
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström lämnar i närtid
regeringen och uppdraget som
utrikesminister
Publicerad 06 september 2019

Margot Wallström har till statsminister Stefan Löfven
meddelat att hon i närtid vill lämna regeringen och
uppdraget som utrikesminister.
- Jag har ägnat mig helhjärtat åt uppgiften att göra Sverige säkert, respekterat
i omvärlden och uppskattat som samarbetspartner. Att tillsammans med
andra möta vår tids stora utmaningar. 
- Det är tid för mig att tillbringa mer tid med min man, mina barn och mina
barnbarn, säger Margot Wallström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till Oslo
Publicerad 04 september 2019

Utrikesminister Margot Wallström besöker Oslo den 5 september. I samband
med besöket kommer Margot Wallström att träffa Norges utrikesminister Ine
Eriksen Søreide. Fokus för samtalen kommer vara aktuella utrikes- och
säkerhetspolitiska frågor. Margot Wallström kommer också att hålla en
föreläsning på universitetet i Oslo och inviga den svenska ambassadens nya
lokaler.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker
Gulfregionen för möten om Jemen
Publicerad 30 augusti 2019 Uppdaterad 30 augusti 2019

Utrikesminister Margot Wallström besöker Saudiarabien, Förenade
Arabemiraten, Oman och Jordanien den 31 augusti-4 september för möten
om bilaterala och regionala frågor med särskilt fokus på Jemenkrisen.
Utrikesministern kommer att träffa sina motparter i respektive land, Jemens
regering och FN för att diskutera hur det internationella samfundet bäst kan
stödja FN:s arbete med Jemenkonflikten och bidra till en förnyad politisk
process. I synnerhet genomförandet av Stockholmsöverenskommelsen, som
slöts mellan konfliktens parter i Sverige 2018, kommer att diskuteras. Andra
bilaterala och regionala frågor, inklusive vikten av att minska spänningarna i
regionen, kommer också att tas upp.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Informellt möte för EU:s
utrikesministrar i Helsingfors
Publicerad 28 augusti 2019 Uppdaterad 28 augusti 2019

Kabinettssekreterare Annika Söder deltar vid EU-ländernas informella
utrikesministermöte, ”Gymnich”, i Helsingfors den 29-30 augusti.

Tvådagarsmötet inleds med en gemensam diskussion med EU:s
försvarsministrar om hybridhot. Situationen i Persiska viken och Arktis står
också på agendan för utrikesministrarnas möte. Mötet avslutas med en
diskussion om västra Balkan tillsammans med utrikesministrarna från
regionen. 

EU:s utrikesministrar träffas informellt en gång per halvår i Europeiska
rådets ordförandeland. Det informella utrikesministermötet kallas för
"Gymnich" eftersom det första gången ägde rum under det tyska
ordförandeskapet 1974 på slottet Gymnich, norr om Bonn.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

170 000 dokument om Raoul
Wallenberg nu i regeringens
öppna arkiv
Publicerad 27 augusti 2019 Uppdaterad 27 augusti 2019

Nu offentliggörs ytterligare handlingar i det omfattande
arkivet över Raoul Wallenbergs öde. I och med ett
regeringsbeslut torsdagen den 22 augusti kan 40 000
sidor handlingar från 1970 fram till 2018 nu utlämnas.
Samtliga 170 000 sidor finns tillgängliga i
Regeringskansliets arkiv för den som vill läsa om
arbetet med att utröna Raoul Wallenbergs öde.
- Det är viktigt att hålla liv i Raoul Wallenbergs minne. Hans civilkurage
inspirerar och behövs även i den värld vi lever i idag. Regeringen kommer att
fortsätta att stödja arbetet med att försöka få klarhet i Raoul Wallenbergs
öde. Att vi nu kan offentliggöra handlingarna är ett steg framåt, säger
utrikesminister Margot Wallström.

Sekretessprövningen är ett av regeringens mest omfattande ärenden någonsin
och omfattar fyra hyllmeter, 65 pärmar, med handlingar. I den omfattande
dokumentationen finns ett 230-tal sidor, alltså ungefär en halv procent av
handlingarna, som innehåller enskilda uppgifter som fortfarande omfattas av
sekretess. Alla uppgifter som har relevans för arbetet med att försöka förstå
vad som egentligen har hänt Raoul Wallenberg har lämnats ut.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Irans utrikesminister besöker
Sverige under rundresa i Norden
Publicerad 15 augusti 2019

I samband med en rundresa i Norden besöker Irans
utrikesminister Dr. Javad Zarif Stockholm den 20-21
augusti. Utrikesminister Margot Wallström kommer den
20 augusti att stå värd för överläggningar kring
bilaterala och regionala frågor, däribland Jemen och
vikten av att bevara den kärntekniska
överenskommelsen (JCPOA). Under sitt besök i
Sverige kommer Dr. Zarif även att besöka bland annat
riksdagen och SIPRI.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

100 miljoner sidvisningar av
artiklar om kvinnor genom UD-
initiativet WikiGap
Publicerad 14 augusti 2019

Torsdagen den 15 augusti bjuds ett åttiotal volontärer
från drygt 30 länder till UD för att fira genomslaget för
UD och Wikimedia Sveriges internationella satsning
WikiGap. Initiativet har fått fäste i över 60 länder och
har hittills lett till 32 000 nya eller redigerade artiklar om
kvinnor på Wikipedia. Dessa artiklar har nu visats över
100 miljoner gånger.
Wikipedia är världens största nätbaserade och användargenererade
uppslagsverk. Innehållet som förmedlas påverkar och färgar användarnas
kunskap om världen. Men där råder en stor obalans. 90 procent av innehållet
är skapat av män, artiklarna om män är fyra gånger fler artiklar än om
kvinnor. Idén med Wikigap är enkel: tillsammans samlar Sveriges
ambassader och Wikimedia människor i över 60 länder för att redigera och
skriva nya artiklar om framstående kvinnor som förtjänar att
uppmärksammas.

- Att framstående kvinnor och deras prestationer synliggörs i högre grad på
världens största digitala uppslagsverk är ett konkret resultat av en del i vår
feministiska utrikespolitik. Över 100 miljoner sidvisningar av 32000 nya eller
uppdaterade artiklar tydliggör WikiGaps genomslagskraft. Jag hoppas att
dessa kan inspirera många världen över och ge människor ännu fler kvinnliga
förebilder, säger utrikesminister Margot Wallström.

Volontärerna som bjuds till UD har alla varit med och arrangerat WikiGap i

https://www.regeringen.se/


samarbete med svenska ambassader i länder över hela världen. De befinner
sig i Stockholm för Wikimedias globala konferens Wikimania, där även UD:s
kabinettssekreterare Annika Söder ska hålla ett anförande under fredagen
den 16 augusti. Temat för konferensen är Agenda 2030.

Den feministiska utrikespolitiken grundar sig i ambitionen att stärka kvinnors
och flickors rättigheter, representation och resurser. Initiativet WikiGap är
ett led i denna politik och syftar till att genom att arrangera skrivstugor
förbättra den kvinnliga representationen på Wikipedia. Det är inte
utlandsmyndigheterna eller UD som skriver eller redigerar artiklar under
evenemangen, utan de individer som deltar i skrivstugorna.

WikiGap i siffror

Sedan lanseringen den 8 mars 2018 har:

WikiGap arrangerats i 61 länder
Bidragit till 32 000 nya eller redigerade artiklar om kvinnor på över 30
språk
Dessa artiklar har över 100 miljoner sidvisningar på Wikipedia
Närmare 2 500 personer har deltagit i WikiGap



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige stärker det internationella
arbetet mot människohandel och
prostitution
Publicerad 25 juli 2019 Uppdaterad 25 juli 2019

Tidigare i år lanserade Sverige och Frankrike ett gemensamt initiativ om att
bekämpa människohandel och prostitution. En utgångspunkt för det är att
sprida erfarenheter av vår sexköpslagstiftning, som är baserad på samma
princip. För att realisera detta tar Sverige nu ytterligare tre steg för att stärka
vårt internationella arbete mot människohandel och prostitution:

Sverige kommer att ta upp prostitution och människohandel under
högnivåveckan i FN:s generalförsamling i september.
Sverige kommer att söka ökat samarbete med länder för att motverka
människohandel. Exempelvis inom EU:s östliga partnerskap.
Sverige kommer att lansera en e-utbildning för medarbetare på svenska
ambassader.

Vi fortsätter också vår dialog med Frankrike och med ett antal ytterligare
länder som är intresserade av delta i kampen mot människohandel och
prostitution.

– Prostitution och människohandel är tätt förknippat. Det här är en typ av
slaveri, och vi måste använda alla medel vi har för att bekämpa det. För mig
är detta högt prioriterat, säger utrikesminister Margot Wallström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till EU:s utrikesråd
i Bryssel
Publicerad 12 juli 2019

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 15 juli på
EU:s utrikesministermöte (FAC) i Bryssel. På agendan
för mötet står situationen i Irak, Iran och CAR, liksom en
diskussion om de externa aspekterna av migration.
Mötet avslutas med en lunch där Moldaviens
utrikesminister Nicu Popescu närvarar.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressinbjudan: Utrikesministern
redogör för regeringens arbete för
kärnvapennedrustning
Publicerad 12 juli 2019

Tid: Fredag 12 juli kl. 14:00

Plats: UD vid Gustav Adolfs torg 1.

Insläpp från 13:30. Presslegitimation och föranmälan krävs.

Pressträffen direktsänds på regeringen.se. Efter pressträffen finns tid för
frågor från media på plats.

För frågor och anmälan till pressträffen, kontakta pressekreterare Jasmina
Sofic.

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
besöker Georgien
Publicerad 10 juli 2019 Uppdaterad 10 juli 2019

Utrikesministern besöker Georgien den 10-11 juli för att
som en av huvudtalarna delta i Batumi International
Conference.
Årets tema är tioårsjubileet av det Östliga partnerskapet. För tio år sedan
lanserades partnerskapet som ett initiativ från Sverige och Polen. Under
besöket kommer utrikesministern även att ha bilaterala möten med
Georgiens president Salome Zurabishvili samt med utrikesminister David
Zalkaliani, och därtill träffa representanter för civilsamhället. Några frågor
som kommer att diskuteras är Georgiens partnerskap med EU och vikten av
att fortsätta stärka demokratin och mänskliga rättigheter, bland annat för
HBTQ-personer.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i OSSE:s
informella ministerrådsmöte i Höga
Tatras, Slovakien
Publicerad 08 juli 2019 Uppdaterad 08 juli 2019

Den 9 juli samlas utrikesministrarna inom
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa,
OSSE, för ett informellt ministermöte i Höga Tatras,
Slovakien. Vid mötet ska ministrarna diskutera OSSE:s
roll och aktuella säkerhetspolitiska utmaningar i
regionen. Mötet leds av Slovakien som under 2019
innehar ordförandeskapet i OSSE.
– I tider som dessa, när den europeiska säkerhetsordningen utmanas och våra
överenskomna principer och åtaganden bryts, är det viktigt att det sker en
löpande säkerhetspolitisk dialog. För vår gemensamma säkerhet måste vi
komma tillbaka till en situation där folkrätten och OSSE:s principer och
åtaganden respekteras, säger utrikesminister Margot Wallström.

Sverige kommer vid mötet att betona OSSE:s viktiga roll för att upprätthålla
det multilaterala systemet och den regelbaserade europeiska
säkerhetsordningen genom befintliga överenskomna normer, principer och
åtaganden i OSSE för att främja hållbar fred, stabilitet och säkerhet i Europa.
Sverige kommer även att lyfta vikten av att diskutera OSSE:s möjligheter att
bidra till en lösning på den konflikt som orsakats av Rysslands aggression i
Ukraina.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Australiensisk medborgare släppt
av Nordkorea med hjälp av
svensk diplomati
Publicerad 04 juli 2019

Den australiensiske medborgaren Alek Sigley har, med hjälp av Sveriges
särskilda sändebud Kent Härstedt, frigivits från förvar i Nordkorea och
anlänt till Peking i Kina.

– Jag välkomnar att Alek Sigley har släppts fri och är välbehållen, säger
utrikesminister Margot Wallström. Sverige har agerat inom ramen för vår
överenskommelse med Australien om konsulärt stöd i Nordkorea. Vi
uppskattar det nära samarbetet med australiska myndigheter. Vi välkomnar
också koreanska myndigheters snabba agerande i samband med besöket av
Sveriges särskilda sändebud för Koreahalvön.  

Sverige har ett långsiktigt engagemang för en fredlig lösning av situationen
på den koreanska halvön. Vi har ambassader i Pyongyang och Seoul samt
bidrar med militärobservatörer till Neutral Nations Supervisory Commission
(NNSC) och ger humanitärt stöd till Nordkorea.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till Toronto för
reformkonferens om Ukraina
Publicerad 01 juli 2019 Uppdaterad 01 juli 2019

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 1-2 juli i en
konferens om det Ukrainska reformarbetet. Syftet är att
sammanföra ett brett spektrum av ukrainska politiker,
civilsamhällesaktivister och företrädare för näringslivet
med de länder som har störst engagemang i Ukraina.
En rad internationella organisationer deltar också i
mötet.
– Den här konferensen ger Ukraina och det internationella samfundet tillfälle
att gemensamt fundera över hur vi på bred front kan hjälpa Ukraina att
genomföra Associeringsavtalet med EU och att motverka polarisering, öka
jämlikheten samt stärka tilliten till landets institutioner. Jag ser fram emot att
diskutera arbetet framåt mot ett mer demokratiskt och framgångsrikt
Ukraina, säger utrikesminister Margot Wallström.

Ukraina har under de senaste fem åren gjort stora framsteg i sitt
reformarbete, trots att man utsatts för stora utmaningar i och med Rysslands
olagliga annektering av Krim och aggressionen i östra Ukraina. Den
ukrainska regeringen har genomfört stora delar av Associeringsavtalet med
EU och blivit mer integrerat med EU:s inre marknad genom att anta lagar
som ligger i linje med unionens regelverk. Samtidigt återstår mycket arbete
för att bl.a. bekämpa korruptionen och stärka rättsstaten. Sverige är ett av de
länder som bidrar med mest stöd till Ukrainas reformarbete på områdena
demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och energieffektivisering samt
marknadsutveckling. Stödet riktar sig både till den ukrainska förvaltningen
och till civilsamhället.

Den första upplagan av reformkonferensen hölls i London 2017 och följdes

https://www.regeringen.se/


upp i Köpenhamn i fjol. I år har värdskapet tagits över av Kanada och
utrikesminister Freeland.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern ledde idag möte i
Folkrätts- och
nedrustningsdelegationen
Publicerad 26 juni 2019 Uppdaterad 26 juni 2019

Utrikesminister Margot Wallström ledde idag det första
mötet i Folkrätts- och nedrustningsdelegationen under
innevarande mandatperiod.
På dagordningen fanns bland annat regeringens nedrustningsinitiativ,
hanteringen av FN-konventionen om kärnvapenförbud samt förberedelser
inför den 33:e Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen. I
delegationen ingår folkrätts- och nedrustningsexperter från departement,
myndigheter, riksdag, civilsamhälle och akademin.

Delegationen bidrar till regeringens långsiktiga arbete med att främja
folkrätten och nedrustning, frågor som är särskilt angelägna i ljuset av det
utmanande omvärldsläget.

Delegationen förväntas sammanträda två till tre gånger per år.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ministerkonferens om västra
Balkan den 24 juni i Stockholm
Publicerad 20 juni 2019

Tillsammans med EU-kommissionen och Business
Sweden arrangerar Utrikesdepartementet den 24 juni
en ministerkonferens om västra Balkan. Såväl
utrikesminister Margot Wallström som
utrikeshandelsminister Ann Linde deltar.
Konferensen inleds med en paneldiskussion med Margot Wallström och
utrikesministrar från länderna på västra Balkan och kommissionen om
utvecklingen i regionen och ländernas EU-integration. Därefter följer en
affärsmodul som Business Sweden organiserar med deltagande av
representanter från inbjudna svenska företag och ministrar från regionen.

Efter konferensen står utrikesministern värd för en lunch för deltagande
ministrar och företagsrepresentanter.

Seminariet inleds klockan 09:00 på Europahuset och är öppet för
allmänheten och media.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till EU:s utrikesråd
i Luxemburg
Publicerad 14 juni 2019

Margot Wallström deltar i EU:s utrikesministermöte (FAC) den 17 juni i
Luxemburg. Utrikesministrarna kommer tillsammans med EU:s
försvarsministrar diskutera genomförandet av EU:s Globala Strategi. Vidare
kommer utrikesministrarna att ha en diskussion om hur EU:s gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitik kan bli mer effektiv, med fokus på frågor om
gemensamma arbetsmetoder. Situationen i Sudan står också på agendan.
Under en informell lunch med Jordaniens utrikesminister kommer
fredsprocessen i Mellanöstern och situationen i regionen att tas upp.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
bjuder in till ministermöte om
kärnvapennedrustning
Publicerad 07 juni 2019

Den 11 juni står utrikesministern värd för ett
internationellt ministermöte i Stockholm om nedrustning
och icke-spridningsfördraget (NPT). Det svenska
initiativet blir det första mötet i sitt slag på många år och
det internationella intresset är stort.
Regeringens mål är en kärnvapenfri värld, initiativet till
nedrustningskonferensen är en viktig del i det arbetet. Syftet med tisdagens
konferens är att diskutera hur regeringar tillsammans kan arbeta för att skapa
politiskt tryck i nedrustningsfrågan och engagemang inför icke-
spridningsfördragets (NPT) översynskonferens nästa år.

– Läget i världen är allvarligt just nu, risken för kärnvapenanvändning är
större än på många år. Vi tar det här initiativet eftersom vi måste ta krafttag
för nedrustning, säger utrikesminister Margot Wallström. NPT är
grundbulten i det internationella nedrustnings- och ickespridningsarbetet.
Kärnvapenstaterna har gjort viktiga åtaganden där och därför fokuserar vi på
att diskutera just NPT när vi ses på tisdag. 

Diskussionerna i Stockholm kommer bland annat att handla om att minska
kärnvapnens roll i doktriner, öka transparensen kring arsenaler och om
åtgärder som minskar risken för användning av kärnvapen. Tanken är att den
här typen av insatser ska bidra till att stärka förtroendet mellan länder och på
så vis också till ett bättre samarbetsklimat inom nedrustningsdiplomatin.

– Vi måste mobilisera politisk vilja och öka trycket på att delta aktivt i

https://www.regeringen.se/


nedrustningsarbetet inom ramen för NPT, säger utrikesminister Margot
Wallström. Vi hoppas att tisdagens möte ska bidra till positiva framsteg i
arbetet. 

De 15 inbjudna länderna är nedrustningsengagerade icke-kärnvapenstater
från alla delar av världen med olika säkerhetspolitiska förutsättningar.
Följande länder deltar: Argentina, Etiopien, Finland, Indonesien, Japan,
Jordanien, Kanada, Kazakstan, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge,
Republiken Korea, Schweiz, Spanien och Tyskland.

För redaktionen

Media behöver särskild ackreditering via UD för att delta vid
presskonferensen, som äger rum efter mötet, och vid fototillfälle vid mötets
inledning.  

Medieackrediteringen är stängd.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
besöker Berlin
Publicerad 03 juni 2019

Tisdagen den 4 juni besöker utrikesministern Berlin för
att som en av huvudtalarna delta vid en
högnivåkonferens om klimatförändringarnas påverkan
på fred och säkerhet. Värdar för mötet är Tysklands
utrikesminister Heiko Maas tillsammans med den tyska
tankesmedjan Adelphi och Potsdam Institute for Climate
Impact Research. Mötet syftar till att belysa
klimatförändringarna som en växande säkerhetspolitisk
fråga.
Sverige drev under sin tid i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 aktivt på för att FN
skulle stärka sin kapacitet för att kunna möta de tilltagande klimatrelaterade
säkerhetsrisker som vi ser runt om i världen. Berlinmötet avser ge ytterligare
en stark signal till FN och världens länder att agera nu och mer kraftfullt, för
att de säkerhetsrisker som följer av klimatförändringarna inte ska utvecklas
till fler konflikter i världen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till
Östersjöstaternas rådsmöte i
Jurmala, Lettland
Publicerad 31 maj 2019 Uppdaterad 31 maj 2019

Utrikesminister Margot Wallström kommer den 3 juni att
delta i Östersjöstaternas rådsmöte i Jurmala, Lettland.
Förutom Sverige deltar utrikesministrar från Estland,
Lettland, Litauen, Norge, Island och Polen.
På mötet kommer utrikesministrarna att diskutera gemensam säkerhet och
internationellt samarbete på områden som klimat och miljö, ungdomsutbyte,
människohandel och prostitution samt brottsförebyggande arbete.

I samband med mötet kommer Danmark att ta över det ettåriga
ordförandeskapet i rådet från Lettland.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
besöker Warszawa och Kiev 29-
31 maj
Publicerad 28 maj 2019 Uppdaterad 28 maj 2019

Den 29 maj besöker utrikesministern Warszawa för överläggningar med
Polens utrikesminister Jacek Czaputowicz. Ministerkollegorna kommer att
bland annat att diskutera säkerheten i närområdet, EU:s Östliga partnerskap
och aktuella EU-frågor. Utrikesministrarna kommer även att delta i ett
samtal vid Lech Kaczyński National School of Public Administration, på
temat Östliga partnerskapet. Det som ett sätt att uppmärksamma
tioårsjubileet av partnerskapet, vilket lanserades 2009 som ett gemensamt
initiativ av Sverige och Polen.

Därefter, torsdag den 30 maj, reser utrikesminister Margot Wallström vidare
till Kiev tillsammans med sin polska kollega. Det blir utrikesministerns första
besök i Ukraina efter presidentvalet. I Kiev avser utrikesministrarna träffa
den nyvalde presidenten Zelenskyj och delar av hans team. De kommer även
att ha möten med representanter för det ukrainska parlamentet, studenter vid
Taras Sjevtjenko-universitetet och den tongivande NGO-koalitionen
Reanimation Package of Reforms.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Peter Eriksson till Bryssel för
biståndsministermöte
Publicerad 15 maj 2019

Peter Eriksson, minister för internationellt
utvecklingssamarbete, deltar i EU:s
biståndsministermöte den 16 maj i Bryssel. Under
mötet kommer Peter Eriksson att driva frågan om hur
EU kan ligga i framkant i det fortsatta arbetet med
Agenda 2030 och klimatförändringarna.
Klimatförändringar börjar bli allt mer akuta, framförallt för människor i
världens mest fattiga och utsatta  länder. EU:s biståndspolitik måste därför
prioritera frågan om klimat och miljö kopplat till fattigdomsbekämpning.

Andra frågor som kommer behandla är hur ungdomar kan involveras i
arbetet mot klimatförändringar och EU:s engagemang i Sahel.

Ministerrådet kommer även diskutera EUs långtidsbudget och hur
finansieringen för hållbar utveckling, grannskap och internationellt
samarbete kommer samlas i ett och samma instrument.

Sverige har även begärt att den akuta ebolakrisen i östra DR Kongo lyfts upp
som en övrig fråga.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern och ministern för
internationellt
utvecklingssamarbete deltar i
Stockholm Internet Forum på
temat demokrati
Publicerad 15 maj 2019

Den 16-17 maj anordnas för sjätte gången Stockholm
Internet Forum (SIF) 2019 på Stockholm City
Conference Center, i arrangemang av Sida. Under två
dagar kommer 500 nätaktivister, journalister och andra
demokratiföreträdare från närmare 100 länder att
diskutera internets roll som positiv kraft för utveckling
och demokrati och hur de bakslag vi ser idag kan
hanteras.
SIF är en internationell konferens och mötesplats för diskussion kring
internet och den roll ett öppet, fritt och säkert internet spelar för global
utveckling. Årets tema, Shrinking Democratic Space Online, ligger väl i linje
med regeringens nyligen lanserade demokratioffensiv och utrikesminister
Margot Wallström kommer hålla öppningsanförandet den 16 maj kl. 08:45.

Under SIF diskuteras även konkreta åtgärder för hur man kan garantera ett
fritt, öppet och säkert internet, hur fler människor ska få tillgång till internet,
samt hur man kan stärka ansvarsutkrävande för kränkningar av de mänskliga
rättigheterna online. Ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter
Eriksson kommer lyfta Sveriges arbete på området i panelen Defending
Democratic Space in a Digital Context den 17 maj kl. 09:00.

https://www.regeringen.se/


Mer information, program och livesändning av alla paneldiskussioner finns
på www.stockholminternetforum.se och det finns även möjlighet att på
Twitter ställa frågor till panelerna genom att använda hashtaggen #SIF2019.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern och ministern för
internationellt
utvecklingssamarbete deltar på
Stockholm Forum on Peace and
Development
Publicerad 13 maj 2019

Stockholm Forum on Peace and Development
arrangeras årligen av utrikesdepartementet och
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut Sipri.
Årets upplaga är det sjätte i ordningen och äger rum
den 14 - 16 maj.
Årets tema är ”From crisis response to peace building – achieving
synergies”. Ambitionen är att stärka länken mellan humanitära, utvecklings-
och fredsbyggande insatser och därigenom bidra till hållbar fred och
utveckling.

Årets forum väntas samla mer än 700 deltagare och inkluderar
ministernärvaro från bland annat Irak, Etiopien och Somalia.

Utrikesminister Margot Wallström håller avslutningsanförandet den 14 maj
och ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
inledningstalar samma dag.

Välkommen att följa ministrarnas anföranden via nedan länkar:

Opening Session and High-Level Panel on Mediation

Closing High-Level Panel on Inclusive Peace

https://www.regeringen.se/


#SthlmForum



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till Bryssel för
EU:s utrikesråd samt för att
uppmärksamma Östliga
partnerskapet 10 år
Publicerad 10 maj 2019

Den 13 maj deltar utrikesminister Margot Wallström på FAC, EU:s
utrikesministermöte i Bryssel. På mötesagendan är en diskussion om Libyen
där FN-sändebudet Ghassan Salamé närvarar. Därtill kommer man att
förbereda för det gemensamma utrikes- och försvarsministermötet den 14
maj med ministrar från G5 Sahel: Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger
och Tchad. Venezuela och kärnavtalet med Iran, JCPOA, väntas också tas
upp vid mötet.  

Samma dag, den 13 maj, kommer Margot Wallström även att delta på Östliga
partnerskapets årliga utrikesministermöte tillsammans med ministerkollegor
från EU, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och
Vitryssland.

Den 14 maj talar utrikesminister Margot Wallström vid en högnivåkonferens
för att uppmärksamma tioårsjubileet för det Östliga partnerskapet. Temat för
konferensen är ”ÖstP 10 år: Framgångar, utmaningar och framtiden – för
starkare ekonomier, bättre samhällsstyre, ökad konnektivitet och solidare
samhällen.”

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Arktiska rådets
ministermöte i Rovaniemi
Publicerad 03 maj 2019

Utrikesminister Margot Wallström kommer den 6–7 maj att delta i Arktiska
rådets ministermöte i Rovaniemi, Finland. Förutom Sverige deltar
utrikesministrar från Kanada, Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland
och USA på mötet. Margot Wallström kommer med de andra deltagande
länderna bland annat att diskutera klimat, hållbar regional utveckling och
internationellt samarbete i Arktis. I samband med mötet kommer Island att ta
över det tvååriga ordförandeskapet i rådet från Finland.

Som medlem i rådet driver Sverige på för ett mer aktivt klimatarbete inom
Arktiska rådet. Regeringen verkar även för att bevara Arktis som en fredlig
samarbetsregion och för en hållbar utveckling.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
besöker Washington och New
York
Publicerad 26 april 2019

Den 29 april befinner sig Margot Wallström i Washington D.C. för bilaterala
överläggningar med utrikesminister Michael Pompeo samt nationella
säkerhetsrådgivaren John Bolton. Hon kommer även att träffa ledamöter i
den amerikanska senatens utrikesutskott. Utrikesministern kommer med de
amerikanska företrädarna bland annat diskutera utvecklingen i Nordkorea,
Syrien och Venezuela, liksom säkerhetsläget i Sveriges närområde. I
samband med besöket deltar Margot Wallström även i ett panelsamtal om
den feministiska utrikespolitiken, arrangerat av den svenska ambassaden i
USA och Georgetown Institute for Women, Peace and Security.

Därefter reser utrikesminister Margot Wallström till New York för att den 30
april delta i det sista förberedande mötet inför översynskonferensen
(RevCon) av icke-spridningsfördraget NPT som äger rum nästa år.
Nedrustning och icke-spridning av kärnvapen är en central utrikespolitisk
prioritering för Sverige, särskilt i ljuset av den globala säkerhetsutvecklingen.
NPT är den centrala multilaterala plattformen på området och politiskt och
diplomatiskt engagemang krävs nu för att bana väg för en framgångsrik
översynskonferens 2020. 

Under besöket i New York kommer utrikesministern även att ha en rad
bilaterala möten, bland annat med FN-företrädare. Därtill kommer hon även
att hålla en föreläsning till minne av UNFPA:s första exekutivdirektör Rafael
M. Salas. Föreläsningen kommer att fokusera på den feministiska
utrikespolitiken, med tonvikt på sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
kommer besöka Tunisien den 23-
25 april för att delta i Tunis Forum
on Gender Equality
Publicerad 23 april 2019 Uppdaterad 23 april 2019

Konferensen är en uppföljning av förra årets Stockholm Forum on Gender
Equality.

Under besöket kommer utrikesministern även att föra samtal med tunisiska
regeringsföreträdare samt diskutera aktuella frågor med Tunisiens
civilsamhälle.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen lämnar skrivelse om
Sveriges medlemskap i FN:s
säkerhetsråd till riksdagen
Publicerad 11 april 2019

Sverige var icke-permanent medlem av Förenta nationernas (FN)
säkerhetsråd under perioden 2017–2018. Idag har regeringen lämnat över
skrivelse 2018/19:104 om Sveriges medlemskap i säkerhetsrådet till
riksdagen. Skrivelsen redogör för regeringens utgångspunkter för det svenska
medlemskapet, de frågor som behandlades i säkerhetsrådet samt svenska
initiativ och arbetsformer under perioden. Därtill presenteras ett antal
lärdomar och slutsatser.

”Ett skäl till skrivelsen är att sammanfatta våra erfarenheter och lärdomar
för riksdagen, men också för den intresserade allmänheten.” säger
utrikesminister Margot Wallström.

”En slutsats i skrivelsen är att valda medlemmar kan göra skillnad. Sverige
kunde med en principfast och resultatinriktad ansats medverka till resultat i
säkerhetsrådets hantering av bland annat Jemen och Nordkorea samt stärka
rådets engagemang i fråga om kvinnors inflytande och klimatförändringarnas
koppling till säkerhet. Samtidigt omöjliggjordes framsteg i flera fall på grund
av vetorätten och låsningar i rådet.”, konstaterar utrikesminister Margot
Wallström.

”Av skrivelsen framgår också att utrikesförvaltningen och dess medarbetare
förtjänar ett erkännande för ett enastående lagarbete.”, avslutar
utrikesminister Margot Wallström.

Sverige har varit icke-permanent medlem i säkerhetsrådet vid fyra tillfällen
(1957 – 1958, 1975 – 1976 , 1997 – 1998 , 2017 – 2018). Under perioden
2017-2018 antog säkerhetsrådet 115 resolutioner och 48

https://www.regeringen.se/


ordförandeuttalanden samt gjorde 180 pressuttalanden. Under de två åren
lades sammanlagt nio veton.

Regeringens skrivelse om Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–
2018



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
står värd för ministermöte för att
diskutera UNRWA
Publicerad 11 april 2019

Den 12 april står utrikesminister Margot Wallström tillsammans med
Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi värd för en strategisk
ministerdialog kring framtiden för UNRWA, FN:s hjälporganisation för
Palestinska flyktingar. På mötet deltar bland annat UNRWA:s
generalkommissionär Pierre Krähenbühl, EU:s höga representant Federica
Mogherini och Norges utrikesminister Ine Eriksen Söreide. På mötet kommer
man bland annat diskutera UNRWA:s stabiliserande roll i en orolig region
samt hur långsiktigt finansiellt och politiskt stöd till organisationen kan
säkras.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till EU:s
utrikesråd i Luxemburg
Publicerad 05 april 2019

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesministermöte (FAC)
den 8 april i Luxemburg. Vid mötet kommer det Östliga Partnerskapet samt
situationen i Afghanistan att diskuteras. Mötet avslutas med en
lunchdiskussion om situationen i Venezuela.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till Palanga för
utrikesministermöte
Publicerad 31 mars 2019 Uppdaterad 31 mars 2019

Utrikesminister Margot Wallström besöker Palanga i Litauen den 1 april. Där
deltar hon i ett möte med de nordisk-baltiska länderna, samt
Visegradländerna Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Syftet med mötet
är att diskutera säkerhetspolitik, globala trender och utmaningar, samt den
europeiska agendan.

Utrikesministermötet i detta format är resultatet av ett gemensamt initiativ
från Polen och Sverige 2013. Värdskapet roterar mellan länderna. Senaste
mötet ägde rum i Stockholm i juni 2018.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige styrelseordförande i FN:s
atomenergiorgan IAEA 2019-2020
Publicerad 19 mars 2019

Det står nu klart att Sverige utsetts att ta över ordförandeskapet för IAEA:s
styrelse 2019-2020.

”Det är ytterst glädjande och hedersamt att Sverige fått detta prestigefulla
förtroendeuppdrag.”, säger utrikesminister Margot Wallström med anledning
av beskedet.

”IAEA har en starkt betydande roll att spela för fred, säkerhet och
utveckling. Vårt ordförandeskap är en viktigt del i arbetet för icke-spridning
av kärnvapen som är en prioriterad fråga för regeringen. Det handlar idag
inte minst om verifikation av Irans genomförande av det kärntekniska avtalet
samt de uppgifter som IAEA kan komma att få tilldelat vid en uppgörelse
med Nordkorea om kärnvapennedrustning.”

IAEA bildades 1956. Organisationens uppgift är att främja fredlig och säker
användning av kärnenergi samtidigt som man tillser att kärnämnen inte
missbrukas för militära ändamål. Enligt ickespridningsfördraget NPT måste
alla icke-kärnvapenstater acceptera verifikation enligt IAEA:s
safeguardsystem. Under 36 år innehades generaldirektörsposten på IAEA av
Sigvard Eklund och Hans Blix, men detta blir första gången som Sverige
innehar ordförandestolen i styrelsen.

Beslutet om ordförandeposten kommer formellt att bekräftas i september
2019. Styrelseordförande blir Sveriges ständige representant till IAEA,
Ambassadör Mikaela Kumlin Granit.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
besöker Helsingfors
Publicerad 18 mars 2019

Tisdag den 19 mars deltar Margot Wallström i ett
informellt möte i Helsingfors tillsammans med Tyskland,
Finland och Danmarks utrikesministrar. Mötet är ett sätt
att utveckla dialogen och samarbetet länderna emellan
kring viktiga frågor av gemensamt intresse. Man
kommer bland annat att diskutera aktuella globala
frågor, EU-frågor, säkerhetspolitik och de
transatlantiska relationerna.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till EU:s utrikesråd
i Bryssel
Publicerad 15 mars 2019 Uppdaterad 15 mars 2019

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s
utrikesministermöte (FAC) den 18 mars i Bryssel. Vid
mötet kommer utrikesministrarna diskutera situationen i
Moldavien och Jemen samt EU:s relation till Kina. En
lunchdiskussion med Kinas utrikesminister Wang Yi är
också inplanerad.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker Berlin för
att delta i nedrustningskonferens
om nya teknologier
Publicerad 13 mars 2019 Uppdaterad 13 mars 2019

Utrikesminister Margot Wallström besöker Berlin
fredagen den 15 mars för att delta i konferensen
Capturing Technology. Rethinking Arms Control.
Syftet med konferensen är att diskutera de utmaningar som teknologisk
utveckling innebär för nedrustning och internationell säkerhet. Konferensens
fyra fokusområden är missilteknologi, autonoma vapensystem,
cyberinstrument och bioteknologi. I Berlin har utrikesministern också ett
bilateralt möte med Tysklands utrikesminister Heiko Maas.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
besöker Haag
Publicerad 06 mars 2019 Uppdaterad 06 mars 2019

Utrikesministern besöker den 7 mars Haag för bilaterala
överläggningar med den nederländska utrikes- och EU-
ministern, Stef Blok. Wallström kommer även att besöka
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och
Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW).
Besöket inleds med en frukost om feministisk
utrikespolitik som anordnas av utrikesministern, med
deltagande från den diplomatiska kåren, civilsamhälle
och näringsliv.
Vid sitt besök i Haag kommer Margot Wallström att ha överläggningar med
sin nederländske kollega, Stef Blok. Sverige och Nederländerna samarbetar
nära på flera områden och utrikesministrarna väntas bland annat diskutera
aktuella EU- och utrikespolitiska frågor.

