbete,
mänskliga rättigheter och utveckling. Kvinnors roll i samhället och utsatthet
belystes med starka exempel ur de nigerianska och kongolesiska
kontexterna. Resan välkomnades av majoriteten av rådsmedlemmarna,
däribland Sverige, som även uttryckte önskemål om att resan följdes upp och
att den skulle bli den första av fler liknande resor. Därtill framhöll Sverige i
vikten av ett integrerat synsätt för att uppnå hållbar fred, kvinnors fulla
inkluderande i samtliga processer och att kampen mot sexuellt och
genderbaserat våld måste fortsätta i alla fora.



På eftermiddagen hölls ett truppbidragarmöte om FN:s insats i Libanon
(UNIFIL), inför behandlingen av insatsens mandat senare under månaden. El
Ghassim Wane briefade rådet.



Artikel från Utrikesdepartementet

Slutsatser om Libyen på
utrikesministermöte
Publicerad 19 juli 2017

När EU:s utrikesministrar träffades i Bryssel den 17 juli
antogs rådsslutsatser om Libyen. Andra frågor som
diskuterades var vidare prioriteringar för EU:s globala
strategi, situationen i Nordkorea samt nya insatser i Irak.

Libyen

Utrikesministrarna antog slutsatser att ge fortsatt stöd till Libyen med tanke
på det sköra politiska tillståndet samt migrations- och säkerhetssituationen
som råder i landet. Bland annat enades rådet om ett förlängt mandat för EU
BAM. EU BAM är ett civiluppdrag inom ramen för EU:s gemensamma
säkerhet- och försvarspolitik för att stödja de libyska myndigheterna för att
förbättra och utveckla landets säkerhet. Rådet underströk också vikten av
insatsen Sophia som är EU:s insatts till sjöss för att försöka förhindra
människosmugglares affärsmodell. Rådet införde även restriktioner för
export och leverans av uppblåsbara båtar och utombordsmotorer till Libyen.

EU:s globala strategi

Rådet höll en allmän diskussion om det fortsatta arbetet gällande
genomförandet av EU:s globala strategi som utgår från att EU:s
medlemsländer måste ta ett större ansvar för Europas säkerhet samt att den
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken måste stärkas. Diskussionen
handlade om att skapa en ram för kommande år, vilka prioriteringar
medlemsländerna har samt vikten att kunna agera över hela konfliktcykeln.

Ministrarna kom också fram till ett förberedande beslut inför upprättandet av
en framtida gemensam försvars- och säkerhetspolitisk insats, GFSP, till stöd
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för säkerhetssektorn i Irak samt antog flera rådsslutsatser gällande
Nordkorea.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige på mötet.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s globala strategi och Libyen i
fokus på utrikesministermöte
Publicerad 12 juli 2017

När EU:s utrikesministrar möts i Bryssel den 18 juli
förväntas ministrarna att diskutera det fortsatta arbetet
om genomförande av EU:s globala strategi. Ministrarna
kommer även att anta rådsslutsatser om Libyen.

EU:s globala strategi

Rådet avser att hålla en allmän diskussion om det fortsatta arbetet gällande
genomförandet av EU:s globala strategi som utgår från att EU:s
medlemsländer måste ta ett större ansvar för Europas säkerhet samt att den
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken måste stärkas.

Regeringen välkomnar uppföljningen av EU:s globala strategi vilken utgår
från en bred syn på säkerhet men ser gärna att övriga delar av strategin följs
upp. Prioritet läggs vid EU:s förmåga att kunna agera över hela förloppet,
från förebyggande till stabilisering. Regeringen fortsätter även att aktivt
arbeta för att jämställdhet och agendan för kvinnor, fred och säkerhet ska
integreras i EU:s externa agerande.

Libyen

Utrikesministrarna kommer att diskutera EU:s fortsatta stöd för Libyen med
tanke på det sköra politiska tillståndet samt migrations- och
säkerhetssituationen som råder i landet. FN har nyligen utsett Ghassan
Salamé till nytt sändebud för Libyen. Regeringen välkomnar detta och
betonar vikten av att FN fortsätter leda det internationella arbetet i Libyen.

Rådet kommer även att diskutera situationen i Nordkorea samt EU:s
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hållning.

Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige på mötet.



Artikel, Kommenterad dagordning från Utrikesdepartementet

Kommenterad dagordning för
utrikesministrarnas möte den 17
juli 2017
Publicerad 10 juli 2017

Inför utrikesministrarnas möte den 17 juli står bland annat följande punkter
på dagordningen:

Genomförandet av EU:s globala strategi
Ev. Libyen
Nordkorea
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Artikel från Utrikesdepartementet

Bred enighet mellan EU:s
utrikesministrar om konflikterna på
arabiska halvön
Publicerad 21 juni 2017

Vid EU:s utrikesministermöte i Luxemburg 19 juni
diskuterades bland annat kriserna på arabiska halvön.
Samarbetet mellan EU och Nato, det gemensamma
antiterroristsamarbetet, Irak, migration samt EU:s
globala strategi stod också på dagordningen.
Utrikesministrarna uttryckte sitt fulla stöd för Kuwaits medlingsarbete för att
lösa den nuvarande krisen i regionen. De betonade att krisen måste lösas
omedelbart samt att enighet i området var avgörande för stabiliteten i
regionen.

Samarbete mellan EU och Nato

Utrikesministrarna diskuterade samarbetet mellan EU och Nato med NATO:s
biträdande generalsekreterare Rose Gottemoeller. Samarbete för att
bekämpa hybridhot och stärkt cybersäkerhet nämndes som ett särskilt
intressant samarbetsområde.

Antiterrorism

Utrikesministrarna diskuterade de yttre aspekterna av terrorism, en snabb
diskussion med tanke på de senaste attackerna i EU och därefter. De
betonade att terroristbekämpning utgjorde EU:s främsta säkerhetsfråga.

Irak
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Rådet diskuterade Irak, med inriktning på den senaste utvecklingen, särskilt i
Mosul och Nineve-provinsen, och på den framtida stabiliseringen av landet.
Rådet antog slutsatser. Utrikesminister Margot Wallström underströk särskilt
vikten av att EU kunde bidra med en civil insats för att bistå med Iraks
reformarbete.

Migration

Utrikesministrarna diskuterade de yttre aspekterna av migration för att
förbereda Europeiska rådet den 22-23 juni. De noterade de framsteg som
gjorts inom partnerskapsramen med tredjeländer.

Ministrarna uttryckte sitt fortsatta stöd för det nuvarande arbetet för att
rädda liv längs den centrala Medelhavsrutten. Samarbetet med
partnerländerna bör förstärkas för att ytterligare bekämpa människohandlare,
minska antalet irreguljära migranter och säkerställa återtagande.

EU:s globala strategi

Rådet diskuterade genomförandet av EU:s globala strategi.
Utrikesministrarna betonade det viktiga arbete som uppnåtts under året,
bland annat för att utveckla EU:s förmåga att bemöta kriser och konflikter.
De välkomnade det pågående arbetet med regionala tematiska strategier. I
detta sammanhang antog rådet slutsatser om global sjösäkerhet.

Utrikesminister Margot Wallström deltog i rådet för Sveriges räkning. Mötet
ägde rum i Luxemburg .



Artikel från Utrikesdepartementet

Terrorismbekämpning, Irak och
migration på utrikesministermöte
Publicerad 14 juni 2017

När EU-ländernas utrikesministrar möts måndag 19 juni
förväntas de bland annat att diskutera och anta
rådsslutsatser om Irak, uppföljningen av EU:s globala
strategi och åtgärder för att bekämpa terrorism. Externa
aspekter av migration står också på dagordningen.

Genomförande av EU:s globala strategi

Rådet kommer diskutera uppföljningen av EU:s globala strategi och anta
rådsslutsatser om maritim säkerhet.
Regeringen välkomnar uppföljningen av EU:s globala strategi och vill att
rådets slutsatser om säkerhet och försvar ska genomföras fullt ut. Regeringen
kommer att understryka att arbetet på säkerhets- och försvarsområdet är en
del av genomförandet av EU:s globala strategi som helhet. Den globala
strategin utgår från en bred syn på säkerhet.

Terrorismbekämpning

Rådet förväntas diskutera och anta slutsatser om terrorismbekämpning.
Regeringen avser i diskussionerna betona vikten av att EU fokuserar på
förebyggande åtgärder, både internt och i samarbete med tredje länder.
Regeringen kommer att understryka vikten av att rättssäkerhet, mänskliga
rättigheter, internationell humanitär rätt och god samhällsstyrning präglar
arbetet mot terrorism. Regeringen lägger särskild vikt vid att kvinnors olika
roller och perspektiv är en integrerad del av EU:s åtgärder mot terrorism.

Samarbete mellan EU och Nato
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Regeringen välkomnar ökat samarbete mellan EU och Nato för att stärka
europeisk säkerhet och internationell krishanteringsförmåga. Regeringen
välkomnar att den gemensamma EU-Natodeklarationen genomförs i enlighet
med rådets slutsatser från 6 december 2016 och ställer sig positiv till
praktiskt samarbete exempelvis för att motverka hybridhot. Regeringens
hållning är att samarbetet bör ske på basis av komplementaritet och med
respekt för respektive organisations mandat och beslutsautonomi.

Irak

Utrikesministrarna förväntas diskutera situationen i Irak inklusive
Mosuloffensivens slutfas, samt EU:s fortsatta engagemang i landet. Därtill
förväntas rådet anta slutsatser om Irak.
I diskussionerna avser regeringen betona vikten av fortsatt långsiktigt EU-
engagemang i Irak och att EU upprättar ett praktiskt civilt stöd i Irak.
Regeringen kommer särskilt understryka vikten av säkerhetssektorsreformer,
nationell försoning, stabilisering, inkluderande politiska processer, kvinnors
fulla deltagande, humanitärt stöd samt respekt för internationell humanitär
rätt och mänskliga rättigheter.

Migration

Rådsmötets diskussioner kommer att ta sin utgångspunkt i den fjärde
framstegsrapporten från kommissionen om samararbetet med tredjeländer
inom EU:s partnerskapsram, som publicerades 13 juni. Ministrarna kommer
att diskutera vilka resultat samarbetet med ursprungs- och transitländer har
genererat under partnerskapsramens första år inklusive åtgärder i Libyen och
längs den centrala medelhavsrutten.

Regeringen kommer att verka för att samarbeten inom partnerskapsramen
ska gå hand i hand med EU:s övriga långsiktiga utrikes- och
utvecklingssamarbete och utformas i en anda av genuina partnerskap med
berörda tredjeländer. Åtgärder ska genomföras med fortsatt starkt fokus på
grundorsaker till ofrivillig och irreguljär migration. Regeringen anser att det
behövs ett regionalt angreppssätt för att komma åt transnationella
smugglings- och traffickingnätverk. Vidare bör ansträngningar göras för att
erbjuda alternativa inkomstkällor till den lokala befolkningen i
migrationshubbarna.

Utrikesminister Margot Wallström föeträder Sverige på mötet som äger rum i
Luxemburg.



 



Artikel från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

Ändringar i
prenumerationstjänsten för
området Demokrati och mänskliga
rättigheter
Publicerad 02 juni 2017

Det kommer att göras ändringar i
prenumerationstjänsten för vissa områden på
regeringen.se från och med den 5 juni. Ändringarna
påverkar bland annat dig som prenumererar på
områdena Nationella minoriteter, Politiken mot
diskriminering och rasism, Samepolitik eller Folkrätt.
Ovanstående områden kommer att bli en del av området Demokrati och
mänskliga rättigheter och därmed tas bort som egna prenumerationsområden.
Om du inte redan prenumererar på Demokrati och mänskliga rättigheter
behöver du därför lägga till det området i din prenumeration.

Så gör du för att ändra din prenumeration

1. Klicka på länken " Ändra din prenumeration" som finns längst ner i alla
prenumerationsutskick från regeringen. Du kommer då till sidan
"Prenumerera på innehåll via e-post".

2. Klicka på "Välj område". De val du har gjort sedan tidigare är redan
markerade. Om inte området "Demokrati och mänskliga rättigheter" redan är
markerat kan du lägga till det nu.

3. Klicka på "Skapa/ändra prenumeration".
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Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
deltog i seminarium om
utvecklingen på västra Balkan
Publicerad 29 maj 2017

För andra gången arrangerade UD tillsammans med
EU-kommissionen och västra Balkanländernas
ambassader här i Stockholm ett seminarium om
utvecklingen på västra Balkan och regionens fortsatta
EU-integration. Vid seminariet deltog utrikesminister
Margot Wallström tillsammans med
utrikesministerkollegan från Makedonien, EU-ministern
från Kosovo samt biträdande utrikesministrar från
Albanien samt Bosnien och Hercegovina. Serbien
representerades av sin ambassadör.
Västra Balkans framtid är inom den Europeiska unionen. Länderna på västra
Balkan och EU är sammanlänkade geografiskt, kulturellt och historiskt. Vi
har en gemensam europeisk framtid. EU-närmandet på västra Balkan bidrar
till ökad stabilitet i hela Europa, det främjar regionalt samarbete vilket är
viktigt för att säkra en fredlig utveckling och försoning i länder där historiska
motsättningar ännu lever kvar.

Utvecklingen i regionen under den senaste tiden har stundtals varit oroande.
Gamla konflikter mellan länderna har kommit upp till ytan,
migrationsströmmar och socioekonomiska problem utsätter bräckliga
strukturer för påfrestningar. Och externa aktörer som inte delar EU:s
värderingar inom områden som demokrati, mänskliga rättigheter och
rättsstatens principer underminderar EU-närmandet. Med anledning av detta
är det viktigt att prata om hur regionalt samarbete är en förutsättning för en
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stabil och fredlig utveckling samt och hur ländernas ekonomiska utveckling
kan stärkas genom att arbeta tillsammans. Goda grannskapsrelationer och
regionalt samarbete är en förutsättning för framgång, något vi inom EU och
inte minst i Norden har stor erfarenhet av. Seminariet är ett gott exempel på
regionalt samarbete.

Under det gångna året har vi sett imponerande framsteg vad gäller
reformarbetet i regionen. Dock kvarstår fortfarande många utmaningar och
därmed mycket viktigt arbete. Sverige är och kommer att fortsätta att vara
en av de största förespråkarna av ländernas fortsatta EU-närmande, men de
sätter själva takten genom sin vilja och förmåga att genomföra nödvändiga
reformer. Vi kommer att fortsätta att stödja länderna politiskt och genom
vårt omfattande reformsamarbete. Utrikesminister Margot Wallström gjorde
nyligen en resa till regionen där hon i samtal med stats- och regeringschefer,
utrikesministerkollegor, opposition och det civila samhället bekräftade det
svenska stödet.

I en tid av ett EU som präglas av svåra interna diskussioner om frågor som
rör ekonomisk tillväxt, migration, värdeklyftor och Brexit är det viktig att
påminna sig om att det fortfarande finns länder i Europa som visar en stark
vilja av att bli medlemmar i unionen. Samtliga länder på västra Balkan
befinner sig i olika faser av EU-närmandet och viktiga steg har tagits på
vägen mot framtida EU-medlemskap.

Banden mellan Sverige och länderna på västra Balkan är starka. Sverige är
en av de största bilaterala givarna i vissa länder, och vi har också ett
omfattande regionalt stöd. Vårt åtagande är stabilt och vi ska fortsätta vårt
samarbete. De stora diasporagrupperna med rötter i regionen som bor i
Sverige är ett viktigt bidrag till vårt samhälle och fungerar som ytterligare en
länk mellan våra länder.

Utrikesminister Margot Wallström stod efter seminariet värd för en lunch på
UD för besökande ministrar och EU-kommissionen. Detta för att kunna
fortsätta samtalen om hur vi på bästa sätt kan stärka vårt gemensamma
arbete inom områden såsom regionalt samarbete och ungdomsfrågor.



Artikel från Utrikesdepartementet

Säkerhet, försvar och Afrikas horn
diskuteras på EU:s utrikesråd
Publicerad 11 maj 2017

På utrikesministrarnas möte i Bryssel 15 maj kommer
rådet att diskutera EU:s globala strategi på säkerhets-
och försvarsområdet och det alltmer spända läget på
Afrikas horn. Diskussionerna förväntas även handla om
EU:s strategiska relationer med Afrika samt med de sex
östeuropeiska länderna som ingår i Östliga
partnerskapet.

EU:s globala strategi på säkerhets- och
försvarsområdet

Utrikesministrarna förväntas ha en diskussion om genomförandet av EU:s
globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet. Utgångspunkten är det
utkast till rådsslutsatser som förväntas antas när försvarsministrarna träffas
18 maj.

Regeringen välkomnar det pågående arbetet med att stärka EU:s
gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Den ambitionsnivå som tidigare
fastställts av både Utrikesrådet och Europeiska rådet ska fortsatt utgöra
grunden för arbetet.

Regeringen lägger stor vikt vid utvecklingen av EU:s civila och militära
krishanteringsförmåga och ser positivt på att beslut ska fattas om att stärka
planerings- och ledningsstrukturerna för EU:s militära utbildningsinsatser.

Afrikas horn
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Rådet väntas diskutera Afrikas horn med utgångspunkt i EU:s breda
engagemang på halvön och den senaste utvecklingen i regionen.

Regeringen ser ett behov av att EU:s utrikesministrar diskuterar det alltmer
spända läget i regionen som präglas av flera svårlösta konflikter och ett allt
allvarligare humanitärt läge. Regeringen betonar vikten av att EU stödjer ett
förbättrat samarbete mellan FN, Afrikanska unionen och den regionala
samarbetsorganisationen för Afrikas horn, IGAD.

EU:s strategiska relationer med Afrika

Rådet förväntas diskutera EU:s strategiska relationer med Afrika samt
förberedelserna inför toppmötet mellan EU och Afrika som hålls i Abidjan i
november. Utgångspunkt för diskussionen är EU-kommissionens och EU:s
utrikestjänsts gemensamma meddelande som väntas presenteras innan
utrikesrådet. Rådsslutsatser kan eventuellt komma att antas.

Regeringen prioriterar ett fördjupat och jämbördigt partnerskap med Afrika
som bygger på ömsesidiga intressen. EU:s partnerskap med Afrika är av
strategisk betydelse för såväl EU som Sverige och omfattar fred och
säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter, hållbar utveckling samt
globala frågor.

Östliga partnerskapet

Rådet förväntas ha en förberedande diskussion inför Östliga partnerskapets
utrikesministermöte i juni samt toppmötet inom det östliga partnerskapet i
november. Toppmötets huvudtema förväntas bli sammanlänkning av
infrastruktur inom transport och energi, digital infrastruktur och
mellanfolkliga kontakter – allt som binder länder och folk samman.

I diskussionerna, som kommer att bli vägledande för EU:s position i
förhandlingarna om ett toppmötesuttalande, avser regeringen särskilt betona
vikten av att toppmötet uppmärksammar det som uppnåtts inom ramen för
Östliga partnerskapet sedan det senaste toppmötet i Riga för två år sedan,
samt att det fastställer målsättningar till 2020.

Regeringen vill att toppmötet tar tydlig ställning för att reformarbetet måste
utgå ifrån demokratiska värderingar och är mån om att ungdomar särskilt
prioriteras.



Artikel från Utrikesdepartementet

EU-strategi om Syrien antogs vid
utrikesministrarnas möte 3 april
Publicerad 04 april 2017

När EU:s utrikesministrar möttes i Luxemburg den 3
april var det främst Syrien som diskuterades. De antog
en EU-gemensam strategi för Syrien och förberedde
den internationella givarkonferensen om Syriens
framtid, som hålls i Bryssel 5 april.

Syrien

Mötet inleddes med en diskussion om Syrien inför givarkonferensen i Bryssel
för Syriens och dess grannländers framtid 4 och 5 april 2017. Ministrarna
antog EU:s strategi för Syrien. Rådet antog även slutsatser om Syrien med
fokus på strategin för och förberedelserna inför givarkonferensen.

Jemen

Den tre år långa konflikten i Jemen diskuterades med särskilt fokus på den
försämrade politiska och humanitära utvecklingen. I dagsläget är 17 miljoner
jemeniter beroende av internationell hjälp för sin överlevnad och över sju
miljoner invånare i landet riskerar att drabbas av hungersnöd. Rådet antog
slutsatser om Jemen och uttryckte sin beredskap att öka stödet till FN:s
ansträngningar att hitta en politisk lösning på konflikten.

Libyen

Utrikesministrarna diskuterade även situationen i Libyen som uppföljning på
den senaste diskussionen vid utrikesrådets möte i januari. EU:s
utrikesrepresentant Federica Mogherini informerade ministrarna om
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Mellanösternkvartettens möte om Libyen i vilket hon deltog den 18 mars
2017. Mellanösternkvartetten skapades när FN, AU och Arabförbundet
uppmanade EU att ansluta sig till deras gemensamma arbete för att finna en
lösning på de problem Libyen står inför.

Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige vid rådsmötet.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Syrien, Jemen och Turkiet i fokus
på EU:s utrikesråd
Publicerad 31 mars 2017

När EU:s utrikesministrar möts måndag 3 april kommer
de att diskutera och anta rådsslutsatser om Syrien.
Rådet kommer också att beröra konflikten i Jemen och
den pågående humanitära krisen. Därutöver väntas
utrikesministrarna även föra en diskussion om hur EU
fortsatt kan stödja den sköra politiska processen i
Libyen samt beröra den senaste utvecklingen i Turkiet.

Syrien

EU:s utrikesministrar kommer att föra en diskussion och anta rådsslutsatser
om Syrien. Bakgrunden till diskussionen är främst den fortsatt mycket
oroväckande utvecklingen i landet samt den förestående givarkonferensen i
Bryssel den 5 april där EU är en av värdarna.

I diskussionerna avser regeringen särskilt betona vikten av att EU fortsatt
verkar för en politisk lösning i linje med säkerhetsrådsresolution 2254,
kvinnors deltagande i fredsprocessen, fullt humanitärt tillträde och
ansvarsutkrävande.

Jemen

Rådet väntas diskutera den mycket allvarliga situationen i Jemen med en
akut humanitär kris och där den politiska fredsprocessen stagnerat.
Rådsslutsatser om Jemen kommer sannolikt att antas.

Regeringen välkomnar att EU ökar sitt engagemang för att möta den
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humanitära krisen i Jemen. Utvecklingen i landet är mycket oroande och den
humanitära situationen katastrofal. Internationell humanitär rätt och
humanitärt tillträde måste respekteras, och en politisk lösning på konflikten
måste uppnås. FN står tillsammans med Sverige och Schweiz värd för en
humanitär givarkonferens i Genève 25 april.

Turkiet

Rådet kommer eventuellt att ha en diskussion om Turkiet mot bakgrund av
den senaste tidens utveckling.

Regeringen oroas djupt över utvecklingen i Turkiet. Det gäller särskilt den
kommande folkomröstningen om konstitutionsändringar den 16 april,
begränsningar av yttrandefriheten, arresteringar av meningsmotståndare, inte
minst partiledarna för HDP, samt den avstannade fredsprocessen med
kurderna. Det är i sammanhanget viktigt med enighet i EU om budskapen till
Turkiet.

Rådet kommer även att ha en diskussion om hur EU fortsatt kan stödja den
sköra politiska processen i Libyen.

Rådsmötet avslutas med en informell lunch med Arabförbundets
generalsekreterare Abu al Gheith om regionala frågor.

Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige på utrikesministermötet
som hålls i Luxemburg.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s
säkerhetsråd - vecka 12
Publicerad 27 mars 2017

I veckan som gick: högnivåmöten om Somalia och
Sydsudan, Jemen, DRK, skydd av kulturarv,
Mellanöstern, kemvapenanvändning av icke-statliga
aktörer i Mellanöstern, Nordkorea.
Sveriges utrikesminister, Margot Wallström, deltog i torsdags vid två
högnivåmöten i säkerhetsrådet under ledning av Storbritanniens
utrikesminister Boris Johnson. På förmiddagen diskuterades Somalia och på
eftermiddagen Sydsudan. Något förenklat kan sägas att viss optimism
präglade synen på den senaste tidens politiska utveckling i Somalia medan
det motsatta gällde Sydsudan. Det allvarliga humanitära läget intog en
betydande plats vid båda mötena (se också veckobrev 10).

Somalias president Mohamed Abdullahi "Farmaajo" Mohamed gjorde via
videolänk sitt första framträdande i rådet sedan valet. Farmaajo uttryckte
optimism över hur långt Somalia kommit, samtidigt som han konstaterade att
landet stod inför en humanitär katastrof som hotade omintetgöra framstegen.
Wallström framhöll i sitt inlägg bland annat den ökade andelen kvinnor i
Somalias nytillträdda parlament och regering. I anslutning till mötet antogs
en resolution om en kortare mandatförlängning för FN:s politiska insats i
Somalia (UNSOM) till den 16 juni 2017. I ljuset av en strategisk översyn
kommer rådet att ha en fördjupad diskussion om UNSOM under våren.

Länk till UN Web TV: Säkerhetsrådets högnivåmöte om Somalia (Sveriges
inlägg görs efter 00:47:30)

Generalsekreteraren briefade rådet om Sydsudan. Han gjorde ett skarpt
inlägg och framhöll vikten av att agera enat för att dra "tillbaka landet från
avgrunden". Regionens representant Festus Mogae, som är ordförande för
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övervakningskommissionen för fredsavtalets genomförande (JMEC), gjorde
också ett tydligt inlägg. Rådet medlemmar kunde enas om ett
ordförandeuttalande. Säkerhetsrådet uppmanar i uttalandet parterna att vidta
fem konkreta åtgärder – respektera vapenvilan, säkerställa humanitärt
tillträde, samarbeta med det internationella samfundet, lyfta hinder mot FN:s
insats UNMISS samt upphöra med attacker mot humanitär personal – vilka
kommer att utvärderas senast den 30 april.

Länk till UN Web TV: Säkerhetsrådets högnivåmöte om Sydsudan (Sveriges
inlägg görs efter 00:51:50)

I samband med sitt besök deltog utrikesminister Margot Wallström även vid
ett möte om Jemen i säkerhetsrådets informella arbetsgrupp för kvinnor, fred
och säkerhet. Sverige är medordförande i arbetsgruppen tillsammans med
Storbritannien och Uruguay. Detta var första gången arbetsgruppen hade ett
särskilt möte om Jemen. Tanken med mötet var att det ska kunna bidra till
nästa veckas överläggningar om Jemen i säkerhetsrådet.

I tisdags diskuterade rådet Demokratiska republiken Kongo (DRK) och FN:s
fredsbevarande insats MONUSCO. Under Sveriges ordförandeskap i januari
antog rådet ett viktigt uttalande om DRK i ljuset av den då nyligen gjorda
nyårsöverenskommelsen om vägen till politiska val (se veckobrev 1).
Implementeringen av överenskommelsen har gått långsamt, vilket
rådsmedlemmarna uttryckte oro över vid denna veckas möte liksom över det
försämrade säkerhetsläget i DRK. Rådsmedlemmarna uppmanade också FN
och DRK:s regering att göra sitt yttersta för att hitta de två medlemmarna i
den så kallade expertgruppen, varav en är svensk medborgare, och de fyra
kongolesiska medborgarna som alla saknas sedan den 12 mars. Efter mötet
återgav rådets ordförande huvuddragen i diskussionen för media (se länk
nedan). Mötet var också viktigt som inspel till de förhandlingar som
påbörjats under veckan om förlängningen av MONUSCO:s mandat. Ett
beslut kommer att fattas under kommande vecka, preliminärt den 29 mars.

Länk till UN Web TV: Säkerhetsrådets ordförande, UK:s FN-ambassadör
Matthew Rycroft, om DRK

I fredags arrangerades ett tematiskt möte i säkerhetsrådet om skydd av
kulturarv från terroristgrupper och i händelse av väpnad konflikt. Frankrike
och Italien hade tagit initiativ till mötet. Frågan är aktuell bland annat mot
bakgrund av de pågående konflikterna i Syrien och Irak. För Frankrike
handlar det också om en uppföljning till en konferens i Abu Dhabi den 3
december 2016 där president Hollande presenterade en ny fond för



bevarande av hotat kulturarv. Under mötet i fredags antog rådet enhälligt
resolution 2347 som förhandlats fram under den senaste veckan. Rådet
fördömer i resolutionen förstörelse och illegal handel av kulturarv, bekräftar
det rättsliga ramverket på området och uppmanar såväl stater som olika delar
av FN-systemet att stärka sina insatser på området. Generalsekreteraren ska
före årets slut återkomma till säkerhetsrådet med en rapport om
resolutionens genomförande.

Veckan avslutades med det månatliga mötet om Mellanöstern. FN-
sändebudet Nickolay Mladenov briefade rådet i öppet format med fokus på
genomförandet av resolution 2334 om israeliska bosättningar. Han
konstaterade att inga steg tagits för att stoppa bosättningar och att i stället
tillkännagivanden gjorts om nya bosättningar. Vad gällde säkerhetsläget
uppmanade Mladenov båda parter att stoppa uppvigling och uppmaning till
våld, och beklagade att vissa attacker som gjorts mot israeler inte fördömts
av det palestinska ledarskapet. Efter Mladenovs briefing hade säkerhetsrådet
slutna överläggningar. Rådets medlemmar uttalade sig huvudsakligen enligt
sedan tidigare väl kända positioner.

Under "övriga frågor" presenterade Ryssland och Kina i fredags ett nytt
resolutionsutkast om kemvapenanvändning av icke-statliga aktörer i
Mellanöstern, särskilt i länder som angränsar till Syrien. Någon information
om hur utkastet ska tas vidare gavs inte. Ryssland och Kina tog utan resultat
ett liknande initiativ under 2016.

Under veckan har rådet också fördömt Nordkoreas senaste missiltest.
Uttalandet gjordes i torsdags och följer tidigare uttalanden i frågan.



Artikel från Utrikesdepartementet

Världens första offentliga digitala
möte mellan utrikesministrar hölls
idag
Publicerad 08 mars 2017

Idag den 8 mars, på internationella kvinnodagen, hölls
det första offentliga digitala mötet mellan
utrikesministrar. Utrikesminister Margot Wallström hade
samlat sitt nätverk av kvinnliga utrikesministrar för att
diskutera feministisk utrikespolitik. Under mötet fick
deltagarna dela erfarenheter och goda exempel, samt
ge sin bild av jämställdhet i en utrikespolitisk kontext.
Temat för mötet var " kvinnor, fred och säkerhet" och hölls mellan fyra
länder under eftermiddagen. De länder som deltog förutom Sverige var:
Panama, Kenya och Liechtenstein. Under mötet fick respektive land berätta
om sina prioriteringar på området.

- Frågan kring kvinnor, fred och säkerhet handlar inte bara om kvinnors
rättigheter. Det handlar också om att skapa fred och stabilitet i världen.
Studier visar att kvinnors engagemang ökar chanserna för att säkra fredsavtal
och långsiktighet i avtalen. I en värld som består av fler konflikter än på flera
decennier, är detta därför ett ytterst viktigt tema att både lyfta och
implementera åtgärder kring, säger utrikesminister Margot Wallström.

Sverige har gjort temat till en högt prioriterad fråga under sitt tvååriga
medlemskap i FN:s säkerhetsråd.

- Fred och säkerhet skapas tillsammans. Det kräver dialog och samarbete.
Det digitala mötet blev därför en möjlighet att diskutera gemensamma
utmaningar och dela erfarenheter. Diskussionerna var mycket givande och

https://www.regeringen.se/


konstruktiva, avslutar utrikesminister Margot Wallström.

Mötet kunde även följas av allmänheten. Via Utrikesdepartementets
Facebook-sida, Twitter-konto och YouTube-sida, kunde vem som helst följa
diskussionerna i realtid. Mötet går även att ses i efterhand via följande länk:

https://www.youtube.com/watch?v=1l7nZnUWgrQ

facebook.com/SweMFA/posts/618902731636212?
business_id=247984128886880



Artikel från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Säkerhet och försvar i fokus på
EU:s råd för utrikesfrågor
Publicerad 08 mars 2017

När utrikesrådet möttes i Bryssel 6 mars antog
ministrarna slutsatser om de framsteg som EU gjort på
säkerhets- och försvarsområdet. Även västra Balkan
diskuterades och rådet antog slutsatser om den djupt
oroande situationen i Demokratiska republiken Kongo.

Säkerhet och försvar

Utrikesrådet inleddes med ett gemensamt möte mellan försvars- och
utrikesministrarna om säkerhet och försvar. Ministrarna diskuterade
genomförandet av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet
och antog slutsatser som bland annat bedömer framstegen i genomförandet
av de olika åtgärder som Europeiska rådet kom överens om i december.

Ministrarna välkomnade bland annat ett fortsatt arbete mot ett permanent
strukturerat samarbete inom försvar och en årlig försvarsöversyn. Detta
samarbete ska vara inkluderande, mellanstatligt, frivilligt och bygga vidare
på befintliga strukturer. De enades också om att inrätta en permanent
planerings- och ledningskapacitet för EU:s militära utbildningsinsatser.

Västra Balkan

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen i regionen diskuterade
utrikesministrarna situationen på västra Balkan. Ministrarna bekräftade EU:s
engagemang och fokus på regionen och betonade att partnerna måste se till
att reformerna ger resultat för att säkerställa kontinuerliga framsteg på vägen
mot EU.
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Ministrarna underströk även vikten av att nå ut till befolkningen i regionen,
särskilt genom offentlig diplomati, för att bättre informera om de fördelar
som vägen till EU medför: förbättrad rättsstatlighet, omvandling av
samhällen och ekonomiska och sociala möjligheter, särskilt för ungdomar.

Ministrarna förklarade också att EU står berett att fortsätta hjälpa västra
Balkan med att ta itu med gemensamma utmaningar som människohandel,
narkotikasmuggling, extrem radikalisering och terrorism.

Demokratiska republiken Kongo

Rådet uttryckte djup oro över situationen i Demokratiska republiken Kongo.
Den överenskommelse som slöts mellan de politiska parterna i december
2016 inte har genomförts, vilket har skapat en alltmer instabil politisk
situation, som i sin tur bidragit till ett försämrat säkerhetsläge i flera regioner
i landet.

Rådet antog slutsatser som betonar att överenskommelsen skyndsamt måste
genomföras av alla berörda parter, i synnerhet den majoritet som stöder
presidenten, för att leda fram till val före 2017 års utgång, och följaktligen till
fullständig konstitutionell legitimitet.

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist
deltog på rådsmötet.



Artikel från Utrikesdepartementet

Telefonsamtal mellan
utrikesminister Margot Wallström
och USA:s utrikesminister Rex
Tillerson
Publicerad 03 mars 2017

Utrikesminister Margot Wallström har idag talat i telefon med USA:s
utrikesminister Rex Tillerson. Wallström framhöll de historiskt breda
svensk-amerikanska relationerna och uttryckte förhoppning om att de ska
fortsätta att utvecklas. Samtalet handlade också om den USA-ledda
internationella koalitionen mot ISIL som Sverige deltar i,
säkerhetssituationen i Sveriges närområde, situationen i Syrien samt FN och
samarbete i FN:s säkerhetsråd.

Wallström och Tillerson diskuterade även vikten av samarbete mellan EU
och USA för att möta globala utmaningar. Wallström lyfte även fram
situationen gällande migration och integration i Sverige. Det var ett
konstruktivt samtal som tydliggjorde den ömsesidiga viljan till fortsatt gott
samarbete utifrån gemensamma intressen.
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Artikel från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Jan Eliasson belönas med medalj
för sitt livslånga arbete i Sveriges
tjänst
Publicerad 03 mars 2017

Den 2 mars överlämnade statsminister Stefan Löfven
och utrikesminister Margot Wallström medaljen Illis
quorum meruere labores av artonde storleken till
tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare i FN
Jan Eliasson.
– Du har en obändig tro på människan och en vilja till sanning. I framtidens
tal kommer vi att höra dina ord citeras: "En orättvis värld är en farlig värld",
sa statsministern vid överlämningen.

Jan Eliasson själv fortsatte mana i samma riktning i sitt tacktal, när han
riktade sig till Sveriges diplomatkår:

– Vi måste fortsätta att bygga ett Sverige som står för solidaritet, tolerans och
samarbete. Då kan vi ha inflytande på både Europa och världen.

Utrikesminister Margot Wallström påminde om Jan Eliassons långa karriär,
från att 1965 ha börjat som aspirant vid Utrikesdepartementet, över åren som
diplomat och utrikesminister, till tiden i FN som ordförande i
generalförsamlingen och senare vice generalsekreterare.

Margot Wallström stod också för den officiella motiveringen:

– Jan Eliasson tilldelas medaljen för sin livslånga och oförtröttliga arbete i
fredens och de mellanstatliga relationernas tjänst, både som företrädare för
Sverige och som representant för Förenta Nationerna.
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Artikel från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

EU:s säkerhets- och
försvarsstrategi diskuteras på
utrikesministermöte
Publicerad 01 mars 2017

När utrikesrådet möts i Bryssel 6 mars förväntas
ministrarna anta slutsatser om de framsteg som EU
gjort på säkerhets- och försvarsområdet. Även
migration, länderna på Västra Balkan och
fredsprocessen i Mellanöstern står på agendan.

Säkerhet och försvar

Mötet inleds med ett gemensamt möte mellan försvars- och
utrikesministrarna om säkerhet och försvar. Rådet förväntas diskutera
genomförandet av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet
och anta slutsatser om de framsteg som gjorts sedan Europeiska rådet 15
december 2016.

Regeringen välkomnar det pågående arbetet med att stärka EU:s
gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och lägger särskild vikt vid
utvecklingen av EU:s civila och militära krishanteringsförmåga. Detta
samarbete ska vara mellanstatligt och bidra till att stärka unionens
sammanhållning, anser regeringen.

Migration

Rådet förväntas ha en diskussion om externa aspekter av migration. Fokus
för diskussionen kommer att vara information om Vallettaprocessen,
uppföljning av det informella EU-toppmötet 3 februari och genomförandet
av Maltadeklarationen som antogs där.
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Regeringen ser Vallettaprocessen som ett viktigt led i att åstadkomma
fördjupat partnerskap på migrationsområdet mellan EU och Afrika genom
långsiktigt och hållbart samarbete. Arbetet ska genomföras med fortsatt
starkt fokus på grundorsaker till ofrivillig och irreguljär migration samt med
respekt för mänskliga rättigheter. Regeringen framhåller också vikten av att
nya initiativ finansieras genom omprioriteringar inom beslutad budget och
med respekt för taken i EU:s långtidsbudget.

Västra Balkan

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen i regionen förväntas rådet ha en
diskussion om Västra Balkan.

Regeringen anser att EU:s engagemang med länderna på Västra Balkan
måste tydliggöras, och välkomnar därför diskussionen på
utrikesministermötet. De ökade spänningarna mellan länderna i regionen i
kombination med ett förändrat geopolitiskt landskap på Västra Balkan, med
allt fler aktörer som konkurrerar om inflytande, nödvändiggör ökat
engagemang i relationen mellan EU och regionen.

Regeringen ser utvidgningsprocessen och dess krav på reformer och
anpassning till EU:s värdegrund som ett av de viktigaste instrumenten för att
främja stabilitet och utveckling i länderna på Västra Balkan.

Fredsprocessen i Mellanöstern

Rådet kommer att behandla fredsprocessen i Mellanöstern mot bakgrund av
det snabbt försämrade läget på marken och den nya amerikanska regeringens
agerande i fredsprocessen.

Regeringen välkomnar en diskussion i utrikesrådet om fredsprocessen i
Mellanöstern, där EU bekräftar sitt tydliga stöd för tvåstatslösningen och
sina etablerade positioner i slutstatusfrågorna. Regeringen är djupt oroad
över det försämrade läget på marken och fördömer det kraftigt ökade antalet
bosättningar på ockuperad mark, den nya så kallade regulariseringslagen,
demoleringar och våld.

Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige vid rådsmötet. Även
försvarsminister Peter Hultqvist deltar vid utrikesrådet under diskussionerna
om säkerhet och försvar.



Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s
säkerhetsråd – vecka 8
Publicerad 26 februari 2017 Uppdaterad 26 februari 2017

Ukrainas utrikesminister ledde i tisdags en debatt i
säkerhetsrådet på temat konflikter i Europa (se länk
nedan). En sådan debatt har inte genomförts i rådet
sedan 90-talet i samband med krigen på Balkan.
Debatten inleddes med en tyst minut för den ryske FN-
ambassadören, Vitalij Tjurkin, som plötsligt gick bort i
måndags.
Drygt 50 talare deltog under mötet. Sverige representerades av
kabinettsekreterare Annika Söder. Överlag blev det inte alldeles oväntat ett
fokus på situationen i Ukraina och den ryska aggressionen. Ett brett stöd
uttalades för Ukrainas sak.

Säkerhetsrådets öppna debatt om konflikter i Europa (Sveriges inlägg görs
efter 1:23:05)

Situationen i Ukraina var också framträdande då rådet i onsdags briefades av
Österrikes utrikesminister, Sebastian Kurz, i egenskap av ordförande för
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). En sådan
briefing äger rum varje år. Vid sidan av situationen i Ukraina gick Kurz
igenom det österrikiska OSSE-ordförandeskapets tre prioriteringar: hantering
av konflikter, bekämpande av radikalisering samt förtroendebyggande
arbete.

Säkerhetsrådets månatliga möte om den humanitära situationen i Syrien
genomfördes i tisdags. Det är snart sex år sedan konflikten utlöstes i Syrien
och FN:s undergeneralsekreterare för humanitära frågor, Stephen O'Brien,
konstaterade att landet förstörts totalt under dessa år. Positivt från rådets
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slutna överläggningar efter O'Briens briefing var att enigheten från januari
månad kunde bibehållas, och att samtalsklimatet rådsmedlemmarna emellan
inte var lika infekterat som i slutet av förra året. Rådet uttryckte samfällt oro
över bristande humanitärt tillträde och påkallade en utökning av
vapenstilleståndet. Japan, som är så kallad pennhållare tillsammans med
Sverige och Egypten, höll ett inlägg å samtliga tre länders vägnar.

Efter diskussionen om Syrien höll rådet ett extrainsatt möte om FN:s
fredsbevarande insats i Västsahara, MINURSO. Diskussionen fokuserade
återigen på genomförandet av rådets resolution 2285 om återupprättande av
MINURSO:s fulla funktionalitet, som antogs efter att Marocko i mars 2016
beslutat att utvisa ett antal personer i FN-insatsen. Denna fråga har sedan en
tid tillbaka återkommit varje månad i säkerhetsrådet (se också veckobrev 4).

I torsdags förlängde rådet mandaten för såväl FNs fredsbyggandekontor i
Guinea-Bissau (UNIOGBIS) som sanktionsregimen mot Jemen. På förslag
från Sverige under de förhandlingarna som föregått antagandet stärktes
genderperspektivet i UNIOGBIS mandat. Efter dessa beslut hade rådet två
viktiga möten bakom lyckta dörrar om Sydsudan respektive Demokratiska
republiken Kongo (DRK). FN redogjorde för en kraftigt försämrad
säkerhetssituation i Sydsudans nordöstra delar, och en mycket allvarlig
situation vad gäller respekten för mänskliga rättigheter. Oron är påtaglig i
rådet för fredsprocessens bärkraft. I denna kontext var det välkommet att
man efter mötet kunde uttala ett samfällt och tydligt stöd för en vitaliserad
fredsprocess med fullt stöd för regionens ansträngningar.