Både Sverige och Nederländerna var under 2018 icke-permanenta
medlemmar av FN:s Säkerhetsråd och samarbetade nära. Bägge länderna
delar ett starkt engagemang för fredsfrämjande insatser, kvinnors rättigheter
och för fattigdomsbekämpning.

Under besöket träffar Wallström även organisationen för förbud mot
kemiska vapen (OPCW) för samtal med [ordförande] Fernando Arias.
Sverige är en stark förespråkare för nedrustning och förbud av användningen
av kemiska vapen och OPCW har en viktig roll i ansvarsutkrävandet.
Regeringen har dessutom meddelat att ytterligare 2 miljoner svenska kronor
tilldelas den Särskilda fonden för Syrien.

https://www.regeringen.se/


Under sitt besök på internationella brottmålsdomstolen (ICC) kommer
utrikesministern träffa ICC:s ordförande Chile Eboe-Osuji och chefsåklagare
Fatou Bensouda.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker Kenya
och Etiopien
Publicerad 26 februari 2019

Utrikesminister Margot Wallström besöker Kenya och
Etiopien den 27 februari – 2 mars. I Kenya kommer
utrikesministern att träffa landets utrikesminister Monica
Juma och flera civilsamhällesorganisationer. I Etiopien
träffar utrikesministern bland andra Etiopiens första
kvinnliga president Sahle-Work Zewde och landets
utrikesminister Workneh Gebeyehu. En viktig del av
besöken är att lyfta den feministiska utrikespolitiken.
I Kenya kommer utrikesminister Margot Wallström att framföra sitt stöd till
den positiva utveckling som följt på uppgörelsen mellan regeringen och
oppositionen förra året. Utrikesministern kommer även att lyfta behovet av
fortsatta reformer för att bemöta de politiska spänningarna i landet och för
att bekämpa korruptionen. Ett syfte är också att skapa en bredare relation
och ett förstärkt handelsutbyte mellan Sverige och Kenya. Utrikesministern
träffar även organisationen Coalition for Grassroots Human Rights
Defenders för samtal om social rättvisa och situationen för mänskliga
rättigheter.

I Etiopien kommer utrikesminister Margot Wallström att uttrycka Sveriges
starka stöd till den reformprocess som Etiopiens premiärminister Abiy
Ahmed inledde förra året. De historiska demokratiska reformerna för ökad
yttrandefrihet, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet som
genomförs i Etiopien gör landet till ett föregångsland både i Afrika och i en
global kontext. Sverige stödjer denna viktiga process bland annat genom sitt
utvecklingssamarbete med Etiopien. Kvinnors rättigheter är också ett
centralt tema vid utrikesministerns besök på ett kvinnohärbärge.

https://www.regeringen.se/


Under 2018 slöt Etiopien och Eritrea fred efter en 20 år lång konflikt. Freden
har lett till återupprättade diplomatiska relationer mellan flera länder på
Afrikas horn. Utrikesminister Margot Wallström kommer i sina samtal i
Etiopien att framföra Sveriges stöd till den fortsatta fredsprocessen och
stärkt regional integration på Afrikas horn.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker Genève
för att framträda i FN:s råd för
mänskliga rättigheter
Publicerad 22 februari 2019

Utrikesminister Margot Wallström besöker Genève
tisdagen den 26 februari, för att delta i FN:s råd för
mänskliga rättigheter och för att hålla det svenska
högnivåanförandet.
Utrikesministerns besök är ett uttryck för regeringens starka engagemang för
respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

FN:s råd för mänskliga rättigheter inrättades 2006 för att ersätta den tidigare
kommissionen för mänskliga rättigheter. Rådet består av 47 röstande
medlemsstater. Övriga FN-stater deltar som observatörer. Sverige är inte
medlem i rådet men deltar aktivt som observatör i rådets arbete genom
förhandlingar, anföranden och som medförslagsställare till resolutioner. På
dagordningen för den rådssession som nu inleds står bland annat MR-
situationer i enskilda länder, till exempel i Iran och i Myanmar, och en rad
tematiska frågor, bland annat barns rättigheter, människorättsförsvarare och
religions- eller övertygelsefrihet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige står medvärd för
givarkonferens om den
humanitära krisen i Jemen
Publicerad 22 februari 2019

Den 26 februari arrangerar Sverige, Schweiz och FN för
tredje året i rad en givarkonferens i Genève om den
allvarliga humanitära krisen i Jemen. Konferensen leds
av FN:s generalsekreterare António Guterres, Sverige
representeras av utrikesminister Margot Wallström och
minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter
Eriksson. Syftet är att uppmana givarländer att stödja
FN:s humanitära responsplan för krisen i Jemen som
uppgår till rekordhöga 4,2 miljarder dollar.
Jemen utgör idag en av världens värsta humanitära kriser. För tredje året i
rad kommer Sverige att stå medvärd för en givarkonferens för Jemen. De
båda statsrådens deltagande är ett uttryck för Sveriges fortsatt starka
engagemang för Jemen, för att lindra den humanitära krisen, särskilt med
fokus på kvinnor och barn i särskilt utsatta situationer och för att främja
respekt för internationell humanitär rätt. Sverige bistod även i
genomförandet av de FN-ledda konsultationerna som fördes i Rimbo i
december 2018 mellan de båda parterna i konflikten, det första mötet dem
emellan på över två år. Mötet utmynnade i Stockholmsöverenskommelsen
som endosserades i säkerhetsrådets resolution 2451 den 21 december.

Utöver vikten av ökat finansiellt stöd för att bemöta de akuta behoven i
Jemen understryker statsråden behovet av att upprätthålla momentum i den
politiska processen och att implementera Stockholmsöverenskommelsen,
vilket har konkret betydelse för att den humanitära situationen ska kunna
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förbättras. Sverige kommer att bidra med 248 miljoner kronor i humanitärt
stöd till krisen i en första allokering. Sverige är också en av världens största
givare av icke-öronmärkt kärnstöd till organisationer som utför humanitärt
arbete i landet. Ökat humanitärt stöd till Jemen och full finansiering av den
humanitära responsplanen är mycket viktigt i detta skede. Samtidigt behövs
en bred och inkluderande politisk lösning för att uppnå hållbar fred och
utveckling i landet.

Konferensen direktsänds på FN:s webb-tv med början kl. 10.00. 

Länk till FN:s webb-tv

Läs mer om konferensen på FN:s hemsida.

Länk till unocha.org

Sveriges utrikesministers öppningsanförande går att läsa och se här:

Talet i fulltext
Talet i FN:S webb-tv

 



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressmeddelande utrikesminister
Margot Wallström om Guatemala
Publicerad 17 februari 2019 Uppdaterad 17 februari 2019

Sveriges ambassadör i Guatemala, Anders Kompass,
har kallats hem för konsultationer. Bakgrunden till
beslutet är den politiska situationen i landet och läget i
våra bilaterala relationer till Guatemala. Beslutet skall
ses som en markering mot Guatemala. Utrikesminister
Margot Wallström

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till EU:s utrikesråd i Bryssel
Publicerad 15 februari 2019

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s
utrikesministermöte (FAC) den 18 februari i Bryssel. Vid
mötet kommer situationen i Ukraina och Syrien samt
utvecklingen på Afrikas Horn diskuteras. Mötet avslutas
med en lunch där situationen i Venezuela kommer
behandlas.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström presenterar
2019 års utrikesdeklaration och
samtalar om utrikespolitik med
studenter
Publicerad 11 februari 2019

Den 13 februari presenterar utrikesminister Margot
Wallström regeringens utrikesdeklaration i riksdagen. I
samband med detta anordnas en digital frågestund på
utrikesministerns Facebooksida. På eftermiddagen
besöker utrikesministern Södertörns högskola för att
diskutera Sveriges utrikespolitik med studenter.
Den 13 februari äger 2019 års utrikespolitiska debatt rum i riksdagen. Den
inleds traditionsenligt med att utrikesministern presenterar
utrikesdeklarationen – en programförklaring över regeringens ståndpunkter i
den svenska utrikespolitiken. Utrikesminister Margot Wallström presenterar
deklarationen kl. 09.00. Presentationen och debatten livesänds på riksdagens
webbplats.

På samma sätt som förra året anordnas en digital frågestund på ministerns
Facebooksida under tiden som utrikesdebatten pågår. Studenter vid ett flertal
olika universitet deltar i årets frågestund och frågorna besvaras av
tjänstemän på UD.

Seminarium vid Södertörns högskola

Under eftermiddagen besöker Margot Wallström Södertörns högskola för att
delta i ett seminarium anordnat av Södertörns högskola. Seminariet kommer
bestå av ett samtal mellan utrikesministern och en moderator. Därefter har
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studenterna möjlighet att ställa sina frågor om svensk utrikespolitik.
Evenemanget pågår mellan ca. kl. 14.00-15.30 och livesänds på
utrikesdepartementets Facebooksida.

Länkar

Riksdagens webbsändning
Margot Wallströms Facebooksida
Utrikesdepartementets Facebooksida



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till internationellt möte i
Montevideo 7 februari 2019 om
utvecklingen i Venezuela
Publicerad 06 februari 2019

Utrikesminister Margot Wallström reser till Montevideo
den 7 februari 2019 för att delta i det första mötet i den
internationella kontaktgruppen för Venezuela, som
syftar till att bidra till en fredlig och demokratisk lösning
på utvecklingen i landet. Uruguays regering och EU står
gemensamt värd för mötet.
Den 31 januari beslutade EU att tillsätta en internationell kontaktgrupp med
syfte att bidra till en fredlig, politisk och demokratisk lösning på utvecklingen
i Venezuela. Gruppen söker ta fram en gemensam linje till stöd för
en intern politisk process i Venezuela mot fria, transparenta och trovärdiga
val, i enlighet med den venezolanska konstitutionen.Kontaktgruppen
består förutom EU och Sverige av sju andra EU-medlemsländer (Frankrike,
Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien och Tyskland)
samt Bolivia, Costa Rica, Ecuador och Uruguay. 
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till USA för möte
med koalitionen mot Daesh
Publicerad 04 februari 2019

Den 5 februari deltar utrikesminister Margot Wallström i
ett ministermöte i Washington DC med koalitionen mot
ISIL/Daesh. Vid mötet ska utvecklingen i Syrien och Irak
diskuteras liksom det fortsatta arbetet inom den
internationella koalitionen.
Margot Wallström deltar i möte med den internationella koalitionen mot
Daesh i Washington DC på onsdag. Mötet kommer att ledas av USA:s
utrikesminister Mike Pompeo och samlar ett tjugotal utrikesministrar från
koalitionens medlemsländer, däribland Sverige.

På dagordningen står en uppdatering av utvecklingen i Syrien och Irak och
den vidare regionen, en diskussion om hur arbetet inom koalitionen kan
stärkas ytterligare, samt överläggningar kring ansvarsutkrävande för Daeshs
brott. Nobelpristagaren Nadia Murad kommer att hedras under mötet.

Sveriges hållning är att en långsiktig och hållbar lösning för att bekämpa
Daesh nås genom att de politiska grundutmaningarna i regionen, som gett
terrorismen fotfäste, måste tas itu med.

Sverige bidrar sedan i 2015 med en militär utbildningsinsats där svenska
soldater bl.a har utbildat Peshmergatrupper i norra Irak i exempelvis
sjukvård, krigets lagar, strid i bebyggelse samt detektering av improviserade
sprängladdningar. Under 2018 har det svenska bidraget tillsammans med
bland annat Italien utbildat irakiska poliser i Bagdad. Under 2019 kommer
fokus gradvis att flyttas från att utbilda soldater till att utbilda irakiska
instruktörer. Det svenska bidraget har också omlokaliseras från Erbil till Taji
nordväst om Bagdad.
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Sverige utgör också en av de största bilaterala givarna till Syrien och Irak,
utöver det stora kärnstöd som ges till FN och andra internationella
organisationer i regionen.

Sverige är en av de stora humanitära givarna till Syrienkrisen, med ett stöd
på 3,2 miljarder SEK 2011-2018, och 365 miljoner SEK i initial allokering
2019. Utöver detta genomförs fortsatt vår femåriga regionala strategi för
Syrienkrisen (1,7 miljarder SEK, 2016-2020). Stödet till Irak är också det
omfattande.

Det svenska utvecklingssamarbetet med Irak uppgår till 1 miljard SEK under
perioden 2017-2021, inklusive 130 miljoner SEK till UNDP:s
stabiliseringsfond. Det humanitära stödet till Irak under perioden 2017-2019
uppgår till cirka 447 miljoner SEK. Svensk personal arbetar också inom EU:s
mission (EUAM) med reform av den irakiska säkerhetssektorn.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i informellt
EU-utrikesministermöte i Bukarest
Publicerad 30 januari 2019

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU-ländernas
informella utrikesministermöte, ”Gymnich”, i Bukarest
den 31 januari och 1 februari. Under tvådagarsmötet
diskuteras Östliga partnerskapet, Venezuela, Syrien och
Kina. En diskussion om Kina kommer också äga rum
tillsammans med utrikesministrarna från EU:s
kandidatländer.
EU:s utrikesministrar träffas informellt en gång per halvår i Europeiska
rådets ordförandeland. Det informella utrikesministermötet kallas för
"Gymnich" eftersom det första gången ägde rum under det tyska
ordförandeskapet 1974 på slottet Gymnich, norr om Bonn.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Wallström till
Finland
Publicerad 25 januari 2019

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 29 januari i
ett av Sverige och Finland gemensamt arrangerat
utrikes- och säkerhetspolitiskt seminarium på
Hanaholmen utanför Helsingfors.
HAnalys, som seminariet kallas, hölls första gången i september 2017 i
samband med högtidlighållandet av att Finland firade hundra år som
självständig stat. Det följs nu upp med ett nytt seminarium på temat
”Finland, Sweden and Europe”.

I samband med seminariet kommer utrikesministern också att ha ett bilateralt
möte med Finlands utrikesminister Timo Soini. Det bilaterala mötet med
utrikesminister Soini blir utrikesminister Wallströms första bilaterala möte
med en utrikesministerkollega efter att den nya svenska regeringen tillträdde.
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Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet,
Regeringskansliet

Nya statssekreterare i
Regeringskansliet
Publicerad 22 januari 2019 Uppdaterad 22 januari 2019

Regeringen har i dag utsett 31 statssekreterare i
Regeringskansliet. Tidigare statssekreterare har
entledigats från sina tjänster. Flertalet statssekreterare
har tidigare haft en motsvarande anställning i
Regeringskansliet.

Statsrådsberedningen

Regeringen har utsett Nils Vikmång till statsministerns statssekreterare.
Regeringen har även utsett Madeleine Harby Samuelsson och Karin
Wallensteen till statssekreterare hos statsminister Stefan Löfven.

Regeringen har utsett Paula Carvalho Olovsson till statssekreterare hos EU-
minister Hans Dahlgren.

Regeringen har utsett Mats Andersson och Maria Ferm till statssekreterare i
samordningskansliet i Statsrådsberedningen.

Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen har utsett Annika Dahl till statssekreterare hos
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Regeringen har utsett Karin Strandås till statssekreterare hos
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jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot
diskriminering och segregation Åsa Lindhagen.

Finansdepartementet

Regeringen har utsett Max Elger och Leif Jakobsson till statssekreterare hos
finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen har utsett Ulf Holm och Elin Olsson till statssekreterare hos
finansmarknads- och bostadsminister samt biträdande finansminister Per
Bolund.

Regeringen har utsett Alejandro Firpo till statssekreterare hos civilminister
Ardalan Shekarabi.

Försvarsdepartementet

Regeringen har utsett Jan-Olof Lind till statssekreterare hos försvarsminister
Peter Hultqvist.

Infrastrukturdepartementet

Regeringen har utsett Mattias Landgren till statssekreterare hos
infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen har utsett Sebastian de Toro till statssekreterare hos energi- och
digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Justitiedepartementet

Regeringen har utsett Catharina Espmark och Lars Westbratt till
statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen har utsett Elisabeth Backteman till statssekreterare hos
inrikesminister Mikael Damberg.

Kulturdepartementet

Regeringen har utsett Helene Öberg till statssekreterare hos kultur- och
demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda
Lind.



Miljödepartementet

Regeringen har utsett Eva Svedling och Gunvor Ericson till statssekreterare
hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin.

Näringsdepartementet

Regeringen har utsett Stina Billinger och Emil Högberg till statssekreterare
hos näringsminister Ibrahim Baylan.

Regeringen har utsett Per Callenberg till statssekreterare hos
landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Socialdepartementet

Regeringen har utsett Maja Fjaestad till statssekreterare hos socialminister
Lena Hallengren.

Utbildningsdepartementet

Regeringen har utsett Erik Nilsson till statssekreterare hos
utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringen har utsett Malin Cederfeldt Östberg till statssekreterare hos
minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

Utrikesdepartementet

Regeringen har utsett Annika Söder till kabinettssekreterare hos
utrikesminister Margot Wallström.

Regeringen har utsett Per Olsson Fridh till statssekreterare hos
biståndsminister Peter Eriksson.

Regeringen har utsett Niklas Johansson till statssekreterare hos
utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Ann
Linde.



Pressmeddelande

Sveriges nya regering
Publicerad 21 januari 2019 Uppdaterad 24 januari 2019

(Ny version) I dag lämnade statsminister Stefan Löfven
sin regeringsförklaring i riksdagen och anmälde de
statsråd som ingår i regeringen. Regeringsskiftet äger
rum vid en konselj på slottet under ledning av H.M.
Konungen. Konseljen inleds klockan 14.15.
Sveriges nya regering består av statsministern och 22 statsråd.

Statsrådsberedningen 

Statsminister 
Stefan Löfven

EU-minister
Hans Dahlgren

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsminister
Ylva Johansson

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot
diskriminering och segregation  
Åsa Lindhagen

Finansdepartementet

Finansminister
Magdalena Andersson
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Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister 
Per Bolund

Civilminister
Ardalan Shekarabi

Försvarsdepartementet

Försvarsminister
Peter Hultqvist

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturminister
Tomas Eneroth

Energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsminister
Morgan Johansson

Inrikesminister
Mikael Damberg

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för
idrottsfrågorna
Amanda Lind

Miljödepartementet

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister
Isabella Lövin

Näringsdepartementet

Näringsminister



Ibrahim Baylan

Landsbygdsminister
Jennie Nilsson

Socialdepartementet

Socialminister
Lena Hallengren

Socialförsäkringsminister
Annika Strandhäll

Utbildningsdepartementet

Utbildningsminister
Anna Ekström

Minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans

Utrikesdepartementet

Utrikesminister
Margot Wallström

Minister för internationellt utvecklingssamarbete
Peter Eriksson

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor
Ann Linde



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Överlämnande av utredning om
konsekvenserna av ett eventuellt
svenskt tillträde till konventionen
om förbud mot kärnvapen.
Publicerad 18 januari 2019

Ambassadör Lars-Erik Lundin har idag redovisat sin
utredning om konsekvenserna av ett eventuellt svenskt
tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen.
I enlighet med utredningens direktiv redogör Lundins rapport för
konsekvenserna för Sveriges nedrustnings- och icke-spridningspolitik,
säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten samt de rättsliga
förutsättningarna för svensk efterlevnad av konventionen.

”Utredningen belyser flera av frågans centrala aspekter. Inte minst
resonemangen om vad som krävs för att nå konkreta framsteg i arbetet för en
kärnvapenfri värld är värdefulla”, säger utrikesminister Margot Wallström i
en kommentar.

”Sverige har under lång tid verkat för en kärnvapenfri värld och det är idag
viktigare än på mycket länge. Tyvärr är det trots det nu fler länder än
någonsin som förfogar över kärnvapen. Den negativa utvecklingen kring
INF-avtalet mellan USA och Ryssland utgör en färsk påminnelse om de hot
som inte minst Europa står inför. Sverige kommer fortsatt bidra till att
konkreta framsteg görs, bl a genom vårt arbete för kärnvapennedrustning.”

”Regeringen kommer nu att skicka utredningsrapporten på remiss till berörda
myndigheter och organisationer – det är viktigt med en allsidig belysning av
denna komplexa fråga”, säger Wallström. Tiden för remiss blir tre månader.
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I den fortsatta processen kommer även Utrikesnämnden att höras innan
regeringen tar ställning till frågan om en eventuell svensk anslutning till
konventionen.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
besöker östra Ukraina
Publicerad 11 januari 2019

Den 14–15 januari besöker utrikesminister Margot
Wallström Kiev och Mariupol i Ukraina. Besöket
genomförs tillsammans med Estlands, Lettlands,
Litauens och Polens utrikesministrar.
Under besöket kommer de fem utrikesministrarna att diskutera situationen i
och kring Mariupol med Ukrainas utrikesminister Klimkin. De kommer också
att besöka OSSE:s övervakningsmission i östra Ukraina och träffa
företrädare för lokala och regionala myndigheter.

Avslutningsvis planeras ett möte med president Porosjenko i Kiev.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sveriges 100-årsgåva till Estland,
Lettland och Litauen
Publicerad 21 december 2018

Regeringen har som Sveriges gåva till Estland, Lettland
och Litauen inrättat tre samarbetsfonder med anledning
av ländernas hundraårsjubileer 2018. Efter riksdagens
godkännande har 30 MSEK avsatts, tre bidrag om 10
MSEK vardera, vilka utgör grundkapital till tre stiftelser
med syfte att främja ett brett mellanfolkligt utbyte mellan
Sverige respektive Estland, Lettland och Litauen.
Stiftelserna ska ha ett särskilt fokus på att främja relationer mellan unga
människor. Regeringen inbjuder näringsliv, organisationer och enskilda
personer i Sverige och Baltikum att bidra till fondernas växande, med
målsättningen att skapa varaktiga och dynamiska relationer inom samhällsliv,
ekonomi och kultur.

- Att främja kontakter mellan unga människor i våra länder är fondernas
framåtblickande huvudsyfte. Så vill vi investera i vår gemensamma framtid,
säger utrikesminister Margot Wallström.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar i konferens
om kärnteknologi och global
utveckling
Publicerad 23 november 2018

Den 28 november deltar utrikesminister Margot
Wallström i en konferens om nukleär vetenskap och
teknologi och bistånd.
Utrikesministern reser till Wien den 28 november. Syftet är att delta i det
internationella atomenergiorganet IAEA:s ministerkonferens om nukleär
vetenskap och teknologi. Utrikesministern kommer att tala för både
Europeiska Unionen och i nationell kapacitet. Konferensen öppnas av HKH
Kronprinsessan Victoria i sin roll som ambassadör för FN:s globala
utvecklingsmål.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Den 28 november deltar
utrikesminister Margot Wallström i
en konferens om Afghanistan i
Genève
Publicerad 23 november 2018

Ministerkonferensen som äger rum den 27-28
november i Genève leds gemensamt av FN och
Afghanistans regering. Konferensen samlar det
internationella samfundet för överläggningar om vägen
framåt för fred och utveckling i Afghanistan. Vid
konferensen kommer Afghanistans reforminsatser
utvärderas och nya målsättningar och
uppföljningskriterier slås fast för det internationella
samfundets engagemang i Afghanistan. Därtill kommer
en framåtblickande fredsdiskussion föras med
utgångspunkt i den afghanska regeringens olika
initiativ. Utrikesminister Wallström kommer under sitt
besök att utöver huvudkonferensen delta vid ett
sidomöte om kvinnor, fredsprocesser och FN:s
säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och
säkerhet samt ha bilaterala möten. Konferensen blir ett
viktigt tillfälle att föra fram Sveriges stöd för och
uppmaningar till fred och konstruktiv dialog i regionen,
ökade reformansträngningar, stärkande av
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demokratiska institutioner och aktivt främjande av
kvinnors deltagande. Sverige är en viktig biståndsgivare
som har ett långsiktigt engagemang och åtagande för
Afghanistans utveckling.



Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till EU:s utrikesråd i Bryssel
Publicerad 16 november 2018

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s
utrikesministermöte (FAC) den 19 november i Bryssel.
Vid mötet kommer situationen i Centralasien, i Bosnien
och Hercegovina samt i Ukraina diskuteras.
Utrikesministrarna kommer också att ha en informell
diskussion om Jemen. Mötet avslutas med en
gemensam session med EU:s försvarsministrar för en
diskussion om säkerhet och försvar.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i
högnivåkonferens om Libyen
Publicerad 09 november 2018

Utrikesminister Margot Wallström reser till Palermo den
12–13 november för deltagande i en internationell
högnivåkonferens om Libyen. Värd för konferensen är
Italien. Inbjudna är ett 20-tal länder och deltagare från
FN, EU och Arabförbundet.
Sverige kommer vid mötet framhålla tydligt stöd för FN-sändebudet Ghassan
Salamés ansträngningar för att få till stånd en politisk lösning på konflikten i
Libyen. Övriga frågor som också kommer diskuteras är ekonomiska reformer
och säkerhetssektorreform, vilket ses som förutsättningar för att uppnå
långsiktig fred och stabilitet i landet.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya Zeeland återöppnar
ambassad i Sverige den 8
november 2018
Publicerad 08 november 2018

Idag den 8 november öppnar Nya Zeeland ambassad i
Stockholm. Nya Zeeland och Sverige har sedan länge
utmärkta relationer och vi delar uppfattning i en lång rad
globala frågor såsom den reglerbaserade
världsordningen, frihandel, mänskliga rättigheter,
jämställdhet, klimat- och havsfrågor och internationell
fred och säkerhet.
Ambassadöppningen möjliggör att våra bilaterala relationer, våra
handelsförbindelser och vårt internationella samarbete kommer att kunna
stärkas ytterligare.

- Sverige ser mycket fram emot att arbeta ännu närmare Nya Zeeland om
globala utmaningar och utforska ekonomiska möjligheter, säger
utrikesminister Margot Wallström.

Ambassaden invigs av Nya Zeelands vice premiärminister, tillika
utrikesminister, Winston Peters som vid sitt Stockholmsbesök även träffar
talman Andreas Norlén och statsminister Stefan Löven. Dessutom har
Winston Peters bilaterala samtal med utrikesminister Margot Wallström och
ministern för internationellt utvecklingssamarbetet och klimat samt vice
statsminister Isabella Lövin.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Miljödepartementet,
Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet

Nordiska rådets session äger rum
i Oslo
Publicerad 29 oktober 2018

Utrikesminister Margot Wallström, vice statsminister
och ministern för internationellt utvecklingssamarbete
Isabella Lövin, kulturminister Alice Bah Kuhnke,
miljöminister Karolina Skog, barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Lena Hallengren samt gymnasie-
och kunskapslyftsminister Anna Ekström deltar i
Nordiska rådets session, som i år äger rum den 30
oktober – 1 november i Oslo.
Under sessionen leder utrikesminister Wallström nordiskt
samarbetsministermöte (MR-SAM) i egenskap av ordförande i Nordiska
ministerrådet, MR-SAM:s möte med Nordiska rådets presidium samt
nordiskt utrikesministermöte (N5).

Under MR-SAM beslutas b.la. om en ny handlingsplan för integration, samt
diskussioner kring hur reformarbetet i Nordiska ministerrådet ska tas vidare.

De nordiska utrikesministrarna träffas i det informella s.k. N5-formatet där
de diskuterar utrikes- och säkerhetspolitiska aktuella frågor. På mötet
kommer bl.a. utvecklingen i Östersjöregionen, transatlantiska relationer,
nordiskt FN-samarbete samt Brexit att komma upp på dagordningen.

Utrikesminister Wallström håller även i årets internationella redogörelse, där
ministern informerar om utrikes- och säkerhetspolitiska aktuella händelser
under det gångna året, å alla nordiska länders vägnar.

Inom ramen för Nordiska rådets session kommer de nordiska
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kulturministrarna att mötas för andra gången under det svenska
ordförandeskapet. Ministrarna kommer att besluta om vidare process för en
eller flera nya kultursatsningar i utlandet i likhet med Nordic Matters, en
nordisk kulturfestival som hölls under hela 2017 på Southbank Centre i
London. Ministrarna kommer även ta del av slutsatserna från det nordiska
kulturpolitiska toppmötet i Malmö i maj 2018 samt diskutera kulturens roll
för stärkande och revitalisering av nationella minoritetsspråk och andra små
språk i Norden – detta med anledning av det svenska ordförandeskapets
språkrevitaliseringsworkshop ”Håll språken levande!” i september 2018.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström kommer under
Nordiska rådets höstsession, å MR-U:s vägnar, lägga fram redogörelsen om
uppföljning av deklarationen om nordisk språkpolitik. Språkdeklarationen
beskriver de långsiktiga språkpolitiska målen i Norden och i årets
redogörelse presenteras hur verksamheten på området sett ut sedan den förra
redogörelsen lades fram 2015. Det nordiska språksamarbetet har varit i fokus
under det svenska ordförandeskapet i MR-U och under året har en ny
organisatorisk modell för det fortsatta språksamarbetet arbetats fram.

Miljöminister Karolina Skog och ministern för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin leder miljö- och
klimatministermötet i Oslo. På agendan står bland annat hållbara städer,
klimatanpassning och nordiska insatser inför och under COP24. Karolina
Skog presenterar det nya samarbetsprogrammet för åren 2019-24 i Nordiska
rådets plenum.

Markku Rummukainen, som är Sveriges fokalpunkt för FN:s klimatpanel
IPCC, presenterar IPCC:s rapport om 1,5 graders global uppvärmning under
ministrarnas möte med Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden.

Det svenska ordförandeskapet har under ordförandeskapsåret framgångsrikt
drivit arbetet mot sexuella trakasserier, och #MeToo har varit på den
politiska dagordningen i flertalet ministerråd. Jämställdhetsminister Lena
Hallengren avser under Nordiska rådets session att redogöra för arbetet med
#MeToo inom samtliga verksamhetsområden.

Arbetet med det svenska prioriterade projektet ”Lösningar för vård och
omsorg på distans” har intensifierats och en konferens kring projektet
kommer att genomföras i slutet av november.

Rapporten om hur det nordiska samarbetet på det sociala området ska
stärkas har mottagits av det svenska ordförandeskapet och nu ska dessa



förslag föras vidare.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Förlängning av utredaren Lars-
Erik Lundins uppdrag om
kärnvapenförbudskonventionen
Publicerad 24 oktober 2018

Efter samråd med utredaren Lars-Erik Lundin har
utrikesminister Margot Wallström beslutat om nytt
slutdatum för utredningen om konventionen om ett
kärnvapenförbud. Utredaren ska redovisa sina
slutsatser senast 21 januari 2019.
Bakgrunden till beslutet är att utredarens direktiv innehåller en rad breda
komplexa frågeställningar inom tre huvudområden – konsekvenser på andra
nedrustnings- och icke-spridningsavtal, Sveriges säkerhets- och
försvarspolitiska samarbeten samt olika rättsliga aspekter.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i FN-
möten om kvinnor, fred och
säkerhet
Publicerad 19 oktober 2018 Uppdaterad 19 oktober 2018

Utrikesminister Margot Wallström besöker 23–26
oktober New York för att delta i FN:s säkerhetsråds
årliga debatt om resolution 1325 om kvinnor fred och
säkerhet.
Under besöket kommer utrikesministern bland annat delta i möten
arrangerade tillsammans med UN Women och civilsamhällesorganisationer
som arbetar med kvinnor, fred och säkerhet samt i möten om situationen i
Jemen och om sexuellt våld i konflikt. Därutöver kommer utrikesministern
att genomföra besök med fokus på exportfrämjande.

Resolution 1325 antogs år 2000 av FN:s säkerhetsråd. Det var första gången
som medlemsstaterna agerade för att införa ett övergripande
jämställdhetsperspektiv i FN:s fredsarbete. Temat för årets debatt är
kvinnors deltagande. Sverige har en icke-permanent plats i säkerhetsrådet
under 2017 och 2018, och har som medlem tagit ett stort ansvar för att driva
på för ett tydligare jämställdhetsperspektiv i rådets arbete.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
deltar vid Asien-Europa-toppmötet
(ASEM) i Bryssel den 18–19
oktober
Publicerad 17 oktober 2018

Den 18–19 oktober deltar utrikesminister Margot
Wallström vid Asien-Europa-toppmötet (ASEM) i
Bryssel. På toppmötet deltar stats- och regeringschefer
från 51 länder i Europa och Asien, företrädare för EU
samt generalsekreteraren för ASEAN.
-  Detta är ett viktigt tillfälle för Sverige och EU att utveckla vår dialog och
våra samarbeten med de asiatiska länderna. EU:s budskap kommer att vara
att vi slår vakt om frihandel, Parisavtalet, nedrustning i Nordkorea och det
kärntekniska avtalet med Iran. Vi kommer också att diskutera hur vi ska
kunna länka samman våra länder ännu mer på ett hållbart sätt, säger
utrikesminister Margot Wallström.

Sverige kommer fortsätta lyfta fram vikten av den regelbaserade
världsordningen och multilateralism, jämställdhet och mänskliga rättigheter,
frihandel, klimat och nedrustning.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Wallström deltar i
årligt möte om Östliga
partnerskapet
Publicerad 12 oktober 2018

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 15 oktober
i årligt utrikesministermöte om Östliga partnerskapet
(ÖstP) i Luxemburg.
Mötet ska diskutera reformer och resultat sedan ÖstP-toppmötet 2017, då
stats- och regeringscheferna i EU och partnerländerna enades om 20
omfattande målsättningar som skall nås till 2020.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till EU:s utrikesråd i Luxemburg
Publicerad 12 oktober 2018

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 15 oktober
vid EU:s utrikesministermöte (FAC) i Luxemburg.
Vid mötet kommer ministrarna att diskutera externa aspekter av migration
tillsammans med UNHCR:s chef Filippo Grandi och chefen för IOM,
Antonio Vitorino. På dagordningen för mötet står också situationen i Libyen
och i Centralafrikanska republiken. Under ministrarnas arbetslunch kommer
situationen i Venezuela att diskuteras.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar vid FN:s
generalförsamling
Publicerad 23 september 2018

Den 26–27 september deltar utrikesminister Margot
Wallström i öppnandet av FN:s generalförsamling i New
York.
De svenska prioriteringarna är en hållbar utveckling, arbetet mot
klimatförändringarna, att stärka FN:s konfliktförebyggande och
fredsbevarande arbete, att stödja generalsekreterarens initiativ för att
reformera och effektivisera FN samt hantering av de mest akuta kriserna i
världen så som Syrien och Myanmar.

Utrikesminister Wallström kommer under sitt besök att delta i
generalsekreterarens klimattoppmöte och högnivåmöten om situationerna i
Somalia och Mali och Sahel-regionen, liksom i möten som uppmärksammar
palestinska flyktingar samt FN:s humanitära nödfond. Utrikesministern
kommer också att träffa ett antal ledare för att diskutera aktuella utrikes- och
säkerhetspolitiska frågor.

Då Sverige är medlem i säkerhetsrådet kommer utrikesministern under
veckan även att ha ett antal möten om aktuella frågor som står på
säkerhetsrådets dagordning, inklusive Nordkorea och icke-spridning av
massförstörelsevapen. Utrikesminister Margot Wallström kommer att finnas
på plats den 26–27 september.

För mer information och detaljerat program kontakta Pezhman Fivrin.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
deltar i konferens för kvinnliga
utrikesministrar i Kanada
Publicerad 20 september 2018

Den 21–22 september deltar utrikesminister Margot
Wallström i konferensen Women Foreign Ministers’
Meeting i Montreal, Kanada. Konferensen leds av
Kanadas utrikesminister Chrystia Freeland och EU:s
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Federica Mogherini. Utrikesministern deltar även vid en
arbetsfrukost tillsammans med
civilsamhällesorganisationer.
Utrikesministern kommer vid konferensen att hålla ett anförande under
sessionen om främjande av global fred, säkerhet och välstånd inom ramen
för en regelbaserad internationell ordning. I anförandet kommer
utrikesministern att lyfta den svenska feministiska utrikespolitiken och
erfarenheterna från Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressinbjudan till seminarium om
Agda Rössel, Sveriges och
världens första kvinnliga FN-
ambassadör
Publicerad 12 september 2018

Utrikesdepartementet och Svenska FN-förbundet
inbjuder till ett seminarium för att uppmärksamma
ambassadör Agda Rössels gärning, 60 år efter det att
hon som Sveriges och världens första kvinna
utnämndes till FN-ambassadör i New York 1958.