Mötet om DRK kretsade också kring en allt sämre säkerhetssituation,
rapporter om kränkningar av mänskliga rättigheter samt en haltande
implementering av det så kallade nyårsavtalet (se också veckobrev 1). Efter
mötet kunde rådet sent på fredagen komma överens om ett pressuttalande
om DRK. Rådet uppmanar i uttalandet regeringen att omgående genomföra
en trovärdig undersökning av uppgifterna om övergrepp från miliser och
nationella säkerhetsstyrkor i Kasaiprovinsen. Liksom i Sydsudan är rådet för
närvarande i stora delar enigt om hanteringen av DRK. Under mars månad
kommer DRK att bli en framträdande fråga, då man ska förhandla om
förlängningen av mandatet för FN-insatsen MONUSCO.

Säkerhetsrådet höll i fredags de månatliga konsultationerna om Syrien i det
så kallade kemvapenspåret. Diskussionerna, som skedde i slutet format, kom
att fokusera på den resolution om ansvarsutkrävande som diskuterats i
kulisserna sedan UK och Frankrike i december utarbetat ett resolutionsutkast
(se också veckobrev 1). Ryssland upprepade inför media i fredags att man



avser vetera en sådan resolution. USA:s FN-ambassadör Nikki Haley
uttalade samtidigt tydligt stöd för texten och USA har anslutit sig som
pennhållare för resolutionen tillsammans med UK och Frankrike. Sverige
tillhör den krets av likasinnade som tydliggjort sitt stöd för resolutionen.
Texten har under veckoslutet lagts i blått, vilket innebär att förhandlingen är
avslutad och att resolutionen läggs fram för omröstning. Detta kommer
sannolikt att ske i början av kommande vecka.

I fredags stod Sverige värd för ett så kallat Arria-möte tillsammans med
rådsmedlemmarna Senegal och Uruguay. Arria-möten äger inte rum i rådets
kammare och är mer informella till sin karaktär, vilket gör att frågor som kan
vara svåra att ta upp i ett formellt möte kan avhandlas. Formatet möjliggör
också deltagande från länder som inte sitter i rådet liksom från särskilt
inbjudna civilsamhällesrepresentanter eller andra aktörer. Mötet i fredags
handlade om arbetet med mänskliga rättigheter i fredsbevarande insatser.
Detta är en fråga som Sverige också driver löpande i rådet när olika
fredsbevarande insatser står på agendan.



Artikel från Utrikesdepartementet

Wallström mötte Lavrov i Moskva
Publicerad 21 februari 2017 Uppdaterad 21 februari 2017

Sveriges utrikesminister Margot Wallström har den 21
februari haft överläggningar med Rysslands
utrikesminister Sergej Lavrov i Moskva. På
dagordningen återfanns bilaterala och regionala frågor,
europeisk säkerhet, Ukraina samt frågor på agendan för
FN:s säkerhetsråd.
- Vi har haft en rak, öppenhjärtig och konstruktiv diskussion, där vi har
berört såväl frågor där vi är djupt oeniga som områden där Sverige och
Ryssland har ett gemensamt intresse av samarbete, som till exempel i de
regionala organisationerna i vårt närområde och i frågor på dagordningen för
FN:s säkerhetsråd, säger utrikesminister Margot Wallström.

Sverige och Ryssland är båda medlemmar i FN:s säkerhetsråd under 2017-
2018. Utrikesministern har idag direkt till Rysslands utrikesminister framfört
Sveriges syn på situationen i Syrien, och framhållit behovet av vapenvila,
humanitärt tillträde och en politisk lösning på konflikten. Vid
överläggningarna diskuterades även situationen i Mellanöstern i stort,
inklusive fredsprocessen (MEPP).

Utrikesministern bekräftade att Sveriges militära alliansfrihet ligger fast, att
Sverige självt bestämmer sin säkerhetspolitik, och att det för Sverige är av
central betydelse att folkrätten och den europeiska säkerhetsordningens
principer respekteras.

- Sverige ser allvarligt på den utmaning av den europeiska
säkerhetsordningen och folkrättens principer som Rysslands aggression mot
Ukraina innebär. Jag konstaterar att vi är eniga med Ryssland om att
Minsköverenskommelserna måste uppfyllas till fullo. Jag har upprepat att
Sverige inte erkänner Rysslands olagliga annektering av Krim och
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Sevastopol, säger Margot Wallström.

Beträffande de bilaterala relationerna framhölls från svensk sida betydelsen
av de mellanfolkliga kontakterna, och att svenska och ryska organisationers
samarbete bör underlättas. Vidare diskuterades bland annat våld mot kvinnor
samt journalisters situation och mediefrihet, inklusive att utredningen av
attacken 2016 mot Maria Persson Löfgren och andra journalister ska
fullföljas. Utrikesministern påminde om att drygt 350 svenska företag är
verksamma på den ryska marknaden, och att de genom sina investeringar har
skapat tiotusentals arbetstillfällen. Vid överläggningarna diskuterades också
det regionala samarbetet i Arktis, i Barentsregionen – där Sverige övertar
ordförandeskapet i Barentsrådet efter Ryssland i höst – samt samarbetet
inom ramen för Östersjöstaternas råd.



Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s
säkerhetsråd - vecka 7
Publicerad 19 februari 2017 Uppdaterad 19 februari 2017

Säkerhetsrådet hade i måndags ett extrainsatt möte om
Nordkorea efter det missiltest som genomfördes förra
veckoslutet. Ett pressuttalande antogs där rådet i linje
med tidigare uttalanden kraftfullt fördömer Nordkoreas
test, och uppmanar FN:s medlemsstater att fullt ut
genomföra gällande sanktioner mot Nordkorea.
Ansträngningar för att åstadkomma en fredlig lösning
genom dialog välkomnas också i uttalandet.
Detta var långt ifrån första gången Pyongyang genomförde tester i strid med
rådets resolutioner, och frustrationen är påtaglig i säkerhetsrådet. Härnäst
kommer diskussioner att ske inom ramen för sanktionskommittén om
Nordkorea. En fråga som då behöver diskuteras är hur genomförandet av
sanktionsregimen kan stärkas.

Huvudnumret i säkerhetsrådet i måndags var en öppen debatt på temat
skydd av kritisk infrastruktur mot terrorism. Ukraina, som tagit initiativ till
debatten, eftersträvade stärkt förståelse för betydelsen av kritisk
infrastruktur liksom dess sårbarhet vid riktade terroristattacker, och ville
genom debatten främja mellanstatligt samarbete på detta område. En
resolution, som förhandlats fram på expertnivå, antogs med konsensus. I
resolutionen ger rådet befintliga FN-strukturer uppdraget att fortsätta att
bevaka frågan.

I tisdags diskuterade rådet utvecklingen i Guinea-Bissau och FN:s
integrerade fredsbyggandekontor (UNIOGBIS). Mandatet för UNIOGBIS
ska förlängas före månadsskiftet. Guinea-Bissau har länge plågats av
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politiska oroligheter, och under de senaste åren i allt större grad av
organiserad kriminalitet kopplad till den internationella droghandeln. För
närvarande råder ett politiskt dödläge mellan president och parlament, vilket
lett till att den offentliga verksamheten i landet till stora delar ligger nere.
Det var därför positivt att rådet i tisdags kom överens om ett antal budskap
som ordföranden sedermera läste upp för media (se länk). Budskapet från
rådet ökar det politiska trycket på parterna i Guinea-Bissau att följa
befintliga överenskommelser, och tydliggör det internationella samfundets
stöd för både FN:s och regionens ansträngningar.

Säkerhetsrådets ordförande, Ukrainas FN-ambassadör, om utvecklingen i
Guinea-Bissau

Centralafrikanska republiken och FN:s fredsbevarande insats MINUSCA
stod på dagordningen i onsdags. Rådets medlemmar uttryckte oro för
förnyade våldsamheter i landet vid sidan av framsteg i huvudstaden Bangui.
Flera rådsmedlemmar, inklusive Sverige, underströk vikten av att säkerställa
nolltolerans mot sexuellt våld och utnyttjande (SEA). MINUSCA har
upprättat en handlingsplan mot SEA. FN uppger att antalet fall med
anklagelser om SEA har minskat. Utvecklingen välkomnades vid mötet i
onsdags samtidigt som budskapet var att mer behövde göras för att komma
till rätta med problemet.

Situationen i Mellanöstern avhandlas varje månad i säkerhetsrådet. Inför
mötet i torsdags var intresset stort kring hur USA skulle uttala sig i rådet
angående Israel-Palestinakonflikten mot bakgrund av premiärminister
Netanyahus besök i Washington dagen före rådets överläggningar. USA:s
FN-ambassadör, Nikki Haley, uttalade för media efter mötet tydligt sitt
missnöje med hur rådet hanterar Israel-Palestinakonflikten (se länk nedan).
Som svar på fråga uppgav hon dock att USA fortfarande stödjer en
tvåstatslösning, men att man också tänker "out of the box". FN-sändebudet
Nickolay Mladenov fördömde i sin öppna briefing raketattacken den 8
februari mot Eilat. Han konstaterade att rådets resolutioner var tydliga med
att tvåstatslösningen utgör den enda vägen som kan tillgodose båda parternas
legitima aspirationer. Han var också kritisk mot Israels senaste beslut om
bosättningar och den så kallade regulariseringslagen som antogs nyligen.

USA:s FN-ambassadör Nikki Haley inför media efter mötet om Mellanöstern

Under veckan har också ett möte genomförts under svenskt ordförandeskap i
säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt. Vid mötet antogs
slutsatser om situationen för barn och väpnad konflikt i Colombia.



Slutsatserna lyfter bland annat fram vikten av att på ett tidigt stadium i
fredsförhandlingar ta upp barnskyddsfrågor. Vid mötet introducerade också
generalsekreterarens särskilda representant för barn och väpnad konflikt,
Leila Zerrougui, en rapport om barn och väpnad konflikt i Somalia.
Arbetsgruppen kommer härnäst att förhandla slutsatser om situationen i
Somalia.



Artikel från Utrikesdepartementet

Ukraina, Libyen och Egypten i
fokus på möte med EU-ländernas
utrikesministrar
Publicerad 08 februari 2017 Uppdaterad 08 februari 2017

Rådet för utrikes frågor möttes 6 februari för att hantera
EU:s relationer till Ukraina, Libyen och Egypten.
Fredsprocessen i Mellanöstern stod också på
dagordningen. Rådets diskussioner och slutsatser
handlade främst om EU:s krav på och stöd till
reformprocesser och uppbyggnadsarbete. Demokrati,
mänskliga rättigheter, migration och rättsstatsutveckling
stod i fokus.

Ukraina

Rådet uttryckte oro över våldet i östra Ukraina och den humanitära
situationen i området. Rådet diskuterade hur EU kan öka sitt stöd för
genomförandet av Minskavtalet och betonade vikten av organisationen
OSSE:s övervakningsuppdrag i Ukraina liksom diskussionerna i det så
kallade Normandie-formatet.

-Stödet till OSSE:s övervakningsmission i Ukraina är viktigt eftersom vi ser
att organisationens närvaro vid kontaktlinjen spelar roll för att dämpa
stridigheterna, sade Margot Wallström bland annat efter utrikesrådets möte.

Rådet konstaterade att Ukraina har vidtagit åtgärder framför allt inom
bekämpning av korruption. Rådet uppmanade till fortsatt reformarbete  och
uttryckte engagemang för bibehållet stöd till dessa processer.
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Libyen

Utrikesrådet följde upp överenskommelsen vid det informella EU-toppmötet
3 februari om EU:s relationer till Libyen. Rådet antog rådsslutsatser om
ökade insatser som bidrar till förutsättningarna för en stabil och fredlig
utveckling i landet.

I slutsatserna understryker utrikesministrarna vikten av både politiska och
ekonomiska insatser och att resolution 2278 i FN:s säkerhetsråd genomförs.
Regionala aktörers och organisationers roll förutsätts vara viktig. 

Ett av insatsernas syften är att hindra den omfattande människosmugglingen
med fäste i Libyen och den irreguljära migration som sker via den centrala
Medelhavsrutten och skördar tusentals liv. Rådet enades om att EU ska söka
ingå tillsammans med FN, Afrikanska unionen och Arabförbundet i en grupp
som samordnar medling i det politiskt mycket sköra Libyen.

Egypten

Rådet diskuterade situationen i Egypten och utformningen av de framtida
förbindelserna mellan EU och Egypten. Särskilt demokrati,
rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter liksom terrorismbekämpning
och ekonomisk tillväxt stod i fokus för diskussionen.

Detta var en förberedelse inför kommande utrikesråd då Egyptens
utrikesminister Sameh Hassan Shoukry är inbjuden.

Fredsprocessen i Mellanöstern

 

Rådet bekräftade stödet för en tvåstatslösning och det internationella
samarbetet för en fredsprocess. Rådet uttryckte oro över den senaste tidens
utveckling och särskilt den senaste tidens beslut om fler israeliska
bosättningar. Rådet uppmanade båda sidor att avstå från handlingar som
skulle kunna riskera att konflikten trappas upp.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige vid rådsmöte som hölls
i Bryssel.



Artikel från Utrikesdepartementet

Ukraina, Libyen och Egypten i
fokus på EU:s utrikesministermöte
Publicerad 03 februari 2017 Uppdaterad 03 februari 2017

På dagordningen för rådet för utrikes frågor, som möts i
Bryssel måndag 6 februari, står bland annat Ukraina.
Diskussionen förväntas handla om hur EU kan stödja
landets pågående arbete med att genomföra reformer.
Även Libyen och Egypten kommer att behandlas liksom
fredsprocessen i Mellanöstern.

Ukraina

Ministrarna förväntas bedöma framstegen med genomförandet av
reformagendan i Ukraina under det senaste året och EU:s stöd till
genomförandet av Minskavtalen.

Regeringen står fast vid att EU fortsätta ska stödja Ukraina och landets
arbete med att genomföra reformer. Regeringen välkomnar att Ukraina
fortsätter att genomföra sitt ambitiösa reformprogram trots den svåra
situation som föranletts av Rysslands militära aggression i de östra delarna av
landet och den olagliga annekteringen av Krim.

Libyen

Rådet kommer att diskutera hur EU fortsatt kan stödja den sköra politiska
processen i Libyen och det styrande Presidentrådet, mot bakgrund av den
försämrade utvecklingen i landet. Även den ekonomiska situationen och
säkerhetsläget kan komma att beröras. Rådsslutsatser kan eventuellt komma
att antas.
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Utrikesministrarna kommer även att diskutera hur man ska samarbeta med
Libyen för att hantera irreguljär migration längs den centrala
Medelhavsrutten.

Regeringen stödjer FN:s ansträngningar för att finna en fredlig lösning på
konflikten. Kvinnors deltagande i fredsprocessen är centralt.

Egypten

Rådet kommer att diskutera situationen i Egypten och vägen framåt när det
gäller förbindelserna mellan EU och Egypten. Ministrarna kan också mer
specifikt diskutera migration, terrorismbekämpning och Egyptens roll i
regionen.

Regeringen välkomnar ett starkt engagemang och samarbete mellan EU och
Egypten samt att partnerskapsprioriteringarna nu är överenskomna. Egypten
är en viktig regional aktör i flera frågor. Regeringen är fortsatt oroad över
den negativa utvecklingen inom mänskliga rättigheter, inklusive det senaste
förslaget till NGO-lag.

Fredsprocessen i Mellanöstern

Rådet kommer att diskutera fredsprocessen i Mellanöstern och följa upp
ministrarnas diskussion i januari mot bakgrund av den senaste tidens
utveckling.

Regeringen välkomnar en diskussion i utrikesrådet om fredsprocessen i
Mellanöstern, där EU bekräftar sitt stöd för tvåstatslösningen och sina
etablerade positioner i slutstatusfrågorna. Regeringen är djupt oroad över det
försämrade läget på marken och det kraftiga ökade antalet bosättningar på
ockuperad mark. Regeringen välkomnar säkerhetsrådsresolution 2334 från
förra året som slår fast att bosättningar är olagliga och är ett allvarligt hinder
för att uppnå en tvåstatslösning.

Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige vid rådsmötet.



Artikel från Utrikesdepartementet

Syrien i fokus på EU:s
utrikesministermöte
Publicerad 17 januari 2017 Uppdaterad 17 januari 2017

Den senaste händelseutvecklingen i Syrien dominerade
EU:s utrikesministermöte i den nya Europabyggnaden i
Bryssel 16 januari. Övriga frågor som diskuterades var
bland annat fredsprocessen i Mellanöstern och den
demokratiska processen i Libanon.

Syrien

Utrikesministrarna diskuterade den senaste händelseutvecklingen i Syrien för
första gången sedan den rysk-turkiska överenskommelsen om vapenvila. I
diskussionen välkomnade ministrarna överenskommelsen och uttryckte en
förhoppning om att vapenvilan skulle genomföras fullt ut av alla parter i
konflikten.

Under mötet gav utrikesministrarna på nytt EU:s fulla stöd till den FN-ledda
processen och till FN-sändebudet för Syrien, Staffan de Mistura. De
betonade också behovet av att garantera humanitärt skydd och fullständigt
tillträde för humanitär hjälp i hela landet.

Rådet bekräftade även sitt stöd för EU:s regionala initiativ när det gäller
Syriens framtid. Initiativet syftar bland annat till att stödja försoning och
återuppbyggnad så fort en trovärdig, FN-stödd politisk övergångsprocess har
tagit fart.

Fredsprocessen i Mellanöstern

Under lunchen diskuterade rådet fredsprocessen i Mellanöstern mot
bakgrund av resultaten från den internationella konferensen i Paris 15
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januari. Utrikesministrarna diskuterade hur man ska gå vidare för att för att
nå en övergripande fredsöverenskommelse, hålla liv i tvåstatslösningen och
vända de negativa tendenserna i området.

Libanon

Rådet antog slutsatser där utrikesministrarna bekräftade EU:s stöd till den
demokratiska processen i Libanon och välkomnade att Michel Aoun nyligen
valts till president samt att en ny regering bildats under ledning av
premiärminister Saad al-Hariri. Utrikesministrarna uppmanade också landet
att inom fastställd tid hålla parlamentsval under 2017 och trygga en smidig
och öppen process.

Detta var det första rådsmötet i den nya Europabyggnaden, som från och
med januari i år är Europeiska rådets och ministerrådets huvudsäte.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige vid rådet för utrikes
frågor.



Artikel från Utrikesdepartementet

Syrien och Mellanöstern
diskuteras på EU:s
utrikesministermöte
Publicerad 13 januari 2017 Uppdaterad 13 januari 2017

När EU:s utrikesministrar möts i Bryssel i rådet för
utrikes frågor 16 januari kommer bland annat den
senaste händelseutvecklingen i Syrien att tas upp.
Fredsprocessen i Mellanöstern står också på
dagordningen.

Syrien

Utrikesministrarna förväntas diskutera den senaste händelseutvecklingen i
Syrien. Särskilt fokus kommer att ligga på den rysk-turkiska
överenskommelsen om vapenvila och den resolution på samma tema som
antogs av FN:s säkerhetsråd på nyårsafton. Diskussionen förväntas även
beröra EU:s humanitära insatser och initiativ samt stöd till den politiska
processen.

Regeringen ser med mycket stor oro på det allvarliga läget i Syrien. Sverige
anser att EU bör intensifiera sina ansträngningar för att ge stöd till
säkerhetsrådsresolutionen och kommer särskilt att betona vikten av att den
politiska processen förblir FN-ledd. Regeringen anser att fokus bör ligga på
få till stånd en landsomfattande vapenvila med fullt humanitärt tillträde.
Kvinnors deltagande i den processen samt att ansvar utkrävs är av särskild
vikt.

Fredsprocessen i Mellanöstern

Utrikesministrarna kommer även att diskutera fredsprocessen i Mellanöstern.
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Utrikesrådet äger rum dagen efter konferensen i Paris om fred i
Mellanöstern, där 70 länder och organisationer deltar i syfte att diskutera och
anta en gemensam deklaration om fredsprocessen. Eventuellt kommer
utrikesrådet att anta rådsslutsatser som bekräftar vad som överenskommits i
Paris.

Regeringen välkomnar ansträngningarna att skapa momentum i
fredsprocessen och rädda tvåstatslösningen. Diskussionerna förväntas handla
om det snabbt försämrade läget på marken med fortsatt illegal
bosättningsexpansion, demoleringar och våld samt antagandet av FN:s
säkerhetsrådsresolution 23 december 2016.

Om mötet i Paris lyckas komma överens om en gemensam deklaration som
är i linje med fastlagd EU-politik skulle regeringen välkomna rådsslutsatser
som ställer sig bakom Parisdeklarationen. Sverige stödjer det franska
initiativet om en internationell fredskonferens i syfte att underlätta ett
fredsavtal baserat på en tvåstatslösning och står berett att bidra till den
fortsatta processen, bland annat genom möten med företrädare för det civila
samhället från Israel och Palestina.

Utrikesminister Margot Wallström deltar i rådet för utrikes frågor.



Artikel från Utrikesdepartementet

Samarbetet med Afrika, den
humanitära krisen i Aleppo och
migrationsfrågor på
utrikesministermöte
Publicerad 13 december 2016 Uppdaterad 13 december 2016

EU:s utrikesministrar diskuterade bland annat den akuta
humanitära situationen i Aleppo, Syrien, unionens
långsiktiga relationer med Afrika samt migration vid
mötet i Bryssel 12 december.

Aleppo, Syrien

Ministrarna diskuterade den alltmer akuta humanitära situationen i Aleppo,
Syrien. Det rådde full enighet inom utrikesministerkretsen om behovet av att
skydda civila och humanitärt tillträde till alla delar av Syrien.

Afrika

I den strategiska diskussionen om EU:s relationer till Afrika rådde enighet
om Afrikas betydelse för unionen och globalt. Utrikesministrarna underströk
att engagemang i Afrika fortfarande utgör nyckeln till att förebygga
konflikter, främja säkerhet och hantera migrationsströmmar.
Utvecklingssamarbetet förblir en viktig del men även ekonomiska
förbindelser, investeringar och behovet av att bidra till att skapa
sysselsättning fördes fram.

Föreslaget tema för kommande toppmötet mellan EU och Afrika, som
planeras till våren 2017, är ungdomsfokus. Inför toppmötet avser
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kommissionen tillsammans med EU:s utrikestjänst att ta fram en ny strategi
för EU:s relationer med Afrika.

Demokratiska republiken Kongo

Mot bakgrund av det kritiska läget i Demokratiska republiken Kongo inför
19 december, då president Kabilas mandat löper ut, gjorde utrikesministrarna
ett gemensamt uttalande. EU kommer noggrant att följa utvecklingen de
närmaste veckorna för att kunna agera gemensamt vid en våldsam
utveckling.

Migration

Ministrarna diskuterade migrationsfrågor inför Europeiska rådets möte 15
december. Stats- och regeringscheferna kommer att göra en bedömning av
den senaste utvecklingen i EU: s migrationspolitik. Rådet noterade
framstegen i partnerskapramverket vilka börjar visa på resultat.

Kuba

Ett samarbetsavtal med Kuba undertecknades av EU: s höga representant för
utrikes frågor, EU:s utrikesministrar och Kubas utrikesminister Bruno
Rodriguez Parrilla. Samarbetsavtalet är det första i sitt slag mellan EU och
Kuba och det syftar till att stärka den politiska dialogen och fördjupa
samarbetet.

Colombia

Efter rådsmötet hade ministrarna en informell diskussion med president
Santos i Colombia.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige vid rådet för utrikes
frågor.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Afrika i fokus på EU:s
utrikesministermöte
Publicerad 05 december 2016 Uppdaterad 07 december 2016

När EU:s utrikesministrar möts i Bryssel i rådet för
utrikes frågor 12 december kommer bland annat
unionens strategiska relationer med Afrika att tas upp.
Läget i Demokratiska republiken Kongo samt
migrationsfrågor står också på dagordningen.

EU:s strategiska relationer med Afrika

Rådet förväntas diskutera EU:s strategiska relationer med Afrika samt
förberedelserna inför toppmötet EU-Afrika i november 2017.

Regeringen anser att EU:s partnerskap med Afrika är av strategisk betydelse
och omfattar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter, hållbar
utveckling samt globala frågor. Regeringen prioriterar ett fördjupat och
jämbördigt partnerskap med Afrika byggt på ömsesidiga intressen.

Demokratiska republiken Kongo

Mot bakgrund av det kritiska läget i Demokratiska republiken Kongo inför
den 19 december, då president Kabilas mandat löper ut, kommer en
diskussion att äga rum mellan utrikesministrarna.

Regeringen anser att det är nödvändigt att sända ett starkt politiskt budskap
inför 19 december. EU bör uttrycka sin oro över riskerna för våldseskalering
och mana både regering och opposition att agera ansvarsfullt och
konstruktivt. För att minska spänningarna behöver president Kabila
tydliggöra att han kommer att följa konstitutionen samt klargöra sina avsikter
gällande övergångsregeringen och datum för val.
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Migration

Rådsmötet förväntas diskutera externa aspekter av migration. Fokus för
diskussionen kommer att vara de fem landpaketen med Niger, Nigeria, Mali,
Senegal och Etiopien

Regeringen anser att landpaketen med tredjeländer ska gå hand i hand med
det långsiktiga utvecklingsarbetet. Regeringen ställer sig positiv till
kommissionens fortsatta arbete med att motverka grundorsakerna till
ofrivillig migration och med att bidra till en väl fungerande ordning för
hantering av migration, såväl när människor lämnar som när de ska
återvända till ett land.

Utrikesminister Margot Wallström deltar i rådet för utrikes frågor.

 



Artikel från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Utrikesministermöte i Bryssel
diskuterar Turkiet, Syrien, Östliga
partnerskapet och säkerhet
Publicerad 17 november 2016 Uppdaterad 17 november 2016

EU:s utrikesministrar diskuterade den oroande
utvecklingen i Turkiet på rådsmötet i Bryssel den 14
november. Syrien avhandlades och EU-länderna lade
till 17 syriska ministrar och centralbankschefen på
sanktionslistan. Andra viktiga frågor var EU:s östliga
partnerskap och genomförandet av EU:s globala
strategi, där utrikesministrar och försvarsministrar antog
gemensamma slutsatser om en genomförandeplan för
säkerhet och försvar.
Utrikesministrarna diskuterade den senaste tidens oroande utveckling i
Turkiet med fokus på diskussionen om att återinföra dödsstraff i Turkiet.
Turkiet är en viktig partner för EU när det gäller ekonomi, säkerhet,
migration och utrikespolitik men samtidigt förväntar sig EU:s utrikesministrar
att Turkiet lever upp till demokrati och mänskliga och grundläggande
rättigheter.

- I vår diskussion så fanns en stor vilja till fortsatt dialog med Turkiet men
många ministrar uttryckte oro över utvecklingen de senaste åren och efter
statskuppförsöket, sade utrikesminister Margot Wallström till media efter
mötet.

Starkt svenskt engagemang för östliga partnerskapet

Rådet antog slutsatser om östliga partnerskapet inför toppmötet i november
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2017 i Bryssel. Vid toppmötet förväntas EU bekräfta EU:s långsiktiga
engagemang för regionen. De sex östliga partnerländerna är Armenien,
Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina.

Södra grannskapet – EU utökar syriska sanktionslistan

Den höga representanten informerade om de senaste kontakterna med
nyckelaktörer i södra grannskapet. Utrikesministrarna uttryckte oro för den
allvarliga situationen i regionen och uppmanade till ett slut på våldet och
stöd för ett återupptagande av en politisk process.

EU-länderna lade till 17 syriska ministrar och landets centralbankschef på sin
sanktionslista med anledning av kriget och våldsamheterna mot befolkningen
i Syrien.

Utrikesministrar och försvarsministrar antog plan för
säkerhet och försvar

Vid ett gemensamt möte på eftermiddagen diskuterade och antog
utrikesministrar och försvarsministrar en genomförandeplan för säkerhet och
försvar inom ramen för EU:s globala strategi. Sverige stöder ambitionen att
stärka den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och särskilt EU:s
förmågor inom civil och militär krishantering.

Utrikesministermötet föregicks av en informell middag på söndagskvällen då
ministrarna diskuterade utgången av det amerikanska presidentvalet.

Sverige representerades av utrikesminister Margot Wallström och
försvarsminister Peter Hultqvist.



Artikel

Turkiet i fokus på EU-
utrikesministermöte
Publicerad 07 november 2016 Uppdaterad 09 november 2016

Den senaste tidens oroande utveckling i Turkiet
kommer att diskuteras när EU-ländernas
utrikesministrar möts i Bryssel 14 november. Därutöver
kommer Syrien, EU:s östliga partnerskap samt EU:s
globala strategi att behandlas. På eftermiddagen
ansluter försvarsministrarna för att diskutera
genomförandeplanen om säkerhet och försvar inom
ramen för EU:s globala strategi.

Utvecklingen i Turkiet

Den senaste tidens gripanden av parlamentsledamöter, inskränkningar i
mediefriheten samt den återupptagna diskussionen om att införa dödsstraff i
Turkiet kommer att diskuteras. Rådsslutsatser förbereds och förväntas att
antas vid mötet.

Östliga partnerskapet

Rådet förväntas diskutera östliga partnerskapet för att förbereda toppmötet i
november 2017. Rådsslutsatser förutses.

Sveriges engagemang för det östliga partnerskapet är starkt. Förutom att
stärka de bilaterala förbindelserna och främja reformer utgör det östliga
partnerskapet det enda gemensamma forumet för dialog mellan EU och
partnerländerna, och mellan partnerländerna sinsemellan. Toppmötet syftar
till att bekräfta EU:s långsiktiga engagemang för regionen.
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Södra grannskapet

Den höga representanten kommer att leda en informell diskussion om de
senaste kontakterna med Syrien och eventuellt även om utvecklingen i Irak.
En uppdatering om utvecklingen i Libyen förväntas också.

EU:s globala strategi

Som en första del av uppföljningen av den globala strategin för EU:s utrikes-
och säkerhetspolitik har EU:s utrikestjänst tagit fram ett förslag till plan för
genomförande inom området säkerhet och försvar. Rådsslutsatser förutses.

Regeringen stöder ambitionen att stärka den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken och särskilt EU:s förmågor inom civil och militär
krishantering. Förmågan att kunna bidra till långsiktiga stabiliserande
åtgärder i kriser och konflikter i utlandet är högt prioriterad. Vad gäller de
säkerhets- och försvarspolitiska frågorna är regeringens utgångspunkt att
utvecklingen måste ske inom ramen för Lissabonfördraget.

Gemensamt möte med försvarsministrarna

På eftermiddagen ansluter försvarsministrarna att diskutera
genomförandeplanen gällande säkerhet och försvar inom ramen för EU:s
globala strategi. Rådet förväntas anta slutsatser om genomförandeplanen.

Utrikesministermötet föregås av en informell middag på söndagskvällen vid
vilken utrikesministrarna kommer att ha en diskussion om utgången av det
amerikanska presidentvalet.

Sverige representeras av utrikesminister Margot Wallström och
försvarsminister Peter Hultqvist.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern samlar
referensråd för Sveriges
medlemskap i FN:s säkerhetsråd
Publicerad 20 oktober 2016 Uppdaterad 20 oktober 2016

Expertis och kunskap om internationell fred och
säkerhet finns på många håll i det svenska samhället.
För att ta del av dessa perspektiv har utrikesminister
Margot Wallström inrättat ett referensråd för Sveriges
medlemskap i FN:s säkerhetsråd.
Den 19 oktober samlades referensrådet för första gången på UD. Syftet med
referensrådet är att samla företrädare med bakgrund från främst akademi och
civilsamhälle för att diskutera aktuella frågor kopplade till svensk FN-politik,
med fokus på säkerhetsrådet och dess dagordning.

- Jag är övertygad om att referensrådet kommer att bidra med viktig expertis
och kloka perspektiv under Sveriges tid i säkerhetsrådet, säger
utrikesminister Margot Wallström.

De två år som Sverige kommer att sitta som icke-permanent medlem i FN:s
säkerhetsråd 2017-2018 blir ett tillfälle för Sverige att inte minst bidra med
kunskap, idéer och engagemang i FN:s innersta rum. När Sverige efter
årsskiftet tar plats i det forum som kommit att bli en symbol för
världspolitiken blir det i rollen som ordförandeland under januari månad.
Detta sammanfaller med att FN:s nye generalsekreterare tillträder på sin
post.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Situationen i Syrien huvudämnet
på utrikesministermöte
Publicerad 19 oktober 2016 Uppdaterad 19 oktober 2016

Den humanitära och politiska situationen i Syrien
dominerade EU:s utrikesministermöte i Luxemburg 17
oktober. FN-sändebudet för Syrien, Staffan de Mistura,
deltog under delar av syriendiskussionen. Övriga frågor
på dagordningen var bland annat migration och EU:s
globala strategi.

Syrien

Utrikesministrarna antog slutsatser om Syrien med starka fördömanden av
attackerna på civilbefolkningen och på humanitär- och sjukvårdspersonal
som den syriska regimen och Ryssland utför.

EU uppmanar regimen och dess allierade att omedelbart upphöra med
flygningar av militärflyg över staden Aleppo, lyfta belägringen och ett
omedelbart slut på fientliga handlingar. Därutöver uppmanas regimen att
tillåta humanitärt tillträde till hela Syrien.

Migration

De externa aspekterna av migration diskuterades. Den höga representanten
Frederica Mogherini redogjorde för de första samtalen om partnerskap med
tredje länder. Fem länder är särskilt prioriterade i partnerskapssamtal: Mali,
Niger, Senegal, Nigeria och Etiopien. Utrikesministrarna välkomnade de
framsteg som hittills gjorts. I diskussionen framfördes förslag om att bredda
partnerskapssamtalen till att omfatta fler länder i Mellanöstern och Afrika.
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I slutsatserna som antogs beslutade utrikesministrarna att utvidga
partnerskapet till att omfatta Jordanien och Libanon.

EU:s globala strategi

Utrikesministrarna diskuterade uppföljningen av den antagna globala
strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik Shared vision, common
action: a stronger Europe och antog slutsatser.

Utrikesminister Margot Wallström deltog i mötet.



Artikel från Utrikesdepartementet

Situationen i Syrien huvudämnet
på utrikesministermöte
Publicerad 18 oktober 2016 Uppdaterad 18 oktober 2016

Den humanitära och politiska situationen i Syrien
dominerade EU:s utrikesministermöte i Luxemburg 17
oktober. FN-sändebudet för Syrien, Staffan de Mistura,
deltog under delar av syriendiskussionen. Övriga frågor
på dagordningen var bland annat migration och EU:s
globala strategi. Utrikesminister Margot Wallström
deltog i mötet.

Syrien

Utrikesministrarna antog slutsatser om Syrien med starka fördömanden av
attackerna på civilbefolkningen och på humanitär- och sjukvårdspersonal
som den syriska regimen och Ryssland utför.

EU uppmanar regimen och dess allierade att omedelbart upphöra med
flygningar av militärflyg över staden Aleppo, lyfta belägringen och ett
omedelbart slut på fientliga handlingar. Därutöver uppmanas regimen att
tillåta humanitärt tillträde till hela Syrien.

Migration

De externa aspekterna av migration diskuterades. Den höga representanten
Frederica Mogherini redogjorde för de första samtalen om partnerskap med
tredje länder. Fem länder är särskilt prioriterade i partnerskapssamtal: Mali,
Niger, Senegal, Nigeria och Etiopien. Utrikesministrarna välkomnade de
framsteg som hittills gjorts. I diskussionen framfördes förslag om att bredda
partnerskapssamtalen till att omfatta fler länder i Mellanöstern och Afrika.
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I slutsatserna som antogs beslutade utrikesministrarna att utvidga
partnerskapet till att omfatta Jordaninen och Libanon.

EU:s globala stategi

Utrikesministrarna diskuterade uppföljningen av den antagna globala stategin
för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik "Shared vision, common action: a
stronger Europe" och antog slutsatser.



Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s globala strategi, migration
och Tunisien diskuteras på EU:s
utrikesministermöte
Publicerad 14 oktober 2016 Uppdaterad 14 oktober 2016

När EU:s utrikesministrar möts i Luxemburg 17 oktober
står EU:s globala strategi, migration och Tunisien på
dagordningen för diskussioner och, i vissa fall, beslut
om rådsslutsatser.

EU:s globala strategi

Regeringen välkomnar den globala strategin som HR/VP presenterade för
Europeiska rådet i juni. Den globala strategin ska utgöra plattformen för
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik under de kommande åren.

Regeringen anser att strategin ger ett gott underlag för en höjd ambitionsnivå
inom EU av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Det är
angeläget att säkerställa medlemsstaternas ägarskap av strategin och verkar
aktivt för detta också i genomförandefasen. Regeringen kommer också att
verka för att de beslut som tas ska bidra till en ökad sammanhållning inom
EU. Vad gäller de säkerhets- och försvarspolitiska frågorna är regeringens
utgångspunkt att utvecklingen måste ske inom ramen för Lissabonfördraget.

Migration

Utrikesministrarna förväntas ha en förberedande diskussion inför ER i
oktober om externa aspekter av migration samt diskutera uppföljningen av
FN-toppmötet om migrations- och flyktingströmmar den 19 september och
det amerikanska flyktingtoppmötet den 20 september.
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Regeringen stöder arbetet inom partnerskapsramen med tredjeländer vad
gäller migrationsagendan. De skräddarsydda landpaketeten utgör kärnan i
arbetet och fokuserar primärt på samarbete kring återvändande,
människosmuggling och irreguljär migration och innebär en mycket viktig
satsning för att uppnå förbättring inom dessa områden. Regeringen
välkomnar de viktiga steg som nu tagits och betonar vikten av gemensamt
ägarskap och genuint partnerskap med dessa tredjeländer.

Tunisien

Till grund för diskussionen ligger utrikestjänstens och kommissionens
gemensamma meddelande om stärkt EU-stöd för Tunisien som antogs den 29
september.

Utrikesminister Margot Wallström deltar i rådsmötet.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Workshop om stärkande av
kvinnors rättigheter
Publicerad 03 oktober 2016 Uppdaterad 03 oktober 2016

Utrikesminister Margot Wallström är värd för en
workshop den 3-4 oktober om stärkande av kvinnors
rättigheter. Syftet med workshopen är att
uppmärksamma hur diskriminerande familjelagstiftning
inskränker kvinnors rättigheter på en rad områden och
lyfta fram goda exempel på hur lagarna kan reformeras
och tillämpas och därmed stärka kvinnors och flickors
rättigheter i frågor som rör äktenskap, skilsmässa,
ägande och arv.
Bland deltagarna märks chefsåklagaren för den internationella
Brottsmålsdomstolen (ICC), Fatou Bensouda, som tagit initiativ för att
motverka straffrihet för förövare av sexuellt och könsbaserat våld i samband
med väpnade konflikter. Andra deltagare är världens första ambassadör för
jämställdhet, Malenne Verveer, utsedd av Bill Clinton, och nu chef för
Georgetown Institute for Women, Peace and Security samt Mara Marinaki,
EU:s högste rådgivare för jämställdhet och kvinnor, fred och säkerhet.

Mötet är ett led i den feministiska utrikespolitiken liksom i det fortlöpande
arbetet med att säkra respekten för kvinnors rättigheter. Ett mål med
workshopen är att öka trycket för reformer i länder där könsdiskriminering
sanktioneras enligt lag. Genom att visa hur hårt diskriminerande lagar slår
och lyfta fram reformer som motverkat och avskaffat diskriminering visar vi
problemens omfattning men också att förändring är möjlig.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Statsbesök i Tyskland 5-8 oktober
2016
Publicerad 29 september 2016 Uppdaterad 29 september 2016

Kungaparet avlägger statsbesök i Tyskland den 5–8
oktober 2016 på inbjudan av förbundspresident
Joachim Gauck. Regeringen representeras av
utrikesminister Margot Wallström, barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér samt närings- och
innovationsminister Mikael Damberg.
Statsbesöket är ett tillfälle att ytterligare stärka de nära politiska, kulturella
och ekonomiska banden mellan Sverige och Tyskland. Tyskland är Sveriges
viktigaste handelspartner och en svensk näringslivsdelegation under ledning
av Ylva Berg, vd för Business Sweden, medföljer i samband med
statsbesöket. För svenska företag ger besöket möjlighet att bygga vidare på
redan starka handelsförbindelser.

Ur programmet för statsbesöket

Onsdag 5 oktober

Kungaparet anländer till Tyskland på morgonen den 5 oktober.

Statsbesöket inleds med en välkomstceremoni på Tegels flygplats.

Därefter tar förbundspresident Joachim Gauck och fru Daniela Schadt emot
kungaparet vid en officiell välkomstceremoni, med nationalsånger och
militära hedersbetygelser, på Schloss Bellevue. Den följs av samtal i vilka
också utrikesminister Margot Wallström deltar.

Eftermiddagens program inleds med besök vid Branderburger Tor, där
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Berlins borgmästare Michael Müller hälsar välkommen. Det följs av ett
besök vid minnesplatsen Neue Wache, där kransnedläggning kommer att
ske.

Senare under eftermiddagen besöker kungaparet Humboldt Forum, ett
projekt för att återskapa Berlins stadsslott, som till stora delar förstördes
under andra världskriget, till ett framtida centrum för världens kulturer.

Efter besök på förbundsdagen träffar kungaparet och utrikesminister Margot
Wallström förbundskansler Angela Merkel för samtal.

Dagen avslutas med en statsbankett under värdskap av förbundspresident
Joachim Gauck och fru Daniela Schadt.

Torsdag 6 oktober

Torsdagens program äger rum i Hamburg, dit kungaparet anländer tidig
förmiddag. De välkomnas av Hamburgs statssekreterare med ansvar för
utrikesfrågor, Wolfgang Schmidt.

Därefter välkomnar Hamburgs förste borgmästare Olaf Scholz kungen och
drottningen till rådhuset för samtal.

Kungaparet deltar sedan vid ett seminarium om hållbara transporter på
Hamburgs handelskammare. Närings- och innovationsminister Mikael
Damberg medverkar i seminariet och kommer att tala på temat.

Efter lunch på rådhuset fortsätter programmet med besök på
stadsplaneringsprojektet Hafen City och Elphilharmonie, där en pressträff
kommer att hållas.

Utrikesminister Margot Wallström stannar i Berlin under torsdagen för
samtal med sin tyske utrikesministerkollega Frank-Walter Steinmeier. Hon
kommer också att hålla ett anförande på universitetet Hertie School of
Governance.

Dagen avslutas med att kungaparet ger en bankett på Schloss
Charlottenburg i Berlin.

Fredag 7 oktober

Fredagens program äger rum i Berlin. Det inleds med att kungaparet



träffar näringslivsdelegationen. Närings- och innovationsminister Mikael
Damberg deltar.

Därefter deltar kungen och drottningen, tillsammans med barn-, äldre och
jämställdhetsminister Åsa Regnér, i ett seminarium på temat "Nycirkus och
metoder för inkludering – funktionsskillnader och sociala perspektiv" på
Chamäleon Theater. Seminariet arrangeras av Sveriges ambassad
tillsammans med svenska Cirkus Cirkör och tyska Cirkus Sonnenstich.

Kungen deltar därefter i ett seminarium om digitalisering. Närings- och
innovationsminister Mikael Damberg medverkar och talar om Sveriges kurs
på väg mot den digitala ekonomin.

Drottningen inviger samtidigt utställningen "Everything you can imagine is
real" av Bea Szenfeld och Pompe Hedengren på Bikini Berlin.
Hon talar också vid det seminarium om hållbart mode som äger rum i
anslutning till utställningen. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér deltar.

Universitetssjukhuset Charité, ett av Europas största universitetssjukhus, står
näst på tur i programmet. Kungaparet får där tillsammans med statsrådet Åsa
Regnér en förevisning av hur man i Tyskland arbetar med digitalisering inom
sjukvården.

På eftermiddagen besöker kungaparet tillsammans med barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér integrationsprojektet "Give Something
Back to Berlin" i Stadsmissionens Refugio-hus i Neukölln. Initiativtagare till
projektet är Annamaria Olsson, som har fått ett antal utmärkelser för sitt
arbete för att stärka Berlin som en tolerant och välkomnande
stad. Stadsmissionens Refugio-hus är ett så kallat "sharehouse" som erbjuder
olika aktiviteter för och med nyanlända flyktingar.

Därefter äger en pressträff rum på Sveriges ambassad i Berlin.

Efter avskedstagande från värdarna i Berlin avslutas dagen med en konsert
vid Berliner Philharmoniker.

Lördag 8 oktober

Lördagens program äger rum i Wittenberg och Leipzig.

Det inleds med besök i Wittenberg under förmiddagen, där kungaparet



tillsammans med barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér bland
annat kommer att besöka slottskyrkan och stadskyrkan St. Marien.

I Leipzig besöker kungen Max Planck-institutet där professor Svante Pääbo
tar emot och presenterar institutet och dess forskning på evolutionär
antropologi.

Samtidigt deltar drottning Silvia vid ett seminarium på universitetet i Leipzig
organiserat av stiftelsen "World Childhood Foundation".

Efter en orgelkonsert i Nikolaikyrkan avslutas lördagens program med en
pressträff.

Statsbesöket avslutas när kungaparet avreser från Leipzig tidig kväll.



Artikel från Utrikesdepartementet

FN:s generalförsamling öppnar
Publicerad 20 september 2016 Uppdaterad 25 september 2016

Denna vecka deltar utrikesminister Margot Wallström
och minister för internationellt utvecklingssamarbete
och klimat Isabella Lövin i öppnandet av FN:s
generalförsamling i New York. Här samlar vi deras tal
och anföranden.

Utrikesministern

Tal av Margot Wallström vid UNRWA-event, "Protracted refugee situations
– what more can be done?"

Anförande av utrikesminister Wallström vid sidoevent om Call to Action

Tal av utrikesminister Margot Wallström inför FN:s 71:a generalförsamling 

Ministern för internationellt utvecklingssamarbete
och klimat

Tal av Isabella Lövin vid Carry Light for Children-event

Anförande av Isabella Lövin vid FN:s högnivåmöte om hanteringen av
omfattande migrations- och flyktingströmmar

Tal av Isabella Lövin vid Maintaining the Momentum: A Call to Action on
Climate Change

Sidan uppdateras under veckan.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Utrikesdepartementet

Bangladeshs utrikesminister
besökte Sverige
Publicerad 13 september 2016 Uppdaterad 13 september 2016

Utrikesminister Abul Hassan Mahmood Ali besökte
Stockholm den 8-9 september som en del av en resa till
de skandinaviska länderna. Utrikesminister Ali hade
samtal med de tre statsråden på UD.
Utrikesminister Wallström stod värd för en lunch, med deltagande av bl.a.
utrikesutskottets vice ordförande, Sida och Justitiedepartementet. Därutöver
träffade Ali svenska företag under ett möte arrangerat av den svensk-
bangladeshiska handelskammaren (SBBC) och Business Sweden. Han deltog
även i ett möte i Stadshuset, vid vilket miljödirektören vid Stockholms stad
informerade om stadens miljöarbete.

Under samtalen på UD lyftes bl.a. frågor om det bilaterala
utvecklingssamarbetet, handel och investeringar, ansvarsfullt företagande,
samarbete för att möta klimathotet, terrorism, jämställdhet och mänskliga
rättigheter. Ländernas samarbete rörande statsministerns initiativ Global
Deal samt migrationsfrågor diskuterades i ljuset av kommande FN-
toppmöten. Under besöket undertecknade Wallström och Ali även ett
samförståndsavtal som fastställer att Sverige och Bangladesh ska hålla årliga
politiska konsultationer.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Baltiska utrikesministrar
välkomnades till UD
Publicerad 30 augusti 2016 Uppdaterad 30 augusti 2016

Utrikesministern tog i dag emot Estlands, Lettlands och
Litauens utrikesministrar för överläggningar i samband
med 25-årsjubileet av de baltiska ländernas återvunna
självständighet och återupprättade diplomatiska
förbindelser.
Vid mötet på UD diskuterades den säkerhetspolitiska situationen i
närområdet, aktuella EU-frågor, inklusive konsekvenserna av Brexit,
migration samt Turkiet. 

Vidare berördes Sveriges medlemskap av FN:s säkerhetsråd 2017-18.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Utrikesdepartementet

Raoul Wallenbergdagen 27
augusti
Publicerad 27 augusti 2016 Uppdaterad 27 augusti 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltog i samband
med Raoul Wallenbergdagen, den 27 augusti, vid den
årliga Raoul Wallenbergföreläsningen. Årets föreläsare,
Civil Right Defenders chef Robert Hårdh, talade om ”att
minnas våra hjältar och att skapa nya”.
Raoul Wallenbergakademin delar varje år ut Raoul Wallenbergpriset och
utrikesministern träffade vid föreläsningen 2016 års pristagare, Tina Morad,
som är en av grundarna till Refugees Welcome Stockholm. Hon tilldelas
priset för sin förmåga att organisera för medmänsklighet och för att i Raoul
Wallenbergs anda visat att varje människa kan göra skillnad.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Utrikesdepartementet

Statistik över UD-ledningens
arbete
Publicerad 19 augusti 2016 Uppdaterad 19 augusti 2016

Snart har halva innevarande mandatperiod passerat.
Det har varit två händelserika år på
Utrikesdepartementet, med hög aktivitet för både
statsråd, kabinettssekreterare och statssekreterare. En
del av detta går att sammanfatta i siffror. Nedan följer
statistik över delar av statsrådens,
kabinettssekreterarens och statssekreterarnas
engagemang från regeringens tillträde till i dag.

Interpellationer och riksdagsfrågor

Utrikesminister Margot Wallström har besvarat 82 interpellationer och 197
riksdagsfrågor.

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella
Lövin har besvarat 19 interpellationer, varav två som klimatminister, och 67
riksdagsfrågor.

EU- och handelsminister Ann Linde har besvarat en interpellation och tre
riksdagsfrågor.

Debattartiklar

Margot Wallström har skrivit 54 debattartiklar, varav elva tillsammans med
Isabella Lövin (m.fl.).

Isabella Lövin har skrivit 48 debattartiklar, varav elva tillsammans med
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Margot Wallström (m.fl.).

Ann Linde har skrivit fyra debattartiklar.

Resor

De resor (till och med juli 2016) som statsråden, kabinettssekreteraren och
statssekreterarna har gjort framgår i en pdf-fil på denna sida.



Artikel från Utrikesdepartementet

Margot Wallström mötte Finlands
utrikesminister Timo Soini
Publicerad 17 augusti 2016 Uppdaterad 17 augusti 2016

Den 17 augusti tog utrikesministern emot Finlands
utrikesminister Timo Soini för möte och efterföljande
pressträff på UD.
Aktuella händelser, den brittiska EU-folkomröstningen, Nato-samarbetet och
frågor rörande ett fördjupat utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete
behandlades under den finländske utrikesministerns besök, men också FN-
frågor och regionala angelägenheter stod på agendan.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Utrikesdepartementet

Norges EU-minister besökte UD
Publicerad 16 augusti 2016 Uppdaterad 16 augusti 2016

Utrikesminister Margot Wallström och EU- och
handelsminister Ann Linde tog den 15 augusti emot
Norges EU- och EES-minister Elisabeth Aspaker på
UD.
Vid mötena diskuterades bland annat det nordiska samarbetet, den brittiska
EU-folkomröstningen och dess följder samt handeln mellan våra länder.
Norge är Sveriges största exportmarknad utanför EU och en viktig
handelspartner.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Utrikesdepartementet

Turkiet, antiterrorism och Kina i
fokus på EU:s utrikesministermöte
Publicerad 19 juli 2016 Uppdaterad 19 juli 2016

EU:s utrikesministrar möttes i Bryssel 18 juli i rådet för
utrikes frågor. Situationen i Turkiet och samtal med
USA:s utrikesminister John Kerry stod i fokus vid mötet.
Därutöver diskuterades även EU:s relationer med Kina.

Möte med USA:s utrikesminister

Utrikesministrarna inledde dagen med ett informellt möte med USA:s
utrikesminister John Kerry. Under mötet diskuterades situationen i Turkiet
efter den misslyckade statskuppen och särskilt vikten av att Turkiet
respekterar rättsstatens principer betonades av både Kerry och EU:s
utrikesministrar. De fokuserade också på kampen mot terrorism och
underströk hur viktigt samarbetet mellan EU och USA är. Man diskuterade
också situationen i Syrien, Libyen, Ryssland och Ukraina liksom de
ekonomiska förbindelserna mellan EU och USA.

Antiterrorism

Frankrike hade önskat att frågan om terrorism fördes upp på dagordningen.
Bakgrunden var givetvis den hänsynslösa massakern i Nice 14 juli. Klockan
12 höll de en tyst minut för att hedra offren. Utrikesministrarna framförde
sitt deltagande med Frankrike och uttryckte sin solidaritet och beredvillighet
att fortsätta stödja Frankrike i Sahel och i alla yttre åtgärder, även på
grundval av artikel 42.7, som Frankrike åberopade i november 2015. De
diskuterade också det pågående arbetet i kampen mot terrorism.

- Jag uttryckte min sorg över massakern och framhöll att Sverige står enat
med Frankrike i kampen för att motverka attentat på vårt öppna samhälle, sa
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utrikesminister Margot Wallström.

Turkiet

EU-ministrarna diskuterade den senaste utvecklingen i Turkiet, och därefter
antog rådet slutsatser. EU fördömer kuppförsöket i Turkiet och upprepar sitt
fulla stöd för landets legitima institutioner. EU manade också till full respekt
för Turkiets konstitutionella ordning och betonade vikten av att
rättsstatsprincipen råder. EU framhöll att demokrati, mänskliga rättigheter
och grundläggande friheter måste respekteras och erinrade om att ett tydligt
avvisande av dödsstraffet är ett avgörande inslag i EU:s regelverk.

EU:s strategi för Kina

Det artonde toppmötet mellan EU och Kina hölls i Peking 12-13 juli. Vid
rådet diskuterade utrikesministrarna Kina och antog EU:s strategi avseende
Kina för de kommande åren.

Utrikesminister Margot Wallström deltog i rådet för utrikes frågor. 

Margot Wallströms presskonferens på videolänk



Artikel från Utrikesdepartementet

Latinamerika, Karibien, Kina och
migration på EU:s utrikesråd 18
juli
Publicerad 15 juli 2016 Uppdaterad 15 juli 2016

Det är framför allt EU:s relationer med Kina respektive
Latinamerika och Karibien som de externa aspekterna
av migration som står i fokus när EU:s utrikesministrar
möts 18 juli i Bryssel.

EU:s relationer med USA och Mellanöstern

Utrikesministrarna inleder med ett frukostmöte med USA:s utrikesminister
John Kerry. De kommer framför allt att tala om förbindelserna mellan EU
och USA samt om Mellanöstern.

EU:s relationer med Latinamerika och Kina

Därefter börjar rådets möte med en diskussion om Latinamerika, bland annat
om några landsspecifika frågor: de framtida förbindelserna med Kuba,
fredsprocessen i Colombia, Argentina och situationen i Venezuela. Denna
diskussion är också en förberedelse inför mötet mellan utrikesministrarna i
EU och Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater, Celac, som
hålls i Dominikanska republiken 25–26 oktober.

Ministrarna ska också tala om Kina. Utgångspunkt för diskussionen är ett
gemensamt meddelande från EU:s utrikesrepresentant och EU-kommissionen
om en ny EU-strategi om Kina och resultatet av toppmötet mellan EU och
Kina som hölls i Peking 12-13 juli. Rådet förväntas anta slutsatser.

Migration

https://www.regeringen.se/


Ministrarna kommer att diskutera EU:s åtgärder och prioriteringar när det
gäller migration, efter en begäran från Europeiska rådet att mobilisera alla
relevanta instrument och finansieringskällor till stöd för den strategi som
fastställdes i Europeiska rådets slutsatser i juni. Diskussionen är också en
förberedelse inför FN:s högnivåmöte om hanteringen av stora flykting- och
migrantströmmar, i New York 19 september.

Under lunchen kommer ministrarna att tala om hur man på ett effektivt sätt
kan följa upp den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.
Den höga representanten lade fram denna strategi för Europeiska rådet den
28 juni.

Utrikesminister Margot Wallström deltar i rådet för utrikesfrågor.



Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementets statsråds
medverkan under
Almedalsveckan
Publicerad 04 juli 2016 Uppdaterad 04 juli 2016

Utrikesminister Margot Wallström, minister för
internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt
vice statsminister Isabella Lövin och EU- och
handelsminister Ann Linde deltar enligt nedan under
Almedalsveckan:

Utrikesminister Margot Wallström:

Tisdag 5 juli:

14:00 Peace in Syria – Mission Impossible?
Folke Bernadotteakademin står värd för ett seminarium med Staffan de
Mistura, FN:s särskilda sändebud till Syrien. I ett samtal med bland
annat Ann Dismorr, chef för Mellanöstern- och Nordafrikaenheten på
Utrikesdepartementet diskuteras situationen i det krigsdrabbade landet och
de pågående fredssamtalen. Plats: Sverige i världen-scenen.

17:30 Pressträff
Pressträff om senaste nytt gällande Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd. Plats:
Sverige i världen, Donnersgatan 6, Visby

18:00 Sverige i FN:s säkerhetsråd
Samtal med svenska FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin och
Efraim Gomez från Utrikesdepartementets FN-enhet om den svenska
säkerhetsrådskandidaturen och Sverige som ny medlem. Plats: Sverige i
världen-scenen.
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Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
samt vice statsminister Isabella Lövin:

Fredag 8 juli:

10:00 Pressträff. 
Plats: Trädgården, Strandgatan 34

19:00 Talar i Almedalen

22:00 Nikodemussamtal
Personligt samtal på inbjudan av Svenska Kyrkan. Samtalsledare: Lisbeth
Gustafsson, journalist och Mats Hermansson, domprost, Visby
domkyrkoförsamling. Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra kyrkogatan

EU- och handelsminister Ann Linde:

Tisdag 5 juli:

11.30–12.30 After the referendum – is this the end of the European
project?
EU- och handelsministern deltar i ett seminarium arrangerat av Swedbank.
Plats: Strandgatan 35

14:10-14:40 Sweden, U.S., and EU: Opportunities and Challenges in the
Economic Relationship
EU- och handelsministern deltar i ett samtal arrangerat av EU-kommissionen
tillsammans med Azita Raji, USA:s ambassadör till Sverige. Plats:
Europahusets paviljong, Strandvägen H526

Onsdag 6 juli

08.30-09.30 Vart är EU på väg?
EU- och handelsministern deltar i ett seminarium arrangerat av LO. Plats:
Hamnplan 5

11.00–12.00 Hur förvekligar vi den stora potentialen i svenska företags
internationella framgångar? 
EU- och handelsministern deltar i ett seminarium arrangerat av Svenskt
näringsliv. Plats: Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3

16:00-17:00 Industri 4.0 – innovation och vägen till fortsatt hög



konkurrenskraft
EU- och handelsministern deltar i ett panelsamtal arrangerat av Dagens
Industri och Business Sweden. Plats: Dagens Industris tält, Donners plats 2

Torsdag 7 juli:

11.30–12.00 Sveriges roll för ett hållbart företagande
EU- och handelsministern deltar i ett seminarium arrangerat av Concord.
Plats: Unionens trädgård, Hästgatan 10

12.30–14.00 Partierna – Europas svagaste länk
EU- och handelsministern deltar i ett samtal arrangerat ESP – Europeiska
Socialdemokratiska Partiet i Stockholm. Plats: Uppsala universitet, Campus
Gotland, Cramérgatan 3

14:30-15:30 Collaborative economy: boost for sustainable growth and
jobs - or challenge for regulation?
EU- och handelsministern deltar i ett seminarium arrangerat av EU-
kommissionen i Stockholm. Plats: Europahusets paviljong, Strandvägen
H526

 

 

 

 



Artikel från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Sverige valdes in i FN:s
säkerhetsråd med god marginal
Publicerad 28 juni 2016 Uppdaterad 29 juni 2016

Med god marginal röstades Sverige in i FN:s
säkerhetsråd på tisdagen. Den svenska delegationen
ledd av utrikesminister Margot Wallström tog emot
varma spontana applåder i generalförsamlingen.
- Våra motståndare Italien och Nederländerna hade ett försprång som inte
skulle gå att hämta in. Men vi arbetade dag och natt och vi gav inte upp.
Svenskt lagarbete och jävlar anamma, professionalitet och vänlighet har lett
till att vi står här idag. Jag är stolt över Sverige och vår förstklassiga
utrikesförvaltning, säger utrikesminister Margot Wallström. 

Sverige tar nu plats i säkerhetsrådet den 1 januari 2017. Sverige inleder
dessutom som rådets ordförande samtidigt som FN får ny generalsekreterare.

- Säkerhet, utveckling och jämställdhet hänger samman. Fattiga länder löper
mycket större risk att drabbas av konflikter. Vi ska arbeta för att
säkerhetsrådet ska bli bättre på att agera innan konflikter bryter ut. Vi ska
arbeta för att säkerhetsrådet ska se sambanden mellan säkerhet, utveckling,
klimat och jämställdhet. Vi ska arbeta för att kvinnors perspektiv i konflikter
lyfts. Halva jordens befolkning kan inte exkluderas om vi vill uppnå en
hållbar fred, säger Margot Wallström.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern utser särskilt
sändebud mot antisemitism och
islamofobi
Publicerad 23 juni 2016 Uppdaterad 23 juni 2016

Kampen mot antisemitism och islamofobi är ett
prioriterat område för regeringen. Därför utsåg
utrikesminister Margot Wallström nyligen diplomaten
Joachim Bergström till särskilt sändebud med ansvar
för dessa frågor.
Antisemitism och islamofobi är oacceptabla fenomen, men de existerar både
i Sverige och i resten av världen. Regeringen arbetar sedan länge aktivt, både
nationellt och internationellt, för att stärka demokratin och utrota alla former
av intolerans, diskriminering och rasism. Utnämningen av ett särskilt
sändebud är ytterligare ett steg i detta viktiga arbete.

Joachim Bergström ska arbeta med att samordna Utrikesdepartementets
ansträngningar i dessa frågor genom att samverka nationellt och
internationellt med centrala aktörer och multilaterala organisationer. Det kan
handla om till exempel hur vi verkar mot antisemitism och islamofobi i EU
och i FN. Genom att samordna arbetet hos ett sändebud vill regeringen
uppnå bättre resultat på detta viktiga område.

Sverige deltar aktivt inom en rad olika fora för interreligiös dialog, tolerans
och fred och ger bidrag till internationella fora, som FN:s  "Alliance of
Civilizations" (UNAOC), Unionen för Medelhavet och Anna Lindh-
stiftelsen. Dessutom har EU antagit riktlinjer för religionsfrihet som kan bidra
till dialogen om mänskliga rättigheter med icke medlemsländer.
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Artikel

På tisdag röstar FN:s
generalförsamling om
säkerhetsrådet
Publicerad 23 juni 2016 Uppdaterad 23 juni 2016

Snart är det målgång för Sveriges kandidatur till FN:s
säkerhetsråd 2017–2018.
– Vår kandidatur till säkerhetsrådet handlar om Sveriges möjligheter att
påverka den oroliga värld vi lever i. En plats i säkerhetsrådet innebär
ytterligare en plattform för oss att driva vår politik. Sverige kan ta en plats
vid bordet och föra fram åsikter och värderingar som påverkar omvärlden i
en positiv riktning, säger utrikesminister Margot Wallström.

Omröstningen äger rum på tisdag 28 juni, i generalförsamlingen i FN-
högkvartetet i New York.

Omröstningen väntas starta sent på förmiddagen lokal tid i New York, vilket
är runt klockan 17 svensk tid. Den kommer att sändas av FN:s webb-tv-
kanal. Följ omrösningen här: http://webtv.un.org/

Sverige, Nederländerna och Italien konkurrerar om två platser inom ramen
för vår regionala grupp, WEOG (Western European and Others Group,
gruppen för Västeuropeiska och andra stater).

Om Sverige väljs in kommer det att vara tjugo år sedan Sverige senast var
medlem i säkerhetsrådet. Sverige var först med sin formella anmälan redan
2005, därefter framförde Nederländerna sin kandidatur 2005 och Italien
2009.

För att Sverige ska väljas in i rådet måste två tredjedelar av de närvarande
medlemsstaterna i FN:s generalförsamling rösta på Sverige. Alla länder har
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två röster att lägga. Om alla 193 länder är närvarande vid omröstningen
krävs 129 röster (kvalificerad majoritet). Teoretiskt sätt krävs bara en
omröstning, men röstomgångarna fortsätter tills två länder samlat nödvändiga
två tredjedels majoritet bakom sin kandidatur.

Det finns ingen gräns för hur många röstningsomgångar som får äga rum.
Rekordet är från 1979. Colombia och Kuba tävlade då i 154 omgångar,
varpå Mexiko i omgång 155 valdes som kompromisskandidat.

Vanligtvis brukar valet avgöras efter en till fyra röstningsomgångar.

I år firar Sverige för övrigt 70 år som medlem i
FN. Titta gärna på UD:s film, om du vill ha en sammanfattning av dessa 70 år
på tre minuter.



Artikel från Utrikesdepartementet

Gemensam policy om Arktis
antagen av EU:s utrikesministrar
Publicerad 21 juni 2016 Uppdaterad 21 juni 2016

EU:s utrikesministrar diskuterade unionens
engagemang i Arktis och behovet av samarbete för att
stödja stabilitet i regionen vid måndagens råd för utrikes
frågor. Situationen i Makedonien, Mellanöstern, Sahel
och visaliberaliseringar för Georgien togs också upp
under mötet, som hölls i Luxemburg 20 juni.

Arktis

Den 27 april 2016 presenterade EU-kommissionen och EU:s höga
representant det gemensamma meddelandet En ny integrerad EU-politik för
Arktis. Utrikesministrarna enades om en gemensam EU-policy för Arktis
med fokus på de miljömässiga, ekonomiska och sociala utmaningar som
regionen står inför och vikten av regionens återhämtningsförmåga. Vikten av
att behålla samarbetet för att stärka stabiliteten i regionen betonades.
Behovet av att formalisera EU:s observatörsstatus i Arktiska rådet
underströks.

- Det är glädjande med skrivningar om vikten av ett ambitiöst genomförande
av Parisavtalet, en tydlig inriktning att EU ska verka för att förhindra
oreglerat fiske i centrala norra Ishavet och stödja arbetet för marina
skyddsområden i Arktis. Det är frågor som Sverige har drivit och som är
viktiga komponenter i regeringens miljöinriktning för Arktis, säger
utrikesminister Margot Wallström.

Sahel
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Rådet förde en strategisk diskussion om EU:s roll i Sahel (området öster om
Atlanten genom norra Senegal, södra Mauretanien, Mali, Burkina Faso,
södra Niger, nordöstra Nigeria, Tchad och Sudan) och betonade vikten av
fortsatt engagemang i området. Länken mellan läget i Sahel och migrationens
grundorsaker togs upp. Behovet av att sammankoppla utveckling och
säkerhet framhölls särskilt.

Utrikesministern framförde att EU bör verka stödjande i arbetet med
genomförandet av fredsavtalet och underströk vikten av ökat kvinnligt
deltagande.

Makedonien

Krisen i Makedonien har sin grund i den stora massavlyssningsskandal som
bland annat visat på bristande respekt för rättsstatens principer och
oegentligheter i samband med politiska val. Diskussionen på
utrikesministerrådet fördes mot bakgrund av bristande genomförande av den
så kallade Prizno-överenskommelsen från förra året.

Rådet var enigt om att fortsätta verka för att Przino-överenskommelsen
genomförs. Sverige uttryckte fullt stöd för EU:s ansträngningar att förmå
parterna att genomföra den politiska överenskommelsen och nödvändiga
reformer. Detta så att fria och rättvisa val kan hållas och landet kan
återvända till sin EU-närmandeprocess.

Mellanöstern

Rådet förde en kort diskussion mot bakgrund av ministermötet om
fredsprocessen i Mellanöstern som hölls i Paris 3 juni där utrikesminister
Margot Wallström deltog. Sverige stödjer till det franska initiativet om en
internationell fredskonferens om fredsprocessen i Mellanöstern. Syftet med
initiativet är att skapa nytt momentum för fredsprocessen samt internationell
enighet kring vikten av att genomföra tvåstatslösningen. Regeringen anser att
det internationella samfundet måste samlas för att stödja parterna och en
återupptagen resultatinriktad process i riktning mot en framförhandlad
fredsuppgörelse.

Visaliberaliseringar för Georgien

Utrikesministrarna uttryckte en gemensam önskan om ett positivt beslut om
visaliberaliseringar för Georgien inom kort.



Förlängt och utökat mandat för Operation Sofia på
Medelhavet

Rådet för utrikes frågor beslutade att förlänga mandatet för EU:s insats på
Medelhavet, EUNAVFOR MED Operation Sophia, med ett år. Två nya
uppgifter lades till mandatet: utbildning för libysk kustbevakning och marin
samt åtgärder för att förhindra vapensmuggling.

Operation Sophia lanserades i juni 2015 och övergick i aktivt arbete i
oktober samma år. Uppgifterna består i att identifiera och förstöra fartyg som
används för människosmuggling över Medelhavet. Hittills har operationen
lett till att 71 misstänkta smugglare har gripits och 139 smugglarfartyg
neutraliserats. Operationen har bidragit till att rädda 16 000 liv på
Medelhavet.

Utrikesminister Margot Wallström deltog i rådet för utrikes frågor.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Makedonien, Arktis, Sahel och
Mellanöstern på EU:s
utrikesministermöte
Publicerad 17 juni 2016 Uppdaterad 17 juni 2016

När EU:s utrikesministrar möts i Luxemburg 20 juni står
Makedonien, Arktis, Sahel och Mellanöstern på
dagordningen för diskussioner och, i vissa fall, beslut
om rådsslutsatser.
Rådet förväntas diskutera den pågående politiska krisen i Makedonien
Frågor om utvidgningen hanteras inte i detta sammanhang. Inga
rådsslutsatser förutses.

Regeringen anser att den politiska situationen i Makedonien är djupt oroande
och uttrycker fullt stöd för EU:s ansträngningar att förmå parterna att
genomföra den så kallade Przino-överenskommelsen som framförhandlats
mellan landets fyra största politiska partier med stöd av EU och USA. Detta
så att fria och rättvisa val kan hållas och landet kan återvända till sin EU-
närmandeprocess och reformarbete.

Arktis

Utrikesministrarna förväntas diskutera det nyligen publicerade gemensamma
meddelandet från kommissionen och EU:s höga representant avseende EU:s
strategi för Arktis. Rådsslutsatser kommer att antas.

Regeringen välkomnar ökat EU engagemang för Arktis inklusive det
gemensamma meddelandet och arbetar för ett nära och konstruktivt
samarbete mellan EU och Arktiska rådet. Det är angeläget att EU driver en
ambitiös klimat- och miljöpolitik för Arktis som bland annat inkluderar stöd
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till ett förstärkt skydd för havsområden utanför nationell jurisdiktion, skydd
för den biologiska mångfalden samt åtgärder för att reducera utsläppen av
växthusgaser och därigenom minska effekten av klimatförändringarna.

Sahel

Rådet förväntas föra en strategisk diskussion om EU:s roll i Sahelområdet ett
år efter fredsavtalet i Mali. Den höga representanten Frederica Mogherini
väntas även återrapportera från sitt möte med utrikesministrarna inom "G5
Sahel" den 17 juni i Bryssel. Rådsslutsatser förutses.

Regeringen välkomnar en övergripande diskussion om EU:s engagemang i
Mali och Sahel och verkar för en stärkt roll för EU i området. Fokus på
genomförandet av fredsavtalet i Mali välkomnas, inklusive den viktiga roll
MINUSMA och EU:s insatser har i processen. EU bör verka stödjande i
arbetet med genomförandet av fredsavtalet och regeringen understryker
vikten av ökat deltagande av kvinnor.

Mellanöstern

Ministrarna förväntas föra en kort diskussion mot bakgrund av ministermötet
om fredsprocesen i Mellanöstern som hölls i Paris 3 juni.

Sverige har från start varit stödjande till det franska initiativet om en
internationell fredskonferens om fredsprocessen i Mellanöstern och
utrikesminister Wallström deltog i mötet i Paris 3 juni. Syftet med initiativet
är att skapa nytt momentum för fredsprocessen samt internationell enighet
kring vikten av att genomföra tvåstatslösningen. Regeringen anser att det
internationella samfundet måste samlas för att stödja parterna och en
återupptagen resultatinriktad process i riktning mot en framförhandlad
fredsuppgörelse. Sverige har nära kontakt med Frankrike och står beredd att
bidra till den fortsatta processen.

Utrikesminister Margot Wallström deltar i rådet för utrikes frågor 20 juni.



Artikel från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Statsministern och
utrikesministern träffade American
Jewish Committee
Publicerad 07 juni 2016 Uppdaterad 08 juni 2016

Statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot
Wallström träffade i dag representanter för American
Jewish Committee (AJC).
AJC är en av USA:s äldsta judiska organisationer. Vid mötet deltog även
Aron Verständig, ordförande för judiska församlingen i Stockholm. Mötet
blev ett tillfälle att diskutera antisemitism i Sverige och globalt, samt
regeringens arbete mot anti-semitism och andra typer av rasism, intolerans
och diskriminering. Regeringen förbereder för närvarande en handlingsplan
mot rasism och hatbrott.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Libyen i fokus på
utrikesministermöte
Publicerad 19 april 2016 Uppdaterad 19 april 2016

Libyen stod på dagordningen både som formell och
informell punkt när rådet för utrikes frågor möttes i
Luxemburg 18 april. Libyens premiärminister Fayez
Mustafa al-Sarrajd medverkade på videolänk från
Triploi i en gemensam diskussion med utrikes- och
försvarsministrarna. Därutöver diskuterades migration
med UNHCR:s chef samt Östliga partnerskapet.
Utrikesminister Margot Wallström deltog i
utrikesministermötet och försvarsminister Peter
Hultqvist anslöt till libyendiskussionen.

Libyen

I slutsatserna uttrycks beredskap att erbjuda säkerhetsstöd som svar på en
eventuell förfrågan från Libyen. Bland det stöd som kan ges nämns
kapacitetsuppbyggnad inom rättsväsendet, gränshantering och bekämpande
av människosmuggling. EU uttryckte även beredskap att utöka mandadet för
sin insats till sjöss mot människosmugglare i Medelhavet, Eunavfor Med,
kallad Operation Sophia. Operation Sophia har hittills räddat drygt 12 000
personer.

Under kvällen anslöt EU:s försvarsministrar till ett gemensamt möte för att
diskutera EU:s vidare insatser i Libyen.

Flyktingsituationen med UNHCR
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EU:s utrikesministrar träffade även chefen för UNHCR Filippo Grandi för att
diskuskutera flyktingsituationen i Europa. Utrikesministrarna betonade
vikten av återvändande, skyddet av de yttre gränserna och samarbete med
ursprungs- och transitländer. Det konstaterades att EU nu agerar på flera
områden, bland annat genom båtar på Medelhavet och insatser för att bryta
ned smugglarnas affärsmodell och rädda liv. För Libyen är det viktigt att ge
stöd till träning av kustbevakningen samt att operationsområdet utökades
österut. Målet är att rädda liv och effektivt hantera migrationsflödena.

Utrikesminister Margot Wallström betonade i diskussionen vikten av att alla
medlemsstater bidar med tillräckligt antal platser för vidarebosättning för
dem som behöver skydd. Hon underströk även vikten av att skapa system
som värnar asylrätten.

Östliga partnerskapet

Sverige och flera andra medlemsländer betonade betydelsen av
partnerskapets vikt för genomförandet av reformer i partnerländerna. Det
konstaterades vid diskussionen att partnerskapet utgör ett instrument för att
stärka samarbetet, stabiliteten och den ekonomiska utvecklingen i
grannskapet.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Margot Wallström besökte
Mikronesien och Palau
Publicerad 15 april 2016 Uppdaterad 15 april 2016

Utrikesminister Margot Wallström besökte Mikronesien
och Palau den 11-14 april för samtal med
regeringsföreträdare, FN-organ, regionala
organisationer och civilsamhälle.
Besöket inleddes på måndagen med möten med Mikronesiens president,
utrikesminister och en rad andra ministrar i regeringen. Besöket
sammanfaller med en allvarlig torka, och diskussionerna kretsade kring hur
klimatförändringarna påverkar Mikronesien samt åtgärder som minskar
effekterna av och anpassar landet till klimatförändringarna. Även Sveriges
kandidatur till FN:s säkerhetsråd och situationen för mänskliga rättigheter
diskuterades.

Diskussionerna kretsade kring klimatet och vilka åtgärder som behövs för att
klara av konsekvenserna av klimatförändringar och för att motverka
ytterligare klimatförändringar.

På tisdagen besökte utrikesministern Western and Central Pacific Fisheries
Commission som arbetar med att öka det multilaterala samarbetet vad gäller
reglering av fiske och Secretariat of the Pacific Communities, en
mellanstatlig organisation inriktad på forskning och vetenskap, samt ett EU-
finansierat vattenkraftverk. Under tisdagen mötte utrikesministern också
representanter från FN:s Joint Presence Initiative lett av UNFPA, samt en
samlingsorganisation för lokala kvinnoorganisationer som verkar för bland
annat kvinnors representation på maktpositioner och mot våld i hemmet.

Besöket fortsatte på onsdagen i Palau. Margot Wallström träffade där
presidenten, utrikesministern och andra regeringsrepresentanter. Även i
Palau låg fokus på klimatförändringarna och hur dessa idag är en
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säkerhetspolitisk fråga. Sedan 22 mars råder undantagstillstånd i Palau på
grund av torkan.

Ministrarna diskuterade även Palaus initiativ om ett fiskememorandum
(Palau National Marine Sanctuary) för 80 procent av sin ekonomiska zon,
som syftar till att uppnå ett hållbart fiske. Utrikesministern gjorde på
onsdagen också fältbesök för att se effekterna av torkan.

På torsdagen medverkade Margot Wallström vid presidentens årliga State of
the Republic-tal. Ministern deltog också i en rad bilaterala möten och en
lunch med Palaus kulturminister tillsammans med representanter för
kvinnoorganisationer.

- Mikronesien och Palau är ett föregångsländer i arbetet mot effekterna av
klimatförändringar och de har varit pådrivande vid förhandlingarna om ett
klimatavtal i Paris. De små ö-staterna har fått världen att inse att det här inte
är något som ligger i framtiden. De är hårt drabbade redan idag, säger
Margot Wallström.



Artikel från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Flyktingsituationen samt Libyen i
fokus på EU:s utrikesministermöte
Publicerad 12 april 2016 Uppdaterad 12 april 2016

När EU:s utrikesråd samlas till sitt nästa möte väntas
utrikesministrarna framför allt diskutera Libyen med EU-
ländernas försvarsministrar. Lunchen ägnas åt
diskussion om flyktingsituationen. Utrikesrådet äger
rum i Luxemburg 18 april och utrikesminister Margot
Wallström deltar i hela mötet. Försvarsminister Peter
Hultqvist deltar i libyendiskussionen.

Försvars- och utrikesministrarna om Libyen

Försvars- och utrikesministrarna kommer att diskutera utvecklingen i Libyen
med fokus på den politiska och säkerhetsrelaterade utvecklingen. EU:s och
medlemsstaternas stöd till landet kommer också att tas upp. Rådsslutsatser
förväntas att antas.

Regeringen välkomnar att presidentrådet har etablerat sig i Tripoli och ser
det som ett viktigt steg i genomförandet av Libyan Political Agreement.
Regeringen anser att det är viktigt att EU står redo att bidra till långsiktig
stabilitet i Libyen. Sverige stödjer därför EU:s planering för möjligt civilt
kapacitetsbyggande stöd till polis- och rättsväsendet. EU:s engagemang i
Libyen måste präglas av långsiktighet och lyhördhet för libyska behov.
Regeringen kommer också att framhålla vikten av att EU:s insatser
samordnas med alla berörda parter, inte minst FN.

Flyktingsituationen med UNHCR

EU:s utrikesministrar har bjudit in flyktingkommissarien tillika chefen för
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UNHCR Filippo Grandi för att diskuskutera flyktingsituationen i Europa.
Diskussionen kommer att ta sin utgångspunkt i de högnivåmöten i FN:s regi
som kommer att äga rum under året.

Regeringen hoppas att överenskommelsen med Turkiet kommer att bidra till
en långsiktig lösning av flyktingsituationen i Europa. Det är av största vikt att
åtgärderna sker i enlighet med internationell och europeiska rätt och att
genomförandet sker i nära samarbete med UNHCR. Regeringen betonar att
flyktingkrisen är global och att lösningarna därför måste vara gemensamma.
Årets högnivåmöten om migration- och flyktingfrågor är viktiga för arbetet
med ett nytt globalt ramverk baserat på solidaritet och ett förstärkt åtagande
för internationell rätt.

EU:s regionala strategi för Syrien/Irak/Daesh

Rådet förväntas diskutera EU:s regionala strategi för Syrien/Irak/Daesh.
Fokus väntas vara på Daesh mot bakgrund av utvecklingen sedan den
regionala strategin antogs för ett år sedan.

Regeringen välkomnar möjligheten att diskutera EU:s ansträngningar för att
bekämpa Daesh. Det är angeläget att se till grundorsakerna som givit
terroristorganisationen fäste.

Östliga partnerskapet

Rådet förväntas diskutera förberedelserna inför kommande ministermöte i
Östliga partnerskapet och situationen i de sex partnerländerna. Rådet kan
också ta upp striderna som utbröt i Nagorno-Karabach i början av april.

För regeringen är Östliga partnerskapet en prioriterad fråga. Dess betydelse
som sammanhållande politik för EU:s grannar i Östeuropa har ökat sedan
toppmötet i Riga förra våren.

 



Artikel från Justitiedepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Statsministern träffade UNHCR:s
flyktingkommissarie
Publicerad 06 april 2016 Uppdaterad 06 april 2016

Den 5-6 april besökte UNHCR:s högkommissarie
Filippo Grandi Stockholm för samtal med bland annat
statsministern.
På dagordningen stod de utmaningar som världssamfundet och EU står inför
med anledning av den rådande flyktingsituationen globalt och i synnerhet i
EU:s närområde. Diskussionen rörde exempelvis UNHCR:s arbete för
flyktingarna som befinner sig i Turkiet, och hur man kan säkerställa att de
åtgärder som nu genomförs respekterar EU- och internationell rätt.

Högkommissarien har också haft möten med bland annat migrationsminister
Morgan Johansson, utrikesminister Margot Wallström, biståndsminister
Isabella Lövin samt barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Margot Wallström om
kandidaturen till FN:s
säkerhetsråd
Publicerad 21 mars 2016 Uppdaterad 21 mars 2016

Sverige var först ut bland de konkurrerande länderna att
anmäla sin kandidatur till FN:s säkerhetsråd 2017-
2018, redan 2004. Det är tuff konkurrens men det går
bra för den svenska kandidaturen och det finns goda
förhoppningar om en plats i säkerhetsrådet.
Utrikesminister Margot Wallström utvecklar varför
Sverige bör ha en plats där.
- Sverige har en plats att fylla i FN:s säkerhetsråd inte minst för att vi har en
lång tradition av att vara en FN-vän. Till exempel hade vi Dag
Hammarskjöld som FN:s generalsekreterare. Vår tradition finns kvar fast i
modern tappning. Sverige är en vän av EU i FN, och en vän av FN i EU.
Men vi är en kritisk FN-vän med synpunkter på hur FN kan och bör fungera
bättre.

Margot Wallström anser att FN måste bli mer effektivt, öppnare och mer
representativt för att kunna upprätthålla förtroende hos medlemsländerna.
Därmed spelar det roll vilka länder som sitter i rådet. Enligt Wallström ligger
Sveriges styrka i att skapa förtroende för sina åsikter, om att hitta
kompromisser och om att vara en brobyggare.

- Att vi vill ha en plats i rådet handlar om att så många av hoten och
utmaningarna idag är gränsöverskidande. Det som händer i vår omvärld,
exempelvis i Syrien, påverkar även oss. Vi vill och kan vara med och
påverka världen i rätt riktning. Det handlar till exempel inte bara om att se
säkerhet ur ett strikt säkerhethetsmässigt traditionellt militärt perspektiv. Det
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handlar om att se bredare på säkerhetsbegreppet och inkludera jämställdhet,
mänskliga rättigheter, utveckling och klimat.

Wallström poängterar att säkerhetsrådets permanenta medlemsländer måste
ta ansvar så att man gemensamt kan lösa de många konflikter som pågår runt
om i världen just nu.

- Låsningarna mellan de permanenta medlemsländerna är beklagliga. Därför
arbetar Sverige för att reform och effektivisering och för att säkerhetsrådet
ska agera i krig och konflikter.

När det gäller själva kandidatur- och kampanjarbetet menar Wallström att
det finns en respekt för Sverige som global aktör och för traditionen av
solidaritet, dialog och för att stå upp för principer och värden. Av den
anledningen är det många länder som vill se Sverige få en plats i
säkerhetsrådet.

- Kandidaturen handlar om att jobba för att få en plattform för våra
värderingar, där vi kan kavla upp armarna och börja jobba. För att komma
dit krävs att vi för dialog med alla FN:s övriga medlemsstater. Detta är,
oavsett kandidaturarbete, avgörande för förståelse av de globala problemen
och för att kunna medverka till gemensamma lösningar.