Tid: 14 september 2018 kl. 13.00 till kl. 14.30
Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Utrikesdepartementet

Seminariet inleds av utrikesminister Margot Wallström, vilket följs av en
presentation av biografin ”Hennes excellens Agda Rössel: från
banvaktstugan till FN-skrapan” av författaren Elin Jäderström samt
paneldiskussion.

Program

Inledande ord av utrikesminister Margot Wallström
Presentation av boken ”Hennes excellens Agda Rössel: från
banvaktstugan till FN-skrapan” av författare Elin Jäderström
Paneldiskussion med deltagande av Elin Jäderström samt Agda
Rössels tidigare medarbetare Lars Bjarme och ambassadör Charlotta
Sparre, som haft Agda som förebild, mentor och vän samt Jens

https://www.regeringen.se/


Petersson, biträdande generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.
Paneldiskussion och frågestund modereras av departementsrådet Ann
Måwe.
Avslutande ord från Svenska FN-förbundets nya ordförande
Annelie Börjesson

Seminariet för öppet för media. Föranmälan krävs och sker till Anton
Dahlquist via kontaktuppgifter nedan.



Pressmeddelande från Miljödepartementet, Utrikesdepartementet

Sverige lanserar nytt
forskningssamarbete för klimat
och säkerhet
Publicerad 30 augusti 2018 Uppdaterad 30 augusti 2018

Idag lanseras ett nytt forskningssamarbete för klimat
och säkerhet i samband med Världsvattenveckan i
Stockholm. Stockholm Climate Security Hub för
samman fyra världsledande svenska forskningsinstitut
på klimat- och säkerhetsområdet. Syftet är att främja
kunskapsutveckling och policydialog på området, inte
minst för att stödja FN och andra multilaterala aktörer
med evidensbaserad analys.
Stockholm Climate Security Hub består av fyra organisationer med
världsrenommé på området klimat och säkerhet: Stockholm Environment
Institute (SEI), Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Stockholm International Water Institute (SIWI) och Stockholm Recilience
Center (SRC). Satsningen finansieras av Utrikesdepartementet.

- För att möta klimatförändringarna och dess konsekvenser behövs politiska
beslut som bygger på fakta. Säkerheten i vår omvärld kommer att påverkas,
men det krävs ökad kunskap om exakt hur dessa klimatrelaterade
säkerhetsrisker yttrar sig och vad vi bör göra för att kunna hantera detta. Här
kan Sverige bidra, säger klimat- och biståndsminister Isabella Lövin.

Att uppmärksamma länken mellan klimat och säkerhet har varit en
prioritering för regeringen. Klimatförändringarnas negativa konsekvenser –
som exempelvis stigande havsnivåer, översvämningar och långvarig torka–
kan bidra till social oro och instabilitet genom att påverka människors

https://www.regeringen.se/


tillgång till vatten och mat, försörjningsmöjligheter och migration.

- Vi behöver ökad uppmärksamhet kring sambandet mellan klimat och
konflikt. Detta är en prioriterad fråga för Sverige för att främja fred och
säkerhet internationellt, inte minst i FN:s säkerhetsråd. Hubben kommer
kunna stödja FN och andra multilaterala aktörer med den senaste kunskapen
för att bidra till ett mer effektivt och evidensbaserat beslutsfattande, säger
utrikesminister Margot Wallström.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström sommartalar i
Karlstad
Publicerad 25 augusti 2018

Söndagen den 26 augusti håller utrikesminister Margot
Wallström sitt sommartal på Värmlands museum i
Karlstad. Programmet börjar 16.00 med
musikframträdande av Love Antell.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
lanserar handbok i feministisk
utrikespolitik
Publicerad 21 augusti 2018

Den 23 augusti lanserar utrikesminister Margot
Wallström en handbok i feministisk utrikespolitik.
Sverige är först i världen om att utforma och bedriva en
feministisk utrikespolitik och handboken är den första i
sitt slag.
Handboken, som kommer att finnas tillgänglig på svenska och engelska,
syftar till att förmedla den svenska utrikesförvaltningens erfarenheter av att
bedriva en feministisk utrikespolitik. Den innehåller metoder, tips och
checklistor. Handboken ska kunna vara en resurs för både statliga och icke-
statliga aktörer inom det internationella arbetet för jämställdhet och alla
kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.

Vid lanseringen medverkar även ambassadören för jämställdhet och
samordnare av den feministiska utrikespolitiken Ann Bernes.

Lanseringen äger rum torsdagen den 23 augusti 2018 kl. 13.00-14.30 i UD:s
internationella presscenter, Fredsgatan 6. Medierepresentanter är välkomna
att delta. Föranmälan krävs.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern och
utrikesministern träffar sommarens
hjältar i Karlstad
Publicerad 14 augusti 2018

Imorgon besöker närings- och innovationsminister
Mikael Damberg Karlstad. Där ska han bland annat
inviga ännu ett regionalt exportcenter. Han ska även
tillsammans med utrikesminister Margot Wallström
besöka ”Blåljusbyn” där Polisen, Räddningstjänsten,
Ambulansen och SOS Alarm är lokaliserade på samma
gata. Media är välkomna att delta på samtliga besök.

Program

10.50 Invigning "Regional exportsamverkan". Innovation Park
Plats: Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad

14.30- 16.30 Besöka "Blåljusbyn" med Mikael Damberg.
Sommarens hjältar, Räddningstjänsten, Ambulansen och SOS alarm är
samtliga lokaliserade där.

Plats: Infanterigatan 20, 653 40 Karlstad

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare
Daniel Ferreira.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström i
samtal med USA:s utrikesminister
Michael R. Pompeo
Publicerad 10 augusti 2018

Utrikesminister Margot Wallström talade idag med
USA:s utrikesminister Michael R. Pompeo. De
diskuterade situationen på den koreanska halvön och
nedrustning av Nordkoreas kärnvapen.
Utrikesministrarna avhandlade också bilaterala frågor.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till EU:s utrikesråd i Bryssel
Publicerad 13 juli 2018

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesministermöte (Foreign
Affairs Council) i Bryssel den 16 juli. Utrikesministrarna och EU:s
utrikeschef Federica Mogherini kommer att diskutera situationen i
Nordkorea, Libyen och Östliga partnerskapet.

Läs mer: Nordkorea, Libyen och Östliga partnerskapet på EU:s utrikesråd

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till EU-utrikesministermöte med
Latinamerika och Karibien
Publicerad 13 juli 2018

Måndag 16 juli deltar utrikesminister Margot Wallström i
utrikesministermötet i Bryssel mellan EU och den regionala organisationen
CELAC (Comunidad de Estados Latino Americanos y Caribeños) bestående
av samtliga 33 amerikanska länder förutom USA och Kanada.

Utrikesministermötet inleds 16 juli och avslutas 17 juli. EU har sedan 1999
ett strategiskt partnerskap med Latinamerika och Karibien.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige en av värdarna för
högnivåkonferens i Bryssel om
fortsatta fredsansträngningar i
Somalia
Publicerad 13 juli 2018

Den 16-17 juli står Sverige, tillsammans med den
somaliska federala regeringen och EU, värd för den
årliga högnivåkonferensen Somalia Partnership Forum.
Under konferensen kommer fortsatta ansträngningar för
fred och utveckling i Somalia att diskuteras.
Utvecklingen i Somalia går försiktigt framåt och visar på många positiva
resultat i olika sektorer. Trots stora humanitära utmaningar och fortsatta
säkerhetshot visar den somaliska utvecklingen en tydlig trend med förbättrad
stabilitet och utveckling. Samtidigt borgar politiska reformer, som bland
annat inkluderar en stärkt federal struktur för en fortsatt positiv utveckling
för fred och säkerhet i landet. Vid det senaste parlamentsvalet stärktes
andelen kvinnor vilket har lett till att nästan en fjärdedel av det somaliska
parlamentet nu utgörs av kvinnor

- Somalia har tagit oerhört viktiga steg mot en hållbar fred och utveckling
och utgör en förebild för många andra krigsdrabbade. Det internationella
samfundets åtaganden för en fortsatt positiv utveckling i Somalia är centrala,
här utgör Somalia Partnership Forum en viktig del, säger utrikesminister
Margot Wallström.

Margot Wallström står, tillsammans med EU:s höga representant för
utrikesfrågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini och Somalias
president Mohamed Abdullahi Mohamed, som värd för Somalia Partnership

https://www.regeringen.se/


Forum i Bryssel som sträcker sig över två dagar. Totalt kommer mer än 60
delegationer att delta i konferensen som väntas ge fortsatt starkt stöd till den
somaliska regeringens ansträngningar för hållbar fred och utveckling.

Sveriges regering beslutade så sent som i början av juli om en ny strategi för
Somalia där svenskt utvecklingssamarbete med landet fördubblas. Sveriges
bistånd till Somalia kommer uppgå till 3 miljarder kronor för perioden 2018-
2022 och möjliggör ett utökat stöd till Somalias pågående freds- och
statsbyggnadsprocesser. Den nya samarbetsstrategin för Somalia gör Sverige
till den globalt fjärde största givaren till landet.

Somalia Partnership Forum samlar EU, grannländer till Somalia,
internationella givare och AU, FN Världsbanken och andra internationella
och regionala organisationer. Konferensens syfte är att följa upp tidigare
åtaganden och till att bidra till fortsatt nära samarbete och stöd för
utvecklingen i Somalia.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern och FN:s vice
generalsekreterare besöker Tchad
och Niger inför möten i FN:s
säkerhetsråd
Publicerad 05 juli 2018 Uppdaterad 05 juli 2018

Utrikesministern besöker den 5–8 juli Tchad och Niger i
Sahel-regionen i Västafrika. Besöket sammanfaller med
Sveriges ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd och
genomförs tillsammans med FN:s vice
generalsekreterare Amina J. Mohammed, chefen för
FN:s jämställdhetsorgan UN Women, Phumzile
Mlambo-Ngcuka, samt Afrikanska unionens särskilda
sändebud för kvinnor, fred och säkerhet, Bineta Diop.
Syftet med det gemensamma besöket är att stärka kvinnors deltagande i
beslutsfattande- och fredsprocesser, samhällsliv och ekonomi, samt sätta
fokus på vikten av att motverka klimatrelaterade säkerhetsrisker.

- Detta är en unik resa för att ta arbetet med agendan för kvinnor, fred och
säkerhet till nästa nivå. Säkerhetsrådets arbete behöver genomsyras av den
fundamentala insikten om att fred och säkerhet angår alla. Säkerhetsrådet
måste göra skillnad där det behövs som mest – på plats hos de miljoner
kvinnor, män, flickor och pojkar som lever i skuggan av krig, konflikt och
fattigdom. Detta vill Sverige belysa som ordförande i säkerhetsrådet. Direkt
efter resan kommer jag därför att leda två särskilda möten i FN:s
säkerhetsråd om kvinnors situation i Sahel-regionen samt kopplingen mellan
klimat och säkerhet, säger utrikesminister Margot Wallström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet i Almedalen
Publicerad 29 juni 2018

Under Almedalsveckan medverkar
utrikesdepartementets statsråd och tjänstemän i olika
seminarier och evenemang. Utrikesdepartementet
arbetar med frågor som rör demokrati och mänskliga
rättigheter, utrikes- och säkerhetspolitik, internationellt
utvecklingssamarbete samt handel och främjande.
Almedalsveckan sammanfaller med Sveriges
ordförandemånad i FN:s säkerhetsråd, vilket kommer
att uppmärksammas på flera sätt.
Utrikesminister Margot Wallström, EU- och handelsminister Ann Linde,
minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin,
kabinettssekreterare Annika Söder och statssekreterare Eva Svedling
kommer att delta i Almedalen.

Nedan följer ett urval av engagemangen i veckan.

Utrikesminister Margot Wallström
"Sveriges feministiska utrikespolitik i EU och FN", EU-kommissionen i
Sverige och Kvinna till Kvinna
Tid: Tisdagen den 3 juli kl 13:00 - 13:45
Plats: Europahuset, Strandvägen, H522

EU- och handelsminister Ann Linde
"Global frihandel eller växande tullmurar – vad är oddsen?", EU-
kommissionen i Sverige
Tid: Onsdagen den 4 juli kl 12:00 - 12:45
Plats: Europahuset, Strandvägen, H522

https://www.regeringen.se/


Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella
Lövin
"Isabella Lövin går på dejt med världen", CONCORD Sverige
Tid: Torsdag 5 juli kl 18.00 – 18.30
Plats: Donnersgatan 6

Kabinettssekreterare Annika Söder
"Barns situation i väpnade konflikter – hur ökar vi barns deltagande i
internationella forum?", Rädda Barnen
Tid: Onsdagen den 4 juli kl 08:00 - 08:45
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Statssekreterare Eva Svedling
"Klimatmålen, kosten och konsumtionen. Hur hänger det ihop?",
Växtbaserat Sverige
Tid: Tisdagen den 3 juli kl 14:00 - 14:45
Plats: Sjumastaren, restaurang, Skeppsbron 1

Vidare deltar Efraim Gomez, chef för UD:s FN-enhet, deltar bland annat vid
seminariet den 3 juli "Sharing responsibility? UN Global Compacts on
Refugees and Migrants", arrangerat av UNDP, UNHCR och Dag
Hammarskjöld Foundation. Gomez deltar också vid ett seminarium om
hunger och konflikt, som arrangeras av SIPRI och FN:s World Food
Programmes nordiska kontor den 5 juli.

Sveriges ambassadör för Global Deal Sofia Östmark deltar den 1 juli vid
eventet "The Global Deal – how can France and Sweden inspire each other
and the world?". Eventet arrangeras av TCO.

Krister Bringéus, ambassadör för nordiskt samarbete, deltar vid Nordiska
Ministerrådets evenemang den 1-2 juli. Bringéus deltar även i
öppningssamtal med statsrådet Alice Bah Kuhnke 1 juli med titeln "Öppning
av det nordiska programmet. Vilka kliv behöver vi ta för verklig jämställdhet
i arbetslivet?".

Regeringen har anslagit 10 miljoner kronor per år i en särskild, tvåårig
satsning för att ytterligare stärka det konsulära stödet inom
familjekonfliktområdet, med särskilt fokus på barn- och tvångsäktenskap.
Anslaget är en satsning inom ramen för den feministiska utrikespolitiken.
Under Almedalen deltar Jon Åström Gröndahl från UD:s enhet för konsulära
och civilrättsliga ärenden i en paneldebatt den 2 juli, arrangerad av GAPF.



Libyen- och Jemensändebudet Peter Semneby kommer att delta vid ett
seminarium om Jemen den 4 juli, arrangerat av FOI och Sida.

Ambassadör Fredrika Ornbrant från UD:s enhet för europeisk säkerhet deltar
den 1 juli vid Alexandriainstitutets seminarium "What motivates a violent
extremist?". Ornbrant talar också vid invigningen av UNDP:s fotoutställning
om överlevare av våldsbejakande extremism.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD publicerar 19 nya
landrapporter om mänskliga
rättigheter
Publicerad 28 juni 2018 Uppdaterad 28 juni 2018

I dag publicerar Utrikesdepartementet 19 nya rapporter
om situationen för de mänskliga rättigheterna,
demokrati och rättsstatens principer i länder i Amerika,
Centralasien och Östeuropa. Rapporterna finns att läsa
på regeringens hemsida.
UD har publicerat offentliga landrapporter om mänskliga rättigheter sedan
början av 2000-talet. Rapporterna är ett viktigt utrikespolitiskt verktyg för
att främja ökad respekt för såväl de mänskliga rättigheterna som för
demokratin och rättsstatens principer.

Framöver kommer UD enligt en fastslagen cykel att publicera nya
landrapporter regionvis två gånger per år – en gång på våren och en gång på
hösten – för de länder där Sverige har permanent närvaro.

– Det var utrikesminister Anna Lindh som i början av 2000-talet fattade
beslutet att göra UD:s landrapporter om mänskliga rättigheter offentliga. Det
var ett viktigt beslut; att publicera dessa rapporter bidrar till att Sverige lever
upp till sin ambition att vara öppet och transparent i vitala frågor om utrikes-
och säkerhetspolitik, säger utrikesminister Margot Wallström.

Denna omgång rapporter täcker de 19 länder där Sverige i dagsläget har
permanent närvaro – elva i Amerikaregionen och åtta i Centralasien och
Östeuroparegionen. Skillnaderna mellan länderna är självklart stora, även
inom de två regionerna. Generellt kan dock sägas att medan framsteg görs
inom vissa områden, halkar utvecklingen efter inom andra.

https://www.regeringen.se/


Fattigdomen har minskat kraftigt sedan millennieskiftet i såväl Amerika som
i Centralasien och Östeuropa, vilket lett till att miljontals människor fått en
bättre levnadsstandard. I takt med att fler människor tar sig ur fattigdom
öppnas dörrar upp för nya möjligheter.

Samtidigt är kvinnor och flickor fortsatt förfördelade i relation till män och
pojkar. Patriarkala samhällsstrukturer och ibland direkt könsdiskriminerande
lagstiftning medför en särskilt utmanande situation för kvinnor och flickor.

– Fler människor har det bättre i dag än någonsin tidigare, men jämställdhet
är fortfarande en vision – inte verklighet. Därför måste vi fortsätta verka för
alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna,
inklusive genom att motverka alla former av våld och diskriminering och den
totala straffrihet som ofta finns för dessa brott, säger Margot Wallström.

UD:s rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens
principer.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Prioriteringarna inför Sveriges
ordförandeskap i FN:s
säkerhetsråd presenterade av
utrikesminister Margot Wallström
Publicerad 28 juni 2018 Uppdaterad 28 juni 2018

Utrikesminister Margot Wallström presenterade i dag i samband med
regeringens pressfika prioriteringarna inför det svenska ordförandeskapet i
FN:s säkerhetsråd som inleds den 1 juli.

- Sverige ska som ordförande – med folkrätt, mänskliga rättigheter,
jämställdhet och ett humanitärt perspektiv som grund – ta ansvar för hela
rådets dagordning, sade Margot Wallström.

Hon underströk att Sverige kommer att fortsätta utveckla arbetet med de
svenska prioriteringarna; kvinnor, fred och säkerhet; barn och väpnad
konflikt; klimat och säkerhet samt förebyggande.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Den 27 juni 2018 deltar
utrikesminister Margot Wallström i
konferensen Ukraine Reform
Conference i Köpenhamn
Publicerad 25 juni 2018

Danmarks utrikesminister Anders Samuelsen och
Ukrainas utrikesminister Pavlo Klimkin bjuder in sina
kollegor från EU, Norge, Schweiz, USA och Kanada
liksom en lång rad internationella organisationer för att
tillsammans med ministrar från den ukrainska
regeringen under ledning av premiärminister Volodymyr
Grojsman diskutera ukrainska reformansträngningar.
Förra årets konferens ägde rum i London under utrikesminister Boris
Johnsons värdskap. Vid konferensen i Köpenhamn kommer utrikesminister
Wallström att framhålla Ukrainas framgångar på områden som
decentralisering och genderarbetet – två områden där Sverige ger ett
omfattande stöd. Utrikesministern kommer också att betona vikten av att
stödja det dynamiska ukrainska civilsamhället, som spelar en nyckelroll i den
ukrainska reformprocessen, liksom vikten av att den ukrainska regeringen
intensifierar ansträngningarna på områden som rättssamhället och anti-
korruption.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till EU:s utrikesråd i Luxemburg
Publicerad 21 juni 2018 Uppdaterad 21 juni 2018

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesministermöte (FAC)
den 25 juni i Luxemburg. Mötet inleds med en gemensam session med EU:s
försvarsministrar för en diskussion om säkerhet och försvar, samt om
samarbetet mellan EU och Nato. Utrikesministrarna kommer därefter att ha
en informell diskussion om Jemen, med deltagande av FN-sändebudet Martin
Griffiths. Vidare kommer utrikesministrarna diskutera situationen i regionen
Afrikas Horn/Röda Havet och i Jordanien. En diskussion om EU:s globala
strategi står också på agendan.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till Bryssel för
högnivåmöte om klimat och
säkerhet
Publicerad 21 juni 2018

På fredag den 22 juni deltar utrikesminister Margot
Wallström i ett högnivåmöte om klimat och säkerhet i
Bryssel, som leds av EU:s höga representant för
utrikes- och säkerhetspolitik Federica Mogherini.
Mötet kommer att samla ministrar, parlamentariker, tankesmedjor,
civilsamhällesrepresentanter och andra internationella ledare för att
diskutera existerande och nya klimatrelaterade säkerhetshot samt vilka
åtgärder som krävs för att hantera dessa.

- Klimatförändringarna utgör en av våra största säkerhetsutmaningar, detta
måste tas på fullaste allvar av det internationella samfundet. Det är därför
väldigt välkommet att Federica Mogherini tagit initiativ till det här mötet,
som kommer att utgöra en viktig plattform för att ta vidare diskussionen om
hur vi bör tar oss an denna problematik, säger utrikesminister Margot
Wallström.

Sverige driver kontinuerligt att länken mellan klimat och säkerhet
uppmärksammas i internationella fora. Det handlar om allt ifrån
översvämningar och extrema väderfenomen som orkaner till långvarig torka
och ökenspridning, som kan leda till ökad konkurrens över bristande
naturresurser, påverka människors försörjningsmöjligheter samt deras
tillgång till mat och färskvatten. Detta påverkar risken för kris och konflikt,
och kan spä på redan instabila förhållanden i sviktande stater.

- Att klimatförändringar påverkar säkerheten i vår omvärld är tydligt, men vi
måste arbeta ännu hårdare för att öka förståelsen och kunskapen om länken
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klimat-säkerhet i internationella fora. Sverige kommer att fortsätta verka för
att denna fråga får ökad uppmärksamhet, inte minst verkar vi för att FN:s
säkerhetsråd ska ta hänsyn till detta då kriser och konflikter diskuteras, säger
utrikesminister Margot Wallström.

 



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nordiskt samarbetsministermöte i
Lund
Publicerad 20 juni 2018

Den 20 juni står utrikesminister Margot Wallström värd
för ett nordiskt samarbetsministermöte (MR-SAM) i
Lund.
På agendan för mötet står bland annat diskussioner om den strategiska
inriktningen för Nordiska ministerrådets internationella samarbete,
gränshinder och en ny handlingsplan för hur mobiliteten kan ökas i Norden.

Sverige tog den 1 januari över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet
med fokus på tre breda prioriteringar "Ett inkluderande, innovativt och
tryggt Norden". Detta är det andra mötet i MR-SAM-format under svenskt
ordförandeskap.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström står värd för ett
nordiskt-baltiskt möte i Stockholm
Publicerad 15 juni 2018

Utrikesminister Margot Wallström står den 19 juni värd
för ett nordiskt-baltiskt möte med de fyra
Visegradländerna Polen, Tjeckien, Slovakien och
Ungern. Mötet äger rum i Stockholm, med anledning av
Sveriges nuvarande samordningsansvar i det nordisk-
baltiska formatet NB8. Ungern är för närvarande
ordförande för Visegradgruppen. De deltagande
ministrarna kommer att diskutera aktuella europeiska
utmaningar kopplade till bland annat östliga
grannskapet, säkerhetspolitik och Europas framtid.
Utrikesministermötet i NB8+V4-format var ursprungligen ett gemensamt
initiativ från Polen och Sverige 2013.

I samband med mötet äger en pressträff rum med utrikesminister Margot
Wallström och Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó.

Tid: 19 juni, kl. 14.30
Plats: Presshörnan, Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs torg 1 
Språk: Engelska

Inpassering för media via Kopparporten, Rosenbad, kl. 13.45

Medtag giltig presslegitimation.

Föranmälan krävs senast tisdag 19 juni kl. 11.00 till:
boel.lindbergh@gov.se

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Samtal mellan utrikesminister
Margot Wallström och Rysslands
utrikesminister Sergej Lavrov
Publicerad 15 juni 2018

Sveriges utrikesminister Margot Wallström har idag
hållit ett telefonsamtal med sin ryske kollega Sergej
Lavrov. De båda utrikesministrarna diskuterade
samarbetet inom Östersjöstaternas råd, där Sverige för
närvarande har ordförandeskapet. Samtalet rörde även
aktuella frågor i FN:s säkerhetsråd, där Sverige den 1
juli tar över ordförandeskapet efter Ryssland. Margot
Wallström tog även upp bilaterala frågor i relationen
mellan Sverige och Ryssland.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Påminnelse: Margot Wallström tar
emot utrikesministrar från
länderna runt Östersjön
Publicerad 15 juni 2018

Den 18 juni leder utrikesminister Margot Wallström ett
ministermöte i Stockholm inom Östersjöstaternas råd,
CBSS. Mötet kommer främst att diskutera
Östersjösamarbetets framtida roll, gemensam säkerhet,
räddningstjänst, kamp mot människohandel och stöd till
utsatta barn och ungdomar.
Sverige har varit ordförande för CBSS under ett år och kommer vid mötet att
lämna över ordförandeskapet till Lettlands utrikesminister Edgars Rinkēvičs.

I samband med mötet är ministrarna och andra delegationsledare tillgängliga
för media.

Tid: 18 juni, sen eftermiddag/tidig kväll 
Plats: Solliden, Skansen.

Exakt mötestid och plats meddelas berörd media.

Föranmälan krävs senast måndag 18 juni kl. 14.00 till: 
boel.lindbergh@gov.se

Medtag giltig presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Träffa utrikesminister Margot
Wallström inför Somalia
Partnership Forum
Publicerad 12 juni 2018

Tid: 13 juni 2018 kl. 16.00
Plats: Presstältet, Järvafältet

Onsdag den 13 juni arrangeras ett seminarium där utrikesminister Margot
Wallström samtalar med representanter för den somaliska diasporan i
Sverige. Mötet kommer att handla om hur den somaliska diasporan i Sverige
kan bidra till Somalias politiska och ekonomiska utveckling.

Seminariet är en del av förberedelserna för Somalia Partnership Forum, ett
stort internationellt möte i Bryssel som arrangeras av Somalias regering,
Sverige och EU i slutet av juni.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Påminnelse: Margot Wallström tar
emot utrikesministrar från
länderna runt Östersjön
Publicerad 12 juni 2018

Den 18 juni leder utrikesminister Margot Wallström ett
ministermöte i Stockholm inom Östersjöstaternas råd,
CBSS. Mötet kommer främst att diskutera
Östersjösamarbetets framtida roll, gemensam säkerhet,
räddningstjänst, kamp mot människohandel och stöd till
utsatta barn och ungdomar.
Sverige har varit ordförande för CBSS under ett år och kommer vid mötet att
lämna över ordförandeskapet till Lettlands utrikesminister Edgars Rinkēvičs.

I samband med mötet är ministrarna och andra delegationsledare tillgängliga
för media.

Tid: 18 juni, sen eftermiddag/tidig kväll 
Plats: Solliden, Skansen.

Exakt mötestid och plats meddelas berörd media.

Föranmälan krävs senast måndag 18 juni kl. 14.00 till:
boel.lindbergh@gov.se

Medtag giltig presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
tar emot Frankrikes utrikesminister
Jean-Yves Le Drian
Publicerad 08 juni 2018

På måndag den 11 juni tar utrikesminister Margot
Wallström emot sin franska kollega utrikesminister
Jean-Yves Le Drian för bilaterala överläggningar i
Stockholm.
Vid mötet kommer det nära samarbetet mellan Sverige och Frankrike kopplat
till EU-samarbetet, närområdet och säkerhetsrådsagendan att diskuteras. På
dagordningen står bland annat situationen i Syrien, nedrustningsfrågor,
Västra Balkan, Ryssland/Ukraina, Iran, Afrikas horn och aktuella EU-frågor.
Mötet avslutas med en pressträff.

Tid: 11 juni 2018 kl. 14.10
Plats: Presshörnan, Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs torg 1, Stockholm

Säkerhetskoll kl 13.15 via Kopparporten, Rosenbad.

Medtag presslegitimation.

Anmälan till pressträffen:
UD:s presstjänst
ud.pressjour@gov.se
Tel. +46 (0)8 405 50 10

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet,
Utrikesdepartementet

Margot Wallström, Per Bolund och
Helene Hellmark Knutsson
besöker Hallstahammar den 31
maj
Publicerad 30 maj 2018

Under torsdagen får äldreboendet Äppelparken och
HVO-macken i Hallstahammar besök av utrikesminister
Margot Wallström, finansmarknads- och
konsumentminister Per Bolund och minister för högre
utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.
På Äppelparken träffar ministrarna måltidschefen Mona Johansson som
berättar om kommunens satsning på ekologisk mat, för att därefter träffa de
boende på Äppelparken. På HVO-macken guidas de av energi- och
klimatsamordnare Carl-Magnus Palmblad.

Under besöken deltar bland annat även Catarina Pettersson (S),
kommunalråd, och Peter Ristikartano (MP), kommunstyrelsens ordförande.

Program

12.20 Restaurang Smedjan, äldreboendet Äppelparken
Ingrid Maries väg 1, Hallstahammar

13:15 Studiebesök på HVO-mack
Nibblegatan 19b, Hallstahammar

13:45 Möjlighet för media att träffa ministrarna

https://www.regeringen.se/


För mer information om besöken, var vänlig kontakta pressekreterarna.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sveriges gåva till Estland, Lettland
och Litauens 100-årsjubileum
Publicerad 26 maj 2018

Utrikesminister Margot Wallström presenterade idag
Sveriges gåva i form av tre jubileumsfonder som
regeringen har för avsikt att inrätta till Estland, Lettland
och Litauen, med anledning av ländernas
hundraårsjubileer 2018. Gåvan tillkännagavs på
Skansen i samband med ett fyrpartsmöte mellan
Sveriges och de baltiska ländernas utrikesministrar.
Fonderna ska syfta till att främja ett brett mellanfolkligt utbyte mellan
Sverige och våra nära grannländer Estland, Lettland och Litauen, med ett
särskilt fokus på främjandet av relationer emellan unga människor.
Regeringen har för avsikt att avsätta 30 MSEK (3 bidrag om 10 MSEK
vardera) som grundbidrag till fonderna. Regeringen inbjuder dessutom
näringsliv, organisationer och enskilda personer i Sverige och Baltikum att
bidra till fondernas växande, med målsättningen att skapa varaktiga och
dynamiska relationer inom samhällsliv, ekonomi och kultur.

En interimskommitté som leds av tidigare finansminister Pär Nuder kommer
att överse processen för bildandet av fonderna.

Skansen står lördagen den 26 maj värd för XIV:e Baltikumdagen som samlar
drygt 500 deltagare från de svensk-baltiska diasporagrupperna till en
kulturdag med sång, dans, musik, mat och hantverk för att fira 100-
årsjubiléerna i Estland, Lettland och Litauen. Utrikesministrarna från
Sverige, Estland, Lettland och Litauen deltar.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till EU:s utrikesråd i Bryssel
Publicerad 24 maj 2018

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 28 maj vid
EU:s utrikesministermöte (FAC) i Bryssel. Ministrarna
kommer att diskutera Iran, mot bakgrund av president
Trumps beslut om att USA frånträder den kärntekniska
överenskommelsen (JCPOA). EU:s utrikesministrar
förväntas även fatta beslut om att inleda förhandlingar
om ett partnerskapsavtal med AVS-gruppen, det s.k.
Post-Cotonou avtalet. Vidare kommer situationen i Gaza
att diskuteras. På dagordningen står också situationen i
Demokratiska Republiken Kongo och i Venezuela.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Telefonsamtal mellan
utrikesminister Margot Wallström
och USA:s utrikesminister Mike
Pompeo
Publicerad 18 maj 2018

Utrikesminister Margot Wallström talade torsdag 17 maj i telefon med USA:s
nytillträdde utrikesminister Mike Pompeo. De historiskt breda relationerna
mellan Sverige och USA, liksom vikten av goda transatlantiska relationer,
var utgångspunkt för samtalet.

Sveriges roll som konsulär skyddsmakt för USA i Nordkorea
uppmärksammades och utrikesminister Pompeo tackade för det svenska
arbetet med frihetsberövade amerikanska medborgare.

Den mycket oroväckande situationen i Mellanöstern diskuterades också
under samtalet. Utrikesminister Wallström underströk betydelsen av den
kärnenergitekniska överenskommelsen med Iran (JCPOA) för stabilitet och
säkerhet i regionen. Utrikesministern betonade även vikten av att fortsätta
hitta vägar framåt för fredsprocessen mellan Israel och Palestina.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till Paris
Publicerad 17 maj 2018

Utrikesministern besöker Paris för att delta vid
lanseringen av Global Deals flaggskeppsrapport
“Building trust in a changing world of work” på OECD:s
högkvarter. Vid besöket deltar utrikesministern även i ett
möte inom det internationella partnerskapet mot
straffrihet för kemvapenanvändning. Hon håller också
ett anförande om EU och utrikespolitiken på EU-
kommissionens kontor.
Utrikesministern deltar den 18 maj vid lanseringen av rapporten "Building
trust in a changing world of work – the Global Deal for Decent Work and
Inclusive Growth Flagship report". Global Deal är ett globalt partnerskap
med det långsiktiga målet att fler ska få ta del av globaliseringens fördelar.
Partnerskapet fokuserar på social dialog och goda arbetsmarknadsrelationer
för att främja jämlikhet, ökad produktivitet och inkluderande tillväxt.
Lanseringen sker på OECD:s högkvarter tillsammans med Frankrikes
arbetsmarknadsminister Muriel Pénicaud, OECD:s generalsekreterare Angel
Gurría och ILO:s vice generaldirektör Moussa Oumarou. Deltar gör även
Sharan Burrow, generalsekreterare för internationella
fackföreningskonfederationen (ITUC), och Emmanuelle Wargon från det
franska företaget Danone, som båda dessutom är seniora rådgivare till Global
Deal.

Utrikesministern deltar också i ett möte på ministernivå i det "Internationella
partnerskapet mot straffrihet för kemvapenanvändning", på inbjudan av
Frankrikes utrikesminister. Mötet äger rum i ljuset av flera rapporter om
användning av kemvapen. En ministerdeklaration om vikten av
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ansvarsutkrävande ska antas.

Under besöket håller utrikesministern även ett anförande om EU och
utrikespolitiken med titeln "What role for the EU in a worrisome world?" på
EU-kommissionens kontor i Paris. Talet pekar bland annat på vikten av att
stärka EU som global aktör för att uppnå fred och säkerhet, och för att möta
utmaningar i vårt närområde.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker
Göteborg
Publicerad 08 maj 2018

Utrikesminister Margot Wallström reser onsdag 9 maj till
Göteborg för samtal med studenter tillsammans med
näringsminister Mikael Damberg och ett besök på
Jämställdhetsmyndigheten.
Programpunkter öppna för media:

12.00: Öppet lunchsamtal med Wallström och Damberg på
Handelshögskolan

Lunchsamtal mellan utrikesminister Margot Wallström och näringsminister
Mikael Damberg om Sveriges plats i världen och de utmaningar som väntar.
Ministrarna ger sin syn på vad trygghet betyder i en ständigt föränderlig
värld, feministisk utrikespolitik, globalisering, framtidens arbetsmarknad och
innovation. Samtalet avslutas med en frågestund där publiken får ställa
frågor.

13.50: Besök på Jämställdhetsmyndigheten

Samtal med den nyligen öppnade Jämställdhetsmyndighetens ledning och
generaldirektör Lena Ag. Därefter träff med myndighetens anställda.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet

Näringsministern till Göteborg
Publicerad 08 maj 2018 Uppdaterad 08 maj 2018

Idag och imorgon 9 maj besöker närings- och
innovationsminister Mikael Damberg företag och
organisationer med säte i Göteborg. Fokus för besöken
är jobb och smart industri. Under sitt besök kommer
han bland annat att inviga ett industrilabb och hålla ett
lunchseminarium tillsammans med utrikesminister
Margot Wallström.
Program
Tisdag 8 maj
09.30 Pressträff Smart Industrilabb
Plats: Forskningsgången 6, Campus Lindholmen

11.00 Invigning Smart industrilabb
Invigning av Stena Industry Innovation Laboratory en Chalmersbaserad
plattform för flera olika typer av verksamhet: forskning, innovation,
utbildning/fortbildning och demonstration
Plats: Forskningsgången 6, Campus Lindholmen

12.30 Delta på Lindholmen Connected.
Lindholmen Science Park arrangerar ett par gånger per år
affärsnätverksträffar, Lindholmen connected, för det lokala näringslivet.
Plats: Lindholmen Science Park Lindholmspiren 3-5. Lokal: Open Arena,
plan 2

13.30 Tala på Framtidsmässan som arrangeras av Framtidsverket AB,
Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Syftet med mässan är bland
annat att nyansera bilden av vilka jobb som finns och rekrytering inom
offentlig sektor.
Plats: Örgrytevägen 5B 402 22 Göteborg, Lisebergs Hallen

https://www.regeringen.se/


14.15 Företagsbesök på Sigma som är ett ledande konsultföretag inom e-
hälsa och som satsar på AI. Under besöket kommer de visa upp och testa
digital teknik inom e-hälsa, bland annat för att testa hjärtsvikt. De kommer
använda två typer av ny teknik, 15 min vardera. Stetoskop som skickar data
som AI gör en analys av. Den andra tekniken är hjärtsviktsvåg som kommer
visa ett uttalat felvärde (högt blodsocker) för att visa hur den fungerar.
Plats: Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg

Onsdag 9 maj

9.15 Besök och anförande Polhemsgymnasiet
Rundvandring och anförande för elever.
Plats: Diagonalen 4, 417 56. Polhemsgymnasiet.

12.00 Öppet lunchsamtal mellan utrikesminister Margot Wallström och
näringsminister Mikael Damberg på Handelshögskolan på temat Sveriges
plats i världen och de utmaningar som väntar.
Plats: Vasagatan 1, Handelshögskolan i Göteborg, Malmstenssalen.

 



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Konfliktförebyggande åtgärder och
Sveriges medlarroll i fokus på
fredskonferens i Stockholm
Publicerad 04 maj 2018

”Politics of Peace” är temat när Utrikesdepartementet
tillsammans med SIPRI för femte året i rad anordnar
Stockholm Forum för Fred och Utveckling den 7-9 maj.
Forumet samlar en rad internationella experter för
samtal och diskussioner om hur det globala samarbetet
inom konfliktförebyggande och hållbar fred kan stärkas.
Bland talarna finns utrikesminister Margot Wallström
och Isabella Lövin, vice statsminister tillika minister för
internationellt utvecklingssamarbete och klimat.
Även om antalet väpnade konflikter minskat de senaste fem åren är behovet
av konfliktförebyggande åtgärder och medlingsinsatser större än någonsin.
Förmågan att identifiera och tidigt stävja potentiella konflikter världen över
genom internationellt samarbete blir allt viktigare, inte minst i tider då
konflikter har sina ursprung i allt mer komplexa miljöer.

– Inkluderande samtal och diskussioner om hur olika politikområden, länder
och aktörer kan bidra till konfliktlösning är helt centralt för att vi ska kunna
nå hållbara fredslösningar. Det är tydligt i det arbete Sverige gör som
medlem i FN:s säkerhetsråd och våra erfarenheter därifrån är viktiga i
samtalen under Stockholm Forum för Fred och Utveckling, säger
utrikesminister Margot Wallström.

Såväl utrikesminister Margot Wallström som Isabella Lövin, vice
statsminister tillika minister för internationellt utvecklingssamarbete och
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klimat, deltar vid konferensen och kommer att hålla inledningsanförande.
Temat för årets konferens "Politics of Peace" har ambitionen att stärka det
internationella samarbetet inom konfliktförebyggande och hållbar fred.

– De senaste åren har vi sett en oroväckande ökning av våldsamma
konflikter. Om vi ska lyckas vända den här trenden måste vi öka vår
kapacitet att förebygga våld genom gränsöverskridande och långsiktiga
samarbeten. Vi kan inte fortsätta "släcka bränder", säger Isabella Lövin, vice
statsminister tillika minister för internationellt utvecklingssamarbete och
klimat.

Bland de andra högnivådeltagarna vid forumet finns Presidenten för FN:s
Generalförsamling Miroslav Lajčák, SIPRI:s ordförande och tidigare vice
generalsekreterare i FN Jan Eliasson, samt ministrar från Afghanistan,
Liberia och Somalia. Utöver dessa gästas forumet av 250 internationella
deltagare från ett flertal samarbetsländer.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
tar emot Finlands utrikesminister
Timo Soini
Publicerad 27 april 2018

Den 2 maj tar utrikesminister Margot Wallström emot
sin finska kollega utrikesminister Timo Soini för
bilaterala överläggningar i Stockholm.

Tid: 2 maj 2018 kl. 14.00
Plats: Presshörnan, Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs torg 1,
Stockholm

Vid mötet kommer det fördjupade utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet
mellan Sverige och Finland att diskuteras. På dagordningen står bland annat
arbetet i FN:s säkerhetsråd inklusive situationen i Syrien, säkerhetspolitiska
frågor, utvecklingen i Östersjöregionen, Ryssland/Ukraina, Sveriges
regionala ordförandeskap och aktuella EU-frågor.

Mötet avslutas med en pressträff.

Anmälan till pressträffen: 
UD:s presstjänst
ud.pressjour@gov.se
Tel. +46 (0)8 405 50 10

Välkomna!
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

Krishanteringslager för EU
placeras i Kristinehamn
Publicerad 27 april 2018

EU:s ministerråd fattade igår beslut om att inrätta en
central lagerkapacitet för EU:s civila
krishanteringsinsatser. Rådsbeslutet innebär att
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
får ett uppdrag att hantera lagerkapaciteten. Det
centrala lagret placeras i anslutning till MSB:s befintliga
lager i Kristinehamn.
– Att EU:s ministerråd nu beslutat att placera centrallagret för EU:s civila
krishanteringsinsatser i Kristinehamn är en stor framgång för Sverige. Sverige
är en av de största bidragsgivarna av personal till EU:s civila insatser. Vi
driver på för att förbättra EU:s förmåga att agera i krissituationer och bidra
till fred och säkerhet. Det nya lagret kommer att förbättra och effektivisera
insatserna, säger utrikesminister Margot Wallström.

– För insatserna krävs förmåga att få ut materiel och personal snabbt och
effektivt. Logistiken kring detta är en av de avgörande faktorerna för en
framgångsrik insats. MSB har den kompetens och kapacitet som krävs, säger
justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

– Det är oerhört glädjande att MSB har fått förtroendet att ta hand om en
viktig EU-verksamhet. Det handlar inte bara om lager, utan också om
logistik, underhåll, administrativa system och upphandling. Därför ger det
här beslutet goda förutsättningar för svenska myndigheter och företag att
bidra med kunskap och innovationsförmåga, säger EU-minister Ann Linde.

MSB väntas inom kort underteckna avtal med EU:s utrikestjänst, EEAS.
Verksamheten kommer att invigas i Kristinehamn senare i år.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Mathias Mossberg utses till
särskild utredare för att bistå FN:s
Hammarskjöldutredning
Publicerad 20 april 2018

Utrikesministern kommer att utse före detta ambassadör
Mathias Mossberg till särskild utredare för att
säkerställa att all relevant information i svenska arkiv
har nått FN-utredningen om Dag Hammarskjölds död.
Mossberg kommer att rapportera sitt uppdrag under
hösten 2018.
- FN och alla dess medlemsstater måste göra allt för att utröna vad som
faktiskt hände vid Dag Hammarskjölds död i Ndola 1961. Det är vi skyldiga
familjerna till de som gick bort för snart 57 år sedan, FN som en organisation
och alla de som idag arbetar i Dag Hammarskjölds anda, säger
utrikesministern.

Utredningen om Dag Hammarskjölds död

Sverige har sedan 2014 mot bakgrund av att ny information framkommit i
fallet drivit resolutioner i FN:s generalförsamling för att föra
Hammarskjöldutredningen framåt. Resolutionerna har antagits i konsensus
och haft brett stöd i medlemskapet.

Ett resultat av detta var att utredningen återupptogs 2015 efter att ha varit
vilande sedan 1962.

Stora framsteg har sedan dess gjorts inom utredningen. Den viktigaste
slutsatsen som den oberoende utredaren Mohamed Chande Othman, före
detta ordförande i Tanzanias högsta domstol, har dragit är att det är rimligt
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att tro att en attack eller ett hot förorsakade kraschen. Othman har också
dragit slutsatsen att det fortsatt finns hemligstämplad information relevant
för fallet i några arkiv hos underrättelse- och säkerhetstjänster, och att
bristande tillgång till all relevant dokumentation är det största hindret mot att
slutligen utröna vad som hände.

Baserat på Othmans senaste rapport som kom under hösten 2017 och
generalsekreterare Guterres rekommendationer för vägen framåt drev
Sverige förra hösten en resolution för att omhänderta utredarens
rekommendationer och staka ut nästa steg. Resolutionen antogs i konsensus
den 24 december 2017.

Resolutionen förlängde Othmans mandat och uppdrog bland annat åt
medlemsstaterna och FN att tillgängliggöra all relevant dokumentation
gällande ärendet och upphäva eventuell sekretess eller på annat sätt
möjliggöra tillgång till hemligstämplad information, då det nu gått mer än 50
år sedan händelsen.

Resolutionen uppdrog också åt relevanta medlemsstater att utse seniora
oberoende ämbetsmän att genomföra interna översyner av underrättelse-,
säkerhetstjänst- och försvarsarkiv för att klargöra huruvida ytterligare
relevant information existerar. Detta åtagande kommer regeringens utredare
att svara mot.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker New
York 23-26 april för högnivåmöten
om ”Sustaining Peace” i FN
Publicerad 20 april 2018

Att stärka FN:s arbete inom konfliktförebyggande och
fredsbyggande är en av Sveriges främsta prioriteringar
under tiden som säkerhetsrådsmedlem. Besöket i New
York utgör en möjlighet för samtal om hur detta omsätts
i praktiken.
- Konfliktförebyggande är en mycket viktig fråga för Sverige och något vi
driver aktivt både i FN:s säkerhetsrådet och genom biståndet i många av
världens länder, säger Utrikesminister Margot Wallström.

Under besöket kommer utrikesministern även delta i ett sidoevenemang om
det afrikanska kvinnliga medlingsnätverket. I samband med besöket planeras
även en rad bilaterala möten med tillresta ministrar, samt med FN:s vice
generalsekreterare Amina Mohammed och generalsekretareans särskilda
representant för sexuellt våld i konflikt Pramilla Patten.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern i samtal med
ryske utrikesministern Lavrov
Publicerad 17 april 2018

Utrikesminister Margot Wallström talade med sin ryske
kollega Sergej Lavrov i telefon idag. Samtalet handlade
om FN:s säkerhetsråds kommande besök till Sverige,
om situationen i Syrien samt om samarbetet runt
Östersjön.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nordiskt utrikesministermöte i
Stockholm den 17-18 april 2018 -
inbjudan till pressträff 18 april kl
13.30
Publicerad 16 april 2018

Utrikesminister Margot Wallström står den 17-18 april
2018 värd för ett informellt nordiskt utrikesministermöte
på Näsby slott, Stockholm.
Vid mötet kommer utrikesministrarna bland annat att diskutera frågor
rörande arbetet i FN:s säkerhetsråd, inklusive situationen i Syrien. På
dagordningen står vidare utvecklingen i Östersjöregionen, regional säkerhet,
transatlantiska relationer, Agenda 2030 för hållbar utveckling, samt aktuella
EU-frågor, till exempel Brexit, rättsstatens principer och civil krishantering.

Utrikesministrarna i den nordiska kretsen träffas två gånger per år inom
ramen för det så kallade N5-samarbetet. Sverige samordnar det nordiska
utrikespolitiska samarbetet 2018.

Pressträffen äger rum på Näsby Slott kl 13.30 den 18 april. Samtliga nordiska
utrikesministrar kommer att närvara. Anmälningar sker via mejl nedan till
Ronnie Nilsson UD/KOM senast 17 april kl 16.00
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Wallström besöker
Berlin 9–10 april
Publicerad 06 april 2018

Utrikesministern besöker Berlin för ett möte om kvinnor,
fred och säkerhet samt överläggningar med Tysklands
utrikesminister.
Utrikesministern deltar den 10 april i ett seminarium om sexuellt våld i
konflikt i samband med ett möte med nätverket Women, Peace and Security
Focal Points Network i Berlin.

Under besöket träffar Margot Wallström även Tysklands nyligen tillträdde
utrikesminister Heiko Maas för bilaterala överläggningar. På dagordningen
står bland annat FN och Sveriges arbete i säkerhetsrådet, nedrustning,
europeisk säkerhetspolitik, Mellanöstern, närområdet och västra Balkan.

Utrikesministern kommer också att träffa företrädare för det tyska
civilsamhället för att diskutera feministisk utrikespolitik.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet

Margot Wallström och Mikael
Damberg till Södertörns högskola
Publicerad 06 april 2018

På måndag den 9 april kommer utrikesminister Margot
Wallström och närings- och innovationsminister Mikael
Damberg till Södertörns Högskola för ett samtal på
temat ”Trygghet i en ny värld”

Tid: 9 april 2018 kl. 12.00 till kl. 13.00
Plats: Södertörns högskola, Stockholm

Ministrarna inleder med att ge sin syn på feministisk utrikespolitik,
globalisering, framtidens arbetsmarknad och innovation. Studenterna
kommer sedan att få möjlighet att ställa frågor.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare
Pezhman Fivrin eller Daniel Ferreira.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Stockholm Forum on Gender
Equality samlar toppnamn från
över 100 länder
Publicerad 28 mars 2018

Den prisbelönta författaren Chimamanda Ngozi Adichie,
UN Women-chefen Phumzile Mlambo-Ngcuka, UNDP-
chefen Achim Steiner och människorättsjuristen Colin
Gonsalves är några av de 500 jämställdhetsaktörer som
deltar i den globala jämställdhetskonferensen
Stockholm Forum on Gender Equality den 15-17 april.
Konferensen handlar om att stärka kvinnors och flickors
rättigheter, representation och tillgång till resurser.
Stockholm Forum on Gender Equality samlar drygt 500 deltagare från över
100 länder, från gräsrots- till ministernivå. Bland dessa ingår politiker, liksom
företrädare för akademi, näringsliv och civilsamhälle. Även företrädare för
internationella organisationer deltar, inklusive chefer för flera FN-organ,
kommissionärer från EU och Afrikanska unionen och Internationella
brottmålsdomstolens chefsåklagare. Konferensen syftar till att mobilisera
arbetet för global jämställdhet genom alliansbyggande och utbyte av metoder
och resultat.

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

Programmet har utformats i samarbete med en rad svenska och
internationella jämställdhetsaktörer och rymmer en stor bredd av ämnen. Till
exempel diskuteras metoder för att öka kvinnors och flickors deltagande i
fredsprocesser, jämställdhetsarbetets betydelse för genomförande av Agenda
2030, hur vi ska säkra kvinnors och flickors rätt att bestämma över sin egen
kropp och hur olika aktörer kan bana väg för kvinnors ekonomiska
egenmakt. Deltagarna kommer också att få höra initierade vittnesmål från
Colombia om arbetet med det som ibland kallas världens mest jämställda
fredsavtal, och kunna föra interaktiva diskussioner om hot och hat mot
kvinnor på internet.

På www.genderequalworld.com finns programmet i sin helhet, detaljerad
pressinformation och information om ackreditering.

Kontaktperson på Svenska institutet:

Ulrika Horn af Rantzien
ulrika.hornafrantzien@si.se
+4684537889
+46733368933



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

FN:s generalsekreterare och
säkerhetsrådet möts i Sverige
Publicerad 22 mars 2018 Uppdaterad 22 mars 2018

FN:s generalsekreterare António Guterres kommer i
april att hålla sitt årliga informella arbetsmöte med FN:s
säkerhetsråd i Sverige. Mötet hålls 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.
- 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.

Mer information om datum, program samt pressinformation kommer att
publiceras närmare mötet. En pressbriefing inför mötet kommer att hållas 18
april (uppdatering 10 april : pressträff utgår).

Frågor och svar om FN:s generalsekreterares besök i Sverige
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Wallström deltar
vid firande av Nordens dag 23
mars på Stockholms centralstation
Publicerad 20 mars 2018

Den 23 mars firas Nordens dag på Stockholms
Centralstation med temat ”Ett Norden för alla” och ett
mångsidigt program under dagen belyser bland annat
jämställdhet, integration, språk och kultur i Norden.
Aktiviteterna den 23 mars börjar kl 12.00. Utrikesministern talar kl 12.20 om
det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Efter talet finns det
möjlighet att ställa frågor i ett angränsande pressrum.

Komplett program och tidtabell.

Temat för dagen utgår ifrån Sveriges ordförandeskapsprioriteringar i
Nordiska ministerrådet under 2018, "Ett inkluderande, innovativt och tryggt
Norden".

Läs mer om ordförandeskapet och prioriteringarna. 

Nordens Dag arrangeras av Föreningen Norden tillsammans med de nordiska
ambassaderna i Stockholm och Nordiskt Samarbete.

Johan Wester, känd moderator och komiker, kommer under dagen att leda
ett flertal panelsamtal på scen tillsammans med gäster som förutom
utrikesminister Margot Wallström är Jan Eliasson, Ebba Witt Brattström,
Björn Ranelid med flera.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till EU:s utrikesråd i Bryssel
Publicerad 16 mars 2018

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 19 mars
vid EU:s utrikesministermöte (FAC) i Bryssel.
Ministrarna kommer att diskutera EU:s relationer och stöd till Ukraina, mot
bakgrund av Rysslands militära aggression och illegala annektering av Krim.
Läget i Syrien kommer också att diskuteras, med deltagande av FN:s
särskilda sändebud för Syrien, Staffan de Mistura. Iran och särskilt
genomförandet av den kärntekniska överenskommelsen JCPOA (det så
kallade Iranavtalet) kommer också att behandlas vid mötet. I anslutning till
utrikesrådet kommer EU:s utrikesministrar att delta i en informell lunch med
Sydkoreas utrikesminister Kang Kyung-wha.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
och stiftelsen Fryshusets VD
Johan Oljeqvist står värdar för
Barnforum om barn och väpnad
konflikt
Publicerad 16 mars 2018 Uppdaterad 16 mars 2018

Torsdag 22 mars genomför UD i samarbete med
stiftelsen Fryshuset ett Barnforum med fokus på ämnet
barn och väpnad konflikt. Barnforum är en del av en
serie barnkonsultationer som anordnas i ett flertal
länder.
Sverige har under sin tid i FN:s säkerhetsråd valt att ha barn och väpnad
konflikt som ett av sina fokusområden. Som ordförande i FN:s
säkerhetsrådetsarbetsgrupp för barn och väpnad konflikt har Sverige
konsekvent tagit upp barns utsatta situation i väpnad konflikt med
utgångspunkt i fyra svenska prioriteringar; genomförandet av barn och
väpnad konflikt--agendan, barns möjlighet att få sin röst hörd, barns rätt till
utbildning och barns rätt till hälsa.

– Vi har inte råd att förlora flera generationer barn som berövas rätten till liv,
till utbildning, blir föräldralösa, skadas och traumatiseras. Om vi skyddar
barn idag kan vi förhindra konflikter imorgon, säger utrikesminister Margot
Wallström i en kommentar inför eventet.

Ett 60-tal barn i Sverige har i över en månads tid arbetat med frågor som rör
skydd av barn, barns rättigheter och förebyggande av konflikt. Utifrån detta
arbete har barnen tagit fram rekommendationer som ska presenteras för
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utrikesminister Margot Wallström under forumet den 22 mars.

Vid Barnforum deltar även Virginia Gamba, FN:s generalsekreterares
representant för barn och väpnad konflikt, och generallöjtnant Roméo
Dallaire, grundare av Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nordkoreas utrikesminister Ri
Yong-Ho besöker Sverige 15-16
mars
Publicerad 15 mars 2018

Nordkoreas utrikesminister Ri Yong-Ho besöker Sverige
den 15-16 mars för överläggningar med utrikesminister
Margot Wallström. Överläggningarna kommer att
fokusera på Sveriges konsulära skyddsmaktsuppdrag
för USA, Kanada och Australien. Samtalen kommer
också att beröra säkerhetsläget på den koreanska
halvön, som står högt upp på säkerhetsrådets
dagordning där Sverige är medlem 2017-2018.
FN:s säkerhetsråd har enhälligt fördömt Nordkoreas kärnvapen- och
robotprogram och krävt dess fullständiga, verifierbara och oåterkalleliga
avskaffande. Säkerhetsrådet har också understrukit behovet av intensifierade
diplomatiska ansträngningar för att finna en fredlig lösning på konflikten.
Sverige står fullt bakom säkerhetsrådets resolutioner och besöket syftar till
att bidra till resolutionernas effektiva genomförande.

Ett sammanfattande pressmeddelande kommer att publiceras vid
överläggningarnas slut, kvällen den 16 mars.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Mångmiljardbelopp att spara
genom att förebygga våldsamma
konflikter visar svenskfinansierad
studie från FN och Världsbanken
Publicerad 13 mars 2018

Våldsamma konflikter världen över orsakar enormt
mänskligt lidande, men ger också omfattande
ekonomiska konsekvenser. En ny studie från FN och
Världsbanken, Pathways for Peace, visar att våldsamma
konflikter innebär ett tapp för världens samlade BNP
med 13,3 procent per år. Enligt studien kan satsningar
på konfliktförebyggande åtgärder innebära besparingar
på mellan 5-70 miljarder dollar per år.
– Studien visar tydligt vikten av konfliktförebyggande åtgärder. Samtidigt
lyfter den fram att det krävs en kombination av diplomati, medling,
utvecklingssamarbete och säkerhetsfrämjande insatser för att förhindra att
våldsamma konflikter bryter ut. Det är också slutsatser vi kan dra från vårt
arbete som medlem i FN:s säkerhetsråd, säger utrikesminister Margot
Wallström.

Pathways for Peace, som lanseras på onsdagen i Stockholm, är den första
gemensamma studier som FN och Världsbanken genomfört tillsammans om
konfliktförebyggande. De två rapportförfattarna, Alexandre Marc från
Världsbanken och Jago Salmon från FN, pekar på flera orsaker till det stora
antalet våldsamma konflikter världen över. Att förvägra människor möjlighet
att påverka utvecklingen i ett samhälle, eller människors rätt till
naturresurser, säkerhet och rättvisa nämns som några av huvudorsakerna.
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– FN och Världsbankens slutsatser stämmer väl med den strategi för hållbar
fred som den svenska regeringen beslutade om förra året. Framgångsrikt
konfliktförebyggande arbete kan frigöra resurser för fattigdomsbekämpning
och ökad välfärd i utsatta delar av världen. Multilaterala organ som FN och
Världsbanken spelar en nyckelroll i det arbetet, säger Isabella Lövin,
minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Lanseringen av rapporten Pathways for Peace kommer att ske på onsdag den
14 mars klockan 15.30-17.00 i Utrikesdepartementets pressrum. Vid
lanseringen kommer rapportförfattarna Alexandre Marc och Jago Salmon,
liksom Utrikesdepartementets kabinettsekreterare Annika Söder och
statssekreterare Ulrika Modéer, att delta.

Journalister som är intresserade av att delta vid lanseringen ska anmäla sig
lina.eidmark@gov.se senast onsdag den 14 mars klockan 12.00.

Studien Pathways for Peace kan laddas ned via www.worldbank.org.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallströms
telefonsamtal med FN:s
generalsekreterare António
Guterres
Publicerad 09 mars 2018

Utrikesminister Margot Wallström har idag talat i telefon
med FN:s generalsekreterare António Guterres om den
kommande ministerkonferensen för FN:s
hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA),
som tillkommit på svenskt och jordanskt initiativ.
Wallström framhöll att syftet med konferensen, som
kommer att hållas i Rom 15 mars, är att mobilisera
politiskt och ekonomiskt stöd till UNRWA som idag står
inför ett akut budgetunderskott på 446 miljoner US
dollar. UNRWA bistår över fem miljoner palestinska
flyktingar, varav en tredjedel fortfarande bor i
flyktingläger, och spelar en viktig stabiliserande roll i en
redan orolig region. Wallström tackade
generalsekreteraren för hans starka engagemang för
UNRWA och hans ledande roll i att förbättra
finansieringen av organisationen.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet

Hållbarhetsmärkta metaller och
mineral underlättar för
konsumenten
Publicerad 09 mars 2018

Regeringen har gett Tillväxtanalys i uppdrag att se över
spårbarhet och hållbarhetsmärkning för metaller och
mineral. Tanken är att konsumenter och producenter
framöver ska kunna välja produkter, till exempel
mobiltelefoner och solceller, som innehåller metaller och
mineral som är framställda på ett hållbart sätt.
Omställningen till ett digitaliserat och klimatsmart samhälle förutsätter
tillgång till metaller och mineral. Solceller, batterier till elbilar, satelliter och
mobiltelefoner innehåller en stor mängd metaller och mineral som till
exempel kobolt och sällsynta jordartsmetaller. Den mycket snabbt ökande
efterfrågan har drivit en produktion av råvaror i länder som ofta saknar både
miljöskydd och grundläggande arbetsvillkor.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys)
ska analysera möjligheter till spårbarhet och hållbarhetsmärkning, som till
exempel standardisering, certifiering och märkning. Tillväxtanalys ska
särskilt titta på vilka möjligheter som nya tekniska lösningar ger för att kunna
säkerställa spårbarhet.

Hållbarhetsmärkning av metaller och mineral innebär en möjlighet för svensk
gruvnäring och återvinning.

-Tack vare en avancerad industri och goda råvarutillgångar av bland annat
innovationskritiska mineraler, har Sverige och svenska företag möjligheter
att ta en ledande position i omställningen mot en hållbar ekonomi. Sverige
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har goda förutsättningar att utvinna metaller och mineral på ett ansvarsfullt
och miljömässigt hållbart sätt, vilket inte alltid är fallet i andra länder, säger
närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

-Ökad efterfrågan på sällsynta metaller och mineraler leder i vissa delar av
världen till en produktion som får mycket svåra konsekvenser för både
människor och miljö. Under min tid i FN såg jag med egna ögon de
fruktansvärda effekterna av brytning och handel med konfliktmineraler:
livsfarliga arbetsförhållanden, förtryck, sexuellt våld. Sverige har
åstadkommit mycket för ökad kontroll av konflikmineraler, inte minst i EU.
Men mer behöver göras – därför har regeringen givit Tillväxtanalys det här
uppdraget, säger utrikesminister Margot Wallström.

I uppdraget till Tillväxtanalys ingår också att:

analysera hur man kan stimulera en efterfrågan på hållbara råvaror och
produkter som innehåller hållbart producerade metaller och mineral,
inklusive stål med mycket låga växthusgasutsläpp, på internationella
marknader.
analysera hur staten kan skapa förutsättningar för att underlätta och
stimulera utvecklingen av frivilliga, marknadsdrivna initiativ som kan
genomföras på internationell nivå.

Uppdraget är en del i handlingsplan 2 för Smart industri och är en
fortsättning på ett tidigare uppdrag till Tillväxtanalys att kartlägga framtida
behov av metaller och mineral som är nödvändiga i utveckling av ny teknik
inom miljö- och klimatområden.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressinbjudan: #WikiGap på KTH
Publicerad 05 mars 2018

Välkommen till pressträff med utrikesminister Margot
Wallström i samband med #WikiGap.

Tid: 8 mars 2018 kl. 14.00 till kl. 15.00
Plats: Biblioteket på KTH, Osquars backe 31

UD genomför den 8 mars i samarbete med Wikimedia en
världsomspännande aktion för att bidra till att göra internet mer jämställt.
Skrivstugor med syfte att öka antalet kvinnor på Wikipedia anordnas
parallellt i ett 50-tal länder. Utrikesminister Margot Wallström står värd för
#WikiGapSthlm på Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Program

14.00-14.30 Inledning 

Margot Wallström, utrikesminister
Anna Wahl, vice rektor på KTH
Sara Mörtsell och John Andersson, Wikimedia Sverige

14.30-18.00 Skrivstugor

18.00 Avslutning och mingel med lättare förtäring

Utrikesministern är tillgänglig för intervjuer kl. 14.30-15.00.

Mer information om initiativet #WikiGap finns på www.swemfa.se/wikigap

Anmälan: Senast torsdag den 7 mars kl. 16.00 till ud.pressjour@gov.se
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige, tillsammans med
Jordanien och Egypten, bjuder in
till en ministerkonferens för att
mobilisera stöd för palestinska
flyktingar
Publicerad 03 mars 2018 Uppdaterad 03 mars 2018

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar
(UNRWA) befinner sig i sin hittills svåraste ekonomiska
situation sedan den upprättades 1949. Sveriges
utrikesminister, tillsammans med utrikesministrarna från
Jordanien och Egypten, bjuder därför in till en
ministerkonferens den 15 mars i Rom. Syftet med
konferensen är att mobilisera både politiskt och
ekonomiskt stöd, samt säkerställa hållbar och långsiktig
finansieringen av organisationen.
- Sverige har ett långt och nära samarbete med UNRWA. 2017 var vi
organisationens fjärde största givare, konstaterar utrikesminister Margot
Wallström.

UNRWA bistår idag 5,3 miljoner palestinska flyktingar i Jordanien, Libanon,
Syrien och Palestina med humanitärt stöd. Organisationen tillhandahåller
bland annat skolgång för över en halv miljon barn, sjukvård för 3,5 miljoner
flyktingar, mat- och livsmedelstödsprogram för de mest utsatta flyktingarna
och riktade insatser för att värna utsatta kvinnor.

- UNRWA utför en viktig humanitär gärning och har en stabiliserande effekt
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på en region som är hårt drabbad av konflikt och extremism, säger Isabella
Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

UNRWA har under flera år haft svåra finansiella problem, samtidigt som
ockupationen, läget i Gaza och kriget i Syrien har lett till kraftigt försämrade
förhållanden för palestinska flyktingar i regionen. Det internationella
samfundets stöd till UNRWA har inte ökat i samma takt som de humanitära
behoven. Organisationen står nu inför ett budgetunderskott på 446 miljoner
US dollar. Med anledning av detta bjuder Sverige med medvärdar in till en
konferens för att säkerställa de medel som krävs för att UNRWA ska kunna
genomföra sitt viktiga mandat, fram tills en fredlig lösning på konflikten
mellan Israel och Palestina uppnåtts.

Bakgrund

Ministerkonferensen kommer att äga rum den 15 mars i Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) lokaler i Rom.
Inbjudan har gått ut till ett 90-tal länder, däribland vissa medlemsstater i
Arabförbundet och medlemsstater från EU. Även USA har aviserat
deltagande.

UNRWA är FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar som
upprättades av FN:s generalförsamling 1949, efter att många palestinier
tvingats fly eller fördrivits från sina hem till följd av oroligheterna kring
Israels bildande. Organisationen fick i uppgift att bistå de palestinska
flyktingarna humanitärt tills dess att en fredlig lösning på konflikten
uppnåtts. Idag är mer än fem miljoner palestinska flyktingar berättigade till
humanitärt stöd från UNRWA, varav en tredjedel fortfarande bor i
flyktingläger.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker Genève
för samtal om nedrustning,
humanitära frågor och mänskliga
rättigheter
Publicerad 26 februari 2018 Uppdaterad 26 februari 2018

Utrikesminister Margot Wallström besöker tisdagen den
27 februari Genève för att delta i FN:s
nedrustningskonferens, för möte om den humanitära
situationen i Myanmar samt för att framträda i FN:s råd
för de mänskliga rättigheterna.
Utrikesministerns besök är ett uttryck för regeringens starka engagemang för
respekten för de mänskliga rättigheterna, nedrustning och humanitära frågor.
Under sitt besök kommer utrikesministern också att föra samtal med FN:s
högkommissarie för de mänskliga rättigheterna, samt om nedrustning med
sina kanadensiska och mexikanska motparter.

Sverige är sedan den 19 februari ordförande i nedrustningskonferensen (CD).
Konferensen inrättades av FN för att förhandla bindande internationella
avtal om nedrustning. Efter att i många år av paralysering har konferensen
under årets session tagit steg mot att inleda substantiellt arbete. En
fungerande nedrustningskonferens hade varit en välkommen och viktig
pusselbit i det internationella säkerhetsarbetet.

Informella samtal kommer att föras med en krets av humanitära
organisationer (UNHCR, Unicef, Ocha, Center for Humanitarian Dialogue)
och MR-aktörer (MR-kontoret och Human Rights Watch) om både
humanitära utmaningar i relation till situationen för rohingyer i Myanmar och

https://www.regeringen.se/


i Bangladesh och kring grundorsakerna i Myanmar,
FN:s råd för de mänskliga rättigheterna inrättades 2006 för att ersätta den
tidigare kommissionen för mänskliga rättigheter. Rådet består av 47 röstande
medlemsstater. Övriga FN-stater deltar som observatörer. Sverige är inte
medlem i rådet men deltar aktivt som observatör i rådets arbete genom
förhandlingar, anföranden och som medförslagsställare till resolutioner. På
dagordningen för den rådssession som nu inleds står bland annat MR-
situationer i enskilda länder, till exempel i Iran och i Myanmar, och en rad
tematiska frågor som barnets rättigheter, religionsfrihet, tortyr med mera.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
deltar i EU:s utrikesråd i Bryssel
Publicerad 23 februari 2018 Uppdaterad 23 februari 2018

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 26 februari vid EU:s
utrikesministermöte (FAC) i Bryssel. Under mötet kommer situationen i
Moldavien och i Venezuela att tas upp. Mellanöstern, med fokus på
fredsprocessen mellan Israel och Palestina, står också på dagordningen för
mötet.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige värd för global
jämställdhetskonferens 15-17 april
Publicerad 14 februari 2018

Ledare från hela världen samlas i Stockholm för att öka
takten i det globala jämställdhetsarbetet. Under
Stockholm Forum on Gender Equality möts nära 500
nyckelpersoner från civilsamhällesorganisationer,
regeringar, näringsliv samt akademi. Målet är att hitta
lösningar, ta nya initiativ och etablera samarbeten för att
stärka det internationella arbetet för jämställdhet.
Utrikesminister Margot Wallström, vice statsminister och minister för
internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin och EU- och
handelsminister Ann Linde liksom Svenska institutets generaldirektör Annika
Rembe står värdar för forumet som arrangeras av Utrikesdepartementet och
Svenska institutet.

Konferensen äger rum i en avgörande tid. Trots framsteg är ojämställdhet
och diskriminering av flickor och kvinnor en av de största
människorättsutmaningarna i vår tid. Forumet mobiliserar krafter för att
uppnå de Globala målen, Agenda 2030, och kommer att fokusera på kritiska
frågor som rör kvinnors och flickors rättigheter, representation och tillgång
till resurser.

– Stärkta rättigheter, ökad representation och mer resurser till kvinnor och
flickor innebär mer fred, säkerhet och välstånd för världen. En feministisk
utrikespolitik är vägen framåt. Med denna konferens skapar vi en möjlighet
för gräsrötter och högnivådeltagare från hela världen att träffas, dela
kunskap och inspirera politiska ledare, säger utrikesminister Margot
Wallström.
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– När vi stärker kvinnor och flickor stärker vi länder och bidrar till att utrota
fattigdom. Det börjar med att ge varje kvinna och flicka rätten att bestämma
över sin egen kropp, säger Isabella Lövin, minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat.

– Ökad jämställdhet bidrar till tillväxt och välstånd i alla länder, oavsett
utvecklingsnivå. Denna insikt bör styra all ekonomisk politik, inklusive
handelspolitik, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

– Vi ser framgångar men också rörelser som vill begränsa kvinnors och
flickors rättigheter och utrymme. Därför är forumet så viktigt. Vi behöver
samla krafter, dela erfarenheter och sprida genombrott som gör skillnad för
såväl individen som samhället i stort, säger Annika Rembe, generaldirektör
Svenska institutet.

Omkring 500 deltagare väntas från olika delar av världen. Under forumet
kommer deltagarna att identifiera de största utmaningarna för
jämställdhetsarbetet idag liksom möjliga lösningar. De kommer dela
erfarenheter och goda exempel samt bygga nätverk. Resultat liksom nya
initiativ från forumet ska tas vidare i lokala kontexter i form av inspiration
och praktiska redskap.