Artikel från Statsrådsberedningen

Humanitära nödsituationer och
EU:s lagstiftning på Allmänna
rådets dagordning
Publicerad 17 mars 2016 Uppdaterad 17 mars 2016

Allmänna rådet träffades den 15 mars. Utöver
sedvanliga förberedelser inför Europeiska rådets möte
senare i veckan behandlade Allmänna rådet EU:s
humanitära nödhjälpsmekanism, avtalet om bättre
lagstiftning. Utrikesminister Margot Wallström deltog i
mötet för Sveriges räkning.

EU:s humanitära nödhjälpsmekanism

Allmänna rådet antog förordningen om en nödhjälpsmekanism som öppnar
upp för EU att snabbt och effektivt kunna möta plötsliga och omfattande
humanitära behov. Förordningen är en reaktion på den situation som uppstått
i Grekland då flyktingströmmen är fortsatt stor medan den så kallade Västra
Balkanrutten skurits av.

Avtalet mellan EU-institutionerna om bättre
lagstiftning

Allmänna rådet behandlade avtalet om bättre lagstiftning som ersätter det
tidigare avtalet från 2003. Det syftar till att göra EU:s lagstiftningsprocess
öppnare och tydligare och därmed lättare att följa. Avsikten med avtalet är
också att undvika överreglering och att minska den admininistrativa bördan
för medborgare och näringsliv - i synnerhet för små och medelstora företag.

Avtalet omfattar EU-institutionernas agerande under hela  beslutsprocessen,
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det vill säga utformning och förberedelse av politik, antagande,
genomförande, tillämpning, utvärdering och översyn. Särskilda principer,
mål, verktyg och processer under beslutsprocessens olika delar ska garantera
att EU har bästa möjliga lagstiftning.

Förberedelser inför EU-ledarnas möte

Allmänna rådet förberedde slutsatser som framför allt handlar om migration
inför Europeiska rådets möte 17-18 mars.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Iran, Ryssland och Mellanöstern i
fokus för EU:s utrikesministrar
Publicerad 15 mars 2016 Uppdaterad 15 mars 2016

När EU:s utrikesministrar möttes i Bryssel 14 mars i
rådet för utrikesfrågor var det främst Iran, Ryssland och
Mellanöstern som diskuterades. Utrikesminister Margot
Wallström deltog i mötet som leddes av EU:s höga
representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik,
Frederica Mogherini.

Iran

Den höga representanten planerar att besöka Teheran i april tillsammans
med ett par kommissionärer för att diskutera EU:s bilaterala samarbete med
Iran. De 28 utrikesministrarna diskuterade vilka EU:s prioriteringar skulle
vara vid detta besök.

Den främsta prioriteringen för EU förblir då att säkerställa att Iran fullt ut
genomför det nyligen undertecknade kärntekniska avtalet. Därutöver
planeras bland annat en utökad politisk dialog, där respekten för mänskliga
rättigheter i Iran skulle utgöra en central del i samtalen. Likaså skulle handel
och investeringar kunna beröras, och även energi, transport, migration,
insatser mot narkotika, forskning, utbildning och kultur.

Utrikesminister Wallström välkomnade den höga representantens
förestående resa till Teheran och ser det som ett viktigt steg i EU:s
intensifierade engagemang med Iran. Vidare gavs stöd till att diskutera de
föreslagna samarbetsområdena. Frågor om respekten för mänskliga
rättigheter är särskilt viktiga att föra fram från EU:s sida. Slutligen framhöll
utrikesministern vikten av CSR när europeiska företag nu i allt högre grad
skulle verka i Iran.
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Ryssland

Det var första gången på över ett år som EU:s utrikesministrar diskuterade
unionens relationer till Ryssland. Diskussionen berörde emellertid inte
sanktioner där det råder enighet bland de 28 medlemsländerna.

Den höga representanten påminde om att tvåårsdagen av den ryska
annekteringen av Krim närmade sig. EU förberedde ett uttalande med
anledning av detta. Den ryska inrikespolitiska situationen var ytterligare en
utmaning, där manöverutrymmet för civila samhället och oberoende politiska
krafter ständigt minskade och där mänskliga rättigheter inte respekterades.

Från svensk sida framfördes att det var angeläget att EU:s diskussioner utgår
ifrån en realistisk bild av Ryssland. Det ryska ledarskapet beskrev
västländerna som en motståndare, vilket propagandan tydligt visade. EU
borde bedöma Ryssland utifrån dess agerande inte dess retorik.
Utrikesministern framförde bland annat vikten av att främja det civila
samhället och folk till folk-kontakter.

Mellanöstern

Rådet konstaterade att situationen försämrades alltmer och att alla
internationella instrument måste användas för att möjliggöra
tvåstatslösningen. Det franska initiativet till ett internationellt fredstoppmöte
under fransk ledning välkomnades eftersom det utgjorde en integrerad del av
EU:s och andra internationella ansträngningar att hålla tvåstatslösningen vid
liv och förhoppningsvis realiserad.

Även Sverige välkomnade det franska initiativet. Förhoppningen är att det
bidrar till att skapa momentum för återupptagna fredssamtal. Flera faktorer
är oroande, såsom det ökade våldet, bosättningsexpansionen och ökat antal
demoleringar av palestinsk infrastruktur. Beträffande det franska initiativet
bör båda parter engageras; vikten av parterna återupptar sina åtaganden för
möjliggöra skapandet en politisk horisont betonades.

 

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Margot Wallström föreläste i
Bryssel om den feministiska
utrikespolitiken
Publicerad 15 mars 2016 Uppdaterad 16 mars 2016

Som nytillträdd utrikesminister hösten 2014 lanserade
Margot Wallström en feministisk utrikespolitik. I en
öppen föreläsning i Bryssel den 14 mars berättade
utrikesministern om politikens utgångspunkter och
uppbyggnad. Margot Wallström tryckte särskilt på
varför kvinnor måste få ta plats vid förhandlingsborden i
fredsförhandlingar och det ansvar EU måste ta för att
göra skillnad inte minst i unionens externa relationer.
- Det viktiga är insikten om att jämlikhet mellan kvinnor och män inte är en
kvinnofråga utan en ödesfråga. Det är en ödesfråga i sig själv och för fred,
säkerhet och uthållig utveckling i sin helhet.

Med de orden inledde Margot Wallström inför en överfull sal och publik som
följde föreläsningen via videolänk.

Trots att fredsprocesser där både kvinnor och män varit med leder till mer
hållbara avtal så var bara fyra procent av de som skrivit under fredsavtal
mellan 1992 och 2011 kvinnor.

- En feministisk utrikespolitik definierar därför jämlikhet mellan kvinnor och
män som en freds- och säkerhetsfråga, förklarade Margot Wallström.

Det är också därför som regeringen stöttar kvinnliga förhandlare bland annat
i den nu högaktuella konflikten i Syrien.
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Utrikesministern påminde om millenniemålens framgång med möjlighet till
utbildning för flickor men visade samtidigt med en rad konkreta exempel att
oerhört mycket återstår.

- Därför måste vi starta med fakta om vi ska kunna göra skillnad för de tre
R:n, sade Margot Wallström och syftade på kvinnors representation,
rättigheter och resurser.

Utrikesministerns budskap till EU var tydligt. EU, underströk hon, har en
viktig roll att spela genom att visa att det finns en länk mellan intern och
extern politik. EU måste göra sin egen hemläxa och leverera i
genderfrågorna och därmed ta ett ledarskap.

- Ett genderperspektiv bör vara del av EU:s dialog med tredje länder, i
grannskapspolitiken, östra partnerskapet, utvidgnings- och handelspolitiken,
påpekade Margot Wallström.

Margot Wallström berättade att hon i EU:s utrikesråd ifrågasätter om
kvinnor finns med i processerna men att hon ibland avvaktar för att se om
någon annan tar upp ämnet.

- Varför måste det alltid vara jag, frågade Margot Wallström retoriskt.

Föreläsningen arrangerades av Marshallfonden och Sveriges ständiga
representation vid EU.



Artikel från Utrikesdepartementet

Vad Sverige gör för journalister i
världen
Publicerad 11 mars 2016 Uppdaterad 11 mars 2016

Idag är det två år sedan den svenske journalisten Nils
Horner dödades under ett uppdrag i Afghanistan. Runt
om i världen ser vi hur journalister blir till måltavlor i
väpnade konflikter. Förra året dödades över hundra
journalister och alltför många sitter fängslade.
Regeringen lägger stort fokus på dessa frågor inom FN och andra
internationella organ. Sverige har varit aktivt involverat i det internationella
arbetet kring stärkandet av journalisters säkerhet, skydd av MR-försvarare
samt givetvis också respekt för yttrandefrihet, mediefrihet och förenings-och
församlingsfrihet.

Sedan en lång tid tillbaka ger Sverige ett omfattande stöd till yttrande- och
mediefrihet i Östeuropa och Ryssland. År 2015 gick runt 40 miljoner kronor
av Sidas bistånd till mänskliga rättigheter och demokrati i regionen till
insatser till stöd för yttrande- och mediefrihet. Sverige arbetar genom Sida,
Svenska institutet och andra aktörer med utbildning av journalister, säkerhet
för journalister, stöd till institutioner och oberoende medieorganisationer och
grävande journalistik.

Fler exempel på det arbete som Sverige gör för att stödja journalister och det
fria ordet runt om i världen:

Fler än 1 500 journalister har erhållit utbildning i undersökande
journalistik genom stöd till Fojo medieinstitut.
Sverige är en viktig givare till European Endowment for Democracy
(EED). EED har etablerat sig som en viktig aktör till stöd för aktivister i
EU:s närområde inklusive Ryssland. Stöd till oberoende media och
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journalister är ett fokusområde. Även det nyetablerade Pragcentret
(Prague Civil Society Centre) arbetar med dessa frågor och erhåller
svenskt stöd.
Sveriges stödjer projekt för säkerhet för kvinnliga journalister (Safety of
Female Journalists Online), genom yttrandefrihetsrepresentantens kontor
inom den europeiska organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE). Som första internationella institution gick
yttrandefrihetsrepresentantens kontor ut med ett antal
rekommendationer i februari 2015 till OSSE:s deltagande stater. En
uppföljande konferens, som Sverige gett finansiellt stöd till, har
genomförts i Wien.
När det gäller säkerhet för journalister arbetar Sverige genom flera
partnerorganisationer med såväl digital som fysisk säkerhet för
journalister, särskilt inriktat på kvinnliga journalister i utsatta områden.
I år kommer regeringen att lägga fram en skrivelse till riksdagen om
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Inför detta
har Utrikesdepartementet fört en dialog med bland annat ett hundratal
civilsamhällesaktörer. En övergripande trend vi ser är att utrymmet för
det civila samhället och inte minst yttrande- och mediefriheten begränsas
i Europa och närområdet.
Som en särskild satsning kommer regeringen därför öka fokus på Europa
och närområdet, genom specifika insatser till stöd för bland annat
journalister, oberoende media och yttrandefrihet i regionen. Bland annat
kommer utställningar och seminarier på temat att anordnas på flertalet
svenska ambassader.
Som en del av tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum kommer
regeringen att genomföra en särskild informationssatsning kring
yttrandefrihet på flera ambassader.
Under hösten 2015 anordnade UD tillsammans med Sida ett seminarium
med journalister och bloggare från Östeuropa som beskrev medie- och
yttrandefrihetssituationen i de olika länderna och vilka behov som finns.



Artikel från Utrikesdepartementet

En feministisk utrikespolitik -
öppen föreläsning med Margot
Wallström
Publicerad 11 mars 2016 Uppdaterad 11 mars 2016

”Vi kan konstatera att jämlikhet mellan kvinnor och män
inte bara handlar om kvinnors rättigheter utan ännu mer
om att säkra fred och säkerhet för alla. ” Orden är
utrikesmininister Margot Wallströms och är citerade från
en debattartikel om fredssamtalen för Syrien som
publicerades i tidningen The Guardian på
internationella kvinnodagen den 8 mars. I en öppen
föreläsning i Bryssel måndagen 14 mars föreläser
Margot Wallström om Sveriges feministiska
utrikespolitik.
Som nytillträdd utrikesminister hösten 2014 lanserade Margot Wallström en
feministisk utrikespolitik.

- Sverige har en politisk historia av reformer som syftat till att skapa
jämställdhet. Reformerna har tagit oss dit vi är i dag och nu vill vi ta
ytterligare steg framåt eftersom vi kan se att jämställdhet gör all skillnad i
världen för alla, förklarar Margot Wallström.

I en öppen föreläsning på måndag kväll kommer Margot Wallström att prata
om den internationella potential som jämställdhet mellan kvinnor och män
för med sig, om kvinnors roll i fredsförhandlingar och i att förebygga
konflikter, samt det ansvar EU bör ta i att göra skillnad både internt men
också via unionens externa relationer.
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Hon kommer också att ta upp de systematiska och strategiska vägval i sitt
departements sätt att arbeta som är en förutsättning för att kunna driva en
feministisk utrikespolitik.

Föreläsningen på måndagskväll är ett sammarrangemang mellan den tyska
Marshallfondens kontor i Bryssel och Sveriges ständiga representation vid
EU.

Tid och plats: Måndag 14 mars, klockan 18, Sofitel vid Place Jourdan,
Bryssel.

Föreläsningen sänds live på www.gmfus.org



Artikel från Utrikesdepartementet

UNDP:s chef Helen Clark på
Sverigebesök
Publicerad 10 mars 2016 Uppdaterad 10 mars 2016

UNDP:s chef Helen Clark besökte Sverige den 10 mars
som en del i en rundresa i Norden. Hon deltog under
morgonen i ett seminarium arrangerat av Svenska FN-
förbundet om genomförandet av Agenda 2030. Hon har
också träffat riksdagens utrikesutskott, utrikesminister
Margot Wallström, biståndsminister Isabella Lövin och
Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. Besöket
avslutas med en mottagning för folkrörelser, forskare,
företag och myndigheter som framtidsminister Kristina
Persson står värd för.
Den svenska regeringen har tagit tillfälle under besöket att framföra svenska
tankar på behov av reformer för att modernisera FN och redovisat sina
prioriteringar inom Agenda 2030-genomförandet. Diskussioner har också
förts om de oerhörda humanitära behoven, där UNDP har en viktig roll, och
om fredsbyggande i länder där väpnade strider har kunnat avslutas. 82 % av
världens fattiga lever idag i konfliktdrabbade och sviktande stater.

- UNDP är en viktig partner för Sverige och har en nyckelroll i arbetet med
de globala målen. Jag välkomnar att de har ett särskilt fokus på målet om
fredliga samhällen. Fattigdomen i världen koncentreras alltmer till
konfliktdrabbade länder. Om vi ska uppnå de globala målen måste
världssamfundet lägga mer kraft på att lösa och förebygga väpnade
konflikter, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Sverige har de senaste tre åren varit en av UNDP:s fem största
kärnstödsgivare. År 2016 bidrar Sverige med 535 miljoner kronor till
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UNDP:s kärnbudget. Därutöver bidrar Sida till projekt och program. År 2015
uppgick de stödet till cirka 1,2 miljarder kronor.



Artikel från Utrikesdepartementet

Ryssland, Iran, Mellanöstern och
Libyen på EU:s
utrikesministermöte
Publicerad 10 mars 2016 Uppdaterad 10 mars 2016

Rådet kommer att diskutera förbindelserna med
Ryssland. Det kommer också att diskutera Iran, framför
allt de områden där förbindelserna nu återupptas och
den bilaterala agendan. Beträffande fredsprocessen i
Mellanöstern kommer ministrarna att ta upp möjligheten
till ett internationellt fredstoppmöte under fransk ledning.
Rådet kommer även att behandla den senaste
utvecklingen i Libyen. Utrikesminister Margot Wallström
deltar i rådet för utrikes frågor, som hålls i Bryssel 14
mars.

Ryssland

Diskussionen sker mot bakgrund av Rysslands fortsatta militära aggression
mot Ukraina, Rysslands agerande mot omvärlden och dess inrikespolitiska
utveckling.

Regeringen ser med oro på Rysslands utrikespolitiska agerande mot Ukraina
och i Syrien. Den inrikespolitiska situationen är också bekymmersam, särskilt
det ökande trycket mot civilsamhället och den politiska oppositionen.
Regeringen anser att EU:s förhållande till Ryssland måste vara principfast
och konsekvent samt utgöra en stark röst för demokrati och mänskliga
rättigheter.
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Iran

Diskussionen om Iran kommer bland annat att fokusera på det kärntekniska
avtalet, lyftandet av sanktioner och de iranska valen. Irans regionala roll i
relation till konflikterna i Syrien och Jemen och de försämrade relationerna
till Saudiarabien kommer också att tas upp.

Den kärntekniska överenskommelsen och sanktionslättnaderna innebär en
möjlighet till fördjupad dialog med Iran. Regeringen vill se ett samlat EU-
engagemang gentemot Iran med en ökad dialog om bland annat om regionala
frågor, energi, handels, miljö- och CSR-frågor. En särskilt viktig fråga är den
allvarliga situationen för respekten för mänskliga rättigheter i Iran.

Mellanöstern

Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling väntas rådet diskutera hur
EU kan öka sina ansträngningar för att bidra till att meningsfulla
förhandlingar i fredsprocessen återupptas.

Regeringen understryker vikten av att få igång en resultatinriktad politisk
process. Det franska initiativet om en internationell fredskonferens
välkomnas som ett viktigt komplement till övriga initiativ.

Libyen

Rådet kommer att diskutera den senaste utvecklingen i Libyen inklusive den
politiska processen och EU:s engagemang på säkerhetsområdet. Förslag till
framtida reformer av EU-stöd kan komma upp under förutsättning att det
libyska så kallade representanthuset har röstat igenom en samlingsregering.

Regeringen stödjer fortsatt det FN-ledda arbetet med att genomföra Libyan
Political Agreement och uppmuntrar särskilt kvinnors deltagande på alla
nivåer av den politiska processen. Det är angeläget att representanthuset så
snart som möjligt godkänner förslaget till samlingsregering.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Wallström och Lövin tog emot FN-
ambassadörer
Publicerad 10 mars 2016 Uppdaterad 10 mars 2016

I samband med att en grupp FN-ambassadörer besöker
Sverige under veckan träffade de idag utrikesminister
Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin
på UD.
Ambassadörerna är inbjudan till Sverige av Dag Hammarskjöldfonden i
samarbete med UD. Under besöket ges tillfälle att med olika svenska
företrädare diskutera framförallt uppföljning av klimatmötet i Paris, och
genomförandet av Agenda 2030.

Utöver mötena på UD träffar FN-ambassadörerna bland annat statsministern,
företrädare för Sametinget, Dag Hammarskjöldfonden och Stockholm
Environment Institute. I programmet ingår också en resa till Kiruna där
ambassadörerna bland annat får ta del av den klimatsmarta planeringen av
det nya Kiruna.

FN-ambassadörerna kommer från de länder som tillhör de värst drabbade av
klimatförändringarna: små utvecklings-ö-stater och de minst utvecklade
länderna i världen. För dessa länder spelar deras FN-representationer ofta en
central roll i landets arbete inom ramen för klimatförhandlingarna och
utvecklingsagendan.
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Artikel från Utrikesdepartementet

UD uppmärksammar
Internationella kvinnodagen 8
mars
Publicerad 08 mars 2016 Uppdaterad 08 mars 2016

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en
grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik.
Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande
mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom
ramen för internationella åtaganden som en
förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska
mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.
Situationen i världen manar till en feministisk utrikespolitik. Den syftar till
att stärka kvinnors rättigheter, representation och tillgång till resurser.

På internationella kvinnodagen 8 mars uppmärksammar vi den feministiska
utrikespolitikens 3R:

Rättigheter

Världen över förekommer systematiska och omfattande kränkningar av
kvinnors och flickors rättigheter.

Kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna måste
bli verklighet genom motverkande av alla former av våld och diskriminering
som begränsar deras handlingsutrymme.

Representation
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Kvinnor fortsätter att vara underrepresenterade på inflytelserika poster inom
alla samhällsområden och i alla skeenden. Kvinnors lika deltagande och
inflytande i beslutsprocesser på alla nivåer och inom alla samhällsområden,
inklusive alla stadier av fredsprocesser och fredsbyggande, måste främjas.
Inkluderande fredsprocesser öppnar för fler möjliga lösningar, blir bättre
förankrade och mer hållbara.

Resurser

Kvinnor och flickor har inte den ekonomiska egenmakt och inflytande som
män och pojkar har, utan fortsätter att förfördelas på olika sätt genom olika
tillgång till utbildning, mark, arvsrätt, produktivt arbete, och lika lön.
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina samhällen och liv.
Resurser måste fördelas annorlunda för att främja alla kvinnors och flickors
lika möjligheter och rättigheter.

Följ kampanjen på hashtaggen #3Rs på Twitter och Facebook



Artikel från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Statsminister Stefan Löfven och
utrikesminister Margot Wallström
träffade FN:s Syriensändebud
Publicerad 08 mars 2016 Uppdaterad 08 mars 2016

Statsminister Stefan Löfven träffade den 8 mars FN:s
Syriensändebud Staffan de Mistura. Vid mötet
diskuterades det allvarliga läget i Syrien, det tillfälliga
eldupphöret och förutsättningarna för de FN-ledda
fredssamtalen som planeras att återupptas inom kort.
Statsministern betonade vikten av att eldupphöret respekteras och
övervakas. Den humanitära hjälpen måste fram och bombningar av andra
mål än terroristlistade Daesh och Jabhat al-Nusra måste upphöra omedelbart
för att möjliggöra en politisk lösning. FN:s roll är central, inte minst för att
säkra kvinnors delaktighet i processen mot fred. Under tisdagen tog även
utrikesminister Margot Wallström emot Staffan de Mistura för samtal om
Syrien.
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Artikel från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Workshop om hur det multilaterala
systemet kan bidra till
genomförandet av Agenda 2030
Publicerad 17 februari 2016 Uppdaterad 17 februari 2016

Vilka möjligheter och utmaningar möter det multilaterala
utvecklingssystemet inför att genomföra de nya globala
målen för hållbar utveckling, den så kallade Agenda
2030? Hur kan och bör Sverige agera för att främja sina
målsättningar avseende det multilaterala samarbetet?
Dessa frågeställningar stod i centrum för en workshop den 11 februari som
statsråden Kristina Persson och Margot Wallström bjudit in till där  flera
svenska och internationella deltagare medverkade.

Global samverkan

Workshopen är en del av det arbete som Analysgruppen Global samverkan,
tillsatt av Kristina Persson och bestående av ett tiotal oberoende experter,
gör för att bistå regeringens framtidsarbete. Analysgruppen fokuserar bland
annat på hur det multilaterala systemet kan bidra till genomförandet av
Agenda 2030. Det arbetet genomförs i samarbete med Utrikesdepartementets
enhet för multilateralt utvecklingssamarbete (UD-MU).

Internationella organisationer, civilsamhället och den
akademiska världen deltog

Under workshopen deltog ett fyrtiotal särskilt inbjudna företrädare som
representerade FN, andra internationella organisationer, civilsamhället och
den akademiska världen. Även statsrådet Kristina Persson, statssekreterare
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Maja Fjaestad, kabinettssekreterare Annika Söder och statssekreterare Ulrika
Modéer deltog. Rapporten Towards a New Multilateralism utgjorde
utgångspunkten för en diskussion om hur förutsättningarna för det
multilaterala samarbetet har förändrats genom det senaste decenniets
ekonomiska och politiska skiften, inte minst framväxten av en stor grupp
medelinkomstländer med delvis andra intressen och värderingar.

Andra teman var Agenda 2030 som på ett helt nytt sätt berör alla länder,
nödvändigheten av bättre koordinering mellan organisationer, en ny syn på
finansiering som inte enbart utgår från givarländernas prioriteringar,
näringslivets betydelse för utveckling samt behovet av att tydliga med
målsättningar med det multilaterala samarbetet.

Sverige förebild för hur Agenda 2030 kan
genomföras

Ett ytterligare tema var behovet av att föra in ett nationellt perspektiv i
diskussionen, dels därför att förutsättningarna skiljer sig åt mellan länder,
dels därför att det är på nationell nivå som Agenda 2030:s möjligheter och
utmaningar konkretiseras. En viktig slutsats var att Sverige ska vara en
förebild för hur ett land kan implementera Agenda 2030 på nationell och
lokal nivå samt aktivt bidra till ett effektivt multilateralt samarbete.



Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s utrikesministrar behandlade
Syrien, Vitryssland och
klimatdiplomati
Publicerad 16 februari 2016 Uppdaterad 16 februari 2016

Den 15 februari träffades EU:s utrikesministrar för andra
gången i år. På agendan stod det alltmer kritiska läget i
Syrien och EU:s relationer till Vitryssland och
Moldavien. Rådet diskuterade också hur
klimatdiplomatins bäst kan användas för att
Parisavtalets som blev klart i december ska få full kraft.
Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige.

Syrien

Rådet för utrikesfrågor behandlade det kritiska läget i Syrien. Rådet
diskuterade resultatet av givarkonferensen i London 4 februari och det möte
som den internationella supportgruppen för Syrien (ISSG) höll den 11
februari. Diskussionen handlade om hur EU kan stötta säkerhetsrådets
resolution 2254 och FN:s insatser för ett eldupphör som gäller alla parter och
säkra att humanitär hjälp når fram.

EU stödjer en politisk lösning på konflikten.

Vitryssland

Rådet diskuterade relationerna mellan EU och Vitryssland och hur EU kan
forma en politik som både ställer krav på och stöttar en positiv utveckling i
Vitryssland.

https://www.regeringen.se/


Rådet antog slutsatser där EU välkomnar det intresse för förbättrade
relationer med EU som Vitryssland gett uttryck för på flera områden de
senaste två åren. Det handlar bland annat om en dialog mellan EU och
Vitryssland om mänskliga rättigheter, förbättrade relationer med
OSSE/ODHIR, proaktivt vitryskt deltagande i Östra partnerskapet och
påbörjade förhandlingar om visumfrågor.

Slutsatserna innehåller tydliga krav på att de framtida relationerna mellan EU
och Vitryssland måste baseras på gemensamma värderingar av mänskliga
rättigheter och demokrati. Rådet understryker att EU är villigt att hjälpa
Vitryssland att uppfylla dessa krav och att EU ser fram emot bilaterala
diskussioner med detta syfte.

Rådet meddelar i slutsatserna att EU inte förlänger de restriktiva åtgärder
mot 170 individer som avbröts i höstas. Däremot förlängs EU:s
vapenembargo mot Vitryssland och åtgärder med 12 månader mot fyra
vitryska medborgare med koppling till försvunna personer.

Moldavien

Utrikesministrarna diskuterade EU:s relationer till Moldavien i ljuset av den
politiska och ekonomiska krisen i landet.

Rådet antog slutsatser som tydligt uppmanar Moldavien att återuppta den
reformprocess som associationsavtalet mellan EU och Moldavien förutsätter.

Klimatdiplomati

Parisavtalet som antogs vid klimatmötet COP21 i Paris i december förra året
är en milstople i det globala klimatarbetet. Utrikesministrarna antog slutsatser
om att utveckla klimatdiplomatin till ett starkt stöd i genomförandet av
Parisavtalet.

Rådet välkomnar att EU-kommissionen tar fram en handlingsplan för
utformning av klimatdiplomati. Rådet efterfrågar en handlingsplan som utgår
från att avtalet och klimatförändringens negativa effekter prioriteras i
mellanstatliga relationer.



Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s utrikesministrar behandlar
Syrien, Vitryssland och
klimatdiplomati
Publicerad 12 februari 2016 Uppdaterad 12 februari 2016

Den 15 februari träffas EU:s utrikesministrar för andra
gången i år. De ska diskutera hur klimatdiplomatins
bäst kan användas för att Parisavtalets ska få full kraft.
Därtill kommer ministrarna att behandla EU:s relationer
till Moldavien och Vitryssland samt det komplicerade
och fortsatt kritiska läget i Syrien. Sverige representeras
av utrikesminister Margot Wallström.

Syrien

Utrikesrådet kommer att behandla det kritiska läge som den senaste tidens
bombningar av den syriska staden Aleppo orsakat samt den ryska
inblandningen i den syriska konflikten.

Regeringens ståndpunkt är att ministerrådet diskuterar vad EU ytterligare
kan göra i Syrienfrågan. Regeringen ser med ökande oro på det allvarliga och
komplicerade läget i landet och verkar för en politisk lösning på konflikten.

Vitryssland

Rådet förväntas diskutera utvecklingen i Vitryssland inklusive frågan om
fortsatta sanktioner. Diskussionen väntas fokusera på hur EU i ljuset av
Vitrysslands ökade intresse av närmare relationer med unionen kan utveckla
sin politik så att Vitryssland förmås ta steg i positiv riktning avseende
demokrati och mänskliga rättigheter.
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Rådet förväntas anta slutsatser.

Regeringens ståndpunkter beträffande Vitryssland

Regeringen välkomnar att Vitryssland i augusti 2015 frigav återstående
politiska fångar och ser positivt på att Vitryssland meddelat EU att vissa
åtgärder förbereds i linje med delar av de krav EU ställt avseende
förbättringar på MR- och demokratiområdet.

Regeringen är dock fortsatt bekymrad över den bristande respekten för
demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland. Regeringen beklagar att
genomförandet av höstens presidentval inte levde upp till internationell
standard. Under perioden efter presidentvalet har Regeringen sett få exempel
på konkreta förbättringar.

Regeringen välkomnar samtidigt Vitrysslands intresse för en närmare relation
med EU och anser att EU bör utnyttja detta intresse för att utverka
förbättringar på MR- och demokratiområdet i Vitryssland. Regeringen anser
att förutsättningen för ett sådant närmande är att det sker stegvis och baseras
på en utvärdering av utvecklingen i Vitryssland på dessa områden.

Huvuddelen av EU:s restriktiva åtgärder suspenderades i samband med
sanktionsöversynen i oktober 2015. Restriktiva åtgärder mot fyra individer
och ett vapenembargo mot Vitryssland är alltjämt i kraft. Regeringen verkar
för att Rådet ska nå enighet om en förlängning av EU:s restriktiva åtgärder.

Moldavien

Moldaviens politiska och ekonomiska krisläge står på dagordningen.
Utrikesministrarna kommer att diskutera EU:s relationer till Moldavien i
ljuset av krisen.

Regeringen ser med oro på utvecklingen i Moldavien. Regeringens
ståndpunkt är att EU ger en tydlig signal till Moldavien om att landet
återupptar arbetet inom den reformagenda som var en förutsättning för ett
associationsavtal med EU. Det gäller särskilt reformer inom rättsväsendet
och korruptionsbekämpning.

Klimatdiplomati

Parisavtalet som antogs vid klimatmötet COP21 i Paris i december förra året



är en milstople i det globala klimatarbetet.

På rådsmötet kommer utrikesministrarna att diskutera hur EU bäst kan
använda klimatdiplomatins möjligheter för att stödja att Parisavtalet.

Regeringens linje är att den globala fokuseringen på klimatfrågan som
uppstod i samband med att avtalet antogs består. Regeringens utgångspunkt
är också att klimatdiplomati kommer att spela en avgörande roll i
genomförandet av avtalet.



Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker
Georgien, Armenien och
Azerbajdzjan
Publicerad 09 februari 2016 Uppdaterad 09 februari 2016

Utrikesminister Margot Wallström reser från måndag 8
februari till onsdag 10 februari till södra Kaukasien för
besök i Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. På resan
medverkar även riksdagsledamoten Kerstin Lundgren.
Besöket inleddes på måndagen i Tbilisi, Georgien. Utrikesminister Margot
Wallström träffade inledningsvis Georgiens utrikesminister Mikheil Janelidze
för samtal om aktuella frågor och regionala utmaningar. Därefter besökte
utrikesministern Tbilisi Public Service Hall för möte med aktörer från det
civila samhället såsom journalister, människorättsaktivister och
representanter för hbtq-organisationer. Wallström mötte sedan
representanter för oppositionen.

Besöket i Tbilisi fortsatte sedan med möten med premiärminister Giorgi
Kvirikasjvili, parlamentets talman Davit Usupasjvili och slutligen Georgiens
president Giorgi Margvelasjvili.

Samtalen kretsade huvudsakligen kring de reformer och förändringar som
Georgien genomför som en del i sitt EU-närmande och som part i EU:s
östliga partnerskap. Georgien skrev 2014 under ett associeringsavtal och ett
djupt och omfattande frihandelsavtal med EU (Association Agreement and
Deep and Comprehensive Free Trade Area, AA/DCTFA)

- Vi ser en positiv utveckling i Georgien. Reformprocessen går framåt men
utmaningar kvarstår. Därför är det viktigt att Sverige och EU fortsätter att
stötta Georgien i sitt närmande till Europeiska unionen och för att
åstadkomma ett välfungerande samhälle fritt från korruption och med
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transparenta institutioner och politiska processer sade utrikesminister Margot
Wallström.

Utrikesministerns besök i södra Kaukasien fortsatte på tisdagen i Jerevan,
Armenien. På morgonen träffade Margot Wallström
organisationer som arbetar med bland annat demokrati-, jämställdhets- och
pressfrihetsfrågor för att höra deras perspektiv på aktuella frågor och
utmaningar. Under dagen träffade Wallström utrikesminister Edvard
Nalbandian och president Serzh Sargsyan. Vid mötet med utrikesministern
signerades ett så kallat skatteavtal mellan Sverige och Armenien.
Skatteavtalet motverkar dubbelbeskattning och skatteflykt. Syftet med
avtalet är att öka ekonomiskt och professionellt utbyte mellan Sverige och
Armenien genom att underlätta för svenskar att arbeta i Armenien och vice
versa.

Besöket i Jerevan fortsatte under eftermiddagen med att utrikesministern
träffade ledamöter i Armeniens parlament. Avslutningsvis besökte
utrikesministern Tumo Center for Creative Technology, en plats där
ungdomar erbjuds gratis utbildning efter skoltid i bland annat design,
programmering och konstnärlig verksamhet.

Utrikesministerns resa fortsatte på tisdagskvällen till Baku, Azerbajdzjan för
ett möte med vice premiärminister Ali Hasanov.

På onsdagmorgonen höll utrikesminister Wallström ett frukostmöte med
representanter för kvinnoorganisationer där kvinnors rättigheter och
möjlighet till politisk påverkan samt våld mot kvinnor diskuterades. Därefter
träffade Margot Wallström och den svenska delegationen Sheik Allahshukur
Pashazade, ledare för de kaukasiska muslimerna, och företrädare för de
judiska och kristna trossamfunden, med vilka han framgångsrikt driver en
plattform för interreligiös dialog.

Dagen fortsatte med ett möte med Azerbajdzjans utrikesminister Elmar
Mammadyarov. I samband med mötet undertecknades ett avtal mot
dubbelbeskattning och skatteflykt mellan Sverige och Azerbajdzjan. Besöket
i Baku avslutades med ett möte med parlamentariker, talmannen Oktaj
Asadov och vice talmannen Bahar Muradova i parlamentet.



Artikel från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Statsminister Stefan Löfven och
utrikesminister Margot Wallström
besökte London för att delta i
givarkonferens för Syrienkrisen
Publicerad 08 februari 2016 Uppdaterad 08 februari 2016

Den 4 februari deltog statsminister Stefan Löfven och
utrikesminister Margot Wallström i givarkonferensen,
”Supporting Syria and the Region”, i London. Människor
ska inte tvingas fly för sina liv och att kunna hjälpa fler
på plats eller i konfliktens närområde är en viktig del i
regeringens och EU:s arbete för att hantera den
rådande flyktingkrisen.
Konferensen samlade ett stort antal stats- och regeringschefer för att
mobilisera finansiering för de drabbade i Syrien och i Syriens grannländer, dit
över 4,4 miljoner människor flytt från Syrien. Givarsamfundet lovade vid
konferensen att bidra med ca 10 miljarder USD.

Konferensen syftade också till att diskutera hur det internationella samfundet
bättre kan hantera Syrienkrisen, som utvecklats till en utdragen, regional kris
som det humanitära biståndet inte längre ensamt kan bemöta. Deltagarna
enades därför om ökade ansträngningar för att skapa jobb för flyktingar i
grannländerna och för att göra det möjligt för flyktingbarn att gå i skola, samt
för att stärka skyddet av den mycket utsatta syriska civilbefolkningen.

Sveriges engagemang för Syrienkrisen är stort och under konferensen
utlovade statsministern ett svenskt bidrag om 1,7 miljarder kronor över fem
år genom Sveriges nya biståndsstrategi för Syrienkrisen. Strategin innebär
precis det långsiktiga, regionala utvecklingsbistånd som efterfrågades på
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konferensen. Statsministern utlovade dessutom 350 miljoner kronor i
humanitärt bistånd till FN:s appeller för Syrienkrisen 2016.

Statsministern uppmärksammade även det omedelbara behovet av
humanitärt tillträde till belägrade områden i Syrien där civilbefolkningen
svälter. Han påtalade vikten av att en militär nedtrappning sker för att
förbättra förutsättningarna för FN:s fredsförhandlingar.



Artikel från Utrikesdepartementet

FAC 18 januari
Publicerad 21 januari 2016 Uppdaterad 21 januari 2016

När EU:s utrikesministrar möttes i Bryssel måndagen
18 januari diskuterades utvecklingen i Syrien, EU:s
agerande i Irak samt reformprocessen i Ukraina.
Sverige företräddes i utrikesrådet av utrikesminister
Margot Wallström.

Syrien

Rådet diskuterade utvecklingen och de pågående politiska processerna i
Syrien.

Regeringen ser med ökande oro på det allvarliga och komplicerade läget i
landet och har välkomnat EU:s stöd till FN:s resolution 2254 som
säkerhetsrådet antog den 18 december förra året om en politisk lösning på
konflikten.

En viktig punkt på rådets dagordning var EU:s position vid givarkonferensen
för Syrien i London den 4 februari. Konferensen syftar till att öka
finansieringen till de hårdast drabbade länderna, behandla frågan om
flyktingarnas ekonomiska långsiktiga behov och öka skyddet för civila. En
av målsättningarna är skolgång för alla barn i flyktinglägren.

Regeringens linje inför konferensen är att EU:s ska ge generösa humanitära
bidrag och långsiktigt stöd.

Irak

Diskussionen handlade till stor del om hur EU kunde stödja Irak med fokus
på reformprocessen och de områden som befriats från ISIL/Daesh i enlighet
med de slutsatser som rådet antog i december.
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Regeringen framhöll vikten av att EU operationaliserade sitt stöd till Irak
inom områdena nationell försoning och reformer inom rätts- och
säkerhetssektorerna samt betonade betydelsen av irakiskt ägarskap.

EU-insitutionerna gavs i uppdrag att ta fram konkreta förslag till EU-stöd till
befriade områden, administrativa reformer samt reformer inom rätts- och
säkerhetssektorerna.

Ukraina

Ministrarna diskuterade EU:s relation till Ukraina mot bakgrund av pågående
reformprocess.

Sedan den 1 januari i år tillämpas provisiriskt frihandelsområde, DCFTA,
mellan EU och Ukraina. Rådet står enat bakom uppfattningen att märkbara
positiva effekter för båda parter av avtalet förutsätter starkt stöd för
reformprocessen.

Regeringen står fast vid stödet för det ukrainska reformarbetet och driver att
EU bör stödja Ukrainas reformprocess samt markera att Rysslands
aggression mot Ukraina är oacceptabel.

Under övriga frågor diskuterades Libyen och att Bosnien-Herzegovina avser
ansöka om EU-medlemskap.

 



Artikel från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Kronprinsessan Victoria blir
ambassadör för FN:s globala mål
Publicerad 19 januari 2016 Uppdaterad 19 januari 2016

FN med generalsekreteraren Ban Ki-moon i spetsen har
utsett kronprinsessan Victoria till en av sexton
internationella ambassadörer för de globala målen.
Ambassadörernas uppdrag blir att använda sin "unika
ställning och sitt ledarskap" för att lyfta budskapen och
påverka såväl regeringar som företag och civilsamhället
i rätt riktning.
De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens stats- och
regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York i september förra året. De
handlar om att länderna ska jobba tillsammans för att stoppa fattigdomen,
skapa fred och säkerställa ett värdigt liv och en välmående planet för
nuvarande och kommande generationer.

− Det är både hedrande och roligt för Sverige att kronprinsessan Victoria fått
och accepterat detta viktiga uppdrag. Det visar att både Sveriges regering
och kungahuset är mycket engagerade i Agenda 2030, arbetet med att nå de
globala målen, säger statsminister Stefan Löfven.

− Jag är mycket hedrad att få uppdraget att vara en av 16 ambassadörer för
Agenda 2030. Frågorna som FN:s utvecklingsmål belyser är avgörande för
världen. Jag hoppas kunna bidra i det viktiga arbetet framöver, säger
kronprinsessan Victoria i ett pressmeddelande från kungahuset.

− Kronprinsessan Victoria och de andra ambassadörerna har en väldigt viktig
roll att spela, både som inspiratörer och påtryckare. De globala målen behövs
för att världens länder gemensamt ska kunna stoppa och förebygga
konflikter och flyktingkatastrofer. Hållbar utveckling kan inte uppnås utan
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fred, säkerhet och respekt för mänskliga rättigheter. De globala målen ger
oss femton år av möjligheter för att skapa en bättre värld, säger
utrikesminister Margot Wallström.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har uttryckt det så väl: "Vi är den
första generationen som kan utrota fattigdomen. Och vi är den sista
generationen som kan stoppa klimatförändringarna."

− Och arbetet ska inte göras av någon annan, någon annanstans. Det ska
göras av oss alla tillsammans. Målen ställer väldigt höga krav på alla länder
och alla aktörer. Min ambition är att Sverige ska gå före och visa vägen,
säger Stefan Löfven.

Bland de andra ambassadörerna finns exempelvis sångerskan Shakira
Mebarak, fotbollsspelaren Leo Messi, skådespelaren Forest Whitaker och
Belgiens drottning Mathilde.



Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern lanserade rapport
på uppdrag av Ban Ki-moon
Publicerad 17 januari 2016 Uppdaterad 17 januari 2016

Den 17 januari besökte utrikesminister Margot
Wallström Förenade Arabemiraten för att lansera en
rapport upprättad av högnivåpanelen för humanitär
finansiering.
I spåren av krig och naturkatastrofer har världens humanitära behov ökat
explosionsartat. På tolv år har kostnaden för att möta världens humanitära
behov ökat mer än sexfaldigt – från 3 miljarder dollar till 20 miljarder. Idag
är 125 miljoner människor i akut behov av humanitär hjälp. Samtidigt
finansierades endast hälften av FN:s humanitära insatser 2015.

För ett år sedan beslutade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon därför att
tillsätta en högnivåpanel för att utreda sätt att brygga gapet mellan
humanitära behov och resurser genom att presentera nya och innovativa
förslag på hur finansiering av humanitär hjälp kan bli bättre.

Utrikesministern utsågs av generalsekreteraren att ingå i denna högnivåpanel.
Den 17 januari presenterades resultatet, panelens slutrapport, i Dubai.