Datum: 15-17 april.

Plats: Stockholm, Sverige, Stockholm City Conference Center

För mer information och medieackreditering besök:

GenderEqualWorld 

#GenderEqualWorld
#StockholmGenderForum

Kontaktperson på Svenska institutet:

Anna Knutsson
Pressekreterare på Svenska institutet
+46 73-336 89 47
Anna.knutsson@si.se



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige kraftsamlar för att öka
jämställdheten på internet med
#WikiGap
Publicerad 14 februari 2018

UD genomför den 8 mars i samarbete med Wikimedia
en världsomspännande aktion för att bidra till att göra
internet mer jämställt. Skrivstugor med syfte att öka
antalet kvinnor på Wikipedia anordnas parallellt i ett 50-
tal länder. Utrikesminister Margot Wallström står värd
för #WikiGapSthlm på Kungliga Tekniska högskolan
(KTH).
Wikipedia är världens största nätbaserade och användargenererade
uppslagsverk. Innehållet som förmedlas påverkar och färgar användarnas
kunskap om världen. Men där råder en stor obalans. 90 procent av innehållet
är skapat av män, och det finns mer än fyra gånger fler artiklar om män än
om kvinnor.

För att bidra till en mer rättvisande bild har UD tillsammans med Wikimedia
därför tagit initiativ till eventet #WikiGap. Den 8 mars – på internationella
kvinnodagen – anordnas parallella events i nära 50 länder, från Sverige till
Indonesien, Egypten och Colombia, tillsammans med lokala aktörer och
samarbetspartners.

- Sverige är det första landet i världen som bedriver en feministisk
utrikespolitik. Det gör vi utifrån en moralisk övertygelse grundad i rättvisa
och mänskliga rättigheter men också för att jämställdhet är en grundläggande
förutsättning för fred, säkerhet och hållbar utveckling, säger Margot
Wallström.
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Den feministiska utrikespolitiken grundar sig i ambitionen att stärka kvinnors
och flickors rättigheter, representation och resurser. Initiativet #WikiGap är
ett led i denna politik och syftar till att förbättra den kvinnliga
representationen på Wikipedia. Eventet som genomförs under en dag går ut
på att de inbjudna deltagarna skriver och redigerar artiklar på Wikipedia med
information om kvinnliga aktörer, experter och förebilder inom olika fält.

I Stockholm sker samarbetet med Wikimedia Sverige och KTH. Temat är
kvinnor inom teknik och vetenskap.

UD och Sveriges ambassader står värd för #WikiGap tillsammans med
Wikimedia. Syftet med WikiGap är att bidra med en plattform för frivilliga
som vill verka för ett mer jämställt internet. Temat är framtaget av
arrangörerna, men de texter som produceras är deltagarnas eget ansvar. Det
är inte utlandsmyndigheterna eller UD som ska skriva eller redigera under
evenemangen, utan de individer som deltar i skrivstugorna.

Se lista över alla evenemang här www.swemfa.se/wikigap



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
besöker Sydkorea
Publicerad 13 februari 2018

Den 19–21 februari besöker Margot Wallström
Sydkorea för bilaterala överläggningar med
utrikesminister Kang, för att besöka den svenska
NNSC-delegationen samt för att stödja svenska
idrottare vid vinter-OS.
Utrikesministerns besök i Sydkorea inleds med överläggningar med
utrikesminister Kang som förväntas beröra aktuella bilaterala frågor,
situationen på den koreanska halvön samt FN-frågor.

Utrikesministern avser även resa till Panmunjom för att träffa den svenska
personalen vid Neutrala nationernas övervakningskommission (NNSC).
Sverige deltar sedan 1953 med personal som övervakar
vapenstilleståndsavtalet och den demilitariserade zonen mellan Syd- och
Nordkorea.

Resan avslutas med ett besök vid vinter-OS i Pyeongchang för att på plats
stödja de svenska idrottarna.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
deltar i EU:s informella
utrikesministermöte i Sofia
Publicerad 13 februari 2018

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s
informella utrikesministermöte (Gymnich) i Sofia den
15-16 februari. Under mötet kommer utrikesministrarna
att diskutera Syrien, Västra Balkan och Nordkorea.
Vidare kommer ministrarna att ha en diskussion om
säkerhet och försvar tillsammans med sina kollegor från
EU:s kandidatländer.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström presenterar
2018 års utrikesdeklaration och
samtalar om utrikespolitik med
studenter
Publicerad 08 februari 2018 Uppdaterad 08 februari 2018

Den 14 februari presenterar utrikesminister Margot
Wallström regeringens utrikesdeklaration. På
eftermiddagen besöker utrikesministern Lunds
universitet för att diskutera Sveriges utrikespolitik med
studenter. En digital frågestund anordnas även på
utrikesministerns Facebooksida.
Den 14 februari äger 2018 års utrikespolitiska debatt rum i riksdagen. Den
inleds traditionsenligt med att utrikesministern presenterar
utrikesdeklarationen – en programförklaring över regeringens visioner för
Sveriges arbete i världen och ståndpunkter i den svenska utrikespolitiken.
Utrikesminister Margot Wallström presenterar deklarationen den 14 februari
kl. 09.00. Presentationen och debatten livesänds på riksdagens webbplats.

Utrikesdag med besök på Lunds universitet

Under eftermiddagen besöker Margot Wallström Lunds universitet för att
delta i ett seminarium anordnat av universitetets utrikespolitiska förening.
Seminariet inleds med ett samtal mellan utrikesministern och en moderator
och sedan har studenterna möjlighet att ställa sina frågor om svensk
utrikespolitik. Evenemanget pågår ca. kl. 15.00-16.00 och livesänds på
Margot Wallströms Facebooksida.

På samma sätt som förra året anordnas även en digital frågestund på
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ministerns Facebooksida under tiden som utrikesdebatten pågår. Studenter
vid ett flertal olika universitet deltar i årets frågestund och frågorna besvaras
av tjänstemän på UD.

Efter seminariet har utrikesministern tid för kortare intervjuer med media.
Kontakta utrikesministerns pressekreterare Erik Wirkensjö i förväg.

Länkar:
Riksdagens webbplats
Margot Wallströms Facebooksida
Mer om evenemanget på Lunds universitet



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nordiskt samarbetsministermöte i
Stockholm
Publicerad 07 februari 2018

Den 8 februari står utrikes- och nordisk
samarbetsminister Margot Wallström värd för ett
nordiskt samarbetsministermöte (MR-SAM). Mötet är
det första i MR-SAM-format under svenskt
ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018.
Sverige tog över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet den 1 januari
med fokus på tre breda prioriteringar "Ett inkluderande, innovativt och öppet
Norden". På dagordningen står bland annat beslut om budgeten för 2019,
internationell profilering av Norden samt gränshinderfrågor.

I samband med MR-SAM lanserar Nordregio sin rapport "The State of the
Nordic Region 2018". Rapporten är en unik samling av data från hela
Norden över ett flertal områden såsom ekonomi, demografi, arbetsmarknad
och utbildning.

Länk med mer info: http://www.nordregio.se/en/News/Launch-of-State-of-
the-Nordic-Region-2018/
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Telefonsamtal mellan
utrikesminister Margot Wallström
och Rysslands utrikesminister
Sergej Lavrov
Publicerad 06 februari 2018

Utrikesminister Margot Wallström har idag talat i telefon med Rysslands
utrikesminister Sergej Lavrov. Samtalet handlade bland annat om bilaterala
frågor, säkerhetsfrågor i Östersjön och om aktuella dagordningspunkter i
FN:s säkerhetsråd.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svenskt deltagande i OSSE:s
valobservationsinsatser
Publicerad 01 februari 2018

Regeringen beslutar idag om svenskt deltagande i
valobservationsinsatser som arrangeras av
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE) under 2018. Svenska observatörer kommer att
delta i insatser i Azerbajdzjan, Bosnien och
Hercegovina, Georgien, Moldavien, Montenegro,
Ryssland, Serbien och Turkmenistan. Exempel på
länder där svenska observatörer tidigare år har deltagit i
OSSE:s valobservationsinsatser är Armenien, Turkiet,
Albanien, Mongoliet, Kirgizistan, Vitryssland och
Ukraina.
På inbjudan av de deltagande staterna i OSSE genomför OSSE:s kontor för
demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR)
valövervakning i regionen. Sverige deltar årligen i ett antal av insatserna.

Alla OSSE:s 57 deltagande stater har åtagit sig att hålla regelbundna,
demokratiska val som uttrycker folkets vilja.

– Närvaron av internationella observatörer är viktig för att säkerställa att
valprocessen lever upp till demokratiska standarder, motverka valfusk och
stärka väljarnas tilltro till valresultatet, säger Isabella Lövin, minister för
internationellt utvecklingssamarbete.

– Deltagandet i valobservationsinsatserna utgör en viktig del av Sveriges stöd
till OSSE och till de enskilda länder där valen äger rum. I början av februari
sker avresan för årets första svenska observatörer, som kommer att delta vid

https://www.regeringen.se/


övervakningen av presidentvalet i Ryssland den 18 mars, säger
utrikesminister Margot Wallström.

Folke Bernadotteakademin ansvarar för rekrytering och utbildning av de
svenska observatörerna.



Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Regeringen ger Försvarsmakten i
uppdrag att stödja FN med
genderkompetens
Publicerad 25 januari 2018

Regeringen beslutade den 25 januari att ge
Försvarsmakten i uppdrag att stödja FN med
genderkompetens. Sverige svarar på ett efterfrågat
behov inom FN och kan därmed fortsätta vara en aktiv
partner inom genderområdet och dess utveckling inom
FN.
Sverige kommer att stödja FN med genderkompetens genom att erbjuda
utbildningsplatser vid det centrum för implementering av genderperspektiv i
militära operationer som finns vid Swedint i Kungsängen (Nordic Center for
Gender in Military Operations, NCGM). Centrumet, som är ett nordiskt
försvarssamarbete, är sedan 22 februari 2013 utsett som huvudansvarig för
genderområdet inom Nato.

NCGM invigdes för drygt fem år sedan och en bakomliggande anledning till
detta är att FN:s säkerhetsråd för 17 år sedan antog resolutionen 1325 vars
grundtanke är att i större utsträckning inkludera kvinnor i arbetet med fred
och säkerhet och att beakta både mäns och kvinnors perspektiv i detta
arbete.

Sverige är en stark förespråkare av och har länge drivit arbetet för ökad
implementering, förståelse, utbildning och kompetens inom genderområdet.
Något som ligger i linje med regeringens feministiska utrikespolitik och
Sveriges arbete med den redan existerande säkerhetsrådsagendan för
kvinnor, fred och säkerhet.
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- Gender i militära operationer är en prioriterad fråga för Sverige. Vi har unik
kompetens där NCGM har utvecklat och levererar den enda certifierade
genderrådgivarkurs som existerar för militär personal. Med en ökad
kompetens och förståelse för gender så ökar också den operativa effekten i
ett insatsområde, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

- Sverige jobbar aktivt med frågan om kvinnor, fred och säkerhet. Vi gör det
i EU, FN och i våra samarbeten med andra länder och organisationer, såsom
Nato. Kunskap och utbildning är viktigt och genom NCGM bidrar vi till det,
säger utrikesminister Margot Wallström.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till konferens om
ansvarsutkrävande för
användning av kemiska vapen
Publicerad 19 januari 2018

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 23 januari i
en konferens som syftar till att bilda ett internationellt
partnerskap mot straffrihet vid användning av kemiska
vapen. Konferensen är ett franskt initiativ och leds av
Frankrikes utrikesminister Jean-Yves Le Drian. Till
konferensen har inbjudits representanter från 34 länder
som konsekvent har uttalat krav på ansvarsutkrävande
vid användning av kemiska vapen. I samband med
besöket kommer utrikesministern också bland annat
träffa ordföranden i Anna Lindh-stiftelsen och tidigare
ordföranden i den franska nationalförsamlingens
utrikesutskott Elisabeth Guigou.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
deltar i EU:s utrikesråd i Bryssel
Publicerad 19 januari 2018

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s
utrikesministermöte (FAC) i Bryssel den 22 januari. På
dagordningen står diskussioner om situationen i Libyen
samt i Mellanöstern, med fokus på fredsprocessen
mellan Israel och Palestina. Vidare kommer
utrikesministrarna diskutera framtiden för EU:s relation
med länderna i Afrika, Karibien och Stilla Havet.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern träffar Natos
generalsekreterare Jens
Stoltenberg
Publicerad 12 januari 2018

I samband med Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen träffar
utrikesminister Margot Wallström på söndag 14/1 14.30-15.00 Natos
generalsekreterare Jens Stoltenberg. Vid mötet kommer bland annat
gemensamma globala utmaningar, situationen i Sveriges närområde, Sveriges
partnerskap med Nato och samarbetet mellan EU och Nato att diskuteras.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till
säkerhetsrådsmöte om Nordkorea
Publicerad 13 december 2017 Uppdaterad 13 december 2017

Utrikesminister Margot Wallström besöker New York 15–16 december för
att delta i ett ministermöte om Nordkorea i säkerhetsrådet. FN:s
generalsekreterare António Guterres och utrikesministrar från ett flertal av
säkerhetsrådets medlemsländer deltar i mötet. Utrikesministern kommer
under besöket även delta i ett informellt möte i säkerhetsrådet om
kopplingarna mellan klimatförändringar och säkerhet.

Utöver möten i säkerhetsrådet kommer utrikesministern delta i ett antal
bilaterala möten med tillresta ministrar och samtal med företrädare för FN,
samt träffa organisationer som arbetar med frågor kopplade till feministisk
utrikespolitik.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
deltar i EU:s utrikesråd i Bryssel
Publicerad 08 december 2017

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s
utrikesministermöte (FAC) i Bryssel den 11 december.
På dagordningen står diskussioner om Irak och en
bredare diskussion om den senaste tidens utveckling i
Mellanöstern. Ett gemensamt möte kommer också
genomföras med EU:s biståndsministrar om uppföljning
av EU-AU toppmötet som hölls den 29-30 november.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till OSSE:s
ministerrådsmöte
Publicerad 06 december 2017

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 7
december i OSSE:s ministerrådsmöte i Wien.
Det årliga ministerrådsmötet utgör ett tillfälle för utrikesministrarna i de 57
deltagande staterna i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE) att diskutera aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, liksom
organisationens verksamhet under det gångna året och inriktningen för det
fortsatta arbetet.

I Wien kommer Margot Wallström även att ha ett antal bilaterala möten,
bland annat med USA:s utrikesminister Rex Tillerson.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i Natos
utrikesministermöte
Publicerad 01 december 2017

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 5
december i Natos utrikesministermöte i Bryssel för
diskussioner om bland annat europeisk säkerhet och
samarbetet mellan EU och Nato.
Natos utrikesministrar träffas 5-6 december i Bryssel för ett av sina
regelbundna möten. Den inledande delen av mötet vigs åt överläggningar
mellan Nato och partnerländerna Sverige och Finland samt EU:s utrikeschef
Federica Mogherini. Frågor rörande europeisk säkerhet, samarbetet mellan
EU och Nato samt utvecklingen i Östersjöregionen kommer att stå i fokus.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
besöker Bangladesh, Myanmar
och Vietnam 19-23 november
Publicerad 14 november 2017

Utrikesministern inleder sin resa med besök till
flyktinglägren i Bangladesh dit över 620 000 rohingyer
flytt våld och övergrepp i Myanmar sedan i augusti.
Förutom flyktingar träffar utrikesministern företrädare för
Bangladesh regering, FN:s flyktingkommissariat
(UNHCR), International Organisation for Migration
(IOM) och Internationella Rödakorskommittén (ICRC).
Resan sker tillsammans med EU:s utrikesrepresentant
Federica Mogherini, och Tysklands utrikesminister
Sigmar Gabriel.
- En mycket svår humanitär situation råder i lägren utanför Cox's Bazar i
Bangladesh. Rapporter visar hur rohingyer flytt från fasansfulla övergrepp
och sexuellt och könsbaserat våld. Genom att besöka lägren och tala med
representanter som arbetar med situationen där kan jag bilda mig en
uppfattning om behoven, och ta med mig intryck inför de samtal som jag
kommer ha med företrädare från regionen och inför det fortsatta
internationella arbetet med denna mycket svåra situation, säger Margot
Wallström.

Fred, hållbar utveckling och ökad samverkan mellan Europa och Asien är
några av frågorna som står på agendan när utrikesminister Margot Wallström
sedan träffar sina utrikesministerkollegor från Europa och Asien i
Naypyidaw, Myanmars huvudstad, för möte inom Asia - Europe Meeting
(ASEM). Denna sammanslutning mellan 51 länder i Europa och Asien träffas
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vartannat år på utrikesministernivå.

- ASEM-mötet är en möjlighet att föra dialog med mina asiatiska motparter
om viktiga globala utmaningar, som till exempel kvinnors deltagande i
konfliktförebyggande arbete. Det är också ett bra tillfälle att diskutera
aktuella frågor i regionen, i synnerhet situationen i delstaten Rakhine i
Myanmar, men även andra aktuella frågor som Nordkorea, den oroande
politiska utvecklingen i Kambodja och spänningar i Sydkinesiska havet,
säger utrikesminister Margot Wallström.

Resan avslutas med ett besök till Hanoi i Vietnam för politiska samtal och
möten med civilsamhället.

- Sverige och Vietnam har långvariga bilaterala relationer. Det är viktigt att
vi för en politisk dialog med regeringsföreträdare från Vietnam, både om
globala och regionala frågor av ömsesidigt intresse, men även kring
mänskliga rättigheter. Jag kommer även att träffa unga vietnameser och det
civila samhällets aktörer, säger Margot Wallström.



Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

EU:s försvars- och utrikesministrar
diskuterade permanent
strukturerat samarbete
Publicerad 13 november 2017

Den 13 november träffades EU:s utrikes- och
försvarsministrar vid rådet för utrikes frågor (FAC) i
Bryssel. Sverige företräddes vid mötet av
utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister
Peter Hultqvist.
I anslutning till mötet undertecknade Sverige och de andra EU-länder som
avser att delta i EU:s permanenta strukturerade samarbete (Pesco) en
gemensam avsiktsförklaring till rådet och EU:s höga representant för utrikes
frågor. Regeringen kommer inom kort att överlämna en proposition för att få
riksdagens godkännande för att Sverige går med i samarbetet.

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.

Det permanenta strukturerade samarbetet är ett led i genomförandet av EU:s
globala strategi, som Sverige varit pådrivande för och lägger stor vikt vid.
Inom ramen för uppföljningen ska unionens samlade förmåga att förebygga
konflikter och hantera externa kriser med olika instrument öka.

Regeringen 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
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bättre kan påverka EU:s gemensamma utrikes-, säkerhets- och
försvarspolitik. Samarbetet är mellanstatligt och fullt förenligt med Sveriges
militära alliansfrihet.

Vid rådsmötet hade utrikesministrarna en separat diskussion relationerna
mellan EU och Afrika, samt hur unionens strategiska kommunikation ska
stärkas.

EU:s försvarsministrar diskuterade också i en egen session samarbetet som
pågår mellan EU och Nato för att stärka europeisk säkerhet och
internationell krishanteringsförmåga. I anslutning till mötet genomfördes
Europeiska försvarsbyråns (EDA) styrelsemöte i försvarsministerformat.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker Georgien
Publicerad 10 november 2017

Utrikesminister Margot Wallström besöker den 14
november Georgien tillsammans med Polens
utrikesminister Witold Waszczykowski. Besöket sker
som en del i förberedelserna för toppmötet i EU:s
Östliga partnerskap den 24 november.
Utrikesministrarna kommer bland annat att träffa
Georgiens utrikesminister Mikheil Janelidze,
premiärminister Giorgi Kvirikashvili och representanter
för lokala civilsamhällesorganisationer.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
deltar i EU:s utrikesråd i Bryssel
Publicerad 10 november 2017

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s
utrikesministermöte (FAC) i Bryssel den 13 november.
På dagordningen står diskussioner om EU:s relationer
med Afrika och om EU:s arbete med strategisk
kommunikation.
Ett gemensamt möte kommer att äga rum med EU:s försvarsministrar för en
diskussion om säkerhet och försvar. En del av denna diskussion kommer att
behandla frågan om permanent strukturerat samarbete (Pesco). I samband
med mötet förväntas de medlemsstater som avser delta i Pesco, däribland
Sverige, underteckna en gemensam avsiktsförklaring till rådet och unionens
Höga Representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Statsminister Löfven presenterade
Sveriges program för
ordförandeskapet i Nordiska
ministerrådet 2018
Publicerad 31 oktober 2017

Nordiska rådets 69:e session pågår mellan den 31
oktober till den 2 november i Helsingfors. Statsminister
Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström,
som också är nordisk samarbetsminister, deltar, liksom
miljöminister Karolina Skog och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
I samband med öppnandet av Nordiska rådets session i Helsingfors den 31
oktober presenterade statsminister Stefan Löfven de svenska
ordförandeskapsprioriteringarna för det svenska ordförandeskapet i Nordiska
ministerrådet 2018. Det svenska ordförandeskapsprogrammet, med titeln
”Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden”, bygger på tre teman.

Det första temat ”Ett inkluderande Norden” fokuserar på vår nordiska
samhällsmodell med tillit, jämlikhet, jämställdhet och öppenhet som
utmärkande drag. Utgångspunkten är en rad utmaningar som de nordiska
länderna delar inom dessa områden.

Det andra temat ”Ett innovativt och hållbart Norden” fokuserar på nordisk
innovation som drivkraft för hållbar samhällsomställning. Engagemanget för
miljöfrågor är – och har historiskt sett varit – starkt i Norden, men
omfattande insatser behövs om vi ska nå målen i Parisavtalet och Agenda
2030, i Norden såväl som globalt.
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Det avslutande temat handlar om ”Ett tryggt och öppet Norden”. Fokus
ligger på samarbete kring de breda säkerhetsfrågorna, med trygghet och
öppenhet som ledord.

2018 leder Sverige även arbetet i Östersjöstaternas råd och Barentsrådet och
samordnar de informella nordiska och nordisk-baltiska utrikes- och
säkerhetspolitiska samarbetena (N5 och NB8). Ambitionen är att hitta
kontaktytorna mellan dessa samarbeten och samtliga länder i
Östersjöregionen för att stärka det regionala samarbetet över bredd.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Fortsatt svensk deltagande i den
militära utbildnings- och
rådgivningsinsatsen i Afghanistan
Publicerad 26 oktober 2017

Regeringen lägger idag fram en proposition till
riksdagen om fortsatt svenskt deltagande i Natos
utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan,
Resolute Support Mission (RSM). Sverige deltar i den
Nato-ledda insatsen på inbjudan av Afghanistans
regering.
Regeringen föreslår ett fortsatt svenskt militärt bidrag om högst 50 personer
på plats i Afghanistan till och med december 2018 med fortsatt fokus på
norra Afghanistan.

Sveriges engagemang i Afghanistan är brett och långsiktigt, säger
utrikesminister Margot Wallström. Det allvarliga säkerhetsläget innebär att vi
alltjämt ser ett behov av militär närvaro i Afghanistan. Sverige bör därför
fortsätta att bidra till Natos utbildnings- och rådgivningsinsats till stöd för de
afghanska säkerhetsstyrkorna. Sveriges stöd till utveckling och till
konfliktlösning är också omfattande.

I propositionen beskrivs även det långsiktiga och breda engagemang Sverige
har i Afghanistan där inte minst vårt omfattande bistånd ingår. Sverige har
aviserat ett indikativt stöd på cirka 8–8,5 miljarder kronor för perioden
2015–2024. Sverige bidrar även med ett humanitärt bistånd som 2016
uppgick till 263 miljoner kronor.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar vid
nordiskt utrikesministermöte
Publicerad 26 oktober 2017

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 1
november vid nordiskt utrikesministermöte i Helsingfors
i samband med Nordiska rådets session. På
dagordningen står bland annat FN-frågor, EU:s
utveckling, säkerhetsläget i Östersjöområdet,
transatlantiskt samarbete samt Iran, Nordkorea och
Myanmar.
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Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven deltar
vid Nordiska rådets session i
Helsingfors
Publicerad 25 oktober 2017

Statsminister Stefan Löfven reser till Helsingfors den 31
oktober för att medverka vid det Nordiska rådets
session. Han kommer även att avtäcka den konstgåva
på Hanaholmen som den svenska staten har skänkt till
Finland i 100-årsgåva.
Den 1 november kommer statsministern delta i möten med det nordiska
rådets presidium, nordiska statsministrar, de tre självstyrande områdena
Grönland, Färöarna och Åland samt med nordisk-baltiska statsministrar.
Utöver statsministern deltar även följande statsråd från regeringen:
Utrikesminister och minister för nordisk samordning, Margot Wallström,
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt miljöminister
Karolina Skog.

Program öppet för media 31 oktober:

14.45–16.45 Nordiska rådets session/nordiskt toppmöte Plats: Finlands
riksdag

16.45–17.00 Statsminister Stefan Löfven presenterar det svenska
ordförandeskapsprogrammet 2018

Cirka 17.00 Statsministern finns tillgänglig för kommentarer 
Plats: Finlands riksdag

17.45–19.00 Avtäckningsceremoni av svensk konstgåva – statsminister
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Stefan Löfven och statsminister Juha Sipilä Plats: Hanaholmen

1 november:

12.00–12.30 Presskonferens med nordiska statsministrar Plats: Blå salongen,
Finlands regerings banketthall

14.15–14.45 Presskonferens med nordisk-baltiska statsministrar Plats: Blå
salongen, Finlands regerings banketthall

Ackreditering görs via Nordiska ministerrådets webbplats



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
reser till New York den 27-31
oktober
Publicerad 25 oktober 2017

Under resan kommer utrikesministern delta i den årliga öppna debatten om
kvinnor, fred och säkerhet i FN:s säkerhetsråd. Att öka kvinnors deltagande
och deras inflytande i konfliktförebyggande och krishantering är en av
Sveriges främsta prioriteringar under tiden som säkerhetsrådsmedlem.
Besöket i New York utgör också en möjlighet för samtal med ansvariga inom
FN-systemet om hur agendan omsätts i praktiken.

Under besöket kommer utrikesministern även delta i ett ministermöte i
säkerhetsrådet under ledning av Frankrikes utrikesminister Jean-Yves Le
Drian om den gemensamma afrikanska insatsstyrka som inrättats av Burkina
Faso, Tchad, Mali, Niger och Mauretanien (en grupp som även kallas G5
Sahel) för att möta regionala utmaningar som terrorism och organiserad
brottslighet i Sahel-regionen.

På tisdag den 31 oktober deltar utrikesministern i säkerhetsrådets öppna
debatt om barn och väpnad konflikt. I egenskap av ordförande för rådets
arbetsgrupp för samma fråga har Sverige en ledande roll i att driva agendan
framåt, och har tagit fram det uttalande som ska antas i sambans med
debatten. I samband med besöket planeras även en rad bilaterala möten samt
en föreläsning om Sveriges feministiska utrikespolitik vid New York
University.

Pressträff äger rum fredag 27 oktober kl. 12.00. (plats TBC) samt tisdag
eftermiddag 31 oktober (tid, plats TBC).
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Tillsättande av utredning för att
analysera konventionen om ett
kärnvapenförbud
Publicerad 23 oktober 2017

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att
analysera konventionen om ett kärnvapenförbud.
Uppdraget syftar till att belysa konsekvenserna för Sverige vid ett eventuellt
tillträde.

Uppdraget spänner över ett brett spektrum av nedrustnings-, säkerhets- och
försvarspolitiska frågeställningar.

Utredaren ska analysera konventionens innebörd och de konsekvenser ett
svenskt tillträde till konventionen kan komma att få avseende bland annat
följande områden:

svensk nedrustnings-/icke-spridningspolitik,
konventionens relation till andra relevanta konventioner och avtal,
inklusive icke-spridningsfördraget NPT, provstoppsavtalet CTBT samt
EU-fördragen,
Sveriges samlade bi- och multilaterala säkerhets- och försvarspolitiska
samarbeten,
Sveriges förpliktelser enligt andra relevanta konventioner och avtal
(inklusive EU-fördragen), samt analys av konventionens krav i
förhållande till svensk praxis beträffande implementering av dessa,
vilka eventuella behov av anpassningar av svensk rätt och riktlinjer som
konventionen ger upphov till,
vilka möjligheter som finns att frånträda konventionen.

Utredaren ska samråda med sakkunniga från Utrikesdepartementet,
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Försvarsdepartementet och andra berörda departement. Utredaren kommer
även att ha tillgång till en referensgrupp där också vissa myndigheter
kommer att vara representerade

Till utredare har utsetts Lars-Erik Lundin, med mångårig erfarenhet av
svensk och europeisk säkerhetspolitik, bl a som tidigare medarbetare på UD
samt inom EU.

Utredaren ska redovisa sina slutsatser senast 31 oktober 2018.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i
Barentsrådets utrikesministermöte
när Sverige övertar rådets
ordförandeskap
Publicerad 17 oktober 2017

Den 18-19 oktober reser utrikesminister Margot
Wallström till Arkhangelsk i Ryssland för att delta i
Barentsrådets utrikesministermöte och ta över det
tvååriga ordförandeskapet i Barentsrådet från Ryssland.
Under besöket kommer utrikesministern även att möta
sin ryske motpart Sergej Lavrov samt träffa MR-
organisationer och studenter.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
deltar i EU:s utrikesråd i
Luxemburg
Publicerad 13 oktober 2017

Utrikesminister Margot Wallström deltar när EU:s utrikesministermöte
(FAC) äger rum i Luxemburg den 16 oktober. På dagordningen står bland
annat diskussioner om EU:s hållning gentemot Iran och Nordkorea, EU:s
externa arbete för främjande av mänskliga rättigheter samt en diskussion om
utvecklingen i Turkiet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
reser tillsammans med Finlands
utrikesminister Timo Soini till
Makedonien och Serbien
Publicerad 05 oktober 2017 Uppdaterad 05 oktober 2017

Utrikesminister Margot Wallström träffar tillsammans
med Finlands utrikesminister Timo Soini stats- och
regeringschefer, utrikes- och EU-ministrar samt
representanter för det civila samhället i Makedonien och
Serbien 9-10 oktober.
Syftet med resan är att visa stöd för ländernas EU-närmande, uppmuntra till
fortsatta reformer, diskutera den inrikespolitiska situationen i länderna samt
den regionala dynamiken på västra Balkan.

Överläggningarna i Skopje kommer att fokusera på politisk stabilitet,
regionalt samarbete och reformer för att stärka rättsstaten och främja
socioekonomisk utveckling. Utrikesministern kommer även att hålla ett
anförande om Sveriges feministiska utrikespolitik på ett universitet i Skopje.
Samtalen i Belgrad kommer att fokusera på genomförandet av landets
reformagenda, samt på normaliseringsdialogen med Kosovo. I Belgrad
kommer utrikesministern även att träffa Montenegros utrikesminister för att
diskutera landets EU-närmande.

Sverige ger omfattande bistånd till västra Balkan, främst i syfte att bidra till
regionens EU-närmande.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
talar inför FN
Publicerad 22 september 2017

Fredag 22 september ca kl. 14.30 lokal tid i New York
(ca kl. 20.30 svensk tid) talar utrikesminister Margot
Wallström inför FN:s medlemsländer. Hon kommer i
anförandet bland annat att ta upp Nordkorea, Myanmar,
Syrien, Sydsudan och fredsprocessen i Mellanöstern.
Utrikesministern kommer också att prata om prioriteringarna för Sverige i
säkerhetsrådet: konfliktförebyggande, kvinnor, fred och säkerhet samt FN-
reform. Utrikesministern kommer betona vikten av att det är mer samarbete
som världen behöver nu, inte mindre.

Under FN:s högnivåvecka, UNGA (United Nations General Assembly),
samlas företrädare för samtliga medlemsländer.

Utrikesministerns tal går att följa på: http://webtv.un.org/

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Regeringen deltar vid FN:s
generalförsamling
Publicerad 15 september 2017

Nästa vecka reser statsminister Stefan Löfven,
ministern för internationellt utvecklingssamarbete och
klimat samt vice statsminister Isabella Lövin och
utrikesminister Margot Wallström till öppnandet av FN:s
generalförsamling i New York.
De svenska prioriteringarna är en hållbar utveckling och inkluderande
tillväxt, arbetet mot klimatförändringarna och att stärka FN:s
konfliktförebyggande och fredsbevarande arbete. Möten med företrädare för
länder som finns på säkerhetsrådets agenda står också på dagordningen för
den svenska delegationen.

Statsminister Stefan Löfven kommer under sitt besök att delta vid ett möte
om fredsbevarande insatser vid FN:s säkerhetsråd och träffa ett antal ledare
och FN:s generalsekreterare för att diskutera aktuella utrikes- och
säkerhetspolitiska frågor. Stefan Löfven kommer också att delta i ett
klimattoppmöte och tala om arbetet för inkluderande tillväxt och initiativet
Global Deal vid World Economic Forums 2030-toppmöte. Statsministern
finns på plats i New York den 18-20 september.

Isabella Lövin kommer att delta vid klimattoppmötet ”Global Pact for the
Enviroment” samt hålla ett event om klimatfinansiering tillsammans med
Frankrikes miljöminister Nicolas Hulot. Isabella Lövin kommer även delta
vid ett toppmöte om den humanitära situationen i Sydsudan samt diskutera
hur tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter påverkar
kvinnors ekonomiska egenmakt tillsammans med bl.a. UN Women och
UNFPA. Isabella Lövin är på plats den 19-20 september.

https://www.regeringen.se/


Utrikesministern kommer att delta i högnivådiskussioner som rör
konfliktförebyggande, barn och väpnad konflikt, kvinnor, fred och säkerhet,
samt möten om Yemen, Syrien och Sydsudan. Då Sverige är medlem i
säkerhetsrådet kommer utrikesministern under veckan också att ha ett antal
möten om aktuella frågor som står på säkerhetsrådets dagordning.
Utrikesminister Margot Wallström kommer att finnas på plats den 17-23
september.

För mer information och detaljerat program kontakta respektive statsråds
pressekreterare.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Havsfrågorna växlas upp inom FN
Publicerad 13 september 2017

FN:s generalsekreterare António Guterres utnämnde
igår kväll Peter Thomson, före detta ordförande för FN:s
generalförsamling, till sitt särskilda sändebud för
havsfrågor. Utnämningen är ytterligare ett konkret
resultat av konferensen som hölls i New York i juni i år
och som initierades och leddes av Sverige och Fiji.
– Det här är en fantastisk skjuts för havsfrågorna inom FN. Det visar tydligt
att FN:s generalsekreterare lägger stor vikt vid havsfrågornas betydelse i
FN:s framtida arbete. Peter Thomson är också en utmärkt person för jobbet,
inte minst när det gäller att se till att havskonferensens många positiva
resultat, inklusive runt 1 400 frivilliga åttaganden, följs upp, säger Isabella
Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Det särskilda sändebudet förväntas arbeta för att samordna FN-systemets
havsarbete inför en uppföljande konferens 2020. Han ska också arbeta nära
det civila samhället, den privata sektorn, akademin och andra
nyckelintressenter i det gemensamma arbetet med genomförandet av det
globala målet om hav och marina resurser, SDG 14.

– Hållbara hav är en stor svensk prioritering, och Sverige kommer fortsätta
vara en global ledare i denna viktiga fråga. Regeringen kommer stödja det
särskilda sändebudet i hans framtida arbete, och undersöker nu hur detta kan
göras, säger Isabella Lövin.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i informellt
EU-utrikesministermöte i Tallinn
Publicerad 05 september 2017

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU-ländernas
informella så kallade Gymnich-utrikesministermöte i
Tallinn den 7-8 september.
Under tvådagarsmötet diskuteras bland annat EU:s fördjupade försvars- och
säkerhetspolitiska samarbete med EU:s försvarsministrar. Även
fredsprocessen i Mellanöstern och situationen i Nordkorea kommer att tas
upp. Dessutom hålls diskussioner om motverkande av radikalisering och
våldsam extremism. Ministrarna kommer även att ha ett möte tillsammans
med sina kollegor från EU:s kandidatländer.

EU:s utrikesministrar träffas informellt en gång per halvår i Europeiska
rådets ordförandeland. Det informella utrikesministermötet kallas för
"Gymnich" eftersom det första gången ägde rum under det tyska
ordförandeskapet 1974 på slottet Gymnich, norr om Bonn.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Wallström till
Finland för seminarium
Publicerad 05 september 2017 Uppdaterad 05 september 2017

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 6 september i ett av Sverige
och Finland gemensamt arrangerat utrikes- och säkerhetspolitiskt
seminarium på Hanaholmen utanför Helsingfors. Seminariet, som har fått
namnet HAnalys, utgör ett av många inslag i högtidlighållandet av att Finland
i år firar hundra år som självständig stat. I samband med seminariet kommer
utrikesministern också att ha ett bilateralt möte med Finlands utrikesminister
Timo Soini.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker London
Publicerad 04 september 2017

Utrikesministern deltar, tillsammans med kollegor från
de nordiska och baltiska länderna, vid ett möte i London
i dag den 4 september på inbjudan av den brittiske
utrikesministern Boris Johnson. Mötet syftar till ett
informellt utbyte av tankar kring aktuella utrikes- och
säkerhetspolitiska frågor, med fokus på
säkerhetspolitiska utmaningar i närområdet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till nordiskt-
baltiskt utrikesministermöte i Oslo
25 augusti
Publicerad 24 augusti 2017

Utrikesministern deltar den 25 augusti i det nordisk-baltiska
utrikesministermötet i Oslo. På dagordningen står bland annat transatlantiskt
samarbete, säkerhetssituationen i närområdet, Brexit och Europas framtid
samt regionalt samarbete.

En presskonferens kommer att äga rum kl 13.00.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Wallström tar emot Qatars
utrikesminister
Publicerad 16 augusti 2017 Uppdaterad 16 augusti 2017

Torsdag den 17 augusti tar utrikesminister Margot Wallström emot Qatars
utrikesminister, Sheikh Mohammed Al Thani.

I fokus för mötet står den bilaterala relationen samt situationen i
Mellanöstern, inklusive utvecklingen inom Gulf Cooperation Council och
konflikterna i Syrien och Jemen.

Mötet avslutas med en pressträff.

Tid: 17 augusti kl 12.10

Insläpp från kl 11.50

Plats: Gustav Adolfs Torg 1, Stockholm

Medtag presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar vid
informellt ministermöte inom
OSSE
Publicerad 11 juli 2017 Uppdaterad 11 juli 2017

Utrikesministern deltar vid informellt ministermöte inom
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa –
OSSE
Den 11 juli samlas utrikesministrarna inom Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa, OSSE, för ett informellt ministermöte i Mauerbach. Vid
mötet ska ministrarna diskutera aktuella säkerhetspolitiska utmaningar i
OSSE-regionen och förberedelser inför OSSE:s ministerrådsmöte i december.
Mötet hålls på inbjudan av Österrike som under 2017 innehar
ordförandeskapet för OSSE.

OSSE är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan med 57 deltagande stater. I
arbetet inom OSSE deltar alla Europas stater, USA, Kanada och länderna i
Centralasien på lika villkor.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

FN-avtal om globalt
kärnvapenförbud antaget
Publicerad 07 juli 2017

Ett avtal om ett globalt förbud mot kärnvapen kunde antas när
förhandlingarna vid FN-högkvarteret i New York idag avslutades.

"Det är en mycket betydelsefull process som nu gått i mål, den första
multilaterala förhandlingen på kärnvapenområdet på drygt 20 år",
konstaterar utrikesminister Margot Wallström.

"Arbetet för en kärnvapenfri värld är viktigare än någonsin och en
konvention som förbjuder kärnvapen är ett viktigt steg på vägen. För svensk
del har det därför varit naturligt att aktivt delta. Som väntat har det inte varit
enkla förhandlingar, det ligger i sakens natur när över hundra länder med
olika perspektiv ska jämkas samman."

Övriga massförstörelsevapen – kemiska vapen och biologiska vapen – är
sedan tidigare förbjudna i separata konventioner. Kärnvapen omfattas
emellertid inte av något motsvarande förbud.

"Vi lever i en allt oroligare omvärld. Istället för nedrustning ser vi hur
investeringar görs för att modernisera kärnvapenarsenalerna. Vi behöver
bryta den utvecklingen, bland annat genom en stärkt global norm mot
kärnvapen. En förbudskonvention kan bidra till det", säger Margot
Wallström.

Avtalstexten blir nu föremål för behandling inom regeringskansliet inför ett
ställningstagande av regeringen. Ytterst är det riksdagen som beslutar om
Sverige ska ratificera avtalet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Proposition om Sveriges
sjöterritorium och maritima zoner
Publicerad 29 juni 2017

Regeringen överlämnade igår till riksdagen en
proposition om Sveriges sjöterritorium och maritima
zoner. I propositionen föreslås en ny sammanhållen lag
som anger den geografiska omfattningen av Sveriges
sjöterritorium och maritima zoner med enhetliga
geografiska koordinater.
– Med detta förslag kan Sverige redovisa officiella gränser digitalt och med
stor precision samt utnyttja de möjligheter som inrättandet av en
angränsande zon ger kuststater enligt folkrättens regler och FN:s
havsrättskonvention, säger utrikesminister Margot Wallström.

Regeringen föreslår också en lag som inrättar en angränsande zon runt
Sveriges kust i direkt anslutning till territorialhavet. Inom zonen får Sverige
utöva nödvändig kontroll för att förhindra och bestraffa överträdelser på
svenskt territorium av bestämmelser som rör tullar, skatter, inresa eller
hälsofrågor. Sverige får också inom den angränsande zonen skydda
arkeologiska och historiska föremål. Kustbevakningen föreslås få
befogenheter att avvärja och ingripa mot brott i fråga om fornminnen. Den
nya angränsande zonen påverkar eller inskränker inte på något annat sätt
gällande regler och rättigheter enligt havsrätten.

Lagstiftning om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner samt om Sveriges
angränsande zon föreslås träda i kraft under våren 2018.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Presskonferens med anledning av
Johan Gustafssons frisläppande
Publicerad 26 juni 2017

Tid: 26 juni 2017 kl. 19.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Utrikesminister Margot Wallström håller idag en kort presskonferens
tillsammans med Anders Wretling, tillförordnad chef för utredningsenheten
vid Polisens Nationella operativa avdelning med anledning av att den
kidnappade svensken Johan Gustafsson har frisläppts.

Medtag presslegitimation.

Enskilda intervjuer kommer ej att ges.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Tromsö för
möte med nordiska
samarbetsministrar
Publicerad 19 juni 2017

Utrikesministern besöker Tromsö den 21-22 juni för att
delta i de nordiska samarbetsministrarnas möte.
Sverige tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet nästa år och på
mötet ska Sveriges fyra ordförandeskapsprojekt presenteras.

De rör klimatsmart mobilitet i städer, träbyggande och hållbar design,
utvecklade lösningar för vård på distans och e-recept över landgränser samt
insatser för att nå unga i utanförskap. På samtliga områden ser regeringen ett
tydligt nordiskt mervärde av att växla upp samarbetet och utbyta konkreta
erfarenheter.

På mötet ska samarbetsministrarna även besluta om inrättandet av ett nytt
tillfälligt ministerråd för digitalisering och diskutera den gemensamma
agendan för hållbar omställning.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar i möte i
Östersjöstaternas råd
Publicerad 19 juni 2017

Utrikesministern besöker Reykjavik den 20-21 juni för
att delta i ett möte på utrikesministernivå inom ramen för
Östersjöstaternas Råd (CBSS).
Förutom att uppmärksamma rådets 25-årsjubileum kommer ministrarna även
att diskutera CBSS framtida roll och fatta beslut om ett antal åtgärder bland
annat vad gäller hållbar utveckling, fortsatt kamp mot människohandel samt
civilskydd, åtgärder som Sverige fäster stor vikt vid.

Vid mötet får Sverige för en tolvmånadersperiod överta
ordförandeskapsklubban i rådet från Island som har varit ordförande under
de gånga tolv månaderna.

En central fråga för Sverige under sitt ordförandeskap kommer bland annat
vara att driva på genomförandet av flera av FN:s mål för hållbar utveckling i
Östersjöregionen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till EU:s utrikesråd
i Luxemburg
Publicerad 16 juni 2017

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesministermöte i
Luxemburg den 19 juni.

Ministrarna kommer att inleda dagen med en diskussion om genomförandet
av EU:s globala strategi. Ministrarna kommer därefter att diskutera det
tilltagande terroristhotet i Europa som i sin tur påverkas av förhållanden
utanför EU, t ex krigen i Syrien och Irak. Regeringen avser i diskussonen bl a
betona vikten av att förebyggande åtgärder prioriteras och integreras i
antiterrorismarbetet för att terrorism ska motverkas på lång sikt.

Ministrarna kommer därefter att ha en diskussion om EU-Natosamarbetet.
Andra frågor som står på utrikesministrarnas dagordning är migration samt
situationen i Irak. Diskussionen om Irak förväntas bli bred och handla om de
utmaningar landet står inför och EU:s framtida engagemang.

Vid rådsmötet blir det sannolikt också en diskusison om utvecklingen i
Gulfen, där flera länder, inklusive Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och
Egypten, har brutit relationerna med Qatar och vidtagit åtgärder för att
isolera landet.

I direkt anslutning till utrikesrådsmötet kommer ett ministermöte med
utrikesministrarna inom ramen för det Östliga partnerskapet att genomföras.
Utrikesminister Margot Wallström väntas delta även här. Östliga
partnerskapet är EU:s politik för att fördjupa relationerna med sex länder i
Östeuropa: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och
Vitryssland.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker Ukraina
Publicerad 08 juni 2017 Uppdaterad 08 juni 2017

Den 13-15 juni reser utrikesminister Margot Wallström
till Ukraina tillsammans med Litauens utrikesminister
Linas Linkevičius. Ministrarna kommer att besöka
hamnstaden Odessa, där de bland annat kommer att
tala med studenter om Ukrainas viseringsfrihet till EU,
innan de reser vidare till Kiev för att öppna det sjätte
årliga svensk-ukrainska affärsforumet.
Utrikesministrarna kommer att tas emot i Kiev av Ukrainas president Petro
Porosjenko. De kommer även att ha samtal med premiärminister Hrojsman,
vice-premiärminister Klympush-Tsintsadze och utrikesminister Klimkin.
Syftet är att diskutera Ukrainas reformprocess, EU:s Östliga partnerskap
samt återuppbyggnad i konfliktzonerna i östra Ukraina. Därutöver kommer
ministrarna träffa civilsamhällesaktivister och parlamentsledamöter.

Detta blir Wallströms fjärde besök i Ukraina i egenskap av utrikesminister.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
besöker Nigeria
Publicerad 07 juni 2017

Utrikesminister Margot Wallström besöker Nigeria den
8-10 juni för att delta i det nordisk-afrikanska
utrikesministermötet
Initiativet till de nordisk-afrikanska utrikesministermötena togs av Anna
Lindh inför Sveriges ordförandeskap i EU 2001. Sedan dess har möten ägt
rum årligen, växelvis i Norden och i Afrika.

Dessa möten är viktiga tillfällen för utrikesministrar från Norden och Afrika
att träffas för att samtala om globala och regionala utmaningar och dela
erfarenheter. Mötet syftar till att bidra till en informell dialog kring aktuella
politiska och ekonomiska frågor. Bland annat kommer frågor som hållbar
utveckling genom handel och investeringar samt regionala organisationers
roll ifred och säkerhet att diskuteras.

Utrikesminister Wallström kommer under mötet bland annat att presentera
det nordiska kvinnliga medlingsnätverket som består av kvinnor med
professionell kunskap inom konflikthantering, medling, fredsbyggande och
förhandlingar. Kvinnor har en betydelsefull roll för hållbar fred, men är
sällan inkluderade i fredsprocesser.

Förhoppningsvis kan det nordiska nätverket samarbeta med internationella,
regionala och sub-regionala nätverk för att stärka kvinnors roll i
fredsbyggande arbete.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Statsministern tar emot Aung San
Suu Kyi i Stockholm
Publicerad 01 juni 2017

Måndagen den 12 juni tar statsminister Stefan Löfven
emot Myanmars statskansler (State Counsellor) Aung
San Suu Kyi i Rosenbad. De träffas för att bland annat
diskutera de bilaterala relationerna mellan Sverige och
Myanmar.
Aung San Suu Kyi kommer under sitt två dagar långa besök i Sverige även
att ha bilaterala samtal med utrikesminister Margot Wallström, EU- och
handelsminister Ann Linde samt ministern för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin. Hon kommer också att
hålla ett anförande i riksdagen på inbjudan av talman Urban Ahlin.

Ur programmet för besöket

Måndag 12 juni

Förmiddagen 
Utrikesminister Margot Wallström tar emot Aung San Suu Kyi på
Utrikesdepartementet. Efter inledande samtal följer en arbetslunch.
Fototillfälle vid ankomst.

Tidig eftermiddag
Statsminister Stefan Löfven tar emot Aung San Suu Kyi i Rosenbad.
Fototillfälle vid ankomst i entrén i Rosenbad. 
Fotopool vid mötets inledning. 
Gemensam pressträff.

Sen eftermiddag

https://www.regeringen.se/


Möte med EU- och handelsminister Ann Linde på Utrikesdepartementet,
följt av möte med ministern för internationellt utvecklingssamarbete och
klimat samt vice statsminister Isabella Lövin.

Tisdag 13 juni

Förmiddagen
Aung San Suu Kyi håller ett anförande i riksdagen. 
Fototillfälle vid ankomst.
Medierepresentanter med riksdagsackreditering har möjlighet att närvara vid
anförandet.

Föranmälan

För media krävs föranmälan och/eller ansökan om plats i fotopool.
Anmälan/ansökan görs via UD:s internationella presscenter senast söndagen
den 11 juni kl. 15.00. Mer detaljerad information om mötestider och -platser
skickas till berörd media.

Föranmälan / ansökan om plats i fotopool



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Wallström tar emot Danmarks
utrikesminister
Publicerad 26 maj 2017

Tid: 29 maj 2017 kl. 17.10
Plats: Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs torg 1, Stockholm

Måndag 29 maj tar utrikesminister Margot Wallström emot Danmarks
utrikesminister Anders Samuelsen, som besöker Sverige inom ramen för det
danska kronprinsparsbesöket 28-30 maj. Samtalet väntas kretsa kring
bilateralt samarbete inklusive Öresundsregionen, närområdet, aktuella EU-
frågor och transatlantiska relationer.

Mötet avslutas med pressträff.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar i
högnivåseminarium om EU och
länderna på västra Balkan
Publicerad 26 maj 2017

Utrikesminister Margot Wallström deltar i
paneldiskussionen vid ett seminarium om EU-
integration och utvecklingen på västra Balkan som äger
rum måndag den 29 maj på Europahuset. Seminariet är
ett samarrangemang mellan Utrikesdepartementet, EU-
kommissionen och västra Balkan-ländernas
ambassader i Stockholm.
Temat för seminariet är EU and the Western Balkans in the current
European context. Fokus för samtalen kommer att vara vikten av att
reformprocesserna fortsätter i länderna på västra Balkan samt hur fortsatt
EU-integration och stabilitet kan främjas. Detta i en tid då EU präglas av
interna problem såsom ekonomisk kris, migrationskris, värdeklyftor och
Brexit.

Deltar vid seminariet gör utrikesministrarna från Serbien och Makedonien,
EU-ministern från Kosovo, biträdande utrikesministrarna från Albanien och
Bosnien och Hercegovina samt biträdande chef för generaldirektoratet för
EU:s utvidgning vid EU-kommissionen i Bryssel. Efter seminariet bjuder
utrikesminister Margot Wallström besökande ministrar och EU-
kommissionen till lunch för fortsatta diskussioner.

Seminariet startar klockan 9:30 på Europahuset och är öppet för allmänheten
och media.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
deltar i Arktiska rådets
ministermöte i Fairbanks, Alaska.
Publicerad 08 maj 2017

Utrikesminister Margot Wallström kommer den 10-11
maj delta i Arktiska rådets ministermöte i Fairbanks där
hon bland annat kommer att diskutera klimat, hållbar
regional utveckling och internationellt samarbete i
Arktis.
Ministrarna kommer att skriva under en deklaration samt ett avtal om
utvecklat forskningssamarbete mellan de arktiska länderna. I samband med
mötet kommer Finland att ta över ordförandeskapet i rådet från USA.

Som medlemmar i Arktiska rådet driver Sverige på för ett mer aktivt
klimatarbete inom rådet. Regeringen verkar även för att ytterligare utveckla
Arktis som en fredlig samarbetsregion.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Wallström och Lövin inviger Sipri
Stockholm Forum om fred och
utveckling
Publicerad 03 maj 2017

Utrikesdepartementet och Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut (Sipri) arrangerar tillsammans det
fjärde och årliga Stockholmsforumet för fred och
utveckling. Årets forum äger rum den 3 - 4 maj i
Stockholm.
Utrikesminister Margot Wallström och ministern för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin öppningstalar vid forumet,
tillsammans med ministrar från bland annat Somalia och Liberia.

- Sipri bidrar här till att samla olika aktörer från hela världen för att utbyta
erfarenheter och ge praktiska råd om hur arbetet för konfliktförebyggande
och fredsbyggande kan stärkas, säger Margot Wallström. Inte minst för vårt
arbete i FN:s säkerhetsråd är det mycket betydelsefullt att få del av praktiska
erfarenheter från de som arbetar konkret i konfliktländer.

- Utvecklingssamarbetet spelar en central roll för länder som strävar efter
fredlig konfliktlösning, framhåller Isabella Lövin. Våra erfarenheter
från Internationella dialogen för freds- och statsbyggande kan utgöra
inspiration för fler länder, och för det multilaterala systemet.

Stockholmsforumet är ett tillfälle då akademiker, politiker och civilsamhälle
sammanstrålar för att diskutera aktuell forskning, utveckla policy och dela
praktiska erfarenheter.

Temat för årets Stockholmsforum är positiva erfarenheter av fredsbyggande
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("Sustaining peace: What works"). Det finns global samsyn och
gemensamma åtaganden från FN på policynivå, exempelvis genom
Sustaining Peace-agendan och Agenda 2030. Stockholmsforumet syftar till
att konkretisera hur dessa åtaganden kan genomföras på landnivå.

På deltagarlistan finns bland andra Jan Eliasson och en handfull ministrar
från ett urval konflikt- och postkonfliktländer, liksom experter från
Världsbanken, EU- och FN-systemet. I övrigt stor närvaro av
civilsamhällesrepresentanter och akademiker.

För mer information om Sipri-forumet:
Ms Stephanie Blenckner, Communications Director, Sipri
Telefon: +46 8 655 97 47
Mobil: +46 708 655 360
E-post: blenckner@sipri.org



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
reser till Albanien, Bosnien och
Hercegovina samt Kosovo
Publicerad 02 maj 2017

Utrikesminister Margot Wallström träffar stats- och regeringschefer,
företrädare för oppositionen, utrikesministerkollegor och representanter för
det civila samhället i Albanien, Bosnien och Hercegovina samt Kosovo den
3-5 maj.

Syftet med resan är att diskutera den inrikespolitiska situationen i länderna,
den regionala dynamiken på västra Balkan liksom EU-närmandeprocesserna.
Samtalen kommer att fokusera på politisk stabilitet, regionalt samarbete,
reformer för att garantera grundläggande fri- och rättigheter inklusive för
kvinnor, stärka rättsstaten, bekämpa organiserad brottslighet och korruption
samt främja socioekonomisk utveckling. Utrikesministern kommer även att
understryka vikten av offentlig dialog för att motverka negativt inflytande
från externa aktörer som underminerar ländernas EU-närmande och bidrar
till instabilitet.

Sverige är en av de största bilaterala givarna till de tre länderna och stödet
fokuseras på deras EU-närmande inom områdena: ekonomisk utveckling,
demokrati och mänskliga rättigheter samt miljö och klimat.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till EU:s informella
utrikesministermöte
Publicerad 27 april 2017

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s
informella utrikesministermöte i Valletta på Malta den 28
april.
EU:s utrikesministrar kommer att diskutera aktuella, internationella frågor.
Ministrarna kommer även att ha ett möte med utrikesministrarna från EU:s
kandidatländer.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Idag publicerar UD rapporter om
mänskliga rättigheter i 135 länder
Publicerad 26 april 2017

I dag publicerar Utrikesdepartementet 135 nya
landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och
rättsstatens principer. Rapporterna finns att läsa på
regeringens hemsida.
UD har presenterat offentliga landrapporter om mänskliga rättigheter sedan
början av 2000-talet. Rapporterna är en viktig del av UD:s breda arbete med
dessa frågor men används också av myndigheter, företag,
civilsamhällesorganisationer och i utbildning.

Rapporterna visar självklart på enorma olikheter mellan länder. Tyvärr är
ändå helhetsbilden att den tidigare positiva utvecklingen vad gäller
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer har avstannat på
många håll. Om det är ett trendbrott till det sämre eller bara en tillfällig
svacka är osäkert.

Civilsamhällets möjligheter att verka försvåras i många länder av bl.a. krav
på registrering och förbud mot utländsk finansiering.

Diskriminering av kvinnor och våld mot kvinnor är utbrett förekommande.
Många länder begränsar kvinnors rättigheter rörande bland annat arvsrätt,
egendom och rätten att ta ut skilsmässa.

Även i fråga om demokratiska val visar rapporterna många oroande exempel
med länder där allmänna val är en chimär. I extrema fall förbjuds politiska
partier och opposition ses som landsförräderi.

Rättsstatens principer kränks på många håll genom en utbredd politisering av
domstolar. Korruption och nepotism är vanligt förekommande.
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- Vi bär ett särskilt ansvar för att uppmärksamma och hjälpa de vars röst
annars riskerar att tystas. Det är vår plikt men också ett egenintresse
eftersom arbete för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens
principer bidrar till att skapa en säkrare värld, säger utrikesminister Margot
Wallström.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige medvärd för
givarkonferens om den
humanitära situationen i Jemen
Publicerad 21 april 2017 Uppdaterad 21 april 2017

Den 25 april samarrangerar Sverige en givarkonferens i
Genève om den allvarliga humanitära situationen i
Jemen. Konferensen leds av FN:s generalsekreterare
Guterres, utrikesminister Wallström, Schweiz
utrikesminister Burkhalter och OCHA:s chef O’Brien,
och syftar till att uppbringa medel från givare för att
bemöta de mest akuta behoven i Jemen.
Utrikesministerns deltagande är ett uttryck för Sveriges starka engagemang
för att lindra humanitära kriser, inte minst med fokus på att stärka kvinnors
deltagande, skydd av barn och internationell humanitär rätt.

Utöver vikten av ökat finansiellt stöd för att bemöta de mest akuta behoven i
Jemen understryker utrikesminister Wallström behovet av omedelbart
tillträde för humanitära organisationer, samt skydd för humanitär personal
och civilbefolkning. Det är centralt att samtliga aktörer samarbetar för att
livsviktiga samhällsfunktioner upprätthålls.

Sverige har redan bidragit med 165 miljoner SEK till den appell för Jemen
som FN nyligen lanserat om ytterligare 2,1 miljarder USD och ytterligare
svenskt stöd kommer att annonseras vid konferensen. Ökat finansiellt stöd är
emellertid en tillfällig lösning – en politisk lösning krävs för att uppnå hållbar
fred och utveckling i Jemen.

Konferensen direktsänds extern länk.
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Läs mer om konferensen extern länk.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen föreslår svenskt
deltagande i EU-insatsen Atalanta
i Somalia
Publicerad 20 april 2017 Uppdaterad 20 april 2017

Regeringen har i dag beslutat att föreslå riksdagen att
ställa en svensk styrka bestående av högst 135
personer till förfogande för deltagande i EU:s marina
operation (Atalanta). Operationen kommer särskilt att
skydda FN:s världslivsmedelsprograms (WFP)
humanitära hjälpsändningar, som har central betydelse
för Somalias befolkning. FN:s generalsekreterare har
nyligen uppmanat till massivt ökat internationellt
engagemang för att förhindra en ny svältkatastrof i
Somalia.
Mot bakgrund av den mycket svåra humanitära situationen i Somalia och det
återkommande hotet från sjöröveri finns det ett stort behov av en
internationell marin närvaro i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande
och bekämpande av sjöröveri och väpnade rån utanför Somalias kust. Det är
särskilt viktigt att insatsen kan bidra till att FN:s livsmedelsprograms (WFP)
humanitära hjälpsändningar når fram till det somaliska fastlandet.

EU:s marina insats har över tid varit mycket framgångsrik. Sjöröveriet har
minskat kraftigt sedan insatsen inleddes 2008. Inga av de hjälpsändningar
som har eskorterats har kapats. Under mars och april i år har dock flera
fartyg kapats; de första rapporterade fallen på flera år.

Regeringen föreslår att det svenska bidraget till Atalanta utgörs av
bordningsstyrka inklusive två stridsbåtar. Den svenska styrkan kommer att
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verka från ett nederländskt örlogsfartyg och kan komma att uppgå till 35
personer. Därutöver ingår i den begärda personalramen om högst 135
personer resurser för förstärknings- och oförutsedda evakueringsbehov.
Avsikten är att det svenska deltagandet i operationen inleds i september
2017.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Tillskott till anslaget för samarbete
i Östersjöregionen
Publicerad 17 april 2017 Uppdaterad 17 april 2017

Regeringen föreslår att anslaget för samarbete inom
Östersjöregionen får ett tillskott på 10 miljoner kronor.
Anslaget används bland annat för utgifter för samarbete inom
Östersjöregionen, insatser i Ryssland avseende miljö, mänskliga rättigheter
och demokrati samt Svenska institutets Östersjösamarbete. Den senaste
tidens utveckling i regionen gör att frågor om yttrandefrihet, desinformation,
oberoende medier, cybersäkerhet och kontakter med det civila samhället blir
allt viktigare. Det finns ett behov av att öka åtgärderna inom dessa områden.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Wallström till
Warszawa för diskussion om
Östliga partnerskapet
Publicerad 10 april 2017

Utrikesminister Margot Wallström reser den 12 april till Warszawa för att
delta i ett utrikesministermöte om det Östliga partnerskapet inför det
toppmöte som ska äga rum senare i år. Mötet arrangeras av Polen, inom
ramen för Visegrad-samarbetet (Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien).
Sverige är särskilt inbjuden i egenskap av grundare till partnerskapet.

Inför toppmötet lägger Sverige tonvikt vid ett stärkt fokus på mänskliga
rättigheter och jämställdhet, frågor om lag och rätt, korruption, ungdomars
möjligheter, miljö- och klimat, energi, handelsfrågor och ekonomisk
utveckling, samt civilsamhällets engagemang, konfliktförebyggande och
problemen med desinformation.

Vid utrikesministermötet kommer också sektorsspecifika frågor, så som hur
infrastruktur kan stärka partnerskapets helhet, att diskuteras. För Sveriges
del är det viktigt att fokusera på hur bättre transportmöjligheter kan leda till
att näringslivet främjas, jobb skapas och ungdomars situation förbättras.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar i
Syrienkonferens i Bryssel
Publicerad 04 april 2017

Den 5:e april deltar utrikesministern i konferensen
"Supporting the future of Syria and the region" som
hålls i Bryssel. Konferensen är en uppföljning till den
givarkonferens som hölls i London förra året. Syftet är
att diskutera situationen i Syrien och dess grannländer
med särskilt fokus på humanitära behov och insatser.
Utrikesministern kommer vid konferensen offentligöra hur Sveriges kommer
att stödja människor i behov i Syrien och dess grannländer under det
närmaste året. Sverige har sedan krisen inleddes 2011 bidragit med 2,5
miljarder kronor i humanitärt stöd för Syrienkrisen – 424 miljoner kronor
under 2016. Det omfattande humanitära stödet kompletteras med en femårig
biståndsstrategi för Syrienkrisen om 1,7 miljarder kronor (2016-2020).

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till EU:s utrikesråd
i Luxemburg
Publicerad 29 mars 2017

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s
utrikesministermöte i Luxemburg den 3 april.
EU:s utrikesministrar kommer att föra en diskussion och anta rådsslutsatser
om Syrien. Bakgrunden till diskussionen är bland annat den fortsatt mycket
oroväckande utvecklingen i landet samt den förestående givarkonferensen i
Bryssel den 5 april där EU är en av värdarna.

Rådet kommer också att föra diskussion om konflikten i Jemen och den
pågående humanitära krisen. Vid rådsmötet avser regeringen särskilt betona
vikten av att EU ökar sitt engagemang för att möta denna humanitära
katastrof.

Rådet kommer även att ha en diskussion om hur EU fortsatt kan stödja den
sköra politiska processen i Libyen samt beröra utvecklingen i Turkiet mot
bakgrund av den senaste händelseutvecklingen.

Rådsmötet avslutas med en informell lunch med Arabförbundets
generalsekreterare Ahmed Aboul-Gheit om regionala frågor.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige stödjer nytt FN-organ för
bevisinsamling av kränkningar och
övergrepp i Syrien
Publicerad 21 mars 2017 Uppdaterad 21 mars 2017

Sverige bidrar med 3,2 miljoner kronor till ett nytt FN-
organ som ska bistå i utredning och lagföring av
allvarliga internationella brott som har begåtts under
kriget i Syrien.
FN:s generalförsamling beslutade i december 2016 att upprätta den nya
mekanismen för allvarliga internationella brott i Syrien (International,
Impartial and Independent Mechanism, IIIM). Den ska ha till uppgift att
samla in och analysera bevisning för att förbereda för åtal för allvarliga
internationella brott såsom krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i
Syrien sedan mars 2011.

- Utan tvekan har omfattande allvarliga brott begåtts i Syrien. Den utbredda
straffriheten för förövare är helt oacceptabel, säger Margot Wallström,
utrikesminister.

- Upprättande av mekanismen är ett viktigt steg framåt för att förövare av
allvarliga brott mot folkrätten i Syrien ska kunna ställas till svars och
brottsoffer få upprättelse. Vi vill med vårt bidrag stödja ett snabbt
upprättande av mekanismen, säger Isabella Lövin, minister för internationellt
utvecklingssamarbete.

Mekanismen är inte en domstol men ska underlätta och bistå vid rättegångar
i nationella, regionala eller internationella domstolar som har behörighet och
möjlighet att ställa misstänkta förövare inför rätta. Detta gäller oavsett vilken
sida i konflikten den misstänkte förövaren tillhör.
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Sedan Syrienkrisen utbröt för sex år sedan har Sverige varit aktivt för att
hjälpa nödställda, stödja grannländerna som tagit emot många flyktingar och
samtidigt stötta FN:s arbete för att hitta en politisk lösning som är helt
nödvändig för att freden ska vara möjlig. Sverige har en långsiktig
biståndsstrategi för Syrienkrisen som ska bidra till att lägga grunden för en
fredlig framtid. Det nya beslutet innebär ytterligare ett viktigt bidrag genom
att förbättra förutsättningarna för ansvarsutkrävande när det gäller
krigsförbrytelser och andra allvarliga internationella brott.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen överlämnar skrivelse
om nordiskt samarbete till
riksdagen
Publicerad 20 mars 2017

I dag överlämnas regeringens skrivelse om det nordiska
samarbetet under 2016 till riksdagen. I den årligen
återkommande skrivelsen redogör regeringen för
samarbetet mellan de nordiska länderna under året som
gått, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i
Nordiska ministerrådet.
Det goda samarbetet inom Norden under 2016 var tydligt inte minst på
klimatområdet, där ett nordiskt program för genomförandet av Parisavtalet
utarbetades. Nordiska ministerrådets utbildningsprogram Nordplus mottog
under 2016 fler ansökningar än någonsin tidigare och ett nytt fyraårigt
samarbetsprogram för fiskeri, havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk
utarbetades med fokus på genomförandet av FN:s globala hållbarhetsmål.

Integration stod fortsatt högt på Nordiska ministerrådets agenda under 2016
och ett nytt treårigt samarbetsprogram för att utbyta konkreta erfarenheter
kring integration och flyktingmottagande lanserades. En ny
profileringsstrategi togs fram och samarbetet på digitaliseringsområdet
fördjupades mellan de nordiska och baltiska länderna.

Årets skrivelse har ett tydligare utrikespolitiskt anslag jämfört med
föregående år vilket speglar det nordiska samarbetets allt mer utåtriktade
karaktär i ljuset av omvärldsutvecklingen. Samarbetet mellan de nordiska
länderna kring den svenska säkerhetrådskandidaturen var av stor betydelse.
En annan nordisk framgång under året var det toppmöte med de nordiska
regeringscheferna som president Obama stod värd för i maj i Washington.
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Förutom verksamheten i Nordiska ministerrådet redogör skrivelsen
översiktligt för det nordiska samarbetet inom utrikes- och säkerhetspolitik
samt försvar och krisberedskap. Skrivelsen avslutas med en genomgång av
Sveriges bilaterala samarbeten i Norden och en nulägesbild av
förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet
2018.

– Vi förbereder oss nu för att ta över ordförandeskapet i Nordiska
ministerrådet 2018 med ambitionen att bygga vidare på de goda initiativ som
tagits under tidigare ordförandeskap samtidigt som vi blickar framåt mot nya
möjliga samarbetsområden, säger utrikesminister Margot Wallström.

Länk: Regeringens skrivelse om nordiskt samarbete 2016



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till New York
och Washington
Publicerad 17 mars 2017

Den 20-24 mars besöker utrikesminister Margot
Wallström New York och Washington D.C. för möten
kopplade till FN och Sveriges medlemskap i FN:s
säkerhetsråd respektive ministermöte med den
internationella koalitionen mot ISIL/Daesh och bilaterala
samtal.
Den 23 mars deltar utrikesministern vid två högnivåmöten i säkerhetsrådet –
ett om Somalia och ett om Sydsudan. Storbritannien är säkerhetsrådets
ordförande i mars, och de båda mötena leds av Storbritanniens
utrikesminister Boris Johnson.

Under dagen deltar utrikesministern även vid ett högnivåmöte om
klimatförändringar och hållbar utveckling i FN:s generalförsamling.

Utrikesministern kommer därtill under besöket bland annat stå värd för ett
evenemang om syriska kvinnors deltagande i politiskt och ekonomiskt
beslutsfattande samt möta den nytillträdda biträdande generalsekreteraren
Amina Mohammed.

Mötena i FN:s säkerhetsråd den 23 mars kommer att direktsändas på FN:s
livekanal: http://webtv.un.org/meetings-events/security-council/watch/.

Den 22 mars deltar utrikesministern på ett ministermöte i Washington D.C.
med den internationella koalitionen mot ISIL/Daesh. Den amerikanska
utrikesministern Rex W. Tillerson står värd för mötet, som kommer att ta
upp den senaste utvecklingen i Syrien och Irak, det fortsatta hotet som
ISIL/Daesh utgör samt behovet av humanitärt stöd och stabiliseringsstöd.
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- Syftet med mötet är att diskutera utvecklingen i Syrien och Irak och att
utbyta information om ISIL/Daesh som utgör ett hot mot internationell fred
och säkerhet, säger utrikesminister Margot Wallström.

I den internationella koalitionen som bildats för att bekämpa ISIL/Daesh
ingår 65 länder samt tre organisationer (EU, Interpol och Arabförbundet).
Det senaste mötet på utrikesministernivå ägde rum den 21 juli 2016 i
Washington D.C.

Under sitt besök i Washington D.C. träffar Margot Wallström även
företrädare för den nya amerikanska administrationen, kongressen och andra
aktörer för bilaterala samtal.

- De historiskt breda svensk-amerikanska relationerna utgör en utgångspunkt
för mötena, och en god grund för att fortsätta utveckla relationerna mellan
våra länder i de många frågor där vi har gemensamma intressen, säger
utrikesminister Margot Wallström.

Utvecklingen i Europa och Mellanöstern kommer att diskuteras, liksom
samarbete inom FN och FN:s säkerhetsråd. Även samarbetet mellan EU och
USA, som är centralt för att kunna möta globala utmaningar, kommer att tas
upp under besöket.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker
Helsingfors
Publicerad 14 mars 2017

Utrikesminister Margot Wallström besöker den 16 mars
Helsingfors för överläggningar med Finlands
utrikesminister Timo Soini.
På dagordningen står bland annat frågor om Sveriges och Finlands utrikes-
och säkerhetspolitiska samarbete, EU:s framtid, EU:s säkerhetspolitiska
samarbete och läget i Östersjöregionen. Utrikesministern kommer även att
träffa även Anne Berner, Finlands minister för Nordiskt samarbete, samt
delta i ett panelsamtal på temat "Gender and politics – has anything
changed?".