Under besöket träffade Wallström även den emiratiska utrikesministern
Sheikh Abdullah bin Zayhed Al Nahyan i Abu Dhabi för bilaterala
överläggningar.

Läs mer på World Humanitarian Summit
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Artikel från Utrikesdepartementet

FAC 18 januari
Publicerad 14 januari 2016 Uppdaterad 14 januari 2016

När EU:s utrikesministrar möts i Bryssel måndag 18
januari kommer utvecklingen i Syrien, EU:s agerande i
Irak samt reformprocessen i Ukraina att diskuteras.
Sverige företräds i utrikesrådet av utrikesminister
Margot Wallström.

Syrien

Rådet förväntas diskutera utvecklingen och de pågående politiska
processerna i Syrien. Även de tilltagande spänningarna mellan Saudiarabien
och Iran samt den kommande syrienkonferensen i London 4 februari väntas
komma upp under dagordningspunkten.

Regeringen ser med stor oro på det allvarliga läget i Syrien och den fortsatta
militära eskaleringen av konflikten. Regeringen välkomnar att FN:s
säkerhetsråd den 18 december förra året antog den första resolutionen om en
politisk lösning av syrienkonflikten.

Regeringen välkomnar även utfallet av det förhandlingsförberedande
oppositionsmötet som hölls i Riyadh, Saudiarabien, i december och verkar
för att stärka kvinnors deltagande i förhandlingarna.

Inför syrienkonferensen i London uppmanar regeringen EU:s medlemsstater
att ge generösa humanitära bidrag och långsiktigt utvecklingsstöd.

Irak

Utvecklingen i Irak och vägledning för EU:s agerande väntas stå i fokus i
denna diskusison. Regeringens bedömning är att landet står inför en rad
sammanfallande kriser - politiska, säkerhetsmässiga, humanitära och
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ekonomiska – och avgörande vägval.

Det är viktigt att det internationella samfundet fortsatt uttrycker stöd för
premiärminister Abadis reformförslag. Regeringen driver aktivt på för ett
stärkt EU-agerande till stöd för politiska-, ekonomiska- och
säkerhetssektorsreformer samt för stabilisering och försoning.

Ukraina

Ministrarna förväntas diskutera EU:s relation till Ukraina mot bakgrund av
pågående reformprocess. Ukraina genomför för närvarande ett
genomgripande reformprogram samtidigt som Ryssland fortsätter att
destabilisera landet militärt och ekonomiskt.

Sedan den 1 januari i år tillämpas provisiriskt det djupgående
frihandelsområdet, DCFTA, mellan EU och Ukraina. Regeringen står fast vid
stödet för Ukraina och landets arbete med breda och djupgående reformer.

Regeringen välkomnar att Ukraina fortsätter att genomföra sitt
reformprogram trots den svåra situation som Rysslands militära aggression i
östra Ukraina och annekteringen av Krim medför. Regeringen driver att EU
bör stödja Ukrainas reformprocess och markera att Rysslands aggression mot
Ukraina är oacceptabel.



Artikel från Utrikesdepartementet

Fred och utveckling i fokus när
Margot Wallström och Peter
Hultqvist besökte Mali
Publicerad 07 januari 2016 Uppdaterad 07 januari 2016

Fredsavtalet i Mali, samtal med representanter för Malis
regering, samt besök hos den svenska truppen i Camp
Nobel inom ramen för FN:s stabiliseringsinsats
MINUSMA. Detta var något av innehållet när
utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister
Peter Hultqvist, tillsammans med överbefälhavare
Micael Bydén, besökte Mali 5 – 7 januari.
Margot Wallström och Peter Hultqvists besök i Mali sker under en viktig
period i landet. Ett fredsavtal skrevs under i somras och genomförs nu med
stöd av FN:s stabiliseringsinsats MINUSMA.

Under besöket träffade ministrarna bland annat Malis president Ibrahim
Boubacar Keïta och premiärminister Modibo Keïta och utrikesminister
Abdoulaye Diop samt försvarsminister Tiéman Hubert Coulibaly för samtal
om fred, säkerhet och utvecklingen i landet. Fred och säkerhet samt
genomförandet av fredsavtalet stod även i fokus när Margot Wallström och
Peter Hultqvist besökte det svenska förbandet i Timbuktu.

- Det är viktigt att fredsavtalet genomförs på ett inkluderande sätt för att
skapa en hållbar fred. Kvinnor måste ha en roll i fredsarbetet, säger
utrikesminister Margot Wallström, som tillsammans med försvarsminister
Peter Hultqvist även träffade lokala kvinnoorganisationer i Timbuktu.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltog på
seminarium om Västra Balkans
EU-närmande
Publicerad 21 december 2015 Uppdaterad 21 december 2015

Perspektivet om ett framtida EU-medlemskap är centralt
för att uppnå hållbar fred och utveckling i länderna på
Västra Balkan. Sverige fortsätter att vara pådrivande i
utvidgningsprocessen och verkar för en strikt men
rättvis process där utvidgningsländernas framsteg i
reformarbetet och anpassning till EU ska leda till
framsteg i EU-närmandet.
Den 18 december deltog utrikesministern tillsammans med utvidgnings- och
grannskapskommissionär Johannes Hahn och ministrar och statssekreterare
från de sex länderna på Västra Balkan i ett seminarium i Stockholm om
ländernas EU-närmande.

- Sverige har alltid varit en stark förespråkare av fördjupade demokratiska
reformer och ekonomisk utveckling som följer av EU-närmandet, sade
Margot Wallström inledningsvis i sitt anförande inför det fullsatta
Europahuset i Stockholm.

Utrikesministern sade också att flyktingkrisen påminner oss om att Västra
Balkan inte kan isoleras och att EU-anslutningsprocessen har visat sig central
för att hantera utmaningarna relaterade till flyktingströmmarna i regionen.

I seminariet deltog förutom ministrar och statssekreterare från de sex
länderna på Västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo,
Makedonien, Montenegro och Serbien) även EU-kommissionären för
utvidgnings- och grannskapspolitiken Johannes Hahn. Kommissionären Hahn
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talade bland annat om vikten av regionalt samarbete på Västra Balkan och
lyfte fram Sverige och det framgångsrika nordiska samarbetet som ett gott
exempel.

Utrikesministern stod även värd för en lunch med representanterna från
regeringarna på Västra Balkan och EU-kommissionären Hahn.

Margot Wallström framförde att alla EU:s medlemmar och Kommissionen
behövde ta sitt ansvar för att med engagemang driva processen framåt. Men
ännu viktigare var att utvidgningsländerna gjorde sitt för att möta de
utmaningar de står inför. Det återstod mycket arbete för grundläggande
frågor om rättsstatens principer, mänskliga rättigheter (inklusive
yttrandefrihet), ekonomisk utveckling, korruption och organiserad
brottslighet som behövde hanteras på vägen mot EU.



Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
värd för högnivåmöte om kvinnors
roll i fredsprocesser
Publicerad 15 december 2015 Uppdaterad 15 december 2015

Under två dagar samlas några av världens främsta
kvinnliga fredsmäklare samt representanter från
civilsamhället, utländska regeringar, FN och EU i
Stockholm för att diskutera kvinnors deltagande i
fredsprocesser och medling. Högnivåmötet knyter an till
regeringens initiativ att etablera ett svenskt
medlingsnätverk för kvinnor, en viktig fokusfråga inom
arbetet med den feministiska utrikespolitiken.
 Regeringen bjuder 15-16 december in till ”More Women, More Peace – The
Stockholm High Level Meeting on Inclusive Peace Processes” i syfte att
identifiera konkreta åtgärder för mer inkluderande och hållbara
fredsprocesser. Deltar gör framstående medlare från fredsprocesser i bland
annat Filippinerna, Jemen, Afghanistan, Uganda, Nepal, Burundi, Östtimor,
Sudan och Liberia. Representanter från civilsamhället, utländska regeringar,
FN och EU finns också på plats.

 Kvinnor fortfarande exkluderade i fredsprocesser

 Femton år efter antagandet av FN:s säkerhetsrådsresolution om kvinnor,
fred och säkerhet (UNSCR 1325) är kvinnor fortfarande i stor utsträckning
exkluderade från formella fredsprocesser och internationella
medlingsinsatser. Även om framsteg gjorts under senare år utgjorde kvinnor
under perioden 1992 till 2011 mindre än tio procent av deltagarna vid
förhandlingsborden, och endast fyra procent av de som undertecknade
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fredsavtal. Av fredsavtalen undertecknade mellan 1990 och 2014 innehöll
endast 18 procent referenser till kvinnor och jämställdhet.

 Samtidigt visar forskning att kvinnors deltagande i fredsprocesser och
medling ökar sannolikheten för att fredsavtal sluts, upprätthålls och blir mer
hållbara.

 I en värld där nästan hälften av alla fredsavtal kollapsar inom en
femårsperiod och där utdragna konflikter i bland annat Syrien och Libyen
gett upphov till de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget, finns
ett stort behov av att stärka arbetet med fredsbyggande insatser och hållbara
fredsprocesser.

 Lansering av svenskt medlingsnätverk för kvinnor

 Som en del i det bredare arbetet att stödja hållbara fredsprocesser, har
regeringen tagit initiativ till ett svenskt medlingsnätverk för kvinnor, ett
arbete som leds av Folke Bernadotteakademin.  Syftet är att öka antalet
svenska kvinnor i internationella fredsprocesser och stärka Sveriges förmåga
att effektivt bidra till hållbart fredsbyggande. Satsningen ska även knyta an
till andra internationella kvinnliga medlarnätverk samt bidra till utvecklandet
av ett nordiskt medlarnätverk. Det nordiska nätverket lanserades i Oslo den
27 november.

 Mötet inleddes den 15 december med en gemensam middag, följt av
rundabordssamtal, lunch och publikt seminarium den 16 december.

 Följ diskussionen i sociala medier på #MoreWomenMorePeace

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesrådet 14 december
Publicerad 15 december 2015 Uppdaterad 15 december 2015

När rådet för utrikesfrågor möttes i Bryssel 14
december diskuterades bland annat EU:s så kallade
Östliga partners, terrorism och Libyen. Bland
medlemsstaterna uttrycktes bland annat brett stöd för
Ukrainas reformansträngningar. Utrikesminister Margot
Wallström deltog i rådet.

Östliga partners

Det Östliga partnerskapet som initiativ diskuterades, de vill säga EU:s
partnerskap med Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina
och Vitryssland. I diskussionen framkom också behov av differentiering i
relationerna samt vikten av reformer. Brett stöd uttrycktes för de
ansträngningar som görs i Ukraina för att reformera samhället.

Terrorism

Utrikesministrarna uttryckte brett stöd för att snabba på genomförandet av
redan överenskomna strategier. Behov av att fokusera arbetet till vissa
geografiska och tematiska områden lyftes fram.

Libyen

FN:s sändebud Martin Kobler rapporterade om den politiska processen med
inriktning på ett snabbt undertecknande av den FN-ledda
överenskommelsen. Kobler framförde att EU kunde spela en viktig roll för
att bidra till tidiga fredsvinster.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Allmänna rådet 15 december
Publicerad 15 december 2015 Uppdaterad 15 december 2015

Som ett led i förberedelserna inför det kommande stats-
och regeringschefsmötet den 17-18 december kommer
Allmänna rådet att gå igenom dagordningen.
Europeiska rådet förväntas framför allt diskutera
migration, terrorismbekämpning, Storbritanniens
kommande folkomröstning om EU-medlemskapet samt
fördjupning av EMU. Utrikesminister Margot Wallström
deltar i Allmänna rådets möte i Bryssel 15 december.

Migration

Ett korrekt genomförande av det gemensamma asylsystemet är en viktig
form av solidaritet. Regeringen menar att de beslut som fattats gällande
intern omfördelning och vidarebosättning måste genomföras. Det operativa
stödet, genom bland annat hot spots, måste komma igång. Dagens system är
emellertid inte tillräckligt. Därför bör kommissionen skyndsamt lägga fram
ett förslag om ett nytt asylsystem med en permanent
omfördelningsmekanism.

Mot bakgrund av den situation som nu råder inom Schengensamarbetet anser
regeringen att det är viktigt att stärka kontrollen av den yttre gränsen, dock
utan att medlemsstaterna lämnar över det grundläggande ansvaret för
gränskontroll till EU.

Regeringen anser att gränskontroll främst är en nationell fråga men att
Frontex kan utgöra ett viktigt stöd för medlemsstater som inte själva kan
kontrollera sina gränser tillräckligt väl.

Terrorism
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Regeringen förespråkar att fokus ska vara på att genomföra de åtgärder som
stats- och regeringscheferna kom överens om vid i februari i år.

Storbritannien

Regeringen betraktar Storbritannien som en viktig partner i EU-samarbetet
och att det är av strategiskt intresse för Sverige att landet förblir medlem av
unionen. Det är samtidigt viktigt att värna ett väl fungerande EU och att
grundläggande principer inte urvattnas.

Ekonomiska och monetära unionen

Regeringen anser att Sverige har ett starkt intresse av en väl fungerande
ekonomisk och monetär union, EMU. Prioriteten bör vara att effektivt
genomföra det nyligen förstärkta ramverket för ekonomisk-politisk
samordning.

Det är viktigt att värna sammanhållningen bland EU:s 28 medlemsländer. För
regeringen är det samtidigt att hålla handlingsalternativen öppna och att
kunna delta i framtida eurosamarbeten där det bedöms gynnsamt.



Artikel från Utrikesdepartementet

FAC 14 december
Publicerad 10 december 2015 Uppdaterad 10 december 2015

Utrikesrådet kommer bland annat att ta upp relationerna
med länderna inom Östliga partnerskapet, terrorism,
Libyen och Irak. Utrikesminister Margot Wallström deltar
i mötet som äger rum i Bryssel 14 december.

Östliga partners

Rådet kommer att diskutera relationerna med länderna inom Östliga
partnerskapet (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och
Vitryssland). Särskilt fokus kommer att ligga på genomförandet av resultaten
från toppmötet i Riga i maj 2015.

Regeringen framhåller särskilt vikten av att partnerskapet leder till märkbara
förbättringar för vanliga medborgare i partnerländerna, inte minst genom
korruptionsbekämpning, reformer för förstärkt rättstatlighet och respekt för
mänskliga rättigheter. Stödet till Ukraina ska fortsätta.

Terrorism

Rådet förväntas diskutera terrorism mot bakgrund av den senaste tidens
terroristattacker.

Regeringen framhåller att för att bekämpa terrorism krävs både omedelbara
säkerhetsåtgärder som förebyggande insatser. All terrorismbekämpning ska
ske i enlighet med grundläggande rättigheter och med hänsyn till den
personliga integriteten.

EU:s redan antagna åtgärder i februari 2015 är en god bas för fortsatt arbete
mot terrorism, men regeringen anser genomförandet behöver påskyndas.
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Libyen

Den politiska utvecklingen i Libyen väntas bli föremål för diskussion på
rådet, med särskilt fokus på ansträngningarna att få till stånd en
samlingsregering och EU:s förberedelser att stödja en sådan när den finns på
plats. FN:s särskilde representant i Libyen, Marin Kobler, deltar och
förväntas ge sin syn på utsikterna för den politiska dialogen i Libyen.

Regeringen betonar vikten av att nära samordna EU:s fortsatta engagemang i
Libyen med FN och den libyska samlingsregeringen, när en sådan är på plats.

Irak

Rådet väntas diskutera utvecklingen i Irak och ge vägledning för EU:s
agerande framöver.

Regeringen ser med stor oro på det allvarliga läget i Irak. Landet står inför en
rad sammanfallande kriser – politiska, säkerhetsmässiga, humaniräta och
ekonomiska – och avgörande vägval. Det är viktigt att det internationella
samfundet uttrycker stöd dör premiärminister Abadis reformförslag.

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Margot Wallström i samtal med
Nobelpristagaren Svetlana
Aleksijevitj
Publicerad 08 december 2015 Uppdaterad 08 december 2015

Den 7 december möttes utrikesminister Margot
Wallström och årets Nobelpristagare i litteratur,
Svetlana Aleksijevitj i ett unikt samtal på Kulturhusets
Stora Scen framför en entusiastisk och talrik publik.
Moderator för samtalet var Lena Jonson, associerad forskare vid
Utrikespolitiska institutet och tidigare kulturråd i Moskva. För tolkningen
stod Kajsa Öberg Lindsten som översatt Svetlana Aleksijevitjs böcker till
svenska.

Samtalet kom att spänna över det Aleksijevitj själv kallar för sina
"dokumentärromaner" där hon befinner sig i gränslandet mellan
skönlitteratur och reportage, bland annat de kvinnoöden hon porträtterat i
"Kriget har inget kvinnligt ansikte". Hon berättade om de unga kvinnor som
entusiastiskt rest till fronten för att strida för sitt fosterland, om hur deras tro
på plikt och hjältemod brutits sönder av den brutala verklighet de mötts av,
och om den utsatthet som drabbat dem efter kriget när de övergivits av
samhället, av sina familjer och av männen. Till skillnad från sina manliga
kollegor blev de heller inte sedda som några fosterländska hjältar vid
hemkomsten.

Utrikesministern utgick i samtalet ifrån de historier hon lyssnat till under sitt
uppdrag som FN:s särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta
situation i krig och andra konflikter. Hon lyfte särskilt frågan om det sexuella
våld som kvinnor utsätts för och om krigsskador som inte syns utanpå men
som kvinnor kan bära med sig under ett helt liv.
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Svetlana Aleksijevitj tilldelas årets Nobelpris i litteratur "för hennes
mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid."

Hela samtalet kan ses i efterhand på Kulturhusets hemsida



Artikel från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Afghanistans president Ashraf
Ghani på besök i Sverige
Publicerad 04 december 2015 Uppdaterad 04 december 2015

Statsminister Löfven träffade i dag Afghanistans
president Ashraf Ghani. I samband med mötet
tillkännagavs att förhandlingar kommer att inledas om
ett avtal rörande migrationsfrågor och återtagande av de
afghaner som fått avslag på sina asylansökningar i
Sverige. Över 30 000 afghaner har kommit till Sverige i
år och över 20 000 av dessa är ensamkommande barn.
De svenska insatserna i Afghanistan är långsiktiga och har varit politiska,
diplomatiska, polisiära, militära och biståndsinriktade och omfattar såväl
humanitärt stöd som utvecklingssamarbete. Afghanistan är en av de största
mottagarna av svenskt bistånd. Sverige har aviserat ett bistånd om upp till
8,5 miljarder kronor för perioden 2015-2024. En betydande del av vårt
bistånd fokuserar på att förbättra situationen för kvinnor och barn.

Under besöket undertecknade biståndsminister Isabella Lövin och president
Ghani ett samarbetsavtal om biståndet. Det är första gången Sverige tecknar
ett sådant avtal med Afghanistan. Avtalet bekräftar svenska
biståndsåtaganden och fördjupar ländernas relationer. Det innebär att det
kommer ske återkommande strukturerade uppföljningsmöten på politisk nivå
om biståndet och utvecklingen i landet som kompletterar den kontinuerliga
dialog som förs. Det svenska biståndet är långsiktigt och bidrar till att skapa
arbetstillfällen, få fler barn i skolan, stärka kvinnors rättigheter, bekämpa
korruption och stärka demokratiska institutioner.

Det svåra säkerhetsläget i Afghanistan diskuterades också. Sedan 2002 har
nästan 10 000 svenskar bidragit till att försöka förbättra säkerhetssituationen
i de provinser som ingick i det svenska militära ansvarsområdet i norra
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Afghanistan. I dag har de afghanska säkerhetsstyrkorna tagit över ansvaret
för säkerheten i hela landet, vilket är ett viktigt steg mot afghanskt ägarskap
och ledarskap. Regeringen presenterade nyligen en proposition om
förlängning av den svenska träningsinsatsen under 2016.

Afghanistans president Mohammad Ashraf Ghani höll även bilaterala
överläggningar med utrikesminister Margot Wallström. Överläggningarna
följdes av en lunch som utrikesministern stod som värd för. Utrikesministern
inledde med att tacka presidenten för att han kommit till Stockholm och
poängterade att Sverige och Afghanistan firar 75 år av diplomatiska
relationer i år. Vid lunchen diskuterades bland annat utrikes-, säkerhets- och
försvarsfrågor. Utvecklingspolitik, ekonomi och sociala frågor stod också på
agendan liksom de aktuella migrationsfrågorna.

Från regeringen deltog även barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér.



Artikel från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltog på Natos
utrikesministermöte
Publicerad 02 december 2015 Uppdaterad 02 december 2015

När Margot Wallström medverkade på Natos utrikesministermöte i Bryssel 1
december stod Natos fortsatta utbildnings- och rådgivningsinsats (Resolute
Support Mission, RSM) i Afghanistan i fokus för diskussionen. Sverige bidrar
till insatsen genom utbildning och rådgivning av den afghanska militären
inom ramen för RSM. Riksdagen väntas fatta beslut den 15 december om
mandat för Sveriges fortsatta deltagande under 2016.

I anslutning till mötet träffade utrikesministern, tillsammans med sin
finländske kollega Timo Soini, även Natos generalsekreterare Jens
Stoltenberg för separata överläggningar om partnerskapet, säkerheten kring
Östersjön och andra aktuella frågor.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern tog emot
Marshallöarnas utrikesminister
Tony de Brum
Publicerad 30 november 2015 Uppdaterad 30 november 2015

Tony de Brum är i Stockholm för att ta emot Right Livelihood Award för sitt
långa engagemang för icke-spridningsfrågor och nedrustning. Margot
Wallström träffade honom i dag under ett timmeslångt möte för att samtala
om bl.a. klimatförändringar och COP 21, nedrustnings- och icke-
spridningsfrågor, det hållbara utvecklingsmålet om hav (SDG 14), kvinnors
rättigheter och samarbete inom FN.

President Loeak besökte Sverige i augusti för deltagande i World Water
Week och samtal med statsminister Stefan Löfven och utrikesminister
Margot Wallström.
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Artikel från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Samarbete för flyktingmottagande
tema i möte med de utländska
ambassadörerna i Stockholm
Publicerad 30 november 2015 Uppdaterad 30 november 2015

EU behöver ett nytt system för flyktingmottagade. Det
sade statsminister Stefan Löven när han,
utrikesminister Margot Wallström och finansminister
Magdalena Andersson träffade de utländska
ambassadörerna i Stockholm den 26 november. Han
talade även om klimatfrågans betydelse och nämnde
ökad sysselsättning som regeringens främsta prioritet.
Statsminister Stefan Löfven började med att uttrycka den svenska
regeringens deltagande och solidaritet till de människor som drabbats av
terrorattacker. 

Statsministern sade att flyktingkrisen kan hanteras bättre av EU. Sverige,
som har tagit emot 80 000 flyktingar enbart de senaste två månaderna, har
nått en gräns där det är nödvändigt att flyktingar söker asyl i andra
europeiska länder.

– Vi borde påbörja en diskussion om ett nytt, hållbart system för
flyktingmottagande i EU, baserat på ett permanent system för omfördelning,
sade han.

Ett av världens första fossilfria välfärdsländer

Även mycket bra händer i världen, påpekade Stefan Löfven. Till exempel
har den extrema fattigdomen i världen mer än halverats. 
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– Om bara fyra dagar kommer vi att träffas i Paris för att diskutera
klimatförändringarna. Sveriges mål är att en global, rättvis och rättsligt
bindande överenskommelse att hålla den globala uppvärmningen under två
grader. Ett arbete som börjar på hemmaplan, betonade han.

– Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det är
moraliskt rätt, men också ekonomiskt smart. Länder i framkant kommer att
vara vinnarna – inte de som väntar till sista stund. Löfven framhöll Sveriges
fortsatt starka engagemang för internationellt samarbete och att Sverige
fortsätter vara en stark röst för demokrati, jämlikhet och solidaritet.

Ökad sysselsättning prioriterat mål

Statsministern avslutade sitt tal med några ord om regeringens första år vid
makten.
– Vi har satt fler och nya jobb överst på vår agenda. Nyckelkomponenterna
är investeringar i boende och infrastruktur, ökat samarbete för fler och
växande företag samt förbättrad jobbmatchning och kunskaper. Målet om
ökad sysselsättning blir än viktigare med den pågående flyktingkrisen, sade
Löfven.

– Alla som kan arbeta ska göra det. Tillsammans ska vi jobba Sverige ut ur
krisen och in i framtiden. 

Statministern sade också om regeringens första år att han ser ökad vilja till
samarbete hos partierna. 

– Regeringen har från början varit tydlig med vår vilja att samla
blocköverskridande majoriteter. Jag välkomnar en ny era i svensk politik –
vägledd av ansvar och beslutsamhet, sade han.

Sverige ska fortsätta ta ansvar, men kan inte stå
ensamt

Utrikesminister Margot Wallström tog vid efter statsministern. Hon öppnade
med att citera författaren Stig Dagerman. 

- ”I tider utan hopp finns det inget värre fängelse än framtiden”, skrev han.
Vi får därför inte förlora hoppet. 



Hon konstaterade att världen står inför en rad utmaningar och att Sverige,
som världens sjätte största biståndsgivare i absoluta termer och största
mottagare av flyktingar per capita, fortsatt tar stort ansvar i det globala
utvecklingsarbetet. 

– Vårt mål om att ge en procent av BNI i bistånd står fast. 

När det gäller flyktingmottagande sade hon precis som Stefan Löfven att
Sverige inte kan stå ensamt.  Hon betonade också att Sverige måste ha ett
flyktingmottagande som möjliggör att ge asylsökande barn samma
möjligheter som svenska barn får. 

– Regeringen har nu kommit överens om att inte mer än trettio procent av
biståndsbudgeten ska gå till migrationskostnader. 

– Sverige kommer fortsätta vara en aktiv och generös medlem av det
internationella samfundet, sade hon.

Även finansminister Magdalena Andersson deltog på mötet.



Artikel från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Stefan Löfven träffade FN:s
Syriensändebud
Publicerad 27 november 2015 Uppdaterad 27 november 2015

Statsminister Stefan Löfven träffade den 27 november
FN:s Syriensändebud Staffan de Mistura. Vid mötet
diskuterades det allvarliga läget i Syrien och
ansträngningarna till stöd för en politisk lösning.
Diskussionerna mellan statsministern och Staffan de Mistura kretsade kring
de nyligen genomförda samtalen mellan internationella och regionala
nyckelaktörer i Wien och ansträngningarna för en politisk lösning på
konflikten i Syrien. 

De talade också om vad Sverige kan göra för att stödja FN:s och de Misturas
arbete. De båda var eniga om att en politisk lösning i Syrien är nödvändig för
att effektivt kunna bekämpa terrorismen och samtidigt ge det syriska folket
hopp om att återuppbygga sitt land.

Under fredagen tog även utrikesminister Margot Wallström emot Staffan de
Mistura. Utrikesministern och de Mistura talade bland annat om de intra-
syriska samtalen, som kan komma att inledas i januari 2016, och
ansträngningarna för att få till stånd den vapenvila som diskuterats i Wien.
Utrikesministern och de Mistura var ense om vikten av kvinnligt deltagande
samt en bred och samlad representation av oppositionen i de intra-syriska
samtalen.

Vid samtalet med utrikesministern deltog även den svenska ambassadören
Birgitta Holst Alani, som i höstas utsågs till facilitator för en av de Misturas
intra-syriska arbetsgrupper.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Polens utrikesminister Witold
Waszczykowski besökte
Stockholm
Publicerad 25 november 2015 Uppdaterad 25 november 2015

Den nye polske utrikesministern Witold Waszczykowski
besökte Stockholm i dag för samtal med utrikesminister
Margot Wallström.
Besöket i Stockholm var hans första utlandsresa som utrikesminister.
Aktuella frågor diskuterades och man var överens om att utveckla och
fördjupa det bilaterala samarbetet inom ramen för det strategiska
partnerskapet mellan Sverige och Polen.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Wallström och Linkevičius på
gemensamt besök i Ukraina
Publicerad 20 november 2015 Uppdaterad 20 november 2015

Margot Wallström besökte i veckan Ukraina
tillsammans med Litauens utrikesminister Linas
Linkevičius för ett tre dagar långt och fullspäckat
program.
Besöket inleddes med ett besök på Maidan för att hedra de omkomna under
händelserna vintern 2014. I mötena med bland annat president Porosjenko,
premiärminister Jatsenjuk och utrikesminister Klimkin uttrycktes våra
länders starka stöd till Ukrainas EU-integration vilket bland annat
demonstreras genom vårt engagemang för det Östliga Partnerskapet. Ett
samarbetsavtal mellan Sverige och Litauen slöts om stöd till utbildning i östra
Ukraina.

Mötet med studenter på Kievs universitet andades stark framtidstro liksom
mötena med unga parlamentariker och representanter för
civilsamhällesorganisationer. I samtal med ledaren för Krim-
Tartarerna, Mustafa Dzhemilev, gjordes klart att den ryska annekteringen av
Krim inte accepteras. I ett möte med Vira Savtjenko, systern till den i
Ryssland tillfångatagna ukrainska piloten Nadja Savtjenko, betonades EU:s
krav att Ryssland omedelbart skall släppa henne fri.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Syrien på utrikesministrarnas möte
efter attentaten i Paris
Publicerad 18 november 2015 Uppdaterad 18 november 2015

Europeiska ministerrådet för utrikes frågor
sammanträdde den 16 november 2015 i Bryssel. Högt
på agendan stod Syrienfrågan som fick ytterligare
aktualitet efter attackerna i Paris på fredagskvällen den
13 november. Sverige företräddes av utrikesminister
Margot Wallström.
Mötet präglades starkt av attackerna i Paris och utrikesministrarna deltog i
den tysta minut som hölls för att hedra offren klockan 12 på måndagen.

- Det är framför allt uttrycket för medkänsla och solidaritet som är det
viktigaste i en sådan här situation, sade utrikesminister Margot Wallström
efter mötet.

Margot Wallström underströk att migrationsfrågan tydligt måste separeras
från attackerna i Paris och att det är viktigt att komma ihåg att det är just
terrorism och våld som människor flyr i från.

- Det är viktigt att hålla huvudet kallt och hjärtat fortsatt varmt för alla de
som flyr krig och konflikter och vill söka sig en fristad någon annanstans.
Grunden måste alltid vara internationell humanitär lag och det är det som vi
håller oss till i Sverige, sade Margot Wallström efter mötet.

Migrationsfrågans många dimensioner följdes upp från både
högnivåkonferensen i oktober om den så kallade Västra Balkanrutten och
toppmötet med afrikanska länder som hölls 11-12 november på Malta.

På mötet slogs fast att EU står redo att ta ett fortsatt humanitärt ansvar som
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svar på den syriska krisen, att på politisk nivå arbeta för att få de stridande
grupperna till förhandlingsbordet och påbörja en politisk reformprocess.

På mötet redogjorde EU:s höga representant Federica Mogherini för de så
kallade Wiensamtalen hon fört med centrala aktörer beträffande Syrien.
Margot Wallström underströk efter mötet att resultaten av samtalen är
positiva – att aktörer i regionen har gått med på att arbeta för
vapenstillestånd och tidtabell för politisk dialog. 

- Det förstärker det politiska spåret för lösning och det är det viktigaste, sade
Margot Wallström till de svenska journalister som var på plats.

På mötet deltog också FN:s sändebud i Syrien, Staffan De Mistura, för att
diskutera den senaste utveckling i Syrien och de diplomatiska ansträngningar
som görs. 

Regeringens ståndpunkt är att EU ska bistå FN för att få till stånd politisk
lösning inom FN:s ram på konflikten i Syrien.

På mötet behandlades situationen i Mellanöstern också med utgångspunkt i
det ökade våldet i östra Jerusalem, på Västbanken och i Gaza. EU står redo
att fortsätta engagemanget för att återuppväcka en trovärdig politisk process
i området.

Även situationen i Libyen diskuterades. En planerad dagordningspunkt om
Östliga partnerskapet utgick på grund av de ändrade förutsättningarna för
mötet efter attackerna i Paris.



Artikel från Utrikesdepartementet

Syrien och migration diskuteras på
utrikesministermöte
Publicerad 12 november 2015 Uppdaterad 12 november 2015

Den fortsatta eskaleringen av konflikten i Syrien
kommer att stå i fokus när EU:s utrikesministrar möts
den 16 november i Bryssel. Därutöver planeras
diskussioner om migration, den stillastående
fredsprocessen i Mellanöstern samt relationen med
länderna i det Östliga partnerskapet. Utrikesminister
Margot Wallström deltar i mötet.

Sverige vill se en politisk lösning i Syrien

Utrikesministrarna kommer åter att diskutera det allvarliga läget i Syrien och
den fortsatta eskaleringen av konflikten.  Regeringen anser att det inte finns
någon militär lösning på konflikten och att Rysslands militära agerande
riskerar att försvåra den FN-ledda politiska processen som Sverige står
bakom. 

Situationen på västra Balkan

Rådet kommer diskutera uppföljningen av högnivåkonferensen om västra
Balkanrutten som på EU-kommissionens initiativ ägde rum i slutet av
oktober.

Utrikesministrarna kommer även följa upp toppmötet i Valletta mellan EU
och en rad afrikanska stater. Regeringen menar att initiativet till
högnivåkonferensen var viktigt eftersom man vill undvika att fler länder
stänger sina gränser då det riskerar att leda till ökade politiska spänningar.
Därför behövs en välfungerande yttre europeisk gräns som kombineras med
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respekt för mänskliga rättigheter och fundamentala friheter.

Rådet kommer även följa upp vad som kom ut av toppmötet i Valletta där
EU:s stats- och regeringschefer träffas den 11-12 november.

Fredsprocessen i Mellanöstern

Fredsprocessen i Mellanöstern kommer att diskuteras med anledning av den
senaste tidens spänningar och våldsamheter. Rådet ser ett behov av att
diskutera hur man kan bidra till att fredsförhandlingarna återupptas.

För regeringens del är det viktigt att EU i sitt bidrag utgår från folkrätten och
de mänskliga rättigheterna. Regeringen anser att parterna måste avstå från
handlingar som försvårar en tvåstatslösning.  Därutöver betonar regeringen
vikten av att palestinska myndigheten tar sitt ansvar för en inompalestinsk
försoning, samt att isoleringen av Gaza bryts.

Övriga punkter

Rådet kommer även att diskutera relationerna mellan länderna inom Östliga
partnerskapet med fokus på genomförandet av resultaten från toppmötet i
Riga den 21-22 maj 2015.

Eventuellt kommer även den politiska utvecklingen i Libyen att diskuteras.
Diskussionen väntas då fokusera på ansträngningarna att få till stånd en
enhetsregering samt hur EU kan stötta en sådan.  

 



Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern tog emot Natos
generalsekreterare
Publicerad 10 november 2015 Uppdaterad 10 november 2015

Utrikesminister Margot Wallström tog den 10 november
emot Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på UD.
Vid mötet diskuterades aktuella säkerhetpolitiska frågor, inklusive läget i
närområdet och den fortsatta utvecklingen av Sveriges partnerskap med
Nato. Samarbetet mellan EU och Nato berördes också, liksom utvecklingen i
Europas södra grannskap och frågor kring konfliktförebyggande.

Jens Stoltenberg deltar idag i de nordiska och baltiska försvarsministrarnas
möten i Stockholm inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet
Nordefco. I samband med besöket har generalsekreterare Stoltenberg också
möten med statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist.
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Artikel från Statsrådsberedningen

Statsministern tog emot Natos
generalsekreterare
Publicerad 09 november 2015 Uppdaterad 09 november 2015

Statsminister Stefan Löfven tog den 9 november emot
Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg för
överläggningar i Sagerska huset. De diskuterade
Sveriges partnerskap med Nato och de talade även om
säkerhetsläget i närområdet.
Generalsekreterare Stoltenberg deltar den 10 november i de nordiska och
baltiska försvarsministrarnas möten i Stockholm inom ramen för det nordiska
försvarssamarbetet Nordefco. I samband med besöket har generalsekreterare
Stoltenberg också möten med utrikesminister Margot Wallström och
försvarsminister Peter Hultqvist.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Statsbesöket från Tunisien inlett
Publicerad 04 november 2015 Uppdaterad 04 november 2015

Idag inledde Tunisiens president sitt tre dagar långa
statsbesök till Sverige. Presidenten och hans fru är i
landet på inbjudan av kungen och drottningen.
Regeringen deltar i stora delar av programmet.
Tunisiens utrikesminister deltar också i besöket och
togs emot av Margot Wallström på UD.
Efter en välkomstceremoni på Slottet för presidenten och hans delegation
träffades de båda utrikesministrarna för ett möte om de svensk-tunisiska
relationerna. Demokratiutvecklingen i landet, anti-terrorismarbetet,
genderfrågor  och handel var ämnen som kom upp till diskussion mellan de
två ministrarna. 
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Artikel från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Margot Wallström och Peter
Hultqvist besökte Irak 2-3
november
Publicerad 04 november 2015 Uppdaterad 04 november 2015

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister
Peter Hultqvist avslutade den 3 november ett
gemensamt besök till Irak. Ett viktigt inslag var ett besök
hos den svenska delen av den militära multinationella
insatsen i norra Irak. Utvecklingen i Irak är oroande och
landet står på många sätt inför avgörande vägval. Syftet
med besöket var att uttrycka stöd för landets
reformvänliga krafter och synliggöra bredden och
långsiktigheten i det svenska engagemanget för Irak,
såväl bilateralt som genom den internationella
koalitionen mot ISIL.
Utöver att besöka svensk militärpersonal på plats i norra Irak träffade
ministrarna även representanter för irakiska regeringen i Bagdad och KRG
(Kurdistans regionala regering) i Erbil. 

Besöket inleddes den 2 november i Bagdad där de båda statsråden hade
möten med president Fuad Masum, premiärminister Haider al-Abadi, talman
Salim al-Jabouri, försvarsminister Khaled al-Obeidi, och med utrikesminister
Ibrahim al-Jaafari, som stod värd för besöket.

Möten i irakiska Kurdistan

På måndagskvällen fortsatte besöket i Erbil, huvudstaden i den autonoma
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regionen irakiska Kurdistan i norra Irak. Ministrarna deltog i en middag som
premiärminister Nechirvan Barzani stod värd för, där regeringsföreträdare
från partierna KDP och PUK deltog.

På tisdagen deltog utrikesminister Wallström och försvarsminister Hultqvist i
möten med inrikes- och tillförordnade peshmergaministern Karim Sinjari och
med KRG:s utrikesansvarige Falah Mustafa Bakir. Ministrarna träffade även
delar av civilsamhället samt representanter för de assyriska, jezidiska och
turkmenska minoriteterna i Irak. På tisdagen träffade ministrarna även
KRG:s president Masoud Barzani för att tala om utvecklingen i irakiska
Kurdistan.  

Besök hos svensk militärinsats

Resan till Irak avslutades med ett besök vid det regionala
koalitionshögkvarteret och den svenska militärinsatsen som sedan i somras
verkar inom ramen för den internationella koalitionen mot ISIL. Den svenska
styrkan består av cirka 35 personer som har till uppgift att utbilda det
irakiska försvaret i kampen mot ISIL.

Sverige har nära relationer med Irak. Länderna har ett brett mellanfolkligt
utbyte. Nära två procent av den svenska befolkningen har irakiska rötter.
Sverige har sedan 2014 bistått Irak med mer än 300 miljoner kronor i
humanitärt stöd och utgör därmed en av de största bilaterala givarna till Irak.
Det humanitära stödet, som i huvudsak kanaliseras via FN på plats, är
avgörande för att avhjälpa den svåra humanitära situationen med 8,6
miljoner människor i behov av humanitärt stöd och undvika att ännu fler
irakier inte ser någon annan utväg än att ta sig till Europa. Därtill har Sverige
ett bilateralt utvecklingssamarbete med Irak med fokus på bland annat
demokrati och mänskliga rättigheter och stöd till civilsamhället.   



Artikel från Utrikesdepartementet

Margot Wallström
uppmärksammar FN:s 70-
årsjubileum
Publicerad 22 oktober 2015 Uppdaterad 22 oktober 2015

Utrikesminister Margot Wallström besöker New York
den 21-23 oktober för att delta i firandet av FN 70 år.
Vid besöket talar utrikesministern vid säkerhetsrådets
öppna debatt om fredsprocessen i Mellanöstern.
Utrikesminister Wallström deltar även i två evenemang
som Sverige arrangerar: ett om kvinnors deltagande i
fredsprocessen i Mali, samt ett om kvinnor som
fredsaktörer i Syrien.
Genom politiskt och finansiellt stöd är Sverige en ledande aktör inom
agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Inom den feministiska
utrikespolitiken prioriterar Sverige kvinnors deltagande i fredsprocesser samt
att bekämpa straffrihet för sexuellt våld i konflikt. Utrikesministern deltar
även tillsammans med Hans Blix i ett seminarium om nedrustning och icke-
spridning av massförstörelsevapen.

Utrikesministerns tal vid evenemang om kvinnors deltagande i
fredsprocessen i Mali
Utrikesministerns tal vid säkerhetsrådets öppna debatt om
fredsprocessen i Mellanöstern
Utrikesministerns öppningsanförande vid evenemang om "Syrian
Women Peacbuilders"
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Artikel från Utrikesdepartementet

Handel och klimat i fokus när
Margot Wallström träffade Dilma
Rousseff
Publicerad 19 oktober 2015 Uppdaterad 19 oktober 2015

Utrikesminister Margot Wallström deltog idag när
regeringen höll överläggningar med Brasiliens
president Dilma Rousseff i Rosenbad. Den brasilianska
presidenten besöker Stockholm 18–19 oktober.
På agendan stod bland annat det kommande klimattoppmötet i Paris,
genomförandet av FN:s nya hållbarhetsmål samt Sveriges och Brasiliens
handelsförbindelser.
 
En ny handlingsplan för Sveriges och Brasiliens strategiska partnerskap
överenskoms också. Handlingsplanen vidareutvecklar bland annat
samarbetet kring innovation, miljö och klimat liksom utbildning och
forskning.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Margot Wallström träffade Per-
Angerpristagaren Islena Rey
Rodriguez
Publicerad 16 oktober 2015 Uppdaterad 16 oktober 2015

Utrikesminister Margot Wallström träffade på fredag 16
oktober årets Per Anger-pristagare,
människorättsaktivisten Islena Rey Rodriguez från
Colombia. På mötet diskuterades förhoppningar på
fredsprocessen och kvinnors roll i arbetet för mänskliga
rättigheter.
Utrikesministern gratulerade pristagaren för hennes engagemang och till
priset och gav Islena Rey Rodriguez Sveriges backning och stöd i arbetet
med mänskliga rättigheter och fredsprocessen.

- Det är otroligt viktigt med eldsjälar som Islena Rey Rodriguez för att
fortsätta det här arbetet, sa Margot Wallström

Mötet gick senare vidare till att diskutera förhoppningar kring de aktuella
fredsförhandlingarna mellan FARC och den colombianska regeringen. Islena
Rey Rodriguez var hoppfull inför framtiden och pratade om respekt för
mänskliga rättigheter och vikten av krigets slut för åtnjutandet av
rättigheterna som finns i den colombianska konstitutionen. Det har blivit
bättre sedan vapenvilan, menade hon, men människorättsförsvarare är
fortfarande utsatta för kränkningar av deras rättigheter.

Vidare diskuterades Sveriges roll i fredsprocessen där utrikesministern
redogjorde för svenskt stöd via ambassaden och politiska kontakter för att
försäkra att kvinnors röster blir hörda och kvinnor deltar i
fredsprocessen. Ytterligare pratade de om hur kvinnokroppen blir ett
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krigsbyte genom sexuellt våld. Islena Rey Rodriguez tackade för det svenska
folkets och regeringens intresse för kvinnors situation i landet.

Läs mer om årets Per Anger pristagare på Forum för levande historia.



Artikel från Utrikesdepartementet

Syrien och migration i fokus på
EU:s utrikesministermöte
Publicerad 09 oktober 2015 Uppdaterad 09 oktober 2015

Den senaste utvecklingen i Syrien, vilket stöd EU kan
ge till FN:s arbete kommer att stå i fokus för rådets
diskussioner. Därutöver förväntas diskussioner om de
externa aspekterna av migration, samarbetet med
Afrika, Karibien och Stillahavsregionen samt eventuellt
en dagordningspunkt om Libyen. Utrikesminister
Margot Wallström deltar i rådet för utrikes frågor som
hålls i Luxemburg 12 oktober.
Syrien
Rådet kommer att diskutera utvecklingen i Syrien, vilket stöd EU kan ge
samt hur EU kan stödja FN-sändebudet Staffan de Misturas arbete.

Regeringen ser med stor oro på det allvarliga läget i Syrien. Rysslands
militära agerande i Syrien inger oro och måste klarläggas. Sverige stödjer en
politisk lösning inom FN:s ram tillika förslaget att skapa en internationell
kontaktgrupp där bland andra USA, Ryssland, Saudiarabien och Iran
medverkar.

Migration
De externa aspekterna av migration kommer att diskuteras. Dessa utgör en
uppföljning av Europeiska rådets extrainsatta möte 23 september. Även
högnivåkonferensen för västra Balkan och östra Medelhavet, som hölls den
8 oktober, och den kommande konferensen med de afrikanska länderna i
Valletta, Malta, i november kommer att tas upp.

Regeringen ser ökningen av antalet flyktingar från Syrien som en direkt
konsekvens av oförmågan att åtgärda grundorsakerna till konflikten. Att nå
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en fredlig lösning på konflikterna i Syrien och Libyen är grundläggande för
att hantera de utmaningar EU står inför. I Europeiska rådets slutsatser 23
september nämns bland annat stöd till Libanon, Jordanien och andra länder
för att möta flyktingkrisen, vilket är något som regeringen välkomnar.

EU:s relationer till Afrika, Karibien och Stillahavsregionen
Rådet för utrikes frågor ges ett första tillfälle att diskutera EU:s framtida
relation till länderna i Afrika, Karibien och Stillahavsregionen, de så kallade
AVS-länderna, efter att Cotonuavtalet löper ut år 2020. Frågan kommer även
att diskuteras av biståndsministrarna 26 oktober.

Regeringen förordar att ett bredare politiskt partnerskap etableras mellan EU
och AVS-länderna efter 2020 för att skapa jämbördiga relationer.

 

 



Artikel från Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet

Statsbesöket till Litauen inlett
Publicerad 07 oktober 2015 Uppdaterad 07 oktober 2015

Idag påbörjades kungaparets tre dagar långa
statsbesök i Litauen. Regeringen representeras av
utrikesminister Margot Wallström, närings- och
innovationsminister Mikael Damberg och under
fredagen av försvarsminister Peter Hultqvist. Under
besöket deltar även en svensk näringslivsdelegation.
Relationerna mellan Sverige och Litauen är mycket goda och har så varit
sedan den återvunna självständigheten. Sverige var det första land som
öppnade en ambassad i Vilnius i augusti 1991.

När den svenska delegationen landade idag möttes den av samma genuint
soliga och varma mottagande som vid det svenska statsbesöket till Litauen
för 23 år sedan. Välkomstceremonier ägde sedan rum i presidentpalatset.  

Margot Wallström och Mikael Damberg deltog också när kungen, för att
hedra offren i självständighetskampen, lade ner en krans vid
frihetsmonumentet på Antakalnis kyrkogård.

Kungaparet, Margot Wallström och Mikael Damberg besökte sedan Seimas,
Litauens parlament, för ett möte med talman Loreta Graužinienė.

Utrikesminister Margot Wallström hade under eftermiddagen ett möte med
sin litauiske kollega utrikesminister Linas Linkevičius.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg mötte Litauens
energiminister Rokas Masiulis.  

Näringslivsdelegation på plats
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Sverige är den i särklass största utländska investeraren i Litauen med över en
fjärdedel av marknaden. Ett trettiotal företagsledare deltar i
näringslivsdelegationen i samband med statsbesöket. Delegationens dag
påbörjades tidigt med att man tillsammans med Mikael Damberg diskuterade
affärs- och investeringsklimatet i Litauen med ordföranden i ”Bank of
Lithuania” Vitas Vasiliauskas, ekonomiminister Evaldas Gustas samt
premiärminister Algirdas Butkevicius.

Under kvällen ges en middag av presidenten. Statsbesöket fortsätter i morgon
och avslutas på fredag.



Artikel från Miljödepartementet, Statsrådsberedningen,
Utrikesdepartementet

Genomförandet av 2030-agendan
för hållbar utveckling, En
uppmaning till handling
Publicerad 26 september 2015 Uppdaterad 26 september 2015

Världen måste sätta full fart för att förverkliga den nya
ambitiösa och omvälvande agendan för hållbar
utveckling.
Vi, presidenterna och statsministrarna i Brasilien, Colombia, Tyskland,
Liberia, Sydafrika, Sverige, Tanzania, Östtimor och Tunisien, har idag enats
om ett initiativ för att stödja genomförandet av 2030-agendan för hållbar
utveckling.

Vi anser att det krävs insatser på alla nivåer, och inom alla sektorer, för att
alla faktiskt ska kunna genomföra 2030-agendan. Regeringarnas insatser
räcker inte. Vi är dock fast beslutna om att föregå med gott exempel och
lovar att dra vår del av lasset.

Vi kommer under de kommande månaderna att aktivt arbeta med att värva
stöd för att genomföra agendan. Vi kommer att verka för ett ökat utbyte av
erfarenheter och bästa praxis och ett kontinuerligt engagemang på högsta
politiska nivå runt om i världen.

2030-agendan är en folkets agenda, av folket och för folket. Vi uppmanar
därför alla berörda parter, regeringar, parlamentsledamöter, det civila
samhället, näringsliv, fackföreningar och den akademiska världen att också
uppmana till handling. Vi behöver ett varaktigt åtagande, engagemang och
ledarskap på alla nivåer för att utrota fattigdomen och skapa en hållbar
utveckling på alla områden till 2030.
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Vi ser det som vårt gemensamma uppdrag att se till att ingen hamnar på
efterkälken!



Artikel från Miljödepartementet, Statsrådsberedningen,
Utrikesdepartementet

Sverige tar ansvar för att
genomföra FN:s globala mål för
hållbarhet
Publicerad 24 september 2015 Uppdaterad 24 september 2015

Statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot
Wallström , klimat- och miljöminister Åsa Romson, samt
biståndsminister Isabella Lövin deltar vid toppmötet om
global hållbar utveckling i New York. Den 25-27
september ska de nya globala målen för hållbarhet
antas av alla FN:s medlemsländer.
- Sverige ska ta en ledande roll i genomförandet även av FN:s nya globala
mål för en hållbar utveckling. Fattigdomsbekämpning, miljö- och
klimatarbete och fredsbyggande hör ihop. Sverige ska gå före med en
samstämmig politik som tar hänsyn till fattiga människors perspektiv,
mänskliga rättigheter och planetens gränser. Arbetet med att uppnå de
globala målen för hållbarhet i Sverige börjar nu, säger statsminister Stefan
Löfven.

Under toppmötet kommer statsministern att hålla tal, delta i möten,
seminarier, rundabordssamtal samt ha bilaterala möten med andra länders
regeringschefer.

- De globala målen behövs för att världens länder gemensamt ska kunna
stoppa och förebygga konflikter och flyktingkatastrofer. Hållbar utveckling
kan inte uppnås utan fred, säkerhet och respekt för mänskliga rättigheter. De
globala målen ger oss femton år av möjligheter för en bättre värld, säger
utrikesminister Margot Wallström.
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- Det är oerhört positivt att världen nu enas om vikten av hållbar utveckling.
Ett ambitiöst klimatavtal i Paris i höst är vår första möjlighet att visa på vad
det betyder i praktiken. Alla länder har ett ansvar att bidra till
klimatomställningen. Genom att ta ansvar på hemmaplan går Sverige före
och visar att omställningen är både möjlig och lönsam, säger vice
statsminister och klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Ur ett svenskt perspektiv är det viktigt att understryka tre dimensioner av
hållbarhet: ekonomisk, social och miljömässig. Rättighetsperspektivet med
frihet från diskriminering och särskilt jämställdhet är högt prioriterat liksom
sysselsättning och målet om anständigt arbete för alla.

- I en orolig tid där de utmaningar som världen står inför ibland kan tyckas
oövervinnerliga inger det hopp och tillförsikt att världens länder nu har gått
samman och visat att förändring i en positiv riktning är möjlig, och att vi står
enade i kampen mot fattigdom, förtryck och klimatförändringar, säger
biståndsminister Isabella Lövin.

I anslutning till toppmötet kommer ett stort välgörenhetsarrangemang och en
artistgala "Global citizen festival" att äga rum i Central Park i New York.
Festen fokuserar på ojämlikhet i världen samt rätten till rent vatten och
sanitetsmöjligheter.



Artikel från Utrikesdepartementet

Margot Wallström tog emot
utrikesministrar från Schweiz och
Mongoliet
Publicerad 15 september 2015 Uppdaterad 15 september 2015

Utrikesminister Margot Wallström tog under tisdagen
emot Schweiz utrikesminister Didier Burkhalter och
Mongoliets utrikesminister Lundeg Purevsuren för
samtal om utrikespolitik och handel.
Tisdagen den 15 september tog utrikesminister Wallström emot Schweiz
utrikesminister Didier Burkhalter för samtal om frågor av gemensamt
intresse. Bland annat diskuterades den senaste tidens stora
migrationsströmmar genom Europa. Sverige och Schweiz gemensamma
rötter i neutralitetspolitiken och det gemensamma intresset för internationella
frågor bidrar till att länderna har varit naturliga samarbetspartner.

Utrikesministern tog på tisdagen även emot Mongoliets utrikesminister
Lundeg Purevsuren. Under mötet diskuterades bland annat ländernas
förbättrade handelsförbindelser och samarbete kring kunskapsöverföring.
Sverige har ett växande besöksutbyte med Mongoliet. Landets president
Elbegdorj avlade ett besök i Stockholm i oktober 2012.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Utrikesdepartementet

Allmänna rådets möte
förberedelser Europeiska rådet
Publicerad 11 september 2015 Uppdaterad 11 september 2015

Vid Allmänna rådets möte i Bryssel den 14 september
kommer bland annat förberedelserna för kommande
Europeiska rådet att tas upp. Även kommissionens
årliga avsiktsförklaring liksom det nytillträdda
luxemburgska EU-ordförandeskapet kommer att
behandlas. Statssekreterare Hans Dahlgren deltar vid
mötet.
Europeiska rådet 15-16 oktober förväntas diskutera migrationsfrågorna, dels
mot bakgrund av den fortsatt dramatiska utvecklingen, dels inför toppmötet
om migration mellan EU och Afrika på Malta i november. I övrigt förväntas
södra grannskapet och eventuellt frågan om EMU-fördjupning komma upp.

Kommissionen presenterar årligen ett arbetsprogram som anger politiska
prioriteringar samt de initiativ som kommissionen avser presentera under det
kommande året. Arbetsprogrammet väntas antas den 27 oktober.

Det luxemburgska ordförandeskapet har som övergripande målsättning att
föra EU närmare medborgarna och visa på EU:s relevans.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
på EU-ländernas inofficiella
utrikesministermöte
Publicerad 04 september 2015 Uppdaterad 05 september 2015

Under mötet behandlades migrationsfrågor,
fredsprocessen i Mellanöstern, läget i östliga
grannskapet, med fokus på situationen i Ukraina och
Ryssland, samt EU:s relationer till Iran.
 Utrikesminister Margot Wallström poängterade på mötet att Europas
medlemsstater måste ta ett gemensamt ansvar i flyktingfrågan och
asylfrågan.

– Både Tyskland och vi påpekar att det är ett oproportionerligt stort ansvar
som vi tar och att det dessvärre finns länder som gör väldigt lite, säger
Margot Wallström.

Ministrarna träffade även utrikesministrarna från EU:s kandidatländer.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Migrationsfrågor på agendan vid
nordiskt-baltiskt
utrikesministermöte
Publicerad 03 september 2015 Uppdaterad 03 september 2015

Den 2-3 september deltog utrikesminister Margot
Wallström i ett informellt möte i Köpenhamn med de
nordiska och baltiska utrikesministrarna.
Vid mötet diskuterade ministrarna den säkerhetspolitiska situationen i
närområdet, Ryssland, Ukraina och andra aktuella frågor på den europeiska
dagordningen.

Vid det så kallade NB8-mötet diskuterades även migrationsfrågorna.
Utrikesministern lyfte vikten av att alla länder tar ett samlat ansvar för
migrationssituationen. Utrikesministern underströk att det är viktigt att nu stå
upp för grundläggande värderingar inom ramen för europeiskt samarbete.
Vidare menade utrikesministern att hanteringen av migrationsfrågorna är en
fråga för Europas trovärdighet, att flyktingarna i nöd inte kan skickas tillbaka
till umbärandena i länder som Syrien. Europa har, enligt utrikesministern, ett
gemensamt ansvar att hantera den rådande situationen.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern har deltagit i ett
möte med FN:s
generalsekreterares högnivåpanel
om humanitär finansiering
Publicerad 30 augusti 2015 Uppdaterad 30 augusti 2015

Den 28-29 augusti deltog utrikesminister Wallström i
FN:s generalsekreterares högnivåpanel för humanitär
finansiering i Alpbach, Österrike. Panelen har som
tidigare diskuterat förslag på hur det humanitära
finansieringssystemet kan reformeras, och bättre svara
på de ökade behov som dagens humanitära kriser
medför.
Det var i maj 2015 som utrikesminsistern tackade ja till att medverka i
panelen om humanitära finansieringsfrågor. Mötet i Alpbach var det tredje
mötet i ordningen. Mot slutet av året ska panelen presentera en rapport med
förslag på hur den humanitära finansieringen kan bli effektivare och större.  

De globala humanitära behoven har ökat explosionsartat under de senaste tio
åren. Bidragen har inte ökat i samma takt och många av FN:s humanitära
appeller är underfinansierade. Det kan inte förväntas att de finansiella
bidragen kommer öka till den nivå som krävs för att det humanitära systemet
ska kunna utföra sitt grundläggande uppdrag: att hjälpa människor i nöd. Det
ökade finansieringsgapet kräver en ny ansats. Utdragna humanitära
situationer kräver att det finansiella systemet blir mer förutsägbart,
långsiktigt och att tillgängliga resurser användas mer effektivt. Det är också
viktigt att inkludera och välkomna nya och icke-traditionella aktörer.

Sverige vill vara ett föredöme då svenska bidrag ges med konsekvens,
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förutsägbarhet, på flexibla villkor och i linje med de humanitära principerna
om humanitet, neutralitet, oberoende och opartiskhet. Men det krävs att fler
givare vågar ge fleråriga och flexibla stöd och att systemet för effektiva och
gemensamma finansieringsinstrument får större betydelse. I genomsnitt pågår
en konflikt under 20 år, vilket betyder att utvecklings- och humanitära
aktörer i högre grad måste arbeta på ett integrerat sätt.

Det inte heller att förbise kopplingen mellan humanitära insatser och
fredsbyggande/medling. Vi måste i längden arbeta aktivt för att de globala
humanitära behoven minskar.



Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern tog emot
Marshallöarnas president och
Kenyas utrikesminister
Publicerad 25 augusti 2015 Uppdaterad 25 augusti 2015

På tisdagen träffade utrikesministern Marshallöarnas
president och Kenyas utrikesminister.
Marshallöarnas president Christopher J. Loeak togs emot för samtal om
bland annat klimatförändringarnas utmaningar. President Loeak besöker
Sverige den 23 till 27 augusti för att medverka i Världsvattenkonferensen,
World Water Week.

I Margot Wallströms möte med Kenyas utrikesminister Amina Mohamed
fördes samtal om globala frågor av gemensamt intresse. Ministrarna
diskuterade handelsförbindelserna mellan Sverige och Kenya, utvecklingen i
Somalia och utvecklingssamarbetet och den nya strategi för biståndet som
den svenska regeringen arbetar med att ta fram.

Statsminister Stefan Löfven träffade Republiken Marshallöarnas president
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Artikel från Utrikesdepartementet

Margot Wallström tog emot
Selahattin Demirtaş.
Publicerad 24 augusti 2015 Uppdaterad 24 augusti 2015

Utrikesminister Margot Wallström träffade förra veckan
partiledaren för Folkets Parti, HDP, Selahattin Demirtaş,
från Turkiet.
Utrikesminister Margot Wallström träffade förra veckan partiledaren för
Folkets Parti, HDP, Selahattin Demirtaş, från Turkiet.

- HDP är en viktig politisk kraft för att forma det framtida Turkiet. Sverige
och Turkiet har ett strategiskt partnerskap och Sverige stödjer Turkiets EU-
närmande, som förutsätter en fördjupning av demokratin och rättsstaten. Det
är nu av största vikt att fredsprocessen och vapenvilan återupptas, sa
utrikesminister Margot Wallström. 

Med anledning av den aktuella situationen uppmanade också
utrikesministern HDP att fortsatt bidra till en återupptagen fredsprocess.

Demirtaş uttryckte uppskattning över mötet med utrikesministern. Han
upprepade sitt budskap om att fredsprocessen och vapenvilan måste
återupptas, och att våld och vapen inte kan lösa konflikten. Mot bakgrund av
detta var det välkommet att Sverige, som i kraft av sitt starka förtroende
hade en särskild roll i Turkiet, uppmanade till återupptagna
fredsförhandlingar.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Margot Wallström tog emot
amerikanska senatorer
Publicerad 18 augusti 2015 Uppdaterad 19 augusti 2015

Utrikesminister Margot Wallström tog idag, onsdag 19
augusti, emot de amerikanska senatorerna John
McCain, Sheldon Whitehouse och John Barrasso, för
samtal om aktuella utrikespolitiska frågor.
Samtalet kretsade bland annat kring situationen i Ukraina och relationen till
Ryssland, motverkande av våldsam extremism samt om Iranavtalet.

De amerikanska senatorerna John McCain (R), Sheldon Whitehouse (D) och
John Barrasso (R) besöker Sverige som del av en rundresa och träffar här
bland annat utrikesminister Margot Wallström, försvarsminister Peter
Hultqvist och försvarsmakten.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Iran på dagordningen för EU:s
utrikesministrar
Publicerad 14 juli 2015 Uppdaterad 14 juli 2015

Den historiska överenskommelsen om Irans
kärntekniska program kommer att tas upp för diskussion
när EU:s utrikesministrar möts i Bryssel den 20 juli.
Därutöver behandlas Tunisien, Mellanöstern och EU:s
handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati.
Utrikesminister Margot Wallström deltar i mötet.
Regeringen anser att en överenskommelse om den kärntekniska frågan i Iran
är den enda långsiktigt hållbara. En överenskommelse som garanterar och
visar att det kärntekniska programmet uteslutande är av fredlig karaktär
undanröjer ett konkret hot, bidrar till regional stabilitet och underlättar ökat
utbyte och en bredare dialog mellan EU och Iran.

Likaså är det fortsatt lika viktigt att bevaka och försöka påverka den svåra
situationen för mänskliga rättigheter i landet.

Tunisien

Utrikesministrarna kommer att diskutera utvecklingen i Tunisien och hur EU
kan stödja landet efter terroristattackerna i Sousse i slutet av juni.
Regeringen värnar om Tunisiens demokratiska utveckling fortsätter och
ställer sig bakom ett ökat EU-stöd till landet.

Mellanöstern

Regeringen välkomnar diskussionen och det engagemang som EU:s höga
representant Federica Mogherini visar i frågan. Regeringen anser att EU bör
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uppmana parterna att återuppta meningsfulla fredsförhandlingar och avstå
från handlingar som försvårar en tvåstatslösning.

EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati

Rådet förväntas anta handlingsplanen för mänskliga rättigheter och
demokrati i EU:s externa relationer 2015-2019.



Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besökte Bosnien-
Hercegovinas statsminister
Publicerad 10 juli 2015 Uppdaterad 10 juli 2015

Utrikesminister Margot Wallström anlände idag 10 juli
till Sarajevo, där hon inledningsvis mötte Bosnien-
Hercegovinas statsminister Dr. Denis Zvizdic för ett
bilateralt samtal.
Hon bekräftade bland annat Sveriges starka och aktiva stöd för Bosnien-
Hercegovinas EU-närmande, inbegripet för landets detaljerade planer för
nödvändiga socioekonomiska reformer.

De diskuterade Bosnien-Hercegovinas behov av bistånd för landets
modernisering och Margot Wallström bekräftade att det omfattande svenska
biståndet fortsätter på av regeringen prioriterade områden. Statsminister
Denis Zvizdic uttryckte tacksamhet för Sveriges långvariga bistånd och
politiska stöd för EU-närmandet.

Under fredagskvällen mötte utrikesminister Margot Wallström representanter
för civilsamhället, varefter hon deltog i en statsmiddag som det bosniska
presidentrådet gav för de statschefer och ministrar som anlänt för att
lördagen den 11 juli delta i minneshögtiden vid Srebrenica.
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Artikel från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Utredning av Sveriges insatser i
Afghanistan
Publicerad 10 juli 2015 Uppdaterad 10 juli 2015

Regeringen beslutade torsdagen den 9 juli att tillsätta
en utredning om Sveriges insatser i Afghanistan under
åren 2002–2014. Beslutet presenterades vid årets
första sommarfika med regeringen.
Utredare Tone Tingsgård ska fram till den 30 november 2016 utvärdera de
samlade insatserna och om möjligt se vilka effekter de har fått på det
Afghanska samhället. Särskilt kvinnors roll och deltagande ska beaktas.
Slutsatserna ska leda till rekommendationer som sedan kan användas i
framtida insatser.

- Insatsen i Afghanistan är en av de största utrikes-, säkerhets- och
biståndspolitiska insatser som Sverige har gjort. Vi är väldigt stolta över det
svenska engagemanget i Afghanistan och genom utredningen kan vi dra
lärdomar av arbetet, sa utrikesminister Margot Wallström.

Utredningen presenterades på DN-debatt: Sveriges insats i Afghanistan ska
granskas av utredning

Det bör markeras att 9000 svenskar har deltagit i den militära insatsen,
kostnaden uppgår till tio miljarder och att dess syfte är säkerhetsskapande,
stabiliserande och att bland annat skapa förutsättningar för utvecklingshjälp
och humanitära insatser. En särskild analys kommer att genomföras när det
gäller den militära insatsens betydelse för Försvarsmaktens verksamhet.

- Det är viktigt att analysera dessa frågor på djupet eftersom att detta så klart
har effekter på Försvarsmakten och vår försvarsförmåga, sa försvarsminister
Peter Hultqvist.
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SIDA har tidigare gjort mindre utvärderingar av biståndsinsatsen och de visar
bland annat på positiva effekter på uppbyggnaden av utbildningssystemet
och hälso- och sjukvårdssystemet.

Sveriges biståndspolitiska strategi för Afghanistan för åren 2014–2019
omfattar 4,87 miljarder kronor där fokus ligger på mänskliga rättigheter och
demokrati, sexuell och reproduktiv hälsa, kvinnor och flickors situation samt
utbildning och sysselsättning.  Fokus på sysselsättning handlar mycket om att
skapa alternativ till odlingen av drogväxter så som opium.



Artikel från Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet

Regeringen tillsätter utredning av
Sveriges insatser i Afghanistan
Publicerad 09 juli 2015 Uppdaterad 09 juli 2015

Utrikesminister Margot Wallström hälsade välkommen
till årets första sommarfika med regeringen. Ett av
dagens beslut vid regeringssammanträdet handlade om
att tillsätta en utredning om Sveriges insatser i
Afghanistan under åren 2002 – 2014.
Utredare Tone Tingsgård ska fram till den 30 november 2016 utvärdera de
samlade insatserna och om möjligt se vilka effekter de har fått på det
Afghanska samhället. Särskilt kvinnors roll och deltagande ska beaktas.
Slutsatserna ska leda till rekommendationer som sedan kan användas i
framtida insatser.

- Insatsen i Afghanistan är en av de största utrikes-, säkerhets- och
biståndspolitiska insatser som Sverige har gjort. Vi är väldigt stolta över det
svenska engagemanget i Afghanistan och genom utredningen kan vi dra
lärdomar av arbetet, sa utrikesminister Margot Wallström.

Utredningen presenterades på DN-debatt: Sveriges insats i Afghanistan ska
granskas av utredning.

Det bör markeras att 9000 svenskar har deltagit i den militära insatsen,
kostnaden uppgår till tio miljarder och att dess syfte är säkerhetsskapande,
stabiliserande och att bland annat skapa förutsättningar för utvecklingshjälp
och humanitära insatser. En särskild analys kommer att genomföras när det
gäller den militära insatsens betydelse för Försvarsmaktens verksamhet.

- Det är viktigt att analysera dessa frågor på djupet eftersom att detta så klart
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har effekter på Försvarsmakten och vår försvarsförmåga, sa försvarsminister
Peter Hultqvist.

SIDA har tidigare gjort mindre utvärderingar av biståndsinsatsen och de visar
bland annat på positiva effekter på uppbyggnaden av utbildningssystemet
och hälso- och sjukvårdssystemet.

Sveriges biståndspolitiska strategi för Afghanistan för åren 2014 – 2019
omfattar 4,87 miljarder kronor där fokus ligger på mänskliga rättigheter och
demokrati, sexuell och reproduktiv hälsa, kvinnor och flickors situation samt
utbildning och sysselsättning.  Fokus på sysselsättning handlar mycket om att
skapa alternativ till odlingen av drogväxter så som opium.

- Utredningen kommer att lämna rekommendationer som vi ser som oerhört
viktiga för hur vi ska ta vårt omfattande samarbete med Afghanistan vidare,
sa biståndsminister Isabella Lövin.

Regional tillväxt 2015 – 2020

Regeringen har fattat beslut om en nationell strategi för regional tillväxt
under åren 2015 – 2020. Det ska också vara kraftsamling för att samordna
den nationella politiken med de regionala företrädarna. Fokus ligger på
jobbskapande. Det finns dock fyra huvudutmaningar: den demografiska
utvecklingen, globaliseringen, social sammanhållning samt klimat, miljö och
energi.

Strategin har följande prioriteringar för att möta utmaningarna:

Innovation och företagande
attraktiva boendemiljöer och tillgänglighet
kompetensförsörjning till företagen och
internationella samarbeten

Strategin har skapats i ett brett samarbete mellan den nationella och den
regionala nivån.

- Vi skapar också ett forum för hållbar regional tillväxt vilket innebär att vi
tillsammans med regionala företrädare kontinuerligt följer upp arbetet  så att
det verkligen blir verkstad kring våra prioriteringar, sa landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.

Uppdrag till skolverket om nationella



skolutvecklingsprogram

Skolverket får ytterligare 140 miljoner kronor för att utforma nationella
skolutvecklingsprogram. Insatserna ska riktas mot särskilt utsatta skolor. Tre
områden där det finns behov av utveckling pekas ut:

Värdegrundsfrågor och normkritik
Digitalisering och stöd i arbetet för att överbrygga digitala klyftor
En minskad administrativ arbetsbörda för lärare för att ge lärare mer tid
med eleverna

- Grundproblemet är att de skolor som behöver statligt stöd mest är samtidigt
de som tar emot det minst. Det krävs ihållande insatser och det är det vi
samlar inom ramen för det nationella skolutvecklingsprogrammet, sa
utbildningsminister Gustav Fridolin.

Svensk socialförsäkringsmodell på export

- Sverige har under de senaste 100 åren gått från att vara ett av Europas
fattigaste länder till att vara ett av världens rikaste länder. En viktig nyckel
till detta har varit utbyggnaden av våra generella välfärdssystem, sa
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Regeringen nystartar politiken för global utveckling där man inom alla
politikområden strävar mot fattigdomsbekämpning. Den ekonomiska
tillväxten i utvecklingsländerna kommer inte alltid alla till del.  Då är
välfärds- och socialförsäkringssystem ett sätt dela det växande välståndet
jämlikt .

Expertöverföring kring den svenska socialförsäkringsmodellen kommer att
bland annat att ingå i den långsiktiga biståndstrategin för länder i Afrika,
bland annat Mocambique.

- Att det kommer mer pengar in i systemet i lokalsamhället ger
spridningseffekter som främjar småföretagade,  ge människor framtidstro och
sätt att skapa egen försörjning, sa biståndsminister Isabella Lövin.



Artikel från Utrikesdepartementet

Regeringen tog emot utredningen
om export av krigsmaterial
Publicerad 26 juni 2015 Uppdaterad 26 juni 2015

Fredag 26 juni överlämnade den parlamentariska
kommittén för översyn av kontrollen av
krigsmaterielexport (KEX) sitt betänkande om skärpt
vapenexport till utrikesminister Margot Wallström.
Utrikesminister Margot Wallström tog den 26 juni emot ett förslag om
skärpta regler om export av krigsmateriel från den parlamentariskt
sammansatta krigsmaterielexportutredningen (KEX). Ordförande Hans
Wallmark (M), vice ordföranden Lena Hjelm-Wallén (S) och kommitténs
övriga ledamöter överlämnade slutbetänkandet som bland annat föreslår att
reglerna för export till icke-demokratiska stater ska skärpas.

– Det är glädjande och viktigt att en komplicerad fråga har lösts ut i bred
politisk enighet. Regeringen kommer att återkomma med förslag om en
skärpning av regelverket gentemot icke-demokratiska stater, konstaterade
utrikesminister Margot Wallström.

– Överenskommelsen i utredningen är viktig för att skapa långsiktiga
förutsättningar för industrin och tydliga regler för länder och företag som
handlar med Sverige. Det är också viktigt för materielförsörjningen av det
svenska försvaret.

SOU 2015:72 skärpt kontroll av krigsmateriel
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Artikel från Utrikesdepartementet

Förlängda sanktioner mot
Ryssland och beslut om insats i
Medelhavet
Publicerad 23 juni 2015 Uppdaterad 23 juni 2015

Rådet för utrikes frågor sammanträdde den 22 juni
2015 i Luxemburg. Sverige företräddes av
utrikesminister Margot Wallström. Bland annat fattade
rådet beslut om att förlänga EU:s sanktioner mot
Ryssland samt att lansera EU:s operation i Medelhavet
för att motverka flyktingsmugglares illegala verksamhet.
Beslutet om lansering av medelhavsoperation EUNAVFOR MED avser hela
insatsen men endast fas 1 inleds i detta skede. Rådet ska sedan utvärdera om
förutsättningarna finns för att gå vidare till fas 2. För efterföljande faser är
det fortsatta arbetet i FN:s säkerhetsråd och i relationerna med Libyen
centralt. Det betonades att insatsen i Medelhavet endast hade fokus på att
motverka människosmugglares illegala och farliga verksamhet. Efter svenska
påpekanden sker nu insatsen i full överensstämmelse med internationell rätt
och med full respekt för de mänskliga rättigheterna.

Stärkt energidiplomati

Utöver dessa beslut diskuterade utrikesministrarna hur EU:s energidiplomati
kan stärkas, där behovet av en enad energimarknad och sammanlänkning
utgör centrala element. Därutöver diskuterades EU:s ambitioner att skapa
närmare samarbete med Asien i ett brett perspektiv. Bland annat
diskuterades avsikten att uppgradera partnerskapet med Asean.

Makedonien
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EU:s ansträngningar att facilitera mellan parterna i Makedonien togs upp på
mötet. Utvidgningskommissionär Johannes Hahn redogjorde för
överenskommelsen den 2 juni och uttryckte förhoppning om att samtliga
parter samverkar för en hållbar lösning i landet samt vikten av ett tydligt EU-
perspektiv.

Mellanöstern

EU:s höga representant Frederica Mogherini redogjorde för sina besök i
Jerusalem och Ramallah. Enligt höga representanten finns det nu en
möjlighet att på nytt inleda fredsförhandlingar i syfte att uppnå en
tvåstatslösning.



Artikel från Utrikesdepartementet

Uppstartsmöte för arbete om
mänskliga rättigheter, demokrati
och rättsstatens principer
Publicerad 17 juni 2015 Uppdaterad 17 juni 2015

12 juni 2015 bjöd utrikesminister Margot Wallström och
statssekreterare Ulrika Modéer in det civila samhället för
samråd kring den nya skrivelsen om mänskliga
rättigheter, demokrati och rättsstatens principer som
aviserades i utrikesdeklarationen tidigare i år.
Skrivelsen kommer att vara vägledande för arbetet med
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens
principer i både utrikes- och biståndspolitiken.
Ett femtiotal organisationer deltog i mötet och diskuterade globala
utmaningar och Sveriges roll. En lång rad utmaningar identifierades: Det
minskade utrymmet för civila samhället i många länder, hoten mot och nu
ifrågasättande av det internationella ramverket för mänskliga rättigheter, den
sviktande demokratiska utvecklingen, kopplingarna till klimatfrågor och
förändringarna i det globala systemet, ökande intolerans och den allt ökande
inflytandet av icke-statliga aktörer. Sveriges roll och det svenska mervärdet,
där Sverige ses som ett land som prioriterar och tar ansvar för mänskliga
rättigheter och demokratifrågor, lyftes i diskussionerna.

Sett över de senaste decennierna lever fler människor än någonsin i länder
där de mänskliga rättigheterna respekteras och  demokratiska val hålls. Fler
får rösta. Färre avrättas idag än för några decennier sedan. Kvinnor deltar i
allt högre utsträckning i beslutsfattande organ. Fattigdomen har halverats
sedan FN:s länder antog millenniemålen. Fler barn går i skola och människor
får bättre vård nu än för 20 år sedan.
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Samtidigt lever vi, på många sätt, i en osäker tid. På senare år har vi sett en
negativ utveckling. Mänskliga rättigheter, demokratiska och rättsliga
processer och institutioner ifrågasätts och ignoreras på många håll.
Yttrandefriheten försämras och hoten mot journalister och MR-aktivister
ökar. Konflikter leder till omfattande övergrepp på mänskliga rättigheter.
Auktoritära regimer får allt större inflytande och en global utveckling mot
ökad demokrati är inte längre självklar.

För att möta dessa utmaningar kommer skrivelsen att lyfta alla de tre
områdena mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsfrågor i hela utrikes-
och biståndspolitiken. Demokrati och rättsstatsfrågor utgör, liksom mänskliga
rättigheter, viktiga områden för att främja fred, säkerhet och rättvisa, och
utgör grundförutsättningar för en hållbar utveckling inom alla områden.

Under hösten kommer det finnas ytterligare tillfällen för samråd och
diskussion kring arbetet med skrivelsen.

Följ och delta gärna i diskussionen under hashtagen #rättvisvärld.



Artikel från Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen,
Utrikesdepartementet

Indiska statsbesöket avslutat
Publicerad 03 juni 2015 Uppdaterad 03 juni 2015

På kvällen den 2 juni lämnade Indiens president Shri
Pranab Mukherjee Sverige efter sitt tre dagar långa
statsbesök. Presidenten var i Sverige på inbjudan av
H.M. Konungen. Regeringen deltog i programmet med
flertalet ministrar. Huvudteman för besöket var
innovation och hållbar utveckling med fokus på urban
stadsutveckling, samt vetenskap och forskning.
Indien är ett av Asiens mest tongivande länder, världens fjärde största
ekonomi och en framväxande global aktör. Statsbesöket från Indiens
president, det första någonsin, var därför en viktig milstolpe i våra bilaterala
relationer.

Statsbesöket inleddes på söndagen med en sedvanlig välkomstceremoni på
Kungl. slottets inre borggård. Kungen och presidenten inspekterade en
hedersvakt från Livgardet och stora delar av regeringen var, tillsammans
med andra representanter för officiella Sverige, på plats för att välkomna
presidenten.  

Måndagen inleddes med besök i riksdagen där han togs emot av talmannen
och träffade riksdagsledamöter.

Indiens president på besök i riksdagen

På förmiddagen tog även statsminister Stefan Löfven emot presidenten för
samtal på Rosenbad. Presidenten och statsministern diskuterade bland annat
den växande handeln mellan Sverige och Indien och det breda bilaterala
samarbetet som omfattar exempelvis miljö, förnybar energi och hälsa.
Klimat- och miljöminister Åsa Romson, utrikesminister Margot Wallström,
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näringsminister Mikael Damberg, försvarsminister Peter Hultqvist och
bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan deltog också i
samtalen.  

I samband med mötet på Rosenbad tecknades ett flertal avtal mellan Indien
och Sverige, bland annat ett samförståndsavtal om hållbar stadsutveckling.
Syftet med samförståndsavtalet är att främja samarbete i frågor om hållbar
och integrerad stadsplanering och markanvändning, avfallshantering,
hållbara transportsystem, vatten och sanitet.

Bostad- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan deltog senare på
eftermiddagen när presidenten och kungen besökte Hammarby sjöstad med
båt. I samband med båtresan hölls ett rundabordssamtal
med näringslivsrepresentanter om hur städer kan byggas mer hållbara 
miljövänliga.

Hållbara städer i fokus under indiska statsbesöket

På Utrikesdepartementet deltog Helene Hellmark Knutsson, minister för
högre utbildning och forskning, när flertalet samarbetsavtal skrevs under
mellan indiska och svenska universitet och högskolor.

På måndagkvällen gav kungaparet en galamiddag för presidenten.

Statsbesök från Indien, dag 2

Besök på Karolinska institutet och Uppsala
universitet

På tisdagen, besökets sista dag, gick en stor del i forskningens och
vetenskapens tecken. Statsrådet Helene Hellmark Knutsson deltog när
presidenten och kungaparet besökte Karolinska institutet. Fokus låg på
vetenskapligt samarbete med besök på Nobel Forum och Aula Medica.
Presidenten fick också en presentation av Nya Karolinska och Hagastaden.

Innan lunch deltog näringsminister Mikael Damberg i ett rundabordssamtal
mellan svenskt och indiskt näringsliv. Presidenten och kungen deltog
tillsammans med näringsministern.

Under rubriken India-Sweden Partnership - Co-creating a Brighter Future
höll Mikael Damberg ett tal.   



I samband med näringslivsforumet annonserade presidenten att svenska
passinnehavare nu kommer att beviljas så kallat e-turistvisum vid besök till
Indien, vilket innebär snabbare viseringshantering för svenska medborgare.

På eftermiddagen besökte presidenten Uppsala universitet tillsammans med
kronprinsessparet och utrikesminister Margot Wallström. Utrikesministern
inledningstalade och presidenten höll en föreläsning på temat "Tagore and
Gandhi: Do they have contemporary relevance for Global Peace".

På tisdagkvällen deltog utrikesminister Margot Wallström när
kronprinsessparet tog farväl av presidenten på Arlanda flygplats.



Artikel från Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen,
Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet

Historiskt statsbesök från Indien
Publicerad 27 maj 2015 Uppdaterad 27 maj 2015

Indiens president Shri Pranab Mukherjee avlägger
statsbesök i Sverige 31 maj - 2 juni 2015 på inbjudan
av H.M. Konungen. Regeringen deltar med flertalet
ministrar. Huvudteman för besöket är innovation och
hållbar utveckling med fokus på urban stadsutveckling,
samt vetenskap och forskning.
Indien är ett av Asiens mest tongivande länder, världens fjärde största
ekonomi och en framväxande global aktör. Statsbesöket från Indiens
president, det första någonsin, är en viktig milstolpe i våra bilaterala
relationer.

Statsbesökets fokus

Fokus under statsbesöket kommer att vara att skapa förutsättningar för att
öka utbytet inom handel och vetenskap samt att stärka den svenska närvaron
på den indiska marknaden.

Det finns en växande efterfrågan från indisk sida kring frågor rörande
innovation, stadsutveckling och hållbar utveckling. Statsbesöket ger tillfälle
främja potentiella affärsmöjligheter på dessa områden i båda riktningar.

Sverige har redan ett brett samarbete med Indien på en rad områden: miljö,
förnybar energi, forskning, hälsa med mera. Dessa samarbeten kommer att
fördjupas ytterligare i samband med besöket och en rad samarbetsavtal
kommer att ingås.

Ur programmet

Indiens president landar i Stockholm på söndag eftermiddag och möts på
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Arlanda av kronprinsessan och prins Daniel. Kungaparet tar emot
presidenten på Hovstallet för beriden kortege till Stockholms slott där
sedvanlig välkomstceremoni äger rum. Representanter för riksdag och
regering deltar.

Måndagens program inleds med besök på riksdagen och möte med talman
Urban Ahlin. Därefter tar statsminister Stefan Löfven emot i Rosenbad.
Stockholms stad står värd för en lunch i stadshuset, under vilken hållbar
stadsutveckling ska diskuteras. Eftermiddagens program fortsätter på samma
tema genom en tur till Hammarby Sjöstad. Bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan deltar. På kvällen ger kungaparet
bankett på slottet.

Tisdagen går i forskningens och vetenskapens tecken med ett besök på
Karolinska institutet där forskningsminister Helene Hellmark Knutsson
deltar. Därefter följer seminarier och möten med svenskt och indiskt
näringsliv. Näringsminister Mikael Damberg deltar i programmet.

På eftermiddagen fortsätter programmet i Uppsala där presidenten håller ett
anförande på Uppsala universitet. Kronprinsessparet och utrikesminister
Margot Wallström deltar. 

Statsbesöket avslutas sent tisdag eftermiddag.

För att följa besöket i sociala medier använd #sweindia2015



Artikel från Utrikesdepartementet

Kärnvapenkonferens avslutad
utan enighet
Publicerad 26 maj 2015 Uppdaterad 26 maj 2015

Den 22 maj avslutades översynskonferensen för det
nukleära icke-spridningsavtalet (NPT) som pågått
sedan den 27 april, utan att ha lyckats nå en
överenskommelse om ett slutdokument.
Sverige spelade en aktiv roll vid konferensen om NPT:s tre pelare:
nedrustning, icke-spridning och fredlig användning av kärnenergi. Sverige
verkade i samarbete med likasinnade länder för att lyfta fram vikten av de
fruktansvärda humanitära konsekvenserna av kärnvapen, kvinnors och mäns
lika deltagande i nedrustningsfrågor, förslag på åtgärder om hur arbetet för
kärnvapennedrustning kan tas vidare inom FN, liksom det internationella
atomenergiorganet IAEA:s viktiga roll för att verifiera icke-
spridningsåtaganden.