Under besöket kommer Margot Wallström även att offentliggöra Sveriges
gåvor till Finland med anledning av Finlands hundraårsjubileum som
självständig stat.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Wallström tar emot Frankrikes
utrikesminister Jean-Marc Ayrault
Publicerad 10 mars 2017

Måndagen den 13 mars kommer Frankrikes
utrikeminister Jean-Marc Ayrault på besök för bilaterala
överläggningar med utrikesminister Margot Wallström.
På dagordningen står en rad aktuella frågor kopplade
till EU-samarbetet, närområdet och
säkerhetsrådsagendan, bland annat Syrien och
fredsprocessen i Mellanöstern.

Inbjudan till pressträff

Tid: Måndag 13 mars kl. 13.45
Plats: Bella Venezia, Rosenbad 1

Insläpp via Kopparporten kl. 13.00-13.40

Pressträffen webbsänds på www.regeringen.se
Språk engelska och franska.

Medtag presslegitimation

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Inbjudan: #DigitalDiplomacy– Det
första offentliga digitala mötet
mellan kvinnliga utrikesministrar
Publicerad 07 mars 2017

På internationella kvinnodagen den 8 mars samlar utrikesminister Margot
Wallström kvinnliga utrikesministrar från olika delar av världen till en
videokonferens för att diskutera kvinnor, fred och säkerhet. De länder som
deltar är Colombia, Panama, Kenya och Liechtenstein. Under mötet får varje
land möjlighet att lyfta sina erfarenheter och prioriteringar, samt ge sin bild
av fredsbyggande och jämställdhet i en utrikespolitisk kontext.

Mötet kommer att livesändas på Utrikesdepartementets Facebooksida och
Twitter samt YouTube.

Datum: 8 mars

Tid: 15.00-15.45 (GMT +1)

Länkar:

Utrikesdepartementets Facebooksida
Utrikesdepartementets Twitterkonto
Utrikesdepartementets YouTube-sida

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern talar vid Lunds
universitets 350-årsjubileum
Publicerad 06 mars 2017

Den 7 mars klockan 10.00 talar utrikesminister Margot
Wallström vid symposiet "Towards a peaceful global
order and gender justice in diplomacy" i samband med
Lunds universitets 350-årsjubileum.
Utrikesministerns anförande följs av en paneldiskussion med Joshua
Goldstein, professor vid American University, University of Massachusetts,
Thania Paffenholz, chef för Geneva Institute, och Ann Towns, docent och
universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Mer information om evenemanget samt webbsändning på Lunds universitets
webbplats. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Utrikespolitiska
Föreningen och Terrafem i
Göteborg
Publicerad 06 mars 2017 Uppdaterad 07 mars 2017

Den 8 mars gästar utrikesministern Utrikespolitiska
Föreningen vid Handelshögskolan i Göteborg för en
föreläsning om utrikes- och säkerhetspolitik.
Föreläsningen hålls kl 12 i Malmstenssalen på Handelshögskolan. Mötet
arrangeras av Utrikespolitiska föreningen.

Utrikesministern besöker därefter föreningen Terrafem som stödjer kvinnor
utsatta för våld och hedersförtryck.

Besöket hos Terrafem inleds kl 13.35. Kl 14.05 finns det tid för intervjuer.

Båda arrangemangen är öppna för media.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Afghanistanutredningen
överlämnad till utrikesminister
Wallström
Publicerad 02 mars 2017 Uppdaterad 02 mars 2017

Utredaren Tone Tingsgård har idag lämnat över
utredningen om Sveriges samlade engagemang i
Afghanistan 2002-2014 till utrikesministern.
- Det är en mycket gedigen utredning av en unik insats som kommer att ge
regeringen, regeringskansliet och relevanta myndigheter värdefull ledning i
framtida arbete med internationella insatser. Aldrig tidigare har Sverige
engagerat sig så brett under en så lång tid som i Afghanistan. Utmaningarna
för Sverige att genom civila och militära insatser bistå Afghanistan har varit
många. Samtidigt har många svenska kvinnor och män gjort storartade
insatser inom ramen för detta engagemang, säger utrikesminister Margot
Wallström.

Utredningen pekar bland annat på brister inom styrning och måluppfyllnad
för de militära och civila insatserna, samt utformningen av civil-militär
samverkan. Samtidigt konstateras att det svenska biståndet har varit relevant
för Afghanistan och bidragit till ett antal positiva resultat.

Utredningen identifierar ett antal lärdomar samt rekommendationer för
framtida komplexa krishanteringsinsatser.

Sverige fortsätter arbetet för en fredlig och hållbar utveckling i Afghanistan.
Sverige kommer fortsatt bidra till säkerhetsfrämjande insatser och stödja
kvinnors deltagande i freds- och försoningsprocesser.

Länk: SOU 2017:16

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Överlämnande av SOU 2017:16
Sverige i Afghanistan 2002-2014
Publicerad 01 mars 2017

Torsdag 2 mars överlämnar utredaren Tone Tingsgård utredningen om
Sveriges samlade engagemang i Afghanistan under perioden 2002-2014 till
utrikesminister Margot Wallström.

I samband med överlämnandet hålls en pressträff med start 17.15 på
Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs torg 1.

Anmälan sker till UD:s presstjänst.

Medtag presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Jan Eliasson tilldelas medaljen Illis
quorum meruere labores
Publicerad 01 mars 2017

På torsdag 2 mars överlämnar statsminister Stefan
Löfven medaljen Illis quorum meruere labores av
artonde storleken till Jan Eliasson.

Tid: 2 mars 2017 kl. 13.00
Plats: Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs Torg 1

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.

Ceremonin inleds med tal av statsminister Stefan Löfven och utrikesminister
Margot Wallström.

Illis quorum-medaljen instiftades år 1785 och är den äldsta
regeringsmedaljen. Inskriften betyder "Åt dem vars gärningar gör dem
förtjänta av det". Medaljen används för att belöna insatser för kulturella,
vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Medaljen finns i guld och av
artonde, tolfte, åttonde och femte storleken. Den delas ut till i genomsnitt
åtta personer per år.

Bland tidigare mottagare av Illis quorum av artonde storleken återfinns bland
andra Birgit Nilsson, Gösta Bohman och Gunnar Sträng.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar vid Munich
Security Conference
Publicerad 15 februari 2017 Uppdaterad 15 februari 2017

17-19 februari deltar utrikesminister Margot Wallström i den årliga
säkerhetskonferensen "Munich Security Conference" i München.
Utrikesministern kommer under konferensen bland annat att delta i ett
panelsamtal på temat "Human security – climate security", samt i en rad
bilaterala möten.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Wallström samtalar om
utrikespolitik med studenter
Publicerad 10 februari 2017 Uppdaterad 10 februari 2017

I samband med att utrikesminister Margot Wallström
presenterar regeringens utrikesdeklaration den 15
februari ges studenter möjlighet att diskutera
utrikespolitik med utrikesministern och UD.
För att uppmuntra till diskussion om Sveriges utrikespolitiska prioriteringar
anordnas en utrikespolitisk dag den 15 februari, där studenter ges möjlighet
att ställa frågor till Margot Wallström och UD via ministerns Facebooksida.
Frågestunden är öppen mellan kl.09.00-10.30 och frågorna besvaras då av
tjänstemän på Utrikesdepartementet. Frågestunden riktar sig främst till
studenter, men alla är välkomna att ställa frågor.

På eftermiddagen träffar utrikesministern studenter vid Uppsala universitet
för att diskutera deklarationen. Vid seminariet kommer hon även att besvara
frågor från förmiddagens frågestund. Seminariet, som arrangeras av
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala, Uppsala Peace and Development
Students' Association och Uppsala Politicesstuderande Förening, sänds live
på ministerns Facebooksida mellan klockan 14.00–14.45.

Den utrikespolitiska dagen riktar sig framförallt till studenter. Universiteten i
Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala kommer samla sina
studenter för att tillsammans med lärosätenas sakkunniga följa
utrikesdeklarationens presentation i riksdagen och sedan delta i
frågestunden.

Länkar:
Utrikesministern på Facebook
Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala på Facebook

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern diskuterar
provstopp för kärnvapen
Publicerad 10 februari 2017 Uppdaterad 10 februari 2017

Den 13 februari besöker chefen för Provstoppsavtalets
genomförandeorganisation (CTBTO) Lassina Zerbo
utrikesminister Margot Wallström.
Utrikesministern och Zerbo besöker därefter Totalförsvarets
forskningsinstitut FOI i Kista för en rundvandring och demonstration av
detektionsteknologi för provsprängningar som har utvecklats av FOI.

Pressträff äger rum på FOI i Kista måndag klockan 12.30, följt av särskild
rundvandring för intresserade journalister.

Föranmälan till Pezhman Fivrin, se kontaktinformation nedan.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
föreläser i Luleå
Publicerad 09 februari 2017 Uppdaterad 09 februari 2017

Tid: 10 februari 2017 kl. 12.30 till kl. 13.30
Plats: Luleå tekniska universitet, B192

Den 10 februari gästar utrikesminister Margot Wallström Luleå tekniska
universitet, LTU, för en föreläsning om utrikes-och säkerhetspolitik.
Utrikesministern kommer bland annat att prata om säkerheten i Sveriges
närområde, migration, och Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd 2017-18.

Tid för media ges i samband med besöket.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Ryssland
Publicerad 08 februari 2017 Uppdaterad 08 februari 2017

Den 21 februari kommer utrikesminister Margot Wallström att besöka
Moskva för överläggningar med sin ryske motpart, Sergej Lavrov. Under
besöket kommer utrikesministern även att träffa andra ryska
samhällsföreträdare.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker Moskva
Publicerad 08 februari 2017 Uppdaterad 08 februari 2017

Den 21 februari kommer utrikesminister Margot
Wallström att besöka Moskva för överläggningar med
sin ryske motpart, Sergej Lavrov. Under besöket
kommer utrikesministern även att träffa andra ryska
samhällsföreträdare.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet vässar den
feministiska utrikespolitiken
Publicerad 08 februari 2017 Uppdaterad 08 februari 2017

Nya utmaningar kräver nya förhållningssätt.
Världsläget idag påminner oss om att rättsstatens principer och de mänskliga
rättigheterna aldrig kan tas för givna utan är i behov av ständigt försvar. Vi
måste, inte minst, försvara kvinnors och flickors hårt vunna rättigheter, som
nu riskerar en global tillbakagång.

Därför vässar Utrikesdepartementet sin feministiska utrikespolitik som syftar
till att stärka alla kvinnors och flickors rättigheter, representation och tillgång
till resurser.

- Politiken har fått stort genomslag. Vi bygger nu vidare på dessa
erfarenheter och anpassar arbetet för att bäst kunna möta dagens
utmaningar. Alla delar av den svenska utrikesförvaltningen bidrar. Till vår
hjälp har vi en uppdaterad handlingsplan med fokusområden för 2017. En
feministisk utrikespolitik behövs mer än någonsin, säger utrikesminister
Margot Wallström.

Under 2017 kommer Sveriges utrikespolitik att bidra till att stärka de
mänskliga rättigheterna för kvinnor och flickor på flykt och i migration,
verka för icke-diskriminerande lagstiftning på det ekonomiska området och
bekämpa våld i nära relationer. Sverige kommer också att driva kvinnors och
flickors möjligheter att vara aktörer inom ramen för bland annat
konfliktförebyggande och genom att bekämpa den dubbla utsatthet som
möter kvinnliga människorättsförsvarare, journalister och politiker.

- Vi kommer också att intensifiera arbetet för de sexuella och reproduktiva
rättigheterna för alla, säger utrikesminister Margot Wallström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
deltar på utrikesministermöte i
Bryssel
Publicerad 03 februari 2017 Uppdaterad 03 februari 2017

Utrikesminister Margot Wallström deltar när utrikesrådet
(FAC) möts i Bryssel den 6 februari.
På dagordningen står bland annat Ukraina där diskussionen förväntas handla
om hur EU kan stödja landets pågående arbete med att genomföra breda och
djupgående reformer. Även Libyen och Egypten kommer att behandlas
liksom fredsprocessen i Mellanöstern mot bakgrund av det försämrade läget
med fortsatt israelisk bosättningsexpansion, demoleringar och våld.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressfrukost: Sveriges
ordförandeskap i FN:s
säkerhetsråd
Publicerad 30 januari 2017 Uppdaterad 30 januari 2017

Den 31 januari avslutar Sverige månaden som ordförande i FN:s
säkerhetsråd. På onsdag 1 februari kl 09.00-10.00 bjuder Margot Wallström
in till pressfrukost för att summera ordförandeskapsmånaden och även
beskriva hur arbetet kommer att se ut framöver. Vid frukosten deltar även
chefen för UD:s FN-enhet, Efraim Gomez.

Tid avsätts för enskilda intervjuer.

Plats: UD:s pressrum, Fredsgatan 6.

Anmälan senast 31 januari klockan 18.00 till Anna Buhré Kervefors.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Wallström och Hultqvist
tillgängliga för media
Publicerad 30 januari 2017 Uppdaterad 30 januari 2017

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister
Peter Hultqvist finns tillgängliga för media efter mötet
med regionstyrelsens ordförande på Gotland och
kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn.

Tid: 30 januari 2017 kl. 19.00
Plats: Gustav Adolfs torg 1

Obligatorisk anmälan till: ud.pressjour@gov.se

Obs! Medtag pressleg.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till New York för
FN-möten
Publicerad 20 januari 2017 Uppdaterad 20 januari 2017

Utrikesminstern besöker den 24 januari New York för att
delta i en högnivådialog om synergier mellan
fredsbyggande och de globala utvecklingsmålen i
Agenda 2030. Hon är inbjuden av generalförsamlingens
nye ordförande Peter Thomson och deltar i egenskap av
säkerhetsrådets ordförande i januari.
Syftet med mötet är att diskutera hur frågorna hållbar utveckling och
fredsbyggande kan stärka varandra för att leda till bättre resultat för
människor inte minst i konflikt och -postkonfliktsituationer. Frågor om vilken
roll kvinnor och ungdomar kan spela kommer att lyftas fram. Andra frågor
som berör både hållbar utveckling och fredsbyggande, och som kommer
diskuteras vid mötet, är stärkta offentliga institutioner, tidiga
varningssignaler och grundorsaker till konflikter liksom finansiering av
konfliktförebyggande. Sverige är en stor biståndsgivare till FN-institutioner
som bedriver konfliktförebyggande verksamhet såsom FN:s
utvecklingsprogram UNDP och FN:s fredsbyggandefond PBF.

Utöver högnivådialogen i generalförsamlingen kommer utrikesminister att
delta i möten rörande Sveriges ordförandeskap och medlemskap i FN:s
säkerhetsråd.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utökad möjlighet för syrier att
ansöka om familjeåterförening
Publicerad 19 januari 2017 Uppdaterad 19 januari 2017

Regeringen kommer att utöka möjligheten för syriska
familjer att ansöka om familjeåterförening genom att
möjliggöra handläggning vid Sveriges ambassad i
Khartoum i Sudan. Regeringen fortsätter samtidigt att
se över om motsvarande ordning ska införas på
ytterligare ambassader.
Ambassaden i Khartoum har valts ut då syrier kan resa till Sudan utan att i
förväg söka visum. Det har blivit allt svårare för syrier att ta sig till de andra
svenska beskickningarna i regionen på grund av skärpta visumregler.

- Syriska medborgare får nu möjlighet att få sin ansökan om
familjeåterförening handlagd vid ytterligare en svensk utlandsmyndighet. Det
är en mindre men inte obetydlig förändring av reglerna. Vi ser samtidigt
ständigt över behovet av förändringar på området, säger utrikesminister
Margot Wallström.

- Många syriska familjer har splittrats av kriget och jag är högst medveten
om deras svåra situation. Därför utökar vi nu möjligheten att få ansökan om
familjeåterförening handlagd i Khartoum och ser över ytterligare möjligheter
för att underlätta för de sökande, säger Isabella Lövin, minister för
internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Ändringen innebär att sju svenska beskickningar handlägger syriska
uppehållstillståndsärenden. Abu Dhabi, Amman, Ankara, Istanbul, Kairo,
Khartoum och Riyadh. Regeringen är medveten om att syriska medborgare
kan behöva visum för att resa in i ett flertal länder och förstår också att detta
medför svårigheter. Detta är omständigheter som Sverige inte rår över.

https://www.regeringen.se/


Länderna avgör själva vilka regler de har för gränspassage och
viseringspraxis och därför får frågor rörande visumkrav hänvisas till
respektive land.

Den nya ordningen införs genom en ändring av Regeringskansliets
föreskrifter, som träder ikraft nu. En ansökan om uppehållstillstånd för
familjeanknytning görs med fördel via Migrationsverkets hemsida. Personlig
inställelse vid svensk beskickning krävs för vissa delar av handläggningen,
till exempel kontroll av identitet, intervju och biometriupptagning.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i EU:s
utrikesministermöte i Bryssel den
16 januari
Publicerad 13 januari 2017 Uppdaterad 13 januari 2017

När EU:s utrikesministrar möts på måndag den 16 januari står den senaste
händelseutvecklingen i Syrien på agendan. Fokus kommer vara 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.

Utrikesministrarna kommer även att diskutera fredsprocessen i Mellanöstern
mot bakgrund av den senaste händelseutvecklingen. Diskussionen på
utrikesrådet äger rum dagen efter den konferens i Paris den 15 januari till
vilken 70 länder och organisationer inbjudits i syfte att diskutera
fredsprocessen. Utrikesminister Margot Wallström deltar både i Paris och vid
utrikesministermötet i Bryssel.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar den 15
januari i internationell
ministerkonferens om
fredsprocessen i Mellanöstern
Publicerad 13 januari 2017 Uppdaterad 13 januari 2017

Företrädare för ett 70-tal länder och organisationer
träffas i Paris den 15 januari för att diskutera hur
förutsättningarna kan stärkas för en tvåstatslösning där
Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och
säkerhet.
Detta är det andra högnivåmötet inom det franska fredsinitiativet, där
Sverige har fått ett särskilt ansvar för det israeliska och palestinska
civilsamhällets engagemang för en tvåstatslösning.

Vid mötet väntas en deklaration antas där båda parter uppmanas att i såväl
ord som handling visa sitt åtagande att via förhandlingar söka göra
tvåstatslösningen till verklighet.

Sverige har inom ramen för det franska initiativet aktivt arbetat för att
möjliggöra engagemang av civilsamhällesorganisationer i såväl Palestina som
Israel, och förutsättningarna för att dessa ska kunna bidra till en fredlig
lösning på konflikten.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige ordförande för
säkerhetsrådsmöte med
generalsekreterare Guterres
Publicerad 10 januari 2017 Uppdaterad 10 januari 2017

Idag, den 10 januari, står Sverige och utrikesminister
Margot Wallström som ordförande för ett öppet möte på
ministernivå i FN:s säkerhetsråd om förebyggande av
konflikt och hållbar fred.
Mötet kommer att utgöra en plattform för att diskutera tillvägagångssätt för
att förbättra FN-systemets kollektiva förmåga att bibehålla fred och
säkerhet, och även erbjuda ett tillfälle för den nytillträdde
generalsekreteraren António Guterres att presentera och redogöra för sin
vision för en förnyad betoning på konfliktförebyggande åtgärder inom FN.

Mötet direktsänds från New York med start 16.00:

Länk: UN Web TV

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker New
York för Sveriges ordförandeskap i
FN:s säkerhetsråd
Publicerad 04 januari 2017 Uppdaterad 04 januari 2017

Margot Wallström besöker New York den 8-11 januari i samband med
Sveriges ordförandeskap och medlemskap i FN:s säkerhetsråd. Under
besöket kommer utrikesministern att träffa bland andra FN:s nye
generalsekreterare António Guterres och representanter för de övriga
länderna i säkerhetsrådet.

Den 10 januari bjuder Sverige in till en öppen ministerdebatt i säkerhetsrådet
om konfliktförebyggande. Debatten kommer att bli generalsekreterarens
första formella möte med säkerhetsrådet. Syftet är att ge honom och
medlemsländerna en grund för att stärka FN:s arbete med att förebygga och
förhindra återfall i konflikt. Debatten leds av utrikesminister Margot
Wallström.

Sverige i FN:s säkerhetsråd
Program för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd
Debattartikel: Sverige tar plats i FN:s säkerhetsråd

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny satsning på dialog och
fredsprocesser
Publicerad 30 december 2016 Uppdaterad 30 december 2016

I en allt oroligare omvärld behövs Sverige som en
innovativ och orädd aktör för fred, säkerhet och hållbar
utveckling. Regeringen genomför därför en strategisk
satsning på dialog och fredsprocesser. Med start den 1
januari 2017 upprättas en ny stödfunktion på
Utrikesdepartementet med uppgift att stärka
synergierna mellan den diplomatiska dialogen och
utvecklingssamarbetet i prioriterade konfliktområden.
Till satsningen hör även en handfull särskilt rekryterade diplomater som ska
bidra till ambassadernas redan pågående fredsfrämjande arbete i fält. Syftet
är att stärka förmågan att driva politisk förändring samt bidra till
inkluderande dialog- och förhandlingsinitiativ genom hela konfliktcykeln.

- Lärdomarna från fredsansträngningar i bland annat Colombia, Filippinerna,
Somalia och Liberia kommer att stå i centrum. Med den fredsfrämjande
satsningen vässas hela utrikesförvaltningens förmåga att bidra till hållbara
och inkluderande fredsprocesser, säger utrikesminister Margot Wallström.

- För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt,
behöver vi stärka vår förmåga att bidra till hållbar fred. Väpnade konflikter
ger upphov till negativa spiraler som är svåra att vända och resulterar alltid i
stort mänskligt lidande, säger Isabella Lövin, minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat.

Genom satsningen vidareutvecklas stödet till kvinnors deltagande i
fredsansträngningar före, under och efter konflikter. Kvinnor ska medverka

https://www.regeringen.se/


på samma villkor som män i alla delar av samhället. Forskning visar även att
jämställda fredsavtal har en större chans att överleva.

Sverige har en stark tradition av dialog och konfliktlösning. Genom FN
bidrar Sverige till att förebygga konflikter och stödja fredsansträngningar och
som medordförande i den Internationella Dialogen för freds- och
statsbyggande samarbetar Sverige med konfliktdrabbade länder för att bryta
den onda våldscykeln. Genom att koppla samman processer på lokal,
nationell och internationell nivå läggs grunden för legitima avtal som beaktar
konfliktens grundorsaker.

Margot Wallström, utrikesminister

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Kenneth G Forslund, ordförande i riksdagens utrikesutskott (S)

Pernilla Stålhammar, talesperons för utrikes-, bistånds säkerhetspolitiken
(MP)



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

FN:s säkerhetsråd antar resolution
om fredsprocessen i Mellanöstern
Publicerad 23 december 2016 Uppdaterad 23 december 2016

FN:s säkerhetsråd antog den 23 december en
resolution om fredsprocessen i Mellanöstern.
Säkerhetsrådet konstaterar bland annat att israeliska
bosättningar på ockuperad mark är olagliga och innebär
ett allvarligt hinder för att uppnå en tvåstatslösning.
Regeringen välkomnar säkerhetsrådets beslut, som bekräftar EU:s och
Sveriges syn på bosättningarna.

Säkerhetsrådsresolutionen kan tillsammans med andra internationella
initiativ på området – det franska initiativet, den så kallade kvartettens (FN,
EU, USA, Ryssland) rekommendationer, det arabiska fredsinitiativet – att
bidra till att skapa förutsättningar för en återupptagen meningsfull
fredsprocess. Resolutionen ska ses mot bakgrund av den snabbt försämrade
situationen på marken med bosättningsexpansion och demoleringar, våld mot
civila, samt ett mycket oroväckande israeliskt lagförslag om retroaktiv
legalisering av så kallade utposter.

– Jag välkomnar säkerhetsrådets beslut. Det är mycket positivt att rådet för
första gången på åtta år har enats om en resolution om fredsprocessen.
Resolutionen innebär ett viktigt folkrättsligt klargörande av världssamfundets
syn på bosättningarna, utgör en grund för Sveriges kommande arbete i
säkerhetsrådet, och kan bidra till att skapa hopp hos unga i regionen om en
framtida tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred
och säkerhet, säger utrikesminister Margot Wallström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar den 20
december 2016 i nordiskt
utrikesministermöte i Oslo
Publicerad 19 december 2016 Uppdaterad 19 december 2016

Mötet är det första under det kommande norska
samordningsansvaret för nordiskt utrikespolitiskt
samarbete. Vid mötet kommer bl.a. utrikespolitiska
implikationer av valet i USA, frågor rörande EU:s
framtid, migration, Turkiet, Ryssland, Syrien och
Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd att diskuteras.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Pressträff med Wallström och
Hultqvist
Publicerad 13 december 2016 Uppdaterad 13 december 2016

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister
Peter Hultqvist finns tillgängliga för media efter mötet
med regionstyrelsens ordförande på Gotland och
kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn.

Plats:

Tid: tisdag 13 december kl.

Plats: 18.20 UD, Gustav Adolfs torg 1

Inpassering sker från kl. 17.50.

Obligatorisk anmälan till: ud.pressjour@gov.se

Obs! Medtag pressleg.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker Palestina
Publicerad 12 december 2016 Uppdaterad 12 december 2016

Utrikesminister Margot Wallström besöker Palestina
den 15-17 december för bilaterala överläggningar med
president Mahmoud Abbas och utrikesminister Riad
Malki.
I fokus för samtalen står hur Sverige och Palestina kan fördjupa relationerna
efter Sveriges erkännande av Palestina, vikten av demokratisk utveckling,
respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet och vad som kan göras för
att stärka hoppet om en tvåstatslösning, där Israel och Palestina kan leva sida
vid sida i fred och säkerhet.

Under besöket träffar även utrikesministern företrädare för det civila
samhället. Besöket till Palestina är viktigt för det svenska arbetet inom det
franska initiativet för fredsprocessen i Mellanöstern.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen vässar arbetet för de
mänskliga rättigheterna
Publicerad 10 december 2016 Uppdaterad 10 december 2016

I samband med den internationella dagen för de
mänskliga rättigheterna, som firas idag, lämnar
regeringen över skrivelsen om mänskliga rättigheter,
demokrati och rättsstatens principer till riksdagen.
Regeringen höjer nu sina ambitioner för att motverka
den negativa trenden globalt där respekten för
mänskliga rättigheter undermineras och demokratin
ställs under allt hårdare tryck.
Skrivelsen lägger grunden för hur Sverige ska främja de mänskliga
rättigheterna demokratin och rättsstatens principer inom hela utrikespolitiken
de kommande åren. Skrivelsen omfattar hela utrikespolitiken: utrikes- och
säkerhetspolitiken, det internationella utvecklingssamarbetet och handels-
och främjandepolitiken.

– När världsläget är svårt blir det än viktigare att ha en tydlig kompass i
utrikespolitiken. Därför vässar vi vårt arbete för mänskliga rättigheter,
demokrati och rättsstatens principer. Om åsikten är fri, parlamentsvalet
rättvist och domstolen opartisk så kan ett samhälle byggas där
människovärdet är grunden och rättigheter inte kränks, säger utrikesminister
Margot Wallström.

Skrivelsen innehåller tydliga avsiktsförklaringar för vad regeringen avser
göra inom frågor som ökad rättssäkerhet, yttrande-och åsiktsfrihet,
demokratiska processer såsom genomförande av fria och rättvisa val, rätten
till utbildning, jämställdhet, barnets rättigheter, sexuell och reproduktiv
hälsa, religions-och övertygelsefrihet, rätten till arbete. Kvinnors och flickors

https://www.regeringen.se/


åtnjutande av mänskliga rättigheter utgör fortsatt en prioritering.

– När land efter land inför repressiva lagar måste Sverige öka sina insatser
för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Mer än 120 lagar i 60 länder
har stiftats de senaste åren som begränsar det demokratiska utrymmet. Nu
förstärker vi arbetet globalt för att stödja journalister,
människorättsförsvarare och miljöaktivister som arbetar under allt svårare
förhållanden, säger Isabella Lövin, minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat.

Regeringen avser samverka med såväl statliga som icke-statliga aktörer och
verka för stärkta regionala och internationella samarbeten. Även arbetet med
skrivelsen har omfattat konsultationer med ett hundratal representanter för
det civila samhället i Sverige och i Bryssel, liksom med universitet och
högskolor samt andra myndigheter.

– Regeringen prioriterar dessa frågor tydligt, men vi ska komma ihåg att
mycket av arbetet inom det här området utförs av civilsamhällets
organisationer. Det är ett samarbete som vi ser fram emot att utveckla, säger
utrikesminister Margot Wallström.

För första gången behandlas Sveriges prioriteringar för arbetet för de
mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer på ett integrerat
sätt. I skrivelsen är de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna högre
prioriterade än tidigare. Rätten till utbildning, hälsa, sjukvård, arbete är lika
angelägna som yttrande-och åsiktsfrihet, mötesfrihet och andra
medborgerliga och politiska rättigheter.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till Bryssel
Publicerad 10 december 2016 Uppdaterad 10 december 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s
utrikesministermöte i Bryssel den 12 december.
EU:s utrikesministrar kommer bland annat att avhandla relationerna mellan
EU och Afrika, situationen i Demokratiska republiken Kongo samt
migrationsfrågor. Under lunchen kommer situationen i Syrien att diskuteras.

Utrikesministermötet avslutas med en informell diskussion med Colombias
president och årets fredspristagare Juan Manuel Santos.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Program för Sveriges
medlemskap i FN:s säkerhetsråd
2017-2018
Publicerad 09 december 2016 Uppdaterad 09 december 2016

Under en pressträff på den svenska FN-
representationen fredagen den 9 december presenterar
utrikesminister Margot Wallström och FN-ambassadör
Olof Skoog programmet för Sveriges medlemskap i
FN:s säkerhetsråd 2017-2018.
- Ordförandeskapet i januari är en möjlighet att ge den nye
generalsekreteraren Guterres en god start genom att lägga grunden för en
konstruktiv relation med säkerhetsrådet med fokus på konfliktförebyggande
och kvinnor, fred och säkerhet, säger utrikesminister Margot Wallström.

- Vår utrikespolitik vilar på en stadig grund av folkrätt, mänskliga rättigheter,
jämställdhet och ett humanitärt perspektiv. Det ska också vår tid i
säkerhetsrådet göra, säger FN-ambassadör Olof Skoog.

Följ pressträffen direkt med start 16.30 via den svenska FN-
representationens Facebooksida 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker New
York
Publicerad 08 december 2016 Uppdaterad 08 december 2016

Utrikesminister Margot Wallström besöker New York
den 8-10 december för möten med syfte att förbereda
det svenska medlemskapet i FN:s säkerhetsråd.
Särskilt fokus kommer vara på januari då Sverige sitter
som ordförande i säkerhetsrådet.
Program för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd för åren 
2017 och 2018 kommer att presenteras vid en pressträff. Separat
pressinbjudan kommer.

Under besöket kommer utrikesministern också att delta i en nordisk-baltisk
middag med anledning av att FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson
avslutar sitt uppdrag.

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i Natos
utrikesministermöte
Publicerad 06 december 2016 Uppdaterad 06 december 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltar i dag den 6
december i Natos utrikesministermöte i Bryssel för
diskussioner om europeisk säkerhet.
Den 6-7 december träffas Natos utrikesministrar för ett av sina regelbundna
möten. Som del av mötet hålls överläggningar mellan partnerländerna
Sverige och Finland, EU:s höga representant och Nato. Frågor rörande
europeisk säkerhet kommer beröras, med fokus på samarbetet mellan EU
och Nato.

Därutöver deltar Sverige också den 7 december i mötet om Natos
utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support mission (RSM) i
Afghanistan, mot bakgrund av det svenska bidraget till insatsen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressträff med Margot Wallström
och Olof Skoog
Publicerad 05 december 2016 Uppdaterad 05 december 2016

Tid: 9 december 2016 kl. 10.30 till kl. 11.15
Plats: Svenska FN-representationen

Välkomna på pressträff med utrikesminister Margot Wallström och FN-
ambassadör Olof Skoog om prioriteringarna för Sveriges tid i FN:s
Säkerhetsråd 2017-2018 och det svenska ordförandeskapet i januari 2017.

Det kommer även erbjudas fototillfälle med utrikesministern samma dag kl.
15.30 utanför säkerhetsrådet.

Vänligen meddela Lisa Laskaridis Sarmiento om ni har möjlighet att delta
och även om ni är intresserade av fototillfället.

Om ni behöver ordna eller förnya er FN-ackreditering vänligen gör det via
MALU Office:
http://www.un.org/en/media/accreditation/accreditation.shtml
(Ackreditering behövs ej till denna pressträff)

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern föreläser i Kalmar
Publicerad 02 december 2016 Uppdaterad 02 december 2016

Den 5 december gästar utrikesminister Margot
Wallström Linnéuniversitetet i Kalmar för en föreläsning
om utrikes-och säkerhetspolitik. Utrikesministern
kommer bland annat att prata om säkerheten i Sveriges
närområde, migration, och Sveriges plats i FN:s
säkerhetsråd 2017-18.

Tid: 5 december 2016 kl. 14.00
Plats: Linnéuniversitetets aula

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i
seminarium om hat och hot mot
kvinnliga journalister
Publicerad 29 november 2016 Uppdaterad 29 november 2016

Den 2 december deltar utrikesminister Margot
Wallström i seminariet ”Defying Hate Speech and
Threats against Women Journalists”. Seminariet är en
del i kampanjen för att uppmärksamma 250-årsdagen
av den svenska tryckfrihetsförordningen.
Margot Wallström kommer att inleda seminariet och därefter ha en kort
dialog med moderatorn Baria Alamuddin.

De inbjudna journalisterna och författarna är Galina Timchenko, Barkha
Dutt, Baria Alamuddin, Anita Sarkeesian, Jessikka Aro, Laura Castellano,
Jamela Alindogan, Miranda Patrucic, Fatuma Noor och Anna Gullberg.

Medverkar gör också Frank la Rue, Unescos biträdande generaldirektör och
tidigare FN:s särskilde rapportör för yttrandefrihet, och Dunja Mijatovic,
representant för pressfrihet vid OSSE (Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa).

Seminariet äger rum på Rosenbads konferenscenter.och arrangeras av
Utrikesdepartementet, Medieinstitutet Fojo, Svenska Institutet och Svenska
Unescorådet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande

Utrikesminister Margot Wallström
besöker Ukraina den 27-28
november
Publicerad 25 november 2016 Uppdaterad 25 november 2016

I Kiev kommer Wallström att träffa Ukrainas president
Petro Porosjenko, premiärminister Volodymyr
Hrojsman, utrikesminister Pavlo Klimkin och vice
premiärminister för europeisk integration Ivanna
Klympush-Tsintsadze.
Situationen i östra Ukraina och på Krim, läget i reformarbetet, samarbetet
mellan EU och Ukraina samt Sveriges bilaterala stöd till Ukraina står på
agendan.

Utrikesministern ska också delta i en paneldebatt om yttrandefrihet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Wallström möter Portugals
utrikesminister Santos Silva och
FN:s tillträdande
generalsekreterare Guterres
Publicerad 18 november 2016 Uppdaterad 18 november 2016

Utrikesminister Margot Wallström besöker den 21
november Lissabon för ett bilateralt möte med Portugals
utrikesminister Augusto Santos Silva.
Ämnen som kommer att disskuteras är Brexit, relationen mellan länderna i
norra och södra Europa, Ryssland samt Sveriges kommande medlemskap i
säkerhetsrådet.