Utrikesminister Margot Wallström deltog under konferensens första dagar
och höll bland annat Sveriges anförande, deltog i evenemang med
fredsforskningsinstitutet Sipri och träffade överlevare från
kärnvapenbombningarna av Hiroshima och Nagasaki.

- Jag beklagar att NPT:s översynskonferens inte lyckades uppnå ett resultat.
Samtidigt är det viktigt att påminna om att NPT är och förblir hörnstenen för
kärnvapennedrustning och icke-spridning. De viktiga överenskommelserna
från översynskonferenserna 2000 och 2010 gäller fortsatt. Det blir nu ännu
viktigare att se till att dessa genomförs fullt ut. Sverige kommer att fortsätta
att arbeta tillsammans med andra för att se till att kärnvapennedrustning, det
humanitära perspektivet och den risk som kärnvapen utgör tas framåt i andra
sammanhang där vi kan nå konkreta framsteg, exempelvis FN:s
generalförsamling, kommenterar Margot Wallström konferensen.
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En orsak till att konferensen inte kunde nå en överenskommelse var att det
inte gick att nå enighet i frågan om hur arbetet för en
massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern ska tas vidare.  Den finländska
facilitatorn Laajava har under flera år lagt ner ett omfattande arbete för att
föra den komplexa frågan framåt. Från svensk sida uppfattas det som väldigt
olyckligt att NPT:s översynskonferens inte kunde enas i denna fråga.

- Nedrustning och icke-spridning av kärnvapen handlar ytterst om att se till
att ingen någonsin drabbas av de fruktansvärda konsekvenserna av
kärnvapen igen. Det enda sättet att helt garantera detta är att alla kärnvapen
elimineras, säger Margot Wallström.



Artikel från Utrikesdepartementet

"Freden är inte hållbar utan
kvinnors deltagande" -
utrikesminister Wallström besöker
Colombia
Publicerad 25 maj 2015 Uppdaterad 26 maj 2015

I helgen besökte utrikesministern Colombia. Stort fokus
lades på att markera Sveriges stöd för fredsprocessen
och understryka vikten av en inkluderande process där
kvinnor måste finnas med som aktörer för en hållbar
fred. Besöket inkluderade även diskussioner om
hållbart företagande samt möten med det civila
samhället. Det är första gången på flera decennier som
en svensk utrikesminister besöker Colombia.
Under sitt besök träffade Wallström sin colombianska motpart Angelica
Maria Holguín, nyligen utsedd av president Juan Manuel Santos som en del
av den grupp som förhandlar med Farcgerillan i Havanna. Sverige stödjer
sedan mitten på nittiotalet projekt som syftar till att finna en fredlig lösning
på den interna väpnade konflikten och förbereda Colombia för ett post-
konfliktscenario. Inom ramen för detta arbete träffade utrikesministern
direktörerna för myndigheter med fokus på fredsprocessen, så som
myndigheten för återintegrering av avväpnade paramilitärer och
gerillamedlemmar, och myndigheten för konfliktens offers rätt till gottgörelse
och rättvisa.

Hållbart företagande för en hållbar fred

Sedan 2013 stödjer svenska ambassaden i Bogota ett CSR-nätverk som drivs
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av de svenska företagen i Colombia. I Bogota diskuterade utrikesministern
vikten av hållbart företagande och utveckling tillsammans med presidentens
högste rådgivare för transparens- och anti-korruptionsfrågor, presidenten för
Bogotas handelskammare tillika styrelsemedlem i Global Compact i New
York, samt representanter för svenska företag. Kampen mot korruptionen är
en viktig hörnsten i Colombias fredsbygge.

Den privata sektorns roll för fred och utveckling stärks allt mer i Colombia.
Sverige har nyligen startat en fond där företag som med innovativa metoder
bidrar till fredsskapande insatser premieras. Det finns också satsningar på
yrkesutbildningsprogram för ungdomar som annars riskerar att rekryteras till
illegala väpnade grupper.

Kvinnors roll i fredsbyggande

Utrikesministern mötte också under sitt besök representanter för
kvinnoorganisationer som jobbar med att konstruera en hållbar och
inkluderande fred. Wallström betonade betydelsen av deras perspektiv i
fredsbyggandet. I likhet med många andra fredsprocesser i världen inleddes
förhandlingarna 2012 i Havanna med delegationer enbart bestående av män.
Att driva frågan om kvinnor som aktörer för fred, i enlighet med FN:s
säkerhetsrådsresolution 1325+, är något som Sverige med emfas har
prioriterat de senaste åren i Colombia.

I december 2013 utsåg Colombias President Juan Manuel Santos två kvinnor
till regeringens förhandlingsdelegation. Parterna i Havanna har även tillsatt
en särskild arbetsgrupp som arbetar med att möjliggöra att
jämställdhetsperspektiv integreras på ett adekvat sätt i fredsavtalen. Dessa
framsteg vad gäller kvinnor som aktörer för fred är inte något som har skett
av en slump. Bakom detta ligger många år av intensivt arbete av Colombias
kvinnor med stöd från Sverige och andra länder.

Sverige och Colombia firar i år 140 år av diplomatiska relationer och
utrikesministerns besök är ett led i att ytterligare stärka redan goda
relationer.



Artikel från Utrikesdepartementet

Rättstatsinitiativet diskuterades i
Allmänna rådet
Publicerad 22 maj 2015 Uppdaterad 03 juni 2015

Det så kallade rättsstatsinitiativet diskuterades då EU:s
ministrar med ansvar för Europafrågor träffades i
Bryssel den 18 november. Sverige representeras av
utrikesminiser Margot Wallström.
Ministrarna uttryckte stöd för att Ministerrådet ska spela en central roll i
arbetet med att upprätthålla rättssatsprincipen inom EU.

Diskussionen om rättsatsprincipen fördes mot bakgrund av  ett förslag från
kommissionen, som syftar till att stärka rättstaten. Förslaget kan förenklat
beskrivas som ett initiativ för att stärka förtroendet för medlemsländernas
rättsystem genom att fokusera på respekt EU:s grundläggande värden och
demokratiska principer som grundförutsättning för EU:s externa agerande.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Sexuellt våld används som
terrormetod i konflikter
Publicerad 20 maj 2015 Uppdaterad 20 maj 2015

FN:s särskilda representant mot sexuellt våld i
konflikter, Zainab Bangura besökte under veckan
Stockholm. Hon träffade bland annat utrikesminister
Margot Wallström och statssekreterare Ulrika Modéer.
Under mötet med Margot Wallström diskuterades bland
annat våldsam extremism och det faktum att sexuellt
våld i allt större utsträckning används som en
terrormetod.
FN:s generalsekreterares senaste rapport om sexuellt våld i konflikter visar
att situationen är fortsatt mycket allvarlig och att sexuellt våld används som
metod för att driva människor på flykt. Etniska och religiösa minoriteter är
särskilt utsatta. Det konstateras också att sexuellt våld utgör en integrerad
del av extremistgruppers strategi, varför det är angeläget att bekämpandet av
terrorism också inkluderar åtgärder mot sexuellt våld.

– Det ökande hotet från terrorism och det faktum att kvinnor och flickor
utgör måltavlor för ISIL och andra terroristgrupper, måste bekämpas.
Kampen mot terrorism måste inkludera kamp mot sexuellt våld som drabbar
såväl individen som familjen och hela samhällen, säger Margot Wallström.

Från svensk sida återbekräftades det starka engagemanget och stödet till
åtgärder mot sexuellt våld i konflikter. Sverige är den enskilt största givaren
till UN Action Against Sexual Violence in Conflict.

– Det har varit viktigt att höra Zainab Banguras syn på de kommande
översynerna inom FN:s olika verksamheter och hennes bedömning av hur
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frågor om sexuellt våld kommer att inkluderas. Sverige kommer att fortsätta
att driva på för att FN i all sin verksamhet, till exempel i fonder, program och
fredsbevarande insatse, integrerar arbetet mot sexuellt våld, säger Margot
Wallström.

Zainab Banguras besök i Stockholm ingår i en rundresa i Europa. Hon har
också nyligen genomfört en resa i Mellanöstern.



Artikel från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Beslut om militär EU-insats på
Medelhavet
Publicerad 20 maj 2015 Uppdaterad 27 maj 2015

Vid det gemensamma mötet mellan EU:s försvars- och
utrikesministrar i Bryssel den 18 maj enades
medlemsländerna om att etablera en marin militär insats
i Medelhavet riktad mot flyktingsmugglare.
Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister
Margot Wallström deltog vid mötet.
Beslutet om den militära marina insatsen på Medelhavet, som benämns
EUNAVFOR MED, är en del av uppföljningen av det extrainsatta mötet
mellan stats- och regeringscheferna i april i år där flyktingkatastrofen på
Medelhavet diskuterades. Medlemsländerna betonade samtidigt vikten av att
insatsen, innan den lanseras, vilar på solid rättslig grund.

Utöver att lansera den militära insatsen i Medelhavet diskuterade försvars-
och utrikesministrarna närmare samarbete med ursprungs- och transitländer.
Mötet nådde inte enighet kring kommissionens förslag om obligatorisk
bördefördelning mellan medlemsstaterna vad avser flyktingmottagning, som
kommissionen lade fram tidigare i veckan.

Försök till statskupp i Burundi fördömdes

Vid det ordinarie utrikesministermötet som följde efteråt, enades
utrikesministrarna om ett uttalande där försöket till statskupp i Burundi
fördömdes. Medlemsstaterna uttryckte även sitt stöd FN:s, Afrikanska
unionens och Östafrikanska federationens ansträngningar under de senaste
dagarna.

Utrikesministrarna diskuterade även oroligheterna i Makedonien. Höga
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representanten tillika vice ordförande i kommissionen Federica Mogherini
betonade att EU var aktivt på flera olika vis i att stödja en lösning på den
politiska krisen i landet.



Artikel från Utrikesdepartementet

Rundabordssamtal om
jämställdhet och utrikespolitik
Publicerad 13 maj 2015 Uppdaterad 15 maj 2015

På måndagen 11 maj deltog utrikesminister Margot
Wallström i ett rundabordssamtal på det amerikanska
residentet i Stockholm om jämställdhet inom utrikes-
och säkerhetspolitiken.
Värd för mötet var USA:s Sverigeambassadör Mark Francis Brzezinski och
hans fru Natalia Brzezinski. Inbjudna var ett 30-tal personer från näringsliv,
intresseorganisationer, forskare, militärer och diplomater som delade med sig
av sina erfarenheter och synpunkter om jämställdhet inom det
utrikespolitiken.

- Sverige och USA delar ett gemensamt engagemang och intresse av att
omsätta jämställdhetsarbetet i praktisk handling. Det kom upp många
konkreta och bra idéer under samtalet som jag tror att vi kan gå vidare med.
Vi behöver alla lära av varandra och ta steg framåt, säger Margot Wallström.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige firar 20 år som medlem i
EU
Publicerad 07 maj 2015 Uppdaterad 15 maj 2015

I år är det 20 år sedan Sverige blev medlem i den
Europeiska unionen tillsammans med Finland och
Österrike. Historien om Sveriges 20-åriga EU-
medlemskap har visat möjligheterna och fördelarna
med att vara en del av unionen.
EU:s utvidgning har varit avgörande för fred, hållbar tillväxt och välstånd i
Europa - något som har belönats med Nobels fredspris. EU har blivit
världens största integrerade ekonomi med över 500 miljoner invånare. Tack
vare den inre marknaden kan svenskar bo, resa, studera, arbeta och
pensionera sig var de vill i EU. Det är bara några av många exempel på vad
EU-medlemskapet inneburit för Sverige hittills.

Den 9 maj firas varje år Europadagen runt om i Europa. Det var denna dag
år 1950 som den franske utrikesministern Robert Schuman presenterade en
plan för hur man skulle undvika ytterligare krig i Europa. Därmed lades
grunden för det som senare skulle komma att bli den Europeiska unionen:
den s.k. kol- och stålunionen mellan Tyskland och Frankrike. Genom
gemensam kontroll över produktionen av de för krigsindustrin så viktiga
råvarorna kol och stål skulle det bli omöjligt för länderna att åter börja rusta
för krig.

Tillsammans med Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien
undertecknade Frankrike och Tyskland fördraget om den europeiska kol-
och stålgemenskapen (EKSG) - ett samarbete som år 1967 övergick till att
kallas Europeiska gemenskaperna (EG). Sverige lämnade in en officiell
medlemsansökan till EG i juli 1991. Två år senare inleddes
medlemskapsförhandlingarna och den 24 juli 1994 undertecknades det
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svenska anslutningsfördraget vid Europeiska rådets möte på Korfu. Sedan
dess har ytterligare 13 länder anslutit sig och den Europeiska Unionen (EU)
räknar idag 28 medlemmar.

Med anledning av Europadagen medverkar utrikesminister Margot
Wallström fredagen den 8 maj vid ett seminarium på Europahuset. Under
rubriken "Sveriges första 20 år i EU - lärdomar och utmaningar för
framtiden" kommer hon att presentera regeringens EU-politik samt resonera
kring EU:s utveckling, utmaningar och betydelsen för Sverige.

Europadagen 2015



Artikel från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltog vid
utrikesministermöte i Helsingör
Publicerad 06 maj 2015 Uppdaterad 15 maj 2015

Den 5-6 maj deltog utrikesminister Margot Wallström i
möten med Nordens och Baltikums utrikesministrar i
Helsingör i Danmark.
Utrikesminister Margot Wallström medverkade i viktiga samtal om
förberedelser inför toppmötet i Riga om det Östliga partnerskapet och
diskussion om situationen i Ukraina vid nordisk-baltiska utrikesministermötet
i Helsingör.

Andra frågor på dagordningen var situationen för fri journalistik, en fråga
som också var aktuell vid den svenska och litauiska utrikesministern Margot
Wallströms och Linas Antanas Linkevi ius besök i Moldavien på måndagen.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern på internationell
konferens om kärnvapen i New
York
Publicerad 28 april 2015 Uppdaterad 15 maj 2015

Den 27-28 april deltar utrikesminister Margot Wallström
i den fyra veckor långa översynskonferensen för
ickespridningsavtalet (NPT) i New York.
Utrikesministern höll Sveriges anförande tidigt under konferensens första dag
och talade även vid ett sidoevenemang som Sverige anordnade tillsammans
med fredsforskningsinstitutet SIPRI på temat att arbeta för en framgångsrik
översynskonferens.

Sverige verkar särskilt för att kärnvapennedrustning och det humanitära
perspektivet lyfts fram vid översynskonferensen:

- Nedrustningen av kärnvapen prioriteras högt i svensk utrikespolitik. Ett av
mina första beslut efter det att jag utsetts till utrikesminister var att även
Sverige, äntligen, skulle ansluta sig till det humanitära initiativet. Det handlar
om att sätta människan främst, sade utrikesminister Margot Wallström i det
anförande hon höll vid sidoevenemanget med SIPRI vid lunchtid under
måndagen.

Sverige kommer även att verka för att värna det internationella
atomenergiorganet IAEA:s roll att verifiera icke-spridningsåtaganden enligt
NPT och för att stärka IAEA:s system för kärnämneskontroll.

Vid NPT-konferensen var uppslutningen god och deltagande högt.

- Att vara här på denna översynskonferens och se att så många stater,
organisationer och individer arbetar outtröttligt för en kärnvapenfri värld är

https://www.regeringen.se/


glädjande, för att inte tala om de många pragmatiska och kreativa förslag
som presenterats för att uppnå detta mål, sade Margot Wallström i sitt tal
under konferensen.



Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
deltog vid konferens i Jakarta
Publicerad 23 april 2015 Uppdaterad 15 maj 2015

Den 22-23 april besökte utrikesministern Indonesiens
huvudstad Jakarta för den asiatisk-afrikanska
konferensen som samlade uppåt 90 stater. Många
länder representerades av stats- och regeringschefer.
Sverige var inbjudna som observatörer till konferensen och Sverige var det
enda EU-landet som representerades på ministernivå. Utrikesminister Margot
Wallström fick under konferensen också möjlighet att hålla ett anförande.

Fokus i utrikesministerns tal handlade om det svenska erkännandet av
Palestina samt behovet av en tvåstatslösning som leder till fred och
utveckling för såväl Israel som Palestina. Utrikesministern lyfte också
behovet av att främja mänskliga rättigheter och satsa på att ge hopp till den
unga generationen för att stävja radikalism och extremism.

Jämställdhet och internationell samverkan mellan regionala
samarbetsorganisationer var andra punkter i talet, vilket uppskattades stort
av delegaterna.

Under konferensen hade Wallström också ett flertal bilaterala möten.
Konferensen i Jakarta antog flera uttalanden varav ett handlade om
Palestina. Indonesien och Sverige hade också ett bilateralt möte där en
ömsesidig önskan om ett utvecklat samarbete mellan länderna lyftes.
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Artikel från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Allmänna rådet förbereder nytt
avtal om bättre lagstiftning i EU
Publicerad 21 april 2015 Uppdaterad 27 maj 2015

Inför EU-kommissionens förslag om uppdatering av
rådande avtal om bättre lagstiftning planerar Allmänna
rådet en inledande diskussion för att förbereda en
gemensam ståndpunkt inför förhandlingarna. Allmänna
rådets möte hålls i Luxemburg den 21 april.
Ett interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning slöts mellan
Europaparlamentet, rådet och kommissionen 2003. Avtalet omfattar bland
annat institutionernas samarbete, metoder för bättre lagstiftningskvalitet och
bättre genomförande. Kommissionen väntas presentera ett förslag till
uppdaterat avtal den 28 april. Inför detta planeras en diskussion i Allmänna
rådet för att förbereda rådets ståndpunkt i de kommande förhandlingarna.

Regeringen kommer i diskussionen betona vikten av öppenhet och
effektivitet i lagstiftningsarbetet. En utgångspunkt är att avtalet respekterar
institutionernas fördragstadgade kompetenser.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Extrainkallat EU-möte om
flyktingkatastrofen i Medelhavet
Publicerad 20 april 2015 Uppdaterad 27 maj 2015

EU:s utrikes- och inrikesministrar möttes den 20 april i
Luxemburg i ett extrainkallat möte med anledning av
flyktingkatastrofen i Medelhavet. Sverige
representerades av utrikesminister Margot Wallström
och statssekreterare Lars Westbratt,
Justitiedepartementet vid det särskilda mötet om
flyktingkatastrofen. Vid det ordinarie
utrikesministermötet företräddes Sverige av
utrikesministern.
Utrikesministrarna uttryckte sitt fortsatta stöd för de FN-ledda
fredssamtalen. Det råder fortsatt enighet kring att en insats inom ramen för
EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, CSDP, kan bli aktuell först
när samtalen har lett till att en samlingsregering bildats i landet. Mötet
uttryckte stöd för att förlänga den nuvarande civila insatsen, EUBAM Libya,
som fungerar som stöd till libyska myndigheter i deras arbete med bland
annat gränsövervakning, och för en EU-cell för samordning med FN i Tunis.
Det rådde bred enighet om att EU måste agera mot terrorism och
människosmuggling vid sidan om vad unionen gör till stöd för normalisering i
Libyen.

EU:s relationer till Latinamerika och Karibien

Utrikesministrarna underströk att regionen är strategiskt viktig för EU och
det kommande toppmötet med regionens ledare ses som ett bra tillfälle att
bekräfta ett förnyat engagemang för regionen. Framförallt diskuterades
vikten av stärkta handelsrelationer och EU-stöd till de politiska processerna i
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Venezuela och på Kuba. Det utrycktes även brett stöd för att inrätta en Trust
Fund för fredsprocessen i Colombia och för EU-engagemang i slutfasen av
förhandlingarna om fredsavtalet.

Det utvidgade mötet där inrikesministrarna anslöt inleddes en första
diskussion om en av kommissionen föreslagen tiopunktslista med förslag till
åtgärder för att framöver motverka katastrofer av liknande slag. Innehållet i
listan kommer att ligga till grund för fortsatta diskussioner på torsdagens
särskilda Europeiska råd i Bryssel.



Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern tog emot Lassina
Zerbo
Publicerad 17 april 2015 Uppdaterad 15 maj 2015

Utrikesminister Margot Wallström har idag tagit emot
Lassina Zerbo, chef för den organisation som övervakar
provstoppsavtalet, som förbjuder kärnsprängningar
(CTBTO). Under mötet diskuterades bland annat
framkomliga vägar för ikraftträdande av
provstoppsavtalet, där ett fortsatt starkt svenskt
engagemang välkomnades.
- Provstoppsavtalet är av avgörande betydelse för det internationella arbetet
på nedrustningsområdet.  Provsprängningar av kärnvapen hör hemma i
historieböckerna, sade utrikesminister Margot Wallström i samband med
mötet.

- De 2000 provsprängningar som ägt rum har skadat människor, djur och
växter samt miljön för lång tid framöver. Vi kommer därför fortsätta verka
för provstoppsavtalets ikraftträdande och verifikationssystemets stärkande,
och på så vis ta nya steg mot en säkrare och fredligare omvärld, sade
utrikesministern vidare.

Det fullständiga provstoppsavtalet (CTBT) kom till 1996 men har ännu inte
trätt i kraft. För att så ska ske måste avtalet tillträdas av ytterligare åtta
angivna stater som anses ha uppnått en särskild kärnteknisk nivå. De
länderna är Kina, Nordkorea, Egypten, Indien, Iran, Israel, Pakistan och
USA.  Sverige bidrar även tekniskt till det övervakningssystem som CTBTO
bygger upp för att upptäcka kärnvapenprov, genom SAUNA-systemet för
ädelgasdetektion, vilket har utvecklats av Totalförsvarets Forskningsinstitut
(FOI).
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Swedish Foreign Policy News: Swedish expertise upholds the ban on nuclear
testing



Artikel från Utrikesdepartementet

Framgångar och bekymmer med
kärnvapennedrustning
Publicerad 16 april 2015 Uppdaterad 15 maj 2015

Hur kan Sverige främja kärnvapennedrustning och ett
framgångsrikt resultat från 2015 års översynskonferens
för icke-spridningsfördraget NPT? Det är fokus för ett
seminarium med utrikesminister Margot Wallström som
anordnas på Utrikespolitiska institutet torsdagen den 16
april.
NPT står inför ett antal utmaningar. Hur kan Sverige i detta läge arbeta
tillsammans med andra för att värna icke-spridningsavtalet och dess tre
pelare: nedrustning, icke-spridning av kärnvapen och fredlig användning av
kärnenergi?

- I slutet av april far jag till översynskonferensen för icke-spridningsfördraget
NPT i New York. Sedan den förra översynskonferensen 2010 har mycket
hänt. Framsteg har gjorts inte minst när det gäller NPT:s andra och tredje
pelare icke-spridning och fredlig användning av kärnenergi. Bland annat har
man nått framsteg för att säkra att känsligt nukleärt material inte faller i
orätta händer och till exempel används i terroristdåd. Men jag är bekymrad
över att arbetet med NPT:s första pelare - kärnvapennedrustning - inte går
framåt lika fort, säger utrikesminister Margot Wallström.

Sedan förra översynskonferensen har många statsparter, liksom
civilsamhället, alltmer kommit att fokusera på de humanitära
konsekvenserna av kärnvapen som ett viktigt argument för att driva på
kärnvapennedrustningen. Detta betonar även utrikesministern:

- Utgångspunkten för Sveriges arbete för kärnvapennedrustning handlar om
att människan placeras i centrum. Den enda garantin för att kärnvapen aldrig
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mer används är att de helt elimineras, säger Margot Wallström.



Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s grannsamarbete i fokus på
utrikesministermöte
Publicerad 14 april 2015 Uppdaterad 15 maj 2015

EU:s grannsamarbete i syd och öst stod i centrum när
utrikesminister Margot Wallström deltog i ett informellt
utrikesministermöte i Barcelona och träffade Georgiens
ledare i Tbilisi 13-14 april.
EU:s samarbete med de närmaste grannarna på andra sidan Medelhavet -
Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Jordanien, Libanon, Syrien,
Israel och Palestina - håller på att ses över. Före oktober månads utgång ska
ett förslag till en reviderad grannskapspolitik presenteras i form av ett
meddelande från EU-kommissionen.

I fjol kom totalt över 200 000 migranter över Medelhavet till Europa, ofta
under fruktansvärda förhållanden. För en mer långsiktig lösning krävs
samtidigt att grannskapsländerna blir mer stabila och välmående. Därför är
det viktigt att stärka handelsförbindelserna med länderna i syd, exempelvis
genom att satsa ekonomiskt på Tunisien, dit en svensk handelsdelegation
åker i maj.

- De grannländer som lever upp till EU:s krav, i fråga om bland annat
mänskliga rättigheter, ska känna att de har något att vinna, säger Margot
Wallström.

Mötet med Georgiens politiska ledning skedde tillsammans med
utrikesministrarna från Danmark och Polen till stöd för Georgien inför
toppmötet om EU:s östliga partnerskap i Riga 21-22 maj.
Sverige är en av initiativtagarna till partnerskapet, där Armenien,
Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland ingår
tillsammans med samtliga EU:s medlemsstater.
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- Sverige vill se en vidareutveckling av EU:s grannskapspolitik, med en
fortsatt stark satsning på grannländerna i öst i form av det östliga
partnerskapet, säger Margot Wallström.



Artikel från Utrikesdepartementet

Nordisk-afrikanskt
utrikesministermöte i Sydafrika
Publicerad 10 april 2015 Uppdaterad 15 maj 2015

Under två dagar, 9-10 april, har utrikesminister Margot
Wallström deltagit på ett utrikesministermöte i Sydafrika
med de fem nordiska och ett drygt tiotal afrikanska
länder.
Det första nordisk-afrikanska ministermötet hölls i Sverige år 2000 på
initiativ av den dåvarande utrikesministern Anna Lindh. Tanken med
mötena, som har hållits årligen sedan dess, är att under informella former
kunna utbyta erfarenheter och öka förståelsen för gemensamma frågor.

- Det är fantastiskt med detta årliga möte som lever vidare i den anda som
Anna Lindh tog initiativ till. Det finns ett stort värde i att få träffa och utbyta
erfarenheter med kollegor från nordiska och afrikanska länderna. Trots stora
skillnader har våra länder mycket gemensamt och kan dra nytta av varandra.
Globala utmaningar kan vi endast lösa gemensamt, säger Margot Wallström.

På årets möte diskuterades bland annat det utvecklings- och
integrationsarbete som Afrikanska unionen driver i projektet Agenda 2063.
FN:s roll och framtid diskuterades också samt hur ekonomisk tillväxt kan
skapas utan att öka klyftorna i samhället. Från afrikansk sida lyftes bland
annat intresset av investeringar från nordiska företag i de afrikanska
länderna och vilka reformer som krävs för att göra det möjligt.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Insatser för Sveriges kandidatur till
FN:s säkerhetsråd
Publicerad 31 mars 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

Den svenska regeringen har bett flera personer att göra punktinsatser för den
svenska säkerhetsrådskandidaturen och att vara regeringens
hedersambassadörer i det arbetet.

Hittills har Göran Persson, Carl Bildt, Pierre Schori och Henrik Salander
börjat medverka i arbetet. Ytterligare personer, självfallet även kvinnor,
kommer att tillfrågas.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Margot Wallström träffade syrisk
demokratiaktivist
Publicerad 30 mars 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

Under tisdagen (24/3) träffade utrikesminister Margot
Wallström den internationellt kända syriska
demokratiaktivisten Basma Kodmani. Kodmani besökte
Stockholm för att delta i International IDEA:s Advisory
Board.
Basma Kodmani är en syrisk akademiker och demokratiaktivist baserad i
Paris. Hon lämnade Syrien som barn i samband med att hennes far kortvarigt
fängslades, och har därefter levt i London, Paris och Kairo. Hon var 2005
med och etablerande the Arab Reform Initiative, ett nätverk av forsknings-
och policyinstitut med syfte att främja reformer och demokratisering i
arabvärlden.

- Basma är ett bra exempel på den centrala roll kvinnor spelar för att få ett
slut på våldet i Syrien idag, säger Margot Wallström. Då fokus och
uppmärksamhet ofta hamnar på ISIL, glöms den syriska regimens fortsatt
urskiljningslösa bombningar mot civilbefolkningen bort. Kodmani är starkt
engagerad i att förmå omvärlden att inte glömma den fruktansvärda
humanitära situationen.
- Att konflikten i Syrien nu har gått in på sitt femte år är ett stort
misslyckande för det internationella samfundet och FN:s säkerhetsråd. Det
understryker vikten av att fortsätta våra ansträngningar för en politisk
lösning på konflikten, säger utrikesministern vidare.

Margot Wallström betonade också vikten av att synliggöra de drabbade i
konflikten: - Vi får inte glömma att det mer än något annat är en humanitär
katastrof där miljontals människor drabbas. Det underströk särskilt FN-
sändebudet Staffan de Mistura när jag träffade honom härom veckan. Vi
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fortsätter med vårt omfattande humanitära stöd men har också gett uppdrag
till Sida att ta fram underlag för en långsiktig biståndsstrategi för stöd till
Syrien och dess grannländer, avslutade Margot Wallström.



Artikel från Utrikesdepartementet

Regeringens sändebud i samtal
med saudiarabiske kungen
Publicerad 28 mars 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

Regeringens sändebud Björn von Sydow har idag i Riyadh fört fram
regeringens väl kända önskan om respektfulla och goda relationer mellan
Saudiarabien och Sverige. Det har skett i samtal mellan Björn von Sydow
och Kung Salman bin Abdulaziz al-Saud och Prins Mohammed bin Salman
tidigare idag. Vid samtalet har Björn von Sydow framfört denna önskan och
svenska regeringens vilja att utveckla de bilaterala relationerna mellan
Saudiarabien och Sverige.

- Det är mycket positivt att regeringens sändebud har tagits emot av Kung
Salman bin Abdulaziz al-Saud och Prins Mohammed bin Salman, säger
utrikesminister Margot Wallström. Vi hoppas snart se den saudiska
ambassadören tillbaka i Stockholm och återgå till normala förbindelser
mellan våra länder. De många kontakter vi haft från ett brett spektrum av det
svenska samhället bidrar till att relationen mellan Saudiarabien och Sverige
ser ut att normaliseras, liksom att vi framfört att vi inte avsett att förolämpa
islam eller Saudiarabien.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Utrikesdepartementet

Ukraina och Mellanöstern i fokus
under samtal i Oslo
Publicerad 26 mars 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

Utrikesminister Margot Wallström besökte Oslo den 25
mars Oslo för att träffa Norges utrikesminister Børge
Brende.
I fokus för samtalen stod den aktuella situationen i Ukraina liksom i
Mellanöstern. Ministrarna diskuterade även hur man kan samarbeta för att
involvera kvinnor som medlare i olika fredsprocesser.

I övrigt samtalade ministrarna om nordiska frågor och hur man bättre kan
utnyttja det nordisk-baltiska samarbetet samt om andra aktuella
internationella frågor.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern i samtal om
nedrustningsfrågor
Publicerad 23 mars 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

Idag mötte utrikesminister Margot Wallström företrädare
för fredsorganisationer för ett samtal om nedrustning,
icke-spridning och vapenexportkontroll.
Utrikesministern hade bjudit in organisationerna för att lyssna på deras
förslag och erfarenheter på området. Margot Wallström betonade vikten av
samtal:

- Från regeringens sida värnar vi en aktiv dialog med civilsamhället. Dess
engagemang har verklig betydelse för att nå framsteg. Det gäller också på
området internationell nedrustning, där förhandlingsprocesserna ofta är långa
och löper över många år. Och där långsiktigt opinionsbildningsarbete och
utveckling av normer är viktiga drivkrafter för förändring, sade
utrikesministern.

Sedan regeringen tillträdde har ett antal steg tagits för att höja den svenska
profilen för kärnvapennedrustning. Sverige har exempelvis återinträtt i den
så kallade dealertinggruppen för att minska kärnvapens avfyrningsberedskap.

Likaså har regeringen inlett en dialog med länder som man ser som
likasinnade om vägen framåt för kärnvapennedrustning.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Eldfesten firades i
Kungsträdgården
Publicerad 18 mars 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

Utrikesminister Margot Wallström talade på
tisdagkvällen på Eldfesten i Kungsträdgården.
Eldfesten, eller Chaharshanbeh Soori som den heter på
persiska, är en kulturell högtid som har nära anknytning
till det iranska nyåret. Eldfesten firas den sista tisdagen
före vårdagjämningen vilket faller in med det iranska
nyåret, nouroz.
Uppslutningen i Kungsträdgården var god, och uppemot 25 000 personer
deltog enligt Polisen i firandet. Flera internationella och svenska artister
fanns på plats för att fira Chaharshanbeh Soori. Festligheterna arrangerades
av Riksteatern tillsammans tillsammans med ett 50-tal ideella aktörer.

Firandet av Eldfesten har på senare år flyttats från Stockholms förorter till
Kungsträdgården för att etableras som en återkommande festival i Sverige till
för alla oavsett nationalitet, ålder, religion eller etnisk tillhörighet.

- Oavsett om vi är kristna, muslimer, judar, har ingen tro eller annan tro, så
har vi samlats för att fira våren och ljuset, sade utrikesministern i sitt tal
bland annat.

Margot Wallström betonade också i sitt tal vikten av det inkluderande
samhället:

- Oavsett var du kommer ifrån, eller vad du tror på, så ska Sverige vara ett
land där alla känner sig välkomna och trygga. Ett sådant Sverige är en
gemensam uppgift. Då krävs att vi står upp för varandra, för öppenhet,
mångfald och medmänsklighet.
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Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s utrikesministrar diskuterade
ett partnerskap med Afrika
Publicerad 16 mars 2015 Uppdaterad 27 maj 2015

I sin strategiska diskussion om Afrika diskuterade EU:s
utrikesministrar bland annat unionens behov av ett
partnerskap med länderna på den afrikanska
kontinenten. Förberedelser inför EU:s toppmöte med de
östliga partnerskapsländerna stod också på
dagordningen när EU:s utrikesministrar möttes i Bryssel
den 16 mars. Sverige företräddes av utrikesminister
Margot Wallström.
Partnerskapet med Afrika bör fokusera på fred och stabilitet i regionen men
också på de möjligheter som den afrikanska kontinenten, med stark
ekonomisk tillväxt på flera håll, erbjuder vad gäller handel och investeringar.

Sverige lyfte fram vikten av att EU i sina relationer med Afrika prioriterar
frågor där EU har något särskilt att erbjuda såsom klimat, utbildning,
säkerhetssektorreform. Sverige betonade även kvinnors roll i konfliktlösning
och politisk styrning av afrikanska samhällen liksom en starkare EU-
reglering av hanteringen av konfliktmineraler

Förberedlser inför diskussion vid toppmötet

I förberedelserna inför EU:s toppmöte inom ramen för det Östliga
partnerskapet, som hålls i Riga i slutet av maj, framförde Sverige att det är
viktigt att sända budskapet att målen med Östliga partnerskapet ligger fast,
att partnerskapet är prioriterat och att EU är solidariskt med partnerländerna.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Wallström i möte med FN:s
Syriensändebud de Mistura
Publicerad 12 mars 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

FN:s Syriensändebud, diplomatveteranen Staffan de
Mistura, träffade under onsdagskvällen utrikesminister
Margot Wallström. De talade bland annat om den
mycket allvarliga situationen i Syrien.
Situationen i Syrien har hittills krävt över 220 000 människoliv.
Diskussionerna mellan utrikesministern och Staffan de Mistura kretsade
därför bland annat kring möjligheter att trappa ner våldet och i framtiden få
de stridande parterna till förhandlingsbordet. 

De talade också om vad Sverige kan göra för att stödja FN:s och de Misturas
arbete, och motverka hotet från ISIL. De båda var eniga om att en politisk
lösning i Syrien är nödvändig för att effektivt kunna bekämpa terrorismen.

Staffan de Mistura informerades även om att Sverige i år ska utarbeta en ny
biståndsstrategi för Syrienkrisen som syftar till att stötta Syriens befolkning
och de drabbade grannländerna. På sikt ska strategin också kunna användas
för återuppbyggnad inne i Syrien.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Utrikesdepartementet

"Lyckat och uppskattat
statsbesök"
Publicerad 05 mars 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

Kungen och drottningen avlade statsbesök i Finland 3-5
mars på inbjudan av president Sauli Niinistö.
Utrikesminister Margot Wallström och
utbildningsminister Gustav Fridolin medföljde och
representerade regeringen.
Det breda syftet med besöket var att ge inspiration till nya bilaterala
samarbeten inom politik, ekonomi och kultur, att föryngra de svensk-finska
nätverken och att bredda förbindelserna till det finskspråkiga Finland.
Programmet har också knutit an till temat digitalisering av den traditionella
industrin. En ambition har varit att förmedla bilden av Sverige som ett
attraktivt grannland som kan erbjuda lösningar till gemensamma utmaningar
inom bland annat klimat, energi och teknisk innovation.

Under besökets första dag höll utrikesminister Margot Wallström bland annat
ett föredrag på Helsingfors universitet. Där talade hon om att Sverige är det
första landet i världen att deklarera en feministisk utrikespolitik. Också
kvinnors situation i de konfliktdrabbade länderna Ukraina, Irak och Syrien
togs upp. Föredraget efterföljdes av en paneldebatt och en gemensam
presskonferens med Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja i den finska
riksdagen.

Tisdagkvällen avslutades traditionsenligt med att presidentparet gav en
galamiddag för kungaparet och den svenska delegationen på Presidentens
slott.

Margot Wallström besökte på onsdagen CMI (Crisis Management Initiative)
- en organisation som jobbar för medlande i konflikter och byggande av
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hållbar fred. Under besöket träffade utrikesministern bland annat
förutvarande president Martii Ahtisaari, som är styrelseordförande i och
grundare av organisationen, och CMI:s verksamhetsledare Tuija Talvitie.

Utrikesministern träffade också den svenska näringslivsdelegationen,
bestående av företag och organisationer med intresse av utbyte med Finland.
Delegationen leddes av Jens Spendrup, ordförande i Svenskt Näringsliv,
tillsammans med Ylva Berg, vd för Business Sweden.

Onsdagen fortlöpte med ett besök på Försvarshögskolan tillsammans med
kungen och president Niinistö. Jan Karlsson, svensk förbindelseofficer vid
högkvarteret i Helsingfors redogjorde för det fördjupade militära samarbetet
mellan Sverige och Finland, vilket bland annat omfattar samarbetet
övervakningen av Östersjön samt fredsinsatser.

Statsbesöket avslutades på torsdagen med ett besök i Villmanstrand i östra
Finland. Detta för att öka intresset för Sverige hos en bredare del av den
finska befolkningen. I Villmanstrand besöktes bland annat Yrkeshögskolan
och Tekniska universitetet. Den svenska delegationen träffade också unga
skolelever som lär sig programmering vid yrkesskolan och universitetet med
metoden "LEGO Mindstorms".

Utrikesministern är mycket nöjd med besöket:

- Det har varit ett lyckat och uppskattat statsbesök. Sverige och Finland har
mycket nära band - inte bara vår gemensamma historia, utan också gott
samarbete i allt från kultur och näringsliv till säkerhetspolitik och
försvarsfrågor, säger Margot Wallström.

Pressmeddelande: Program statsbesök i Finland 3-5 mars 2015

Storify: "Statsbesök till Finland 3-5 mars 2015"



Artikel från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter och
nedrustning på Wallströms
agenda
Publicerad 02 mars 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

I dag besökte utrikesminister Margot Wallström Genève
och höll anföranden i FN:s råd för mänskliga rättigheter
och i FN:s nedrustningskonferens.
Vid öppnandet av FN:s råd för mänskliga rättigheters 28:e session meddelade
utrikesministern att Sverige inleder arbetet med en ny strategi för mänskliga
rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Denna nya strategi är den tredje i sitt slag och skall ersätta den tidigare
strategin från 2007. Den nya strategin kommer att ha ett bredare anslag än
de tidigare då den också omfattar Sveriges internationella arbete för
demokrati och rättsstatens principer.

Syftet med strategin är att bestämma hur Sverige i utrikespolitiken skall
prioritera olika områden och hur vi skall arbeta i bland annat FN, EU och
Europarådet.

Strategin tas fram av Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga
rättigheter och traktaträtt.

- Vi ser i dag ett ökat antal kränkningar av mänskliga rättigheter världen
över, från konflikterna i Syrien och Ukraina, till att allt fler länder återgår till
att använda dödsstraffet. Vi behöver därför angripa de här frågorna med det
bredare anslag, säger utrikesminister Margot Wallström.

I talet vid FN:s nedrustningskonferens meddelade utrikesministern att
Sverige återigen träder in i dealertinggruppen som verkar för att minska
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kärnvapens avfyrningsberedskap. Utrikesministern framhöll att Sverige är
drivande för kärnvapennedrustning och sätter människan i centrum för
arbetet.

- Kärnvapenbombningarna av Hiroshima och Nagasaki för snart 70 år sedan
är en påminnelse om vilka fruktansvärda följder användningen av dessa
vapen har på människor. Trots vetskapen om dessa humanitära effekter finns
idag fler än 16 000 kärnvapen kvar: detta är oacceptabelt, alla kärnvapen
måste avskaffas, säger utrikesminister Margot Wallström.

I en tid med ökade spänningar också i vårt närområde är arbetet för att
eliminera alla kärnvapen viktigare än någonsin.

Utrikesministern meddelade också att Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut (Sipri) på uppdrag av UD gör en studie om autonoma
vapensystem inför fortsatta diskussioner om sådana. Wallström framhöll att
beslut om liv och död inte ska lämnas till maskiner.

Tal vid FN:s råd för mänskliga rättigheter

Tal vid FN:s nedrustningskonferens



Artikel från Utrikesdepartementet

"Investera i demokrati!" - Margot
Wallström i Tunisien
Publicerad 24 februari 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

Den 18-20 februari besökte Margot Wallström som
första europeiska utrikesminister Tunisien efter att
landet i parlamentsvalen i oktober 2014 valt en ny
regering. Ett syfte med resan var också att visa Sveriges
stöd till den demokratiska väg som landet har valt och
att stödja den fortsatta reformprocessen. Som ett led i
detta har Sverige och Tunisien sedan revolutionen 2011
ett omfattande samarbete på drygt 5,5 miljoner euro per
år för att stärka demokratin och respekten för de
mänskliga rättigheterna.
Under första delen av besöket träffade Wallström representanter för flera
kvinnoorganisationer, unga representanter för det civila samhället i
organisationen Al-Bawsala samt besökte ett kvinnocenter som stöds av de
nordiska länderna. I mötet med kvinnliga parlamentariker diskuterades bland
annat Sveriges nya målsättning om att bedriva en feministisk utrikespolitik. -
Jag har med intresse och glädje följt de tunisiska kvinnornas roll i landets
demokratiseringsprocess. Att kvinnor är aktiva och drivande i den
demokratiska utvecklingen är nödvändigt för varje lands, också Sveriges och
Tunisiens, välmående sade Wallström.

Officiella möten företogs med Béji Caïd Essebsi, Tunisiens förste
demokratiskt valde president, premiärminister Habib Essid samt
utrikesminister Taieb Baccouche. Med dessa stod bland annat regionala
utmaningar, handel, socioekonomiska utvecklingen och mänskliga rättigheter
i fokus för diskussionen. Wallström träffade även representanter för olika
politiska partier såsom Rashid Ghannoushi, ledare för partiet Ennahda.
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Wallström besökte även de två svenska företagen Oriflame och Ericsson -
båda stora arbetsgivare i Tunisien. Wallströms besök gav mersmak och det
bestämdes bl a att en företagsdelegation från Sverige skulle besöka Tunisien.

Debattartikel: "Jag har kommit för att ge mitt stöd till Tunisien"



Artikel från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Budgetdiskussioner och
förberedelse av toppmötet
Publicerad 10 februari 2015 Uppdaterad 27 maj 2015

Det allmänna rådet förberedde toppmötet som hålls den
19-20 mars då de träffades den 10 februari i Bryssel.
Sverige representerades av statssekreterare Hans
Dahlgren.
Allmänna rådet behandlade även tekniska aspekter av EU:s
budgetförhandlingar. Eftersom förhandlingarna mellan ministerrådet och EU-
parlamentet om EU:s långtidsbudget avslutades efter utsatt tid krävs
ändringar i en förordning för att program som skulle antas i fjol kan antas
under 2015.

Allmänna rådet enades om att fortsätta diskussionerna i rådsstrukturen innan
de tekniska förändringarna kan antas.
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Artikel från Utrikesdepartementet

President Abbas i möte med
Löfven och Wallström
Publicerad 10 februari 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

Idag gjorde Palestinas president Mahmoud Abbas ett
officiellt besök i Sverige på inbjudan av statsminister
Stefan Löfven. Besöket var ett led i att följa upp
regeringens erkännande av Staten Palestina.
På förmiddagen besökte president Abbas UD där han togs emot av
utrikesminister Margot Wallström för ett möte.

- Vi talade om vårt erkännande av Palestina och om att vi måste ingjuta hopp
i unga palestinier om att det finns politiska alternativ till våld. Det är detta
Abbas presenterar och det var glädjande att höra att människor i Palestina i
dag är övertygade om att fredens väg är den enda vägen framåt. Jag
framförde också våra förväntningar på att Palestina ska fortsätta sitt
reformarbete mot korruption och för jämställdhet och arbetet för försoning i
hela Palestina, säger utrikesministern Margot Wallström.

Överläggningar på Rosenbad

Statsministern tog senare emot presidenten för överläggningar på Rosenbad.
Vid den efterföljande presskonferensen informerade Stefan Löfven om att
ett samarbetsavtal mellan Sverige och Palestina om utvecklingsfrågor hade
undertecknats. Avtalet handlar om hur Sverige ska kunna stödja Palestina
inom områdena demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, miljö och
motståndskraft mot klimatförändringar och naturkatastrofer samt
privatsektorutveckling. Biståndet uppgår till omkring 1,5 miljarder kronor i
stöd över en femårsperiod.

Efter besöket på Rosenbad tog kungen emot Palestinas president i audiens
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på Kungliga slottet. Senare under eftermiddagen invigdes också Palestinas
ambassad i Stockholm av president Abbas. Utrikesminister Margot
Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist deltog vid invigningen.



Artikel från Utrikesdepartementet

Regeringen presenterar årets
utrikesdeklaration
Publicerad 10 februari 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

Onsdagen den 11 februari presenterar utrikesminister
Margot Wallström regeringens utrikesdeklaration i
riksdagen. Utrikesdeklarationen berättar om hur den
svenska utrikespolitiken ska se ut och presenterar det
kommande årets mål och politiska prioriteringar.
I mitten av februari varje år tar en utrikespolitisk debatt plats i riksdagen, då
ledamöterna bland annat debatterar Sveriges förhållande till andra länder.
Inledningsvis presenterar utrikesministern regeringens deklaration om
utrikespolitiken; den så kallade utrikesdeklarationen.

Förutom att staka ut riktningen för den svenska utrikespolitiken för det
kommande året berättar utrikesdeklarationen också om prioriteringarna inom
utrikes-, bistånds-, handels- och säkerhetspoltiken. Sveriges roll i världen
under det gångna året redovisas också, liksom Sveriges syn på utvecklingen i
närområdet, EU och resten av världen.

Deklarationen är alltså regeringens kurs i utrikespolitiken och berör Sveriges
förhållande till omvärlden. Genom deklarationen får riksdagen och
allmänheten möjligheten att följa och utvärdera Sveriges utrikespolitik.
Genom att årligen avrapportera och lägga fram en programförklaring blir det
lättare att få inblick i Sveriges utrikespolitiska agerande och ställa regeringen
till svars för vad den har eller inte har gjort.

Webb-tv: Riksdagens webb-sändning
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Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern bjuder in till kväll
om yttrandefriheten
Publicerad 06 februari 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

I samband med EU:s utrikesministermöte (Foreign Affairs Council - FAC) i
Bryssel måndagen 9 februari bjuder utrikesminister Margot Wallström
tillsammans med sin lettiske kollega Edgars Rinkevics in till en kväll för att
uppmärksamma yttrandefrihet, pressfrihet och åsiktsfrihet.

Förutom de svenska och lettiska utrikesministrarna kommer även Sveriges
Radios VD Cilla Benkö och presidenten för Europeiska radio- och TV-
unionen Jean-Paul Philippot att medverka.

I en tid då utvecklingen för yttrandefriheten tycks gå åt fel håll, och
situationen för världens journalister blir allt värre, är frågan av yttersta vikt.

- Genom att anordna detta evenemang hoppas vi kunna uppmärksamma hur
viktigt det journalistiska arbetet är i en allt mer konfliktfylld värld, betonar
de båda utrikesministrarna.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Frankrikes Europaminister på
besök
Publicerad 02 februari 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

Den 2 februari tog utrikesminister Margot Wallström
emot Frankrikes Europaminister Harlem Désir.
På mötet diskuterades bland annat bekämpandet av terrorism. Margot
Wallström framförde den svenska regeringens djupaste kondoleanser efter
de tragiska människoförlusterna till föjd av terroristattackerna mot en judisk
butik och veckotidningen Charlie Hebdo i Paris.

På mötet diskuterades även de utmaningar som EU står inför och behovet av
tillväxtfrämjande och jobbskapande åtgärder.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besökte
Washington
Publicerad 30 januari 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

Den 29 december träffade utrikesminister Margot
Wallström sin amerikanske kollega John Kerry i
Washington, USA. - USA är en central global aktör som
Sverige har mycket goda relationer med. Jag ser mycket
fram emot att få träffa mina motparter i Washington för
att diskutera hur Sverige och USA ytterligare kan stärka
sitt samarbete, sade Margot Wallström inför resan.
På mötet diskuterades hur de goda relationerna mellan Sverige och USA
ytterligare kan fördjupas inom bland annat klimat- och energifrågor, handel
och jämställdhet. Den allvarliga situationen i Ukraina och Syrien
diskuterades också:

- Vi möts vid en tidpunkt då världen tycks vara utsatt för fara. Vi har många
frågor på våra bord och ansvar att diskutera bland annat ebola, extremism
och våldsamheter och konflikter runt om i världen. Med andra ord har vi en
lång agenda att tala om, sade utrikesministern till en samlad presskår före
mötet med John Kerry.

Senare under dagen deltog Margot Wallström i ett möte med USA:s
vicepresident Joe Biden och träffade även Susan Rice, säkerhetsrådgivare åt
president Obama.

Under tvådagarsbesöket i Washington deltog Margot Wallström vid flera
seminarier och rundabordssamtal med företrädare för universitet och
tankesmedjor, bland annat på US Institutet of Peace där hon talade om
feministisk utrikespolitik.
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U.S. Department of State om utrikesministerns besök



Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministrar beslutade om
förlängda sanktioner
Publicerad 29 januari 2015 Uppdaterad 27 maj 2015

EU:s utrikesministrar enades vid ett extrainsatt möte
den 29 januari om att förlänga sanktionerna mot
individer och entiteter som undergräver Ukrainas
suveränitet och territoriella integritet. Sanktionerna
förlängs till september 2015. Sverige representerades
av ambassadör Anders Ahnlid.
Utrikesministrarna gav även den höge representanten och kommissionen i
uppgift att inom en vecka presentera ett förslag på ytterligare
sanktionslistningar. Dessa förslag kommer att tas upp vid kommande EU-
utrikesministermöte den 9 februari. Likaså fick EU-institutionerna i
uppförbereda ytterligare åtgärder.

Sverige betonade att EU måste fortsätta att stödja Ukraina. De områden som
akut bör prioriteras är humanitärt stöd till östra Ukraina samt
makrofinansiellt stöd till den ukrainska statsbudgeten.

Sverige kommer därutöver att bidra med ytterligare 33 miljoner kronor för
att lindra den humanitära krisen i östra Ukraina.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Margot Wallström träffade Ban Ki-
moon
Publicerad 28 januari 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

Den 26-27 januari var utrikesminister Margot Wallström
på besök i FN:s högkvarteret i New York, USA. Under
besöket träffade hon bland annat FN:s
generalsekreterare Ban Ki-moon och vice
generalsekreterare Jan Eliasson.
- Jag känner Ban Ki-moon väl sedan mina år i FN och vi hade en givande
diskussion om de utmaningar och möjligheter som FN står inför. Naturligtvis
pratade vi även om det dagsaktuella och allvarliga läget i Ukraina, säger
Margot Wallström.

Utrikesministern var värd för en paneldiskussion i FN om hur våldsam
extremism kan motverkas och behovet av dialog mellan kulturer och
religioner. I samband med mötet med FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon
överlämnade Margot Wallström en rapport om fredsbevarande insatser från
Challenges Forum vars kansli den svenska Folke Bernadotteakademin har
värdskapet för.

- Besöket till FN-högkvarteret var ett led i regeringens höjda ambitionsnivå
och vilja att öka Sveriges engagemang i FN. Sveriges röst behövs och
välkomnas i den internationella diskussionen om frågor som rör exempelvis
extremism, nedrustning och ebolaepidemin, säger Margot Wallström.

Tyvärr blev några möten och programpunkter under besöket inställda på
grund av den snöstorm som gjorde att all offentlig förvaltning stängde ner i
New York. Bland annat ställdes en debatt i FN:s säkerhetsråd in och ett möte
om hur klimatförändringar påverkar små ö-nationer i världen.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Ryssland och antiterrorism i fokus
på EU:s utrikesministermöte
Publicerad 20 januari 2015 Uppdaterad 21 januari 2015

EU:s utrikesministrar hade en strategisk diskussion om
Ryssland vid sitt möte den 19 januari. De diskuterade
dessutom EU:s antiterrorismåtgärder.
Utrikesministrarna betonade att den höga graden av enighet utgjorde en
styrka i EU:s rysslandspolitik. Vikten av att den bestod underströks av
ministrarna.

Vid mötet konstaterades att EU bör fortsätta på inslagen kurs i
rysslandspolitiken. Ryssland ska fullt ut respektera åtagandena i Minsk-
överenskommelsen vad gäller det läget i Ukraina. Samtidigt som den
befintliga linjen mot Ryssland ska ligga kvar, är EU berett att fortsätta
dialogen med Ryssland inom områden där det finns starkt EU-intresse,
särskilt vad avser internationella frågor. I det längre perspektivet bör tonvikt
läggas vid EU:s långsiktiga utbyte med det civila samhället i Ryssland.

Sverige underströk att det var centralt att EU-enigheten bestod framöver.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besökte Maputo
Publicerad 19 januari 2015 Uppdaterad 13 maj 2015

Utrikesminister Margot Wallström besökte under
torsdagen den 15 januari Maputo för att delta i
installationsceremonin för Mocambiques nyvalde
president Filipe Nuysi.
Sverige har nära relationer med Mocambique sedan 40 år tillbaka och
Sverige är en av landets största biståndsgivare. Under besöket hade Margot
Wallström ett möte med President Nyusi för att diskutera hur samarbetet
länderna emellan kan fortsätta att utvecklas och breddas.

- Mocambique är ett land som står inför stora möjligheter att utvecklas med
stark ekonomisk tillväxt i en fredlig och demokratisk riktning. Jag fick
positiva signaler från president Nyusi som har höga ambitioner för landet och
som även uppskattar de nära förbindelserna med Sverige, sade Margot
Wallström efter besöket.

Många möten och samtal

Utrikesministern fick under besöket även tillfälle till möten och samtal med
många ledande företrädare för andra afrikanska länder som var på plats med
anledning av presidentinstallationen. Bland annat Tanzanias president
Kikwete, Botswanas vicepresident Masisi, Sydafrikas president Zuma och
utrikesministrar från en rad andra länder.

Under besöket träffade Margot Wallström representanter för miljö- och
kvinnoorganisationer och media. Innan hemresan på fredagen hann hon även
med ett uppskattat möte med personalen på den svenska ambassaden i
Maputo.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Utrikesdepartementet

Wallström tog emot
utrikesrepresentanten för KRG
Publicerad 12 januari 2015 Uppdaterad 10 juni 2015

Måndagen den 12 januari träffade utrikesminister
Margot Wallström utrikesrepresentanten för Kurdistans
Regionala Regering (KRG), minister Falah Mustafa
Bakir.
På mötet diskuterades bland annat den akuta humanitära situationen och hur
ISIL:s framryckningar ska kunna stoppas i norra Irak och Syrien.

Sverige har goda relationer med KRG och på mötet diskuterades även
pågående samarbeten, handel och ekonomiskt utbyte. Nära två procent av
Sveriges befolkning har irakiskt ursprung, varav många är kurder.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Ukraina och antiterroriståtgärder i
fokus på utrikesministermöte
Publicerad 09 januari 2015 Uppdaterad 27 maj 2015

Fokus på utrikesministermötet måndagen den 9 januari
kom att bli utvecklingen i Ukraina, beslut om ytterligare
sanktioner samt antiterrorismfrågor. Den fördjupade
diskussionen om Afrika sköts fram till ett senare tillfälle.
Sverige representerades av utrikesminister Margot
Wallström.
Rådet fattade ett enhälligt beslut om ytterligare sanktioner mot 19 individer
och 9 entiteter för kränkande av Ukrainas territoriella integritet.
Sanktionerna omfattar både separatister och ryska beslutsfattare.
Sanktionerna innebär frysning av tillgångar och reseförbud. De utökade
listningarna träder i kraft måndagen den 16 januari.

För att skapa politiskt utrymme för förhandlingarna och samtidigt
upprätthålla trycket på Ryssland, kommer rådets gemensamma beslut om
nya listningar att publiceras och träda i kraft måndag den 16 februari.

Konstruktiva förhandlingar

Utrikesministrarna uttryckte vid mötet sitt stöd för de förhandlingar som nu
pågår mellan Ukraina, Ryssland, Tyskland och Frankrike och försöken att
komma framåt.

Ministerrådet var enigt och anser fortsatt att Rysslands agerande i Ukraina
och deras stöd till separatisterna är oacceptabelt.

Den planerade strategiska diskussionen om Afrika sköts på framtiden då
mötet kom att domineras av ukrainadiskussioner.
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Artikel från Utrikesdepartementet

FN:s vapenhandelsfördrag har nu
trätt i kraft
Publicerad 24 december 2014 Uppdaterad 18 maj 2015

Idag, 24 december 2014, träder FN:s
vapenhandelsfördrag, Arms Trade Treaty (ATT) i kraft.
Fram till och med den 18 december hade 125 stater
undertecknat fördraget och 58 stater ratificerat det.
- Det är en i sanning god julklapp till världen att fördraget nu träder i kraft.
Ett starkt vapenhandelsfördrag ger oss bättre förutsättningar att tackla
oansvarig och illegal vapenhandel som föder väpnat våld och väpnade
konflikter. Att de humanitära konsekvenserna av detta våld nu nått
oacceptabla nivåer visar det stora gensvaret på detta fördrag. Det är extra
glädjande att ett FN-fördrag så snabbt vinner internationell acceptans och
global spridning, säger utrikesminister Margot Wallström i en kommentar.

Bakgrund

FN:s vapenhandelsfördrag antogs av FN:s generalförsamling den 2 april
2013. Den syftar till att skapa så starka gemensamma regler som möjligt för
den internationella handeln med konventionella vapen, så att denna ska bli
mer ansvarsfull och den illegala handeln lättare att beivra. Enligt fördraget är
samtliga parter skyldiga att införa och upprätthålla nationella kontroller över
den gränsöverskridande handeln med konventionella vapen.  
Sverige undertecknade fördraget i juni 2013 när det öppnades för
underskrift, och tillträdde formellt i juni 2014 efter riksdagens godkännande.
Det civila samhällets organisationer har lämnat starkt stöd till fördragets
framväxt, och dessa organisationer bidrar nu till ansträngningarna att förmå
så många som möjligt av världens stater att ansluta sig till det färdiga
fördraget och till fullo uppfylla dess krav. Även den svenska och europeiska
försvarsindustrin har uttalat ett starkt stöd för fördraget. 
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Sverige har finansierat ett antal ATT-anknutna projekt. Vissa har genomförts
av forskningsinstitut och frivilligorganisationer både i Sverige och
internationellt, andra av FN-organ.  Projekten syftar alla till att stärka
implementeringen av ATT eller bidra till ökat deltagande i ATT-processen.



Artikel från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

EU:s fortsatta utvidgning på
agendan
Publicerad 16 december 2014 Uppdaterad 03 juni 2015

EU:s ministrar med ansvar för utvidgning träffas i
Bryssel den 16 december. De ska diskutera läget i
utvidgningsprocessen i ljuset av ett antal rapporter om
kandidatländerna från kommissionen.
De nuvarande kandidatländerna är Turkiet, Makedonien, Montenegro,
Serbien och Albanien. De potentiella kandidatländerna inkluderar Bosnien
och Hercegovina samt Kosovo.

Den svenska regeringen anser att en trovärdig utvidgningspolitik förutsätter
att EU står fast vid ingångna åtaganden och principer. Vidare menar
regeringen att EU:s utvidgning är en central fråga i svensk utrikespolitik. För
närvarande råder skeptiska attityder till fortsatt utvidgning bland EU:s
medlemsländer.

Regeringen välkomnar att kommissionen i sina rapporter tydligt framhåller
behovet av grundläggande ekonomiska, rättsliga och administrativa reformer
som ger förutsättningar för att skapa stabilitet och välstånd i de sex länderna
på Västra Balkan och i Turkiet som är i EU-integrationsprocessen.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Stöd till FN-ansträngningar för att
nå framåt i Syrien
Publicerad 16 december 2014 Uppdaterad 21 januari 2015

EU:s utrikesministrar uttalande brett stöd för strategin
för Syrien som tagits fram av FN-sändebudet Staffan de
Mistura. de Mistura redovisade sina ansträngningar att
söka "frysa" situationen i Aleppo i syfte att få slut på
våldet och möjliggöra humanitära leveranser som ett
första steg att trappa ned konflikten.
Sverige betonade särskilt vikten av ett generöst flyktingmottagande och nära
samverkan med FN.

Även den politiska situationen i Bosnien-Hercegovina diskuterades av
utrikesministrarna. Den höga representanten i utrikes- och säkerhetsfrågor
Federica Mogherini och utvidgnings- och grannskapskommissionär Johannes
Hahn besökte landet den 5 december och fokuserade bland annat på förslag
till en ny EU-ansats.

Övriga frågor på mötet var bland annat Irak och ISIL, ebolautbrottet i
Västafrika samt EU:s relationer till Ryssland mot bakgrund av situationen i
Ukraina.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Stöd till FN-ansträngningar för att
nå framåt i Syrien
Publicerad 15 december 2014 Uppdaterad 03 juni 2015

EU:s utrikesministrar uttalande brett stöd för strategin
för Syrien som tagits fram av FN-sändebudet Staffan de
Mistura. de Mistura redovisade sina ansträngningar att
söka "frysa" situationen i Aleppo i syfte att få slut på
våldet och möjliggöra humanitära leveranser som ett
första steg att trappa ned konflikten. Utrikesminister
Margot Wallström deltog vid mötet.
Sverige betonade särskilt vikten av ett generöst flyktingmottagande och nära
samverkan med FN.

Även  den politiska situationen i Bosnien-Hercegovina diskuterades av
utrikesministrarna. Den höga representanten i utrikes- och säkerhetsfrågor
Federica Mogherini och utvidgnings- och grannskapskommissionär Johannes
Hahn besökte landet den 5 december och fokuserade bland annat på förslag
till en ny EU-ansats.

Övriga frågor på mötet var bland annat Irak och ISIL, ebolautbrottet i
Västafrika samt EU:s relationer till Ryssland mot bakgrund av situationen i
Ukraina.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Philip Hammond besökte Margot
Wallström
Publicerad 20 november 2014 Uppdaterad 18 maj 2015

Utrikesminister Margot Wallström tog idag emot sin
brittiske kollega Philip Hammond.
Samtalen handlade bland annat de bilaterala relationerna mellan Sverige och
Storbritannien, situationen i Ryssland och Ukraina, läget i Mellanöstern samt
aktuella FN- och EU-frågor.

Utrikesminister Wallström betonade vikten av fred och säkerhet, respekten
för folkrätten och främjandet av de mänskliga rättigheterna i bland annat
närområdet.

Hon framhöll också betydelsen av det nära samarbetet i dessa frågor med
Storbritannien i EU och i andra internationella fora samt de nära relationerna
länderna emellan - både historiskt och i dag.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Nya riktade sanktioner mot
separatister i Ukraina förbereds
Publicerad 18 november 2014 Uppdaterad 03 juni 2015

EU:s utrikesministrar gav utrikestjänsten EEAS och
kommissionen i uppdrag att presentera förslag på
ytterligare riktade sanktioner mot ukrainska separatister
före slutet av november. Utrikesminister Margot
Wallström deltog i mötet som. höll den 18 november.
Situationen i Ukraina upptog stora delar av utrikesministrarnas diskussioner,
och då med fokus på läget efter separatisternas så kallade val den 2 oktober
och efter det ukrainska parlamentsvalet den 26 oktober.

Ebolasamordnare Stylianides om läget i västra Afrika

Utöver kortare diskussioner om det förvärrade läget i Libyen, utvecklingen i
Gaza respektive Bosnien-Hercegovina tog EU:s utrikesministrar upp en ny
diskussion om ebolautbrottet i Västafrika. EU:s ebolasamordnare,
kommissionär Stylianides, rapportede från sin resa till Liberia, Guinea och
Sierra Leone förra veckan. Han betonade vikten av att se de särskilda
behoven i varje drabbat land  samt riktade beröm till de länder, bland andra
Sverige, som har erbjudit medicinskt team via samordningscentret på
kommissionen.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Möt Margot Wallström,
utrikesminister
Publicerad 17 november 2014 Uppdaterad 18 maj 2015

Längtan tillbaka till politikens lagarbete blev så stark att
det inte gick att säga nej till nya jobbet. Och med alla
sina EU- och FN-år har hon internationell erfarenhet
som få svenska politiker. Möt här Margot Wallström i ett
samtal om den nya utrikespolitiken, Sveriges roll i
världen, ledarskap och förebilder.
Någon högoddsare var det inte direkt - att statsminister Stefan Löfven ville
ha Margot Wallström på utrikesministerposten.

Själv säger hon att det ingalunda var givet och att hon under valrörelsen var
en valarbetare bland alla andra.

Nåja. Nu är hon här i alla fall. Från Kåge utanför Skellefteå, via värmländska
Skåre, Karlstad och Hammarö, till Stockholm och sedan via Bryssel och New
York tillbaks till Stockholm igen. Adress: Gustav Adolfs torg 1.

Det var en mulen, kulen fredagseftermiddag den första veckan i oktober som
hon gick igenom UD:s tunga portar.

- Det var ju ett väldigt högtidligt ögonblick, det kan inte hjälpas. Jag tänkte
på min vän Anna Lindh, och det var det första jag sa när jag fick tillfälle att
säga några ord till personalen på eftermiddagen. Jag hoppas och tror att de
förstod att mina tankar gick till Anna.

- Jag kände mig också förväntansfull, spänd och väldigt ödmjuk och mycket
målmedveten inför den uppgift jag nu har. Av min son har jag lärt mig att
man ska stanna upp och tänka: "Vilket tillfälle det här är!" Och så kändes det

https://www.regeringen.se/


den där dagen, berättar Margot Wallström.

Varför tog du jobbet? Det var länge sedan du var svensk
politiker.

- Det är ett sådant uppdrag som det är svårt att tacka ja men omöjligt att säga
nej till, så är det bara. Det handlar om ett oerhört stort förtroende, och jag
hade säkert tvekat mycket mer om jag inte hade skaffa mig EU- och FN-
erfarenhet genom åren. Och jag har förstås ett djupt engagemang för de här
frågorna.

- Efter min tid i USA har jag haft en hel del ideella uppdrag, jag har rest runt
och hållit föredrag och så, men har jag till sist känt att jag inte är den där
solospelaren. Jag har saknat att ha ett tydligt mål, att finnas i ett
sammanhang, att ha en tydlig struktur. Och jag tror faktiskt att jag är en
hyfsat duktigt chef, efter många års träning. Jag började längta tillbaka!

Carl Bildts arbetsrum är nu Margot Wallströms, men hon har bestämt sig för
att inte tala så mycket om vad som skiljer henne från företrädaren. Bättre att
tala om det som förenar, tänker hon, och det starka engagemanget är en
sådan sak. Möjligheterna att få förverkliga sina idéer - att inte bara prata!

Hon berömmer Bildt för drivet och engagemanget, exempelvis för kampen
för informationsfrihet på nätet, men vill inte i övrigt recensera sin
företrädare. Vad skulle det tjäna till?

Kommer hon att resa lika mycket? Visst kommer hon att resa en hel del, men
på ett annat sätt.

- Jag måste hitta mitt sätt att jobba. Jag är resultatinriktad och långsiktig, och
detta kommer att vara skillnaden. Visst, vi måste hantera en massa akuta
frågor, men vi måste också tänka: Vad gör vi på sikt? Vi vill förändra.

- Tack och lov är det väldigt mycket som vi har politisk konsensus kring när
det gäller den svenska utrikespolitiken. Detta utgör grundvalarna för hur vi
agerar som land - och för hur UD arbetar.

Men hur kommer världen nu att märka att det är du, Margot
Wallström, som är Sverige nya utrikesminister?

Hon kan inte hålla tillbaka ett leende när hon svarar:



- Det verkar som om de redan har märkt det, får jag säga... Hon tänker då
inte bara på den första stora nyheten, att Sverige erkänner staten Palestina.
Man kommer att märka politisk skillnad på ett antal områden, menar Margot
Wallström:

- Fred i vårt närområde är en hörnsten för utrikespolitiken. Där kommer vi
att agera fullt ut, fortsatt. Men vi måste också tänka långsiktigt och inte
enbart agera och reagera på det akuta.

- Sedan säger vi också att vi ska bedriva en feministisk utrikespolitik. Men
vad betyder det? Jo, egentligen så får jag tillfälle varje dag att få in detta
perspektiv i politiken. Det handlar om att i alla samtal, fredsdiskussioner,
förhandlingar och så vidare lyfta fram frågan. Och när vi besöker ett
konfliktområde: att se till att först få träffa och tala med kvinnorna.

- Ja, varje dag finns det tillfällen att omvandla detta till praktisk politik. Så
jag lovar, det kommer att märkas att vi har det här perspektivet. Och det är
ju inte bara siffror. På det här sättet skapar vi bättre förutsättningar för en
hållbar fred. Det vet vi nu.

Margot Wallström talar sig också varm för mer fokus och engagemang för
Sverige i FN.

- Vi driver nu kandidaturen till FN:s säkerhetsråd för fullt. Det kommer vi att
göra framöver, hela regeringen. Både jag och Stefan Löfven kommer att ta
täten, men hela regeringen ska driva detta. Det är ett svårt game, men vi ska
engagera oss fullt ut. Hittills har det tagits emot väldigt bra.

Hon betonar också att Sverige ska ta en aktivare roll och bli en röst i världen
också för nedrustning. Detta har redan visat sig i praktiken. Något av det
första den nya politiska ledningen gjorde var att sända ut instruktioner om
vår nya starkare position i nedrustningsfrågan.

Utvecklingspolitiken är en annan gammal svensk paradgren med en historia
som ger oss en fortsatt bra position. Det är förstås biståndsminister Isabella
Lövins område, men de båda UD-ministrarna kommer att samarbeta mycket.

Wallström pekar också på en delvis ny fråga som håller på att torna upp sig:
Klimat och säkerhet.

- Detta kommer bara att öka i uppmärksamhet. Det är absolut nödvändigt att
vi har en plan och ett engagemang här. Det är en fråga som också ska drivas
i FN.



Men varför ska världen lyssna på lilla Sverige?

- Vi är en stark röst för att vi har trovärdighet i internationella sammanhang.
Och den trovärdigheten finns inte på grund av vår militära kapacitet utan för
vår kamp för mänskliga rättigheter, demokrati, bistånd - vår genomtänkta
politik på de här områdena är det som gett oss legitimitet och trovärdighet.
Och det ska vi använda.

Margot Wallström vill också diskutera utrikespolitiken på hemmaplan. Hon
talar om folklig förankring.

- Engagemanget måste börja här hemma: Hur vi ser på vårt land och hur vi
har det här, hur vi ser på vår roll i världen? Vi kommer att engagera oss
genom samtal, diskussioner och debatter på hemmaplan, inte minst
engagemang via folkrörelserna. Det kommer att märkas att det blir en
skillnad där.

Så visst blir det en utrikespolitik i en ny anda, med nytt fokus, även om
många av grundtankarna lever vidare i konsensus över partigränserna.

Sverige i världen. Sveriges roll och röst i världen. Låt oss
fantisera en stund... Om Sverige vore en person, hur skulle
du vilja att den personen uppfattades ute i världen?

- Jag vill att det ska vara en modig person. En modig hen.

- En modig hen som är tydlig, och som har hjärtat på rätta stället och kan
samarbeta med andra. Som är diplomat men ändå har en tydlig inre kompass
som visar vart vi ska gå. Det är ingen mjukis. Mod kommer att krävas. Och
ledarskap.

- Jag kommer att tänka på en sak som jag lärt mig av en som jag jobbade
ihop med under ett antal år... Ja, det som uppmärksammats mest är att vi
ibland tyckte olika, men vad jag lärt mig av Göran Person är att initiativet är
allt i politiken. Tar du initiativet är du med och sätter agendan. Det gäller
här, det gäller i EU-sammanhang och i övriga delar av världen också.

Vad var det som en gång i tiden tände din gnista för politik?

- Jag brukar säga att det var en tillfällighet, att det var en granne som frågade
mig om jag ville starta en SSU-klubb. Och så var det. Vi lyckades få en



ungdomsgård till Kåge. Men tillfälligheten till trots, jag har nog alltid haft en
stark känsla för solidaritet och rättvisa. Tidigt visste jag också att jag inte
ville ta till mig en ideologi som hade fanatiska drag, där man tyckte sig sitta
på hela sanningen. Det var ju en sådan tid, och jag hade i tonåren kompisar
som både fanns långt till höger och långt till vänster. Men för mig - aldrig.
Och jag tycker fortfarande fruktansvärt illa om extremism och fanatism.

- Uppvaknandet kom när jag kände att det spelar roll att man bryr sig. Och
när Olof Palme visade att man kunde ha en dröm om att förändra världen.
Det var den största inspirationen.

Palme betydde väldigt mycket för Margot Wallström. Hon jobbade under
hans ledarskap som ung riksdagsledamot och hyllar förstås hans talekonst,
hans glöd som politisk inspiratör.

- På den tiden var det de internationella frågorna som fick igång oss unga.
Som fick oss att göra någonting. Som var ingången till politiken.

Av alla stora personligheter du mött, är det någon som
stuckit ut extra mycket?

- Jag var i regeringen när Nelson Mandela släpptes ur fängelset och han
besökte Sverige som första land. Han var en sådan imponerande figur när
han kom. Jag undrar om världen verkligen kommer att få se en sådan ledare
igen. Jo, kanske.  Fredspristagaren Malala har den kvaliteten, hon har det där
extraordinära, det som är så storslaget mänskligt.

Men ibland, tillägger hon, ser man också att de som har stora, tunga
positioner kan vara små som människor. Med Mandela och Malala är det
tvärtom. Den ena var inlåst, iklädd fångkläder, den andra är en liten flicka.
Men som människor är de stora.

Tillbaka till UD. Margot Wallström är ju inte bara utrikesminister utan också
departementschef. Hur ser hon på ledarskap? Vad är det viktigaste om man
ska fungera som chef?

- Att veta vilka styrkor och svagheter du har. Du behöver inte bara någon
som klappar dig på axeln och säger "jäklar, vad du är bra".

- Att var chef är en position. Att vara ledare är en relation. Det är just det
som är konsten - att göra den distinktionen.



Artikel från Utrikesdepartementet

Wallström: "Vi tar ställning för
fredsprocessen"
Publicerad 30 oktober 2014 Uppdaterad 18 maj 2015

Sveriges regering erkände på torsdagen Staten
Palestina. - Genom beslutet vill vi bidra till att skapa ny
dynamik till en avstannad fredsprocess och stärka de
moderata krafterna bland palestinierna som snart åter
måste sätta sig vid förhandlingsbordet, säger
utrikesminister Margot Wallström.
På en välbesökt presskonferens i Rosenbad mötte utrikesministern medierna,
strax efter att regeringen på torsdagsförmiddagen beslutade att erkänna
Staten Palestina.

- Att inte erkänna Palestina med hänvisning till den israeliska ockupationen
skulle stå i strid med den folkrättsliga principen om ingen rätt ur en orätt,
sade Margot Wallström.

Hon konstaterade samtidigt att de folkrättsliga kriterierna för ett erkännande
är uppfyllda. Det finns ett territorium, det finns en befolkning och det finns
en regering.

- I ljuset av den folkrättsliga analysen ser vi ingen anledning att ytterligare
vänta med ett beslut. Vi hoppas också kunna visa vägen för andra.

Sverige har tidigare erkänt både Kroatien och Kosovo, trots att dessa
saknade kontroll över delar av sitt territorium.

- Staten Palestina är liksom dessa ett speciellt fall.

Margot Wallström konstaterar att Sverige nu går före i EU-kretsen, men
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understryker samtidigt att 134 länder, varav fem inom EU, redan erkänt
staten.

Enligt utrikesministern kommer erkännandet i ett kritiskt skede och sänder
en viktig signal till många unga, som annars riskerar att radikaliseras.

- Under det gångna året har vi sett hur fredsamtalen har gått i stå, hur nya
bosättningsbeslut på ockuperad mark har försvårat en tvåstatslösning och hur
våldet återvänt till Gaza. En sexårig flicka eller pojke från Gaza har under
sin livstid redan hunnit uppleva tre krig.

- Målet är att Israel och Palestina ska kunna leva inom ömsesidigt erkända
gränser, med utgångspunkt från 1967 års gränser och eventuella markbyten
som accepteras av parterna.

Margot Wallström betonar samtidigt att Sverige kommer att ställa krav på
parterna. I Palestina handlar det om att bekämpa korruption, att ta avstånd
från våld, att respektera medborgerliga och politiska rättigheter och att öka
kvinnors inflytande.

Sedan regeringsförklaringen har ett intensivt arbete med konsultationer
genomförts med Israel och Palestina, men också med andra internationella
partners.

Erkännandet följs av förstärkta insatser för att stödja utvecklingen av
demokrati och mänskliga rättigheter i Palestina. En femårig biståndsstrategi
har lanserats. Det bilaterala biståndet kommer att öka med fem hundra
miljoner kronor till 1,5 miljarder den närmaste femårsperioden, utöver
Sveriges omfattande humanitära bidrag.

Margot Wallström bemötte på presskonferensen de som menar att regeringen
tagit en av parternas sida.

- Inget kan vara mer felaktigt. Min bedömning är att historien kommer  att
vara vänlig mot det här beslutet som jag anser stärker vårt anseende i
världen. Det vi gör är att ställa oss på fredsprocessens sida.



Artikel från Utrikesdepartementet

Samordning av ebolainsatser
diskuterades i utrikesrådet
Publicerad 20 oktober 2014 Uppdaterad 03 juni 2015

Ebolautbrottet i Västafrika stod på dagordningen när
EU:s utrikesministrar möttes i Luxemburg den 20
oktober. Utrikesminister Margot Wallström
representerade Sverige vid mötet.
Bland annat enades ministrarna om gemensamma garantier för internationell
vårdpersonal i händelse av att de smittas.

En informell diskussion om en särskild EU-samordningsperson för ebola togs
upp och fick preliminärt stöd av flera medlemsländer.  EU:s utrikestjänst
EEAS och kommissionen fick i uppdrag att ta fram förslag på mandat för en
sådan funktion. Diskussionen om en eventuelll samordningsperson kan
komma att fortsätta på Europeiska rådet den 23-24 oktober.

-Det är viktigt att rädslan för ebolasmitta inte skapar oro i onödan, säger
utrikesminister Margot Wallström.

ISIL:s övergrepp fördöms

Utrikesministrarna fördömde ISIL:s fortsatta övergrepp på mänskliga
rättigheter i Syrien och Irak. Utrikesrådet förstärkte även EU:s åtgärder mot
den syriska regimen genom att utöka sanktionerna med 16 personer och två
entiteter.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige höjer profilen i
nedrustningsfrågor
Publicerad 15 oktober 2014 Uppdaterad 18 maj 2015

Natten till tisdagen talade Sverige i FN:s
generalförsamlings första utskott om
nedrustningsfrågor. Sverige aviserade bland annat att
man kommer att engagera sig i initiativet om
kärnvapnens humanitära konsekvenser.
Ända sedan kärnvapen för första, och sista, gången användes mot Hiroshima
och Nagasaki för snart 70 år sedan med fruktansvärda följder, har den
humanitära dimensionen stått i fokus för arbetet med att nå en kärnvapenfri
värld. De flesta avtal som handlar om icke-spridning och nedrustning av
kärnvapen har i botten grundats på principen att kärnvapen aldrig får
användas igen för att de humanitära konsekvenserna vore oacceptabla.

- Det är naturligt för Sverige att placera människan i fokus för arbetet med
att driva nedrustnings- och icke-spridningsfrågorna framåt, säger
utrikesminister Margot Wallström. Sverige kommer att aktivt delta i den
konferens om det humanitära perspektivet som anordnas av Österrike i
december i år.

Sverige kommer också att aktivt delta i konsultationer och diskussioner med
andra länder och organisationer för att närmare undersöka förutsättningarna
för att avskaffa alla kärnvapen, ett åtagande som alla 189 länder som är
parter till icke-spridningsfördraget mot kärnvapen står bakom.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Utrikesdepartementet

Svenskt engagemang för
Palestina
Publicerad 13 oktober 2014 Uppdaterad 18 maj 2015

Vid helgens internationella möte om återuppbyggnaden
av Gaza aviserade utrikesminister Margot Wallström
ökat svenskt engagemang för Palestina.
- Med vårt kommande erkännande av Palestina vill vi ge ny energi till
fredsprocessen i Mellanöstern, stödja moderata palestinska krafter och göra
de två parterna i konflikten lite mindre ojämlika. Vårt diplomatiska och
politiska engagemang följs av ett omfattande bistånd. Sverige ger årligen 700
miljoner kronor i stöd till Palestina, och nu ökar vi årets anslag med
ytterligare 70 miljoner kronor för att lindra nöd och bidra till återuppbyggnad
i Gaza, konstaterade utrikesministern i sitt anförande.

- En sexårig flicka i Gaza har hunnit uppleva tre krig. Konflikten ödelägger
för kommande generationer. Vi måste bidra till att skapa framtidshopp och
visa att det finns ett alternativ till våld.

Wallström betonade att med erkännande kommer också ansvar. Den
palestinska enhetsregeringen ha ett ansvar för att fortsätta sitt reformarbete,
bekämpa korruption och nepotism, skapa utrymme för civila samhället och
öka kvinnors politiska inflytande och ekonomiska deltagande.
I samband med konferensen hade Wallström också överläggningar med
bland annat den palestinske presidenten Abbas, som välkomnade den
svenska avsikten att erkänna Palestina.

Egypten och Norge ledde den internationella givarkonferensen, där
utrikesministrar och företrädare för ett sjuttiotal länder deltog. På plats var
bland annat Palestinas president Abbas, FN:s generalsekreterare Ban Ki-
moon, USA:s utrikesminister John Kerry och EU:s höge representant
Catherine Ashton.

https://www.regeringen.se/
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Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige kommer att erkänna
Palestina som stat
Publicerad 08 oktober 2014 Uppdaterad 18 maj 2015

Sverige kommer att erkänna Palestina som stat. Det
meddelade statsminister Stefan Löfven i sin
regeringsförklaring den 3 oktober.
En lösning på konflikten mellan Israel och Palestina kräver att två suveräna
stater kan leva sida vid sida i fred.

Regeringen vill se en tvåstatslösning och Sveriges erkännande är ett viktigt
steg på vägen dit.

Tvåstatslösningen underlättas av två mer jämbördiga parter, anser
regeringen.

- Vi är villiga att gå före i EU-kretsen, även om vi är i sällskap av fler än 130
länder runt om i världen, säger utrikesminister Margot Wallström.

Ställningstagandet handlar inte om att ta ställning för den ena eller den andra
parten i konflikten, menar utrikesministern.

- Vi vill ha en tvåstatslösning, säger Margot Wallström.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Utrikesdepartementet

Nya statsråd välkomnades till UD
Publicerad 03 oktober 2014 Uppdaterad 23 april 2015

Under eftermiddagen hölls en träff på
Utrikesdepartementet för att personalen skulle få träffa
sina två nya statsråd.
- Det finns en bred samsyn om viktiga frågor i utrikespolitiken: försvaret av
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter till exempel. Internationell
solidaritet och humanitärt bistånd brukar förena de svenska politiska
partierna. Ingen ska behöva tveka om att Sverige ska försvara sitt
territorium, hantera svårigheterna i vårt närområde, stå upp mot
förtryckarregimer och fortsatt ha ett ambitiöst utvecklingssamarbete, sa
Margot Wallström.

Några punkter som hon vill lyfta i utrikespolitiken:

Fördjupning av FN-arbetet utifrån den nya utvecklingsagendan.
Säkerhetskandidaturen ska drivas aktivt
Klimatförändringarna
Jämställdhet och kvinnor och flickors roll i både krig och fred
Tydlig roll i EU
Folklig förankring i utrikespolitiken.

En grön utvecklingspolitik

Biståndsminister Isabella Lövin betonade miljöfrågornas vikt i
utvecklingspolitiken.

- Jag ser fram emot att jobba med en grön utvecklingspolitik: en ny
biståndspolitiskt plattfrom och att stärka förvaltningen av den, sa Isabella
Lövin.

Hon vill jobba för dialog, transparens och mot korruption.

https://www.regeringen.se/