Utrikesminister Margot Wallström träffar under besöket även FN:s
tillträdande generalsekreterare António Guterres. På agendan står frågor som
FN-reform, genomförandet av Agenda 2030 samt globala humanitära
utmaningar. Wallström och Guterres kommer också att diskutera freds- och
säkerhetspolitiska frågor inför Sveriges kommande medlemskap i
Säkerhetsrådet 2017-2018 och ordförandeskapet under januari månad 2017.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Liechtenstein
Publicerad 15 november 2016 Uppdaterad 15 november 2016

Utrikesministern besöker Liechtenstein den 17-18
november för bilaterala överläggningar med
utrikesminister Aurelia Frick.
Båda är aktiva medlemmar i det informella nätverket för kvinnliga
utrikesministrar. I fokus för samtalen står FN-samarbete i ljuset av det
svenska medlemskapet i FN:s säkerhetsråd 2017-2018. På dagordningen
finns även aktuella europeiska och internationella frågor.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till London för
överläggningar
Publicerad 15 november 2016 Uppdaterad 15 november 2016

Utrikesminister Margot Wallström besöker London den 16 november för
bilaterala överläggningar med Storbritanniens utrikesminister Boris Johnson.
I fokus för samtalet står utmaningar i närområdet, Syrien, Irak och Turkiet.
Under besöket i London träffar utrikesministern även brittiska
parlamentariker.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till EU:s utrikesråd
i Bryssel
Publicerad 11 november 2016 Uppdaterad 11 november 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s
utrikesministermöte i Bryssel den 14 november.
EU:s utrikesministrar kommer att föra en diskussion om den inrikespolitiska
utvecklingen i Turkiet. Därefter kommer det Östliga partnerskapet att
behandlas, en fråga där Sverige varit pådrivande.

Utrikes- och försvarsministrarna kommer att vid en gemensam session
behandla EU:s globala strategi med fokus på säkerhet och försvar.

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

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Pressinbjudan - Statsminister
Stefan Löfven och utrikesminister
Margot Wallström kommenterar
valresultatet i USA
Publicerad 09 november 2016 Uppdaterad 09 november 2016

Tid: 9 november, ca kl. 08.45. Inpassering i Kopparporten från kl. 08.15

Plats: Strömsalen Rosenbad

Presslegitimation krävs.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Utrikespolitiska
Föreningen i Göteborg
Publicerad 08 november 2016 Uppdaterad 08 november 2016

Den 9 november gästar utrikesministern Utrikespolitiska
Föreningen vid Handelshögskolan i Göteborg för en
föreläsning om utrikes-och säkerhetspolitik.
Utrikesministern kommer bland annat att prata om säkerheten i Sveriges
närområde, migration, och Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd 2017-18.

Föreläsningen hålls i Malmstenssalen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Berlin för möte
Publicerad 07 november 2016 Uppdaterad 07 november 2016

Utrikesministern besöker Berlin den 8 november för
möte i N3+1 kretsen, som består av Danmark, Finland,
Sverige och Tyskland.
I fokus står samtal om säkerhetsläget och samarbetet i Östersjöregionen,
situationen i Syrien, Irak och Turkiet, liksom utmaningarna kopplade till
migrations- och flyktingkrisen. Utrikesministrarna kommer även att diskutera
EU:s framtid efter Brexit.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Wallström till
Nordiska rådets sessionsvecka
Publicerad 28 oktober 2016 Uppdaterad 28 oktober 2016

Den 1 november – 3 november pågår Nordiska rådets sessionsvecka i
Köpenhamn. I anslutning till Nordiska rådets session äger en rad nordiska
ministermöten rum.

Utrikesminister och tillika nordisk samarbetsminister Margot Wallström
kommer att representera Sverige på nordiska utrikesministermötet och på
mötet för de nordiska samarbetsministrarna.

De nordiska utrikesministrarna kommer bl.a. diskutera situationen i Syrien,
säkerhetssituationen i närområdet och Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd.

De nordiska samarbetsministrarna kommer bl.a. att diskutera det fortsatta
reformarbetet av NMR och förslag till utökat nordiskt samarbete kring EU-
frågor, Färöarnas ställning i Nordiska ministerrådet samt nordiskt samarbete i
förhållande till G20.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till Lunds universitet för föreläsning
Publicerad 28 oktober 2016 Uppdaterad 28 oktober 2016

Måndagen den 31 oktober kl. 18.00 gästar utrikesministern Utrikespolitiska
Föreningen i Lund för en föreläsning om utrikes-och säkerhetspolitik.
Utrikesministern kommer bland annat att prata om säkerheten i Sveriges
närområde, migration, och Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd 2017-18.

Föreläsningen hålls i Stora Salen, AF-borgen.

Registrering sker här.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Fortsatt svensk militär närvaro i
Afghanistan
Publicerad 26 oktober 2016 Uppdaterad 27 oktober 2016

Regeringen lägger idag fram en proposition till fortsatt
deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i
Afghanistan (RSM). Sverige deltar tillsammans med ett
40-tal andra länder i den Nato-ledda insatsen på
inbjudan av Afghanistans regering. Insatsen omfattar för
närvarande ca 13 000 personer.
Regeringen förutser ett fortsatt svenskt militärt bidrag på högst 50 personer
på plats i Afghanistan till och med december 2017 med fortsatt fokus på
norra Afghanistan.

- Det allvarliga säkerhetsläget innebär att vi alltjämt ser ett behov av militär
närvaro i Afghanistan. Den afghanska regeringen har även efterfrågat
fortsatt stöd i form av en fortsättning av RSM, säger utrikesminister Margot
Wallström.

RSM är ett led i den gradvisa utfasningen av internationell militär närvaro i
landet. Insatsen är en icke-stridande insats och syftar till att ge fortsatt
utbildning och rådgivning till de afghanska säkerhetsstyrkorna och därtill
relevanta institutioner i Afghanistan för att möjliggöra en fortsatt
uppbyggnad och utveckling av det afghanska samhället.

I beslutet ingår även möjligheten att tillfälligt kunna förstärka den svenska
styrkan upp till 200 personer för det fall bidraget behöver evakueras.

I propositionen beskrivs även det långsiktiga och breda engagemang Sverige
har i Afghanistan där inte minst vårt omfattande bistånd ingår. Sverige har
sedan 2012 aviserat ett långsiktigt stöd till Afghanistan med en indikativ

https://www.regeringen.se/


volym om 8–8,5 miljarder kronor för perioden 2015–2024.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ökad svensk militär närvaro i Irak
Publicerad 26 oktober 2016 Uppdaterad 27 oktober 2016

Regeringen lägger idag fram en proposition till
riksdagen om fortsatt svenskt deltagande i den militära
utbildningsinsatsen i Irak.
I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk
väpnad styrka om högst 70 personer till förfogande till och med den 31
december 2017 för att på irakisk inbjudan delta i den militära
utbildningsinsats som genomförs av den globala koalitionen mot ISIL/Daesh i
Irak.

I propositionen föreslås att riksdagen medger att Sverige dubblar sitt bidrag
från högst 35 personer till högst 70 personer samt att den ges möjlighet att
utbilda inom hela Iraks territorium.

- Genom att dubblera den svenska styrkan och ge den möjlighet att utbilda
irakiska försvarsstyrkor där behov finns inom hela Iraks territorium ökar
effekten av det svenska bidraget, säger utrikesminister Margot Wallström

Den svenska styrkan ska fortsatt ha som uppdrag att utbilda de irakiska
försvarsstyrkorna med målet att stärka deras förmåga att stå emot Daesh.

I beslutet ingår även att den svenska styrkan, vid behov, ska kunna
förstärkas upp till 220 personer för det fall bidraget behöver evakueras.

Det svenska bidraget är en del av vårt omfattande stöd till landet som
innefattar flera områden inklusive ett humanitärt stöd som under 2016 så
långt uppgår till 204,3 miljoner kronor. Regeringen har däröver nyligen
tillkännagivit ett förlängt stöd till UNDP:s stabiliseringsfond om 10 miljoner
USD till de områden som befriats från Daesh. Sverige har även inlett arbetet
med att ta fram en ny flerårig biståndsstrategi från 2017.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern inviger ny
ambassad i Tunisien
Publicerad 24 oktober 2016 Uppdaterad 24 oktober 2016

Den 25-26 oktober besöker utrikesminister Margot
Wallström Tunisien för att inviga Sveriges nyöppnade
ambassad i Tunis. Under besöket kommer
utrikesministern att träffa Tunisiens president Beji Caid
Essebsi och utrikesminister Khemaies Jhinaoui, samt
företrädare för det civila samhället och näringslivet. Den
nyöppnade ambassaden kommer även att vara
ackrediterad till Libyen, varför utrikesministern också
ska träffa libyska representanter.
Sveriges bilaterala relation till Tunisien har stärkts sedan Tunisiens president
Beji Caid Essebsi avlade statsbesök i Sverige i november 2015
och regeringens beslut att återöppna ambassaden i Tunis. Inom ramen för det
samförståndsavtal som undertecknades under statsbesöket kommer
utrikesministern under sitt besök att diskutera bilateralt samarbete inom
politiska, utvecklings- och handelsfrågor. Ett syfte med besöket är att visa
Sveriges stöd för den demokratiska väg som landet har valt och att stödja
den fortsatta demokratiska processen och de breda utmaningar som kvarstår.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i EU:s
utrikesministermöte i Luxemburg
Publicerad 14 oktober 2016 Uppdaterad 14 oktober 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltar när utrikesrådet
(FAC) möts i Luxemburg den 17 oktober.
På dagordningen står bland annat Syrien, Tunisien och migration.
Ministrarna kommer även att diskutera EU:s globala strategi.

Utrikesministern kommer även att delta i ett frukostmöte i formatet Friends
of Ukraine.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
besöker Schweiz
Publicerad 10 oktober 2016 Uppdaterad 10 oktober 2016

Margot Wallström besöker den 11 oktober Schweiz för
bilaterala överläggningar med utrikesminister Didier
Burkhalter. Utrikesministrarna kommer bland annat att
diskutera aktuella europeiska och multilaterala frågor
samt internationellt samarbete, med fokus på FN-
arbetet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressinbjudan: Pressträff och
seminarium med Federica
Mogherini och Margot Wallström
Publicerad 07 oktober 2016 Uppdaterad 07 oktober 2016

På måndag den 10 oktober tar utrikesminister Margot
Wallström emot Federica Mogherini, EU:s höga
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt
vice ordförande i EU-kommissionen, för överläggningar.
På agendan står bland annat kriget i Syrien, säkerheten
i närområdet och EU:s globala strategi för utrikes- och
säkerhetspolitik.

Pressträff

Tid: 10 oktober Kl. 14.10-14.35
Plats: Bella Venezia, Rosenbad. 
Praktisk information: Inpassering sker genom Kopparporten, Rosenbad
från kl. 13.40. Medtag presslegitimation.

Seminarium

Margot Wallström medverkar också vid ett öppet seminarium på temat "EU
som global aktör", arrangerat av Utrikespolitiska institutitet, där Federica
Mogherini kommer att hålla ett anförande.

Tid: 10 oktober kl. 14.45-15.45 
Plats: Utrikesdepartementet, Malmtorgsgatan 3 (Bankhallen)

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern kommenterar
fredspristagare
Publicerad 07 oktober 2016 Uppdaterad 07 oktober 2016

Fredagen den 7 oktober tillkännager Norska
Nobelkommittén årets mottagare av Nobels fredspris.

Tid: 7 oktober 2016 kl. 11.10
Plats: Rosenbads entré

Med anledning av tillkännagivandet är utrikesministern tillgänglig för
kommentarer utanför Rosenbads entré kl. 11.10 fredagen den 7 oktober.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Statsrådens program vid
statsbesöket till Tyskland
Publicerad 04 oktober 2016 Uppdaterad 04 oktober 2016

Utrikesminister Margot Wallström, barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér samt närings- och
innovationsminister Mikael Damberg representerar
regeringen när kungaparet avlägger statsbesök i
Tyskland 5-8 oktober.

Delar av statsrådet Margot Wallströms program

Onsdag

På onsdagens förmiddag deltar utrikesministern i de officiella samtalen med
Tysklands president Joachim Gauck på Schloss Bellevue.

Under eftermiddagen träffar Margot Wallström, tillsammans med kungen
och drottningen, förbundskansler Angela Merkel för samtal.

Torsdag

Under morgonen har utrikesminister Margot Wallström överläggningar med
Tysklands utrikesminister Frank-Walter Steinmeier på utrikesministeriet.
Mötet följs av en gemensam presskonferens kl. 11.00 på utrikesministeriet i
Berlin.

Under eftermiddagen håller utrikesminister Margot Wallström ett föredrag på
universitetet Hertie School of Governance.

Delar av statsrådet Mikael Dambergs program

https://www.regeringen.se/


Torsdag

Under förmiddagen deltar närings- och innovationsminister Mikael Damberg
när kungaparet och den svenska delegationen tas emot i Hamburg. Därefter
följer samtal med Hamburgs borgmästare.

Vid lunchtid deltar Mikael Damberg i ett seminarium om hållbar mobilitet
och talar på temat "hållbara transporter".

På eftermiddagen besöker delegationen Hafen City. Besöket följs av en
pressträff med kungaparet och närings- och innovationsminister Mikael
Damberg kl. 14.50.

Fredag

På fredagens morgon har Mikael Damberg överläggningar med Tysklands
näringslivsminister Sigmar Gabriel.

Därefter besöker Mikael Damberg och Sigmar Gabriel de nordiska
ambassadernas Felleshus för att delta och hålla anföranden vid ett
seminarium om Sveriges respektive Tysklands kurs mot den digitala
ekonomin.

På eftermiddagen besöker Mikael Damberg Berlins handelskammare och
talar på temat "skapandet av ett klimat för, samverkan, innovation och
konkurrenskraft i Sverige"

Delar av statsrådet Åsa Regnérs program

Fredag

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér deltar när kungaparet på
morgonen besöker Chamäleon Theater i Berlin och deltar i ett seminarium på
temat "nycirkus och metoder för inkludering – funktionsskillnader och
sociala perspektiv".

Åsa Regnér deltar också när drottningen inledningstalar på ett seminarium
om hållbart mode på Bikini Berlin under förmiddagen. I anslutning till
seminariet besöks utställningen "Everything you can imagine is real" av Bea
Szenfeld och Pompe Hedengren.



Tidig eftermiddag besöker Åsa Regnér och kungaparet universitetssjukhuset
Charité. Vid besöket presenteras hur man i Tyskland arbetar med e-hälsa och
digitalisering inom sjukvården.

Senare under eftermiddagen besöker kungaparet och statsrådet Regnér
Sharehouse Refugio och integrationsinitiativet "Give Something Back to
Berlin".

Kl. 15.45 håller kungaparet och Åsa Regnér pressträff på ambassaden.

Lördag

Under lördagens förmiddag besöker kungaparet och statsrådet Åsa Regnér
Wittenberg. Som reformationens födelseort står Wittenberg i centrum för
Lutherjubiléet i år, som uppmärksammar 500 år sedan reformationen.

På eftermiddagen fortsätter statsbesöket i Lepzig. Åsa Regnér deltar bland
annat tillsammans med drottningen vid ett seminarium på universitetet
organiserat av stiftelsen "World Childhood Foundation".

Kl. 16.45 hålls en avslutande pressträff med kungaparet och statsrådet
Regnér.

För ytterligare information, vänligen kontakta respektive pressekreterare.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Colombia för
fredsavtalet
Publicerad 21 september 2016 Uppdaterad 21 september 2016

Utrikesminister Margot Wallström besöker den 25-26
september Colombia för att delta i ceremonin för
undertecknandet avfredsavtalet som är ett resultat av
fyra års förhandlingar mellan parterna i den mer än
femtioåriga interna konflikten i Colombia.
Den 24 augusti i år meddelade den colombianska regeringen och FARC-
gerillan att parterna var överens om texten i fredsavtalet. Den 26 september
skrivs avtalet på under högtidligaformer i Cartagena i norra Colombia.
Landets president Juan Manuel Santos har också meddelat att avtalet ska
underställas folket och den 2 oktober äger en rådgivande folkomröstning
rum.

Sverige har under många år aktivt stöttat fredsarbetet i Colombia. När nu
fredsavtalet mellan parterna är klart ändrar Sverige fokus från att förbättra
förutsättningarna för en fredsprocess till att genomföra fredsavtalet. Sverige
har tilldelats en särskild roll i fredsavtalet som rör arbetet med försvunna
personer. Utrikesminister Margot Wallström kommer, förutom att delta i
ceremonin, även att ha överläggningar med Colombias utrikesminister María
Angela Holguín med fokus på genomförande av fredsavtalet samt träffar
representanter för kvinnoorganisationer som arbetar med fredsprocessen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Inbjudan till pressträff med
anledning av statsbesöket till
Tyskland
Publicerad 19 september 2016 Uppdaterad 19 september 2016

Den 21 september välkomnas media till en pressträff på
Kungl. Slottet med anledning av det kommande
statsbesöket till Tyskland. Vid pressträffen presenterar
representanter för Kungl. Hovstaterna, Business
Sweden och UD statsbesökets program.
Kungaparet genomför statsbesöket till Tyskland den 5–8 oktober på inbjudan
av förbundspresident Joachim Gauck. Regeringen representeras av
utrikesminister Margot Wallström, barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér samt närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Vid statsbesöket medföljer en näringslivsdelegation bestående av ett 20-tal
svenska företag och organisationer, under ledning av Business Swedens VD
Ylva Berg.

Pressträff

Kungl. Hovstaterna, Business Sweden och UD bjuder in till pressträff för
presentation av statsbesökets program.

Tid: Onsdagen den 21 september, kl. 15.00
Plats: Kungl. Slottet. Ingång via västra valvet.

Vänligen anmäl deltagande till pressträffen senast onsdag den 21 september
kl. 12.00 via e-post till boel.lindbergh@gov.se.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till New York för
att tala i FN:s generalförsamling
Publicerad 16 september 2016 Uppdaterad 16 september 2016

Utrikesminister Margot Wallström besöker New York
18-23 september i samband med öppnandet av FN:s
generalförsamlings 71:a session.
Huvuddebatten i generalförsamlingen bär detta år titeln "The Sustainable
Development Goals: a universal push to transform our world" och fokuserar
på de globala målen för hållbar utveckling. Utrikesministern kommer att
hålla det svenska anförandet.

Under veckan i New York deltar utrikesministern i en rad olika möten och
debatter om bland annat migration och flyktingar, fredsbyggande,
nedrustning, och könsbaserat våld i konflikt. Utrikesministern kommer också
att ha förberedande samtal inför det svenska medlemskapet i FN:s
säkerhetsråd 2017-2018.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Regeringen deltar i FN:s
generalförsamling
Publicerad 15 september 2016 Uppdaterad 15 september 2016

Nästa vecka deltar statsministern och fyra andra
statsråd i öppnandet av FN:s generalförsamling i New
York.
Statsminister Stefan Löfven, minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin, utrikesminister Margot
Wallström, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson samt
folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström deltar under veckan i
New York.

Statsråden håller en pressträff i Rose Garden utanför FN-byggnaden måndag
den 19 september ca kl. 10.00 lokal tid.

Gabriel Wikström deltar inte på pressträffen då han anländer senare under
måndagen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Bangladeshs utrikesminister Abul
Hassan Mahmood Ali besöker
Sverige
Publicerad 08 september 2016 Uppdaterad 08 september 2016

8-9 september besöker Bangladeshs utrikesminister
Sverige, på Margot Wallströms inbjudan. Under
besöket träffar utrikesminister Abul Hassan Mahmood
Ali utrikesminister Margot Wallström, ministern för
internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella
Lövin och EU- och handelsminister Ann Linde.
Sverige och Bangladesh har samarbetat mot fattigdom och för mänskliga
rättigheter under fyrtiofem år. De senaste åren har Bangladesh blivit ett
viktigt produktionsland för kläder och en nära samarbetspartner till Sverige i
globala frågor som klimat och migration.

Under Alis besök kommer utvecklings- och handelsfrågor att diskuteras,
liksom FN-samarbete, mänskliga rättigheter och kampen mot terrorismen.
Hållbarhet, miljö och socialt ansvar är viktiga frågor för såväl företag och
konsumenter som den svenska regeringen. Även Global Deal –
statsministerns initiativ för globalt samarbete på arbetsmarknaden för bättre
arbetsvillkor – står också på dagordningen.

Under sitt besök i Sverige kommer Abul Hassan Mahmood Ali också att
träffa svenska företag med verksamhet i eller intresse för Bangladesh och
besöka Stockholms stad för samtal om miljövårdsfrågor.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressträff om överlämnandet av
rapporten om Sveriges säkerhets-
och försvarspolitiska samarbeten
Publicerad 07 september 2016 Uppdaterad 07 september 2016

Ambassadör Krister Bringéus överlämnar fredagen den
9 september sin rapport om Sveriges säkerhets- och
försvarspolitiska samarbeten till utrikesminister Margot
Wallström.

Tid: 9 september 2016 kl. 11.30
Plats: Pressrummet, Rosenbad 4, Stockholm

Rapporten är en del av den försvarsöverenskommelse som ingicks mellan
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och
Kristdemokraterna i april 2015.

Samma dag bjuder utrikesminister Margot Wallström in till en
presskonferens där ambassadör Krister Bringéus presenterar innehållet i
rapporten. Vid presskonferensen medverkar utrikesminister Margot
Wallström, försvarsminister Peter Hultqvist, Hans Wallmark (M), Anders
Schröder (Mp), Kerstin Lundgren (C) och Mikael Oscarsson (Kd).

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till de nordiska
samarbetsministrarnas möte i
Köpenhamn
Publicerad 05 september 2016 Uppdaterad 05 september 2016

På tisdag den 6 september deltar utrikesministern vid de nordiska
samarbetsministrarnas möte i Köpenhamn. I samband med besöket har
utrikesministern också ett möte med generalsekreterare Dagfinn Høybråten
på Nordiska ministerrådets sekretariat.

Viktiga frågor för Sverige under mötet rör beslut om Nordiska ministerrådets
budget för 2017, beslut om ministerrådets samarbetsprogram för integration
av flyktingar, samt nästa steg i reformeringen av det nordiska ministerrådet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till Marocko
Publicerad 05 september 2016 Uppdaterad 05 september 2016

Den 6-7 september besöker utrikesminister Margot Wallström Marocko.
Under besöket kommer utrikesministern träffa Marockos utrikesminister
Salaheddine Mezouar, företrädare för det civila samhället, samt hålla ett
öppningsanförande vid en konferens om kvinnor, fred, säkerhet och
utveckling med biträdande utrikesminister Mbarka Bouaida som värd.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i EU:s
informella utrikesministermöte
Publicerad 31 augusti 2016 Uppdaterad 31 augusti 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s
informella utrikesministermöte i Bratislava den 2-3
september.
Under tvådagarsmötet kommer utvecklingen i Turkiet att diskuteras. På
agendan står även diskussion om implementering av Minskavtalet samt den
globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Ministrarna kommer
även att ha ett möte med utrikesministrarna från EU-kandidatländerna för
diskussion om antiterrorism och åtgärder för att förebygga radikalisering.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar vid
informellt ministermöte inom
OSSE
Publicerad 30 augusti 2016 Uppdaterad 30 augusti 2016

Den 1 september samlas utrikesministrarna inom
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa,
OSSE, för ett informellt ministermöte i Potsdam.
Vid mötet ska ministrarna diskutera aktuella säkerhetspolitiska utmaningar i
OSSE-regionen och förberedelser inför OSSE:s ministerrådsmöte i Hamburg i
december. Mötet hålls på inbjudan av Tyskland som under 2016 innehar
ordförandeskapet för OSSE.

OSSE är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan med 57 deltagande stater. I
arbetet inom OSSE deltar alla Europas stater, USA, Kanada och länderna i
Centralasien på lika villkor.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Riga
Publicerad 26 augusti 2016 Uppdaterad 26 augusti 2016

Margot Wallström deltar i nordiskt-baltiskt
utrikesministermöte idag i Riga.
Ministrarna kommer bland annat att diskutera säkerhetsläget i Östersjön, hur
samarbetet ska utvecklas samt utmaningar i Europas grannskap.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström tar emot de
baltiska utrikesministrarna
Publicerad 23 augusti 2016 Uppdaterad 23 augusti 2016

Den 27 augusti är det är 25 år sedan Sverige
återupprättade diplomatiska förbindelser med Estland,
Lettland och Litauen, efter att länderna återvunnit sin
självständighet. För att högtidlighålla detta jubileum har
utrikesminister Margot Wallström bjudit in sina tre
baltiska utrikesministerkollegor till Stockholm den 30
augusti för överläggningar och en efterföljande middag.

Tid: 30 augusti 2016 kl. 15.00
Plats: Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs torg 1

Efter ministrarnas möte hålls en pressträff på Utrikesdepartementet.

Presslegitimation krävs.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sveriges ambassadörer reser till
Skåne
Publicerad 19 augusti 2016 Uppdaterad 19 augusti 2016

På måndag besöker Sveriges ambassadörer och
generalkonsuler Lund och Malmö i samband med UD:s
årliga chefsvecka.
UD:s chefsvecka är ett tillfälle för UD:s ambassadörer och generalkonsuler
att komma hem till Sverige för att träffa regeringsföreträdare, experter och
departementets chefer och medarbetare.

En viktig uppgift för ambassadörerna är att främja Sverige och Sverigebilden
utomlands. Ett naturligt inslag är därmed också att inspireras och lära sig mer
om den senaste utvecklingen i landet. Förutom mötesdagarna i Stockholm
tillbringar ambassadörerna, tillsammans med utrikesminister Margot
Wallström och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin, därför ett dygn i Malmö och Lund på inbjudan av
Länsstyrelsen i Skåne län och Region Skåne. Vid besöket i Skåne kommer
statsråden och ambassadörerna bland annat att träffa företrädare för
länsstyrelsen, Region Skåne, Malmö stad och Lunds kommun. Programmet
innehåller också föredragningar om spjutspetsforskning,
integrationsutmaningar och lyckade satsningar, Öresundssamarbete, life
science och e-hälsa.

- Vi ser mycket fram emot att besöka Skåne, en av Sveriges mest innovativa
regioner. Det ska bli intressant att höra mer om Skånes möjligheter och hur
vi ytterligare kan främja denna viktiga region utomlands, säger UD:s
expeditionschef Håkan Åkesson.

Förfrågningar om intervjuer med de besökande ambassadörerna hänvisas till
Johan Tegel, UD:s presstjänst.

https://www.regeringen.se/


Media inbjuds att delta i programmet i Lunds universitets aula klockan
08.30-09.45 på måndagsmorgonen. Anmälan om deltagande sker via Region
Skåne.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström träffar Timo
Soini
Publicerad 16 augusti 2016 Uppdaterad 16 augusti 2016

Onsdag 17 augusti besöker Finlands utrikesminister
Timo Soini Stockholm för överläggningar med
utrikesminister Margot Wallström. I samband med
besöket ordnas en pressträff.
På dagordningen för utrikesminister Soinis besök står fördjupat utrikes- och
säkerhetspolitiskt samarbete mellan Sverige och Finland, samarbetet med
Nato, FN samt andra aktuella frågor.

Mötet avslutas med en pressträff.

Tid och plats: Onsdag 17 augusti klockan 13.30. Presshörnan,
Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs torg 1, Stockholm.

Föranmälan till pressekreterare Pezhman Fivrin krävs. Medtag
presslegitimation.

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Norges EU-minister besöker
Wallström och Linde
Publicerad 12 augusti 2016 Uppdaterad 12 augusti 2016

Utrikesminister Margot Wallström och EU- och
handelsminister Ann Linde tar den 15 augusti emot
Norges EU- och EES-minister Elisabeth Aspaker på
UD.
På mötesdagordningen står bland annat det nordiska samarbetet, den
brittiska EU-folkomröstningen och dess följder samt handeln mellan våra
länder.

Det är i egenskap av nordisk samarbetsminister som Margot Wallström tar
emot Elisabeth Aspaker.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svenskt deltagande i
valobservationsinsats i Ryssland
Publicerad 11 augusti 2016 Uppdaterad 11 augusti 2016

Regeringen beslutar idag om svenskt deltagande i
organisationen för säkerhet och samarbete i Europa,
OSSE:s valobservationsinsats i Ryssland.
På inbjudan av Ryssland genomför OSSE:s kontor för demokratiska
institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) valövervakning i samband
med det ryska parlamentsvalet som utlysts till den 18 september 2016. Beslut
om ett svenskt bidrag till valobservationsinsatsen i Ryssland har fattats efter
inkommen begäran om stöd från OSSE.

Sverige deltar på årlig basis i ett antal av OSSE/ODIHR:s
valobservationsinsatser. ODIHR:s metodologi för valobservation är
internationellt erkänd och ett viktigt instrument för att säkerställa att val
genomförs i enlighet med internationella åtaganden och normer för
demokratiska val.

- Alla OSSE:s 57 deltagande stater har åtagit sig att hålla regelbundna,
demokratiska val som uttrycker folkets vilja. Närvaron av internationella
observatörer bidrar till att stärka väljarnas förtroende för valprocessen,
motverka valfusk och identifiera eventuella brister som behöver åtgärdas,
säger utrikesminister Margot Wallström.

En förutsättning för ett svenskt deltagande är att OSSE/ODIHR bedömer att
en meningsfull valobservationsinsats kan genomföras, där ODIHR ges
möjlighet att, utifrån genomförd behovsanalys, självständigt fastställa vad
som är ett rimligt omfång på och behov av särskild kompetens för denna
valobservationsinsats.

För samordning och administration av det svenska bidraget ansvarar Folke

https://www.regeringen.se/


Bernadotteakademin.



Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Washington
Publicerad 20 juli 2016 Uppdaterad 20 juli 2016

Utrikesminister Margot Wallström reser idag onsdag den 20 juli till
Washington DC för att delta i möten med koalitionsgruppen mot ISIL/Daesh
på inbjudan av den amerikanska utrikesministern John Kerry och
försvarsministern Ashton Carter.

Sverige deltar, tillsammans med samtliga EU:s medlemsstater, i den
internationella koalitionen av ett 60-tal länder som bildats för att på olika sätt
bekämpa Daesh och stabilisera Irak.

Även försvarsminister Peter Hultqvist deltar i konferensen, som håller på till
och med den 21/7.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Kommentar från utrikesminister
Margot Wallström om
händelseutveckligen i Turkiet
Publicerad 16 juli 2016 Uppdaterad 16 juli 2016

Efter gårdagens försök till militärkupp i Turkiet
uppmanar regeringen och utrikesminister Margot
Wallström till lugn och avhållsamhet från åtgärder som
bidrar till polarisering. Regeringen betonar vikten av
respekt för de demokratiska principerna.
I går genomfördes ett försök till militärkupp i Turkiet. Det är fortsatt svårt att
få bekräftade uppgifter på allt som skett i går kväll och i natt.
Ryktesspridning och informationskrig är en del av skeendena.

- Vi beklagar det inträffade. Turkiet är ett kandidatland och en viktig partner
för EU. Demokratins principer måste respekteras av alla parter, säger
utrikesminister Margot Wallström.

Efter gårdagens och nattens oroligheter är det centralt att den demokratiska
ordningen upprätthålls och att rättsstatens principer respekteras. Regeringen
fortsätter att nära följa utvecklingen och under lördagen kommer
ambassadörerna från EU:s medlemsstater att mötas för att diskutera
utvecklingen i Turkiet och förbereda ministrarnas diskussion om Turkiet vid
måndagens utrikesministermöte.

- Vi beklagar det stora antalet dödsoffer och uppmanar till lugn och
avhållsamhet från åtgärder som spär på den polarisering som Turkiet upplevt
en längre tid, säger utrikesminister Margot Wallström.

Utrikesförvaltningens konsulära krisorganisation är aktiverad med personal

https://www.regeringen.se/


på UD i Stockholm, ambassaden i Ankara och generalkonsulatet i Istanbul.
Vi följer utvecklingen och arbetar för att få fram mer information om
händelserna.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige sörjer med Frankrike
Publicerad 15 juli 2016 Uppdaterad 15 juli 2016

Igår, den 14 juli, på Frankrikes nationaldag, inträffade en fruktansvärd attack
på oskyldiga människor i Nice.

"Jag är bestört och förfärad över den fruktansvärda attack som än en gång
har drabbat Frankrike. Det gör mig ont att tänka på offren och deras
anhöriga. Idag visar vi solidaritet med våra franska systrar och bröder. Vi ger
aldrig upp vårt öppna samhälle", säger utrikesminister Margot Wallström.

"Regeringen följer händelseutvecklingen noga. Jag har tät kontakt med vår
ambassadör i Paris och jag har också förstärkt bemanningen där, på
Utrikesdepartementet i Stockholm samt konsulatet i Nice", säger
utrikesminister Margot Wallström.

Utrikesdepartementet, ambassaden i Paris och honorärkonsulatet i Nice
följer utvecklingen noga och uppmanar svenskar på plats att höra av sig till
anhöriga. Svenskar på plats uppmanas också hålla sig uppdaterade om
händelseutvecklingen och att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

I nuläget har Utrikesdepartementet inga uppgifter om skadade eller
omkomna svenskar.

Utrikesdepartementet har upprättat ett krisnummer för anhöriga till svenskar
på plats i Nice: 08-405 92 00.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
deltar i FAC i Bryssel
Publicerad 15 juli 2016 Uppdaterad 15 juli 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltar när utrikesrådet
(FAC) möts i Bryssel den 18 juli. På dagordningen står
bland annat EU:s relation till Latinamerika och Karibien
inklusive Kuba samt situationen i Venezuela.
Utrikesministrarna kommer också diskutera EU:s Kinastrategi samt följa upp
rådsslutsatserna från toppmötet i juni kring de externa aspekterna av
migration.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige öppnar ambassad i
Libanon
Publicerad 14 juli 2016 Uppdaterad 14 juli 2016

Regeringen har idag beslutat att öppna en ambassad i
Beirut i Libanon. Ambassadetableringen kommer att
vara fullt genomförd under nästa år.
Ambassadens verksamhet kommer att fokusera på politisk rapportering och
biståndsverksamhet, med särskild inriktning på Syrienkrisen inklusive dess
återverkningar i Libanon. Öppnandet av en ambassad stärker relationerna
med Libanon och skapar bättre förutsättningar för genomförandet och
uppföljningen av Sveriges femåriga regionala biståndsstrategi för
Syrienkrisen. Biståndsstrategin omfattar 1,7 miljarder kronor fram till 2020.
Sverige har därtill bidragit med över 2,2 miljarder kronor i humanitärt bistånd
till regionen sedan konfliktens utbrott. Idag finns ett svenskt honorärkonsulat
i Beirut.

– Med en ambassad i Libanon får vi möjlighet att förbättra förutsättningarna
för en aktiv svensk roll i regionen, med fokus på Syrienkrisen. Libanon och
Sverige påverkas på olika sätt av konflikten i Syrien och det är därför
mycket välkommet att nu ytterligare kunna stärka våra bilaterala relationer,
säger utrikesminister Margot Wallström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Statsrådsberedningen,
Utrikesdepartementet

Statsminister Stefan Löfven deltar
vid Natos toppmöte i Warszawa
Publicerad 07 juli 2016 Uppdaterad 07 juli 2016

Den 8 juli deltar statsminister Stefan Löfven i en
arbetsmiddag med stats- och regeringscheferna från
Nato-länderna samt Sverige och Finland. Även
Europeiska rådets och Europeiska kommissionens
ordförande, Donald Tusk och Jean-Claude Juncker,
deltar vid middagen.
Tema för middagen är EU:s och Natos samarbete, utvecklingen i det östra
grannskapet samt Sverige, Finland och Natos samarbete kring säkerheten i
Östersjöregionen. Middagen hålls som del av Natos toppmöte i Warszawa
den 8-9 juli. Även utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister
Peter Hultqvist medverkar under delar av toppmötet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressträff med utrikesminister
Margot Wallström i Almedalen 5
juli
Publicerad 05 juli 2016 Uppdaterad 05 juli 2016

Utrikesminister Margot Wallström bjuder in till en
pressträff om senaste nytt gällande Sveriges plats i
FN:s säkerhetsråd.

Tid: 5 juli 2016 kl. 17.30
Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6, Visby

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
besöker New York
Publicerad 23 juni 2016 Uppdaterad 23 juni 2016

I samband med omröstningen om en icke-permanent
plats i FN:s säkerhetsråd för perioden 2017-2018
besöker utrikesminister Margot Wallström New York 23-
29 juni.
Sverige kandiderar i den så kallade WEOG-gruppen (Western European and
Others Group) tillsammans med Nederländerna och Italien. Omröstningen
sker i generalförsamlingen 28 juni.

Pressträff inför omröstningen kommer att hållas på den svenska FN-
representationen 26 juni kl. 16.00 lokal tid. Vid pressträffen deltar
utrikesministern och Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog.

Även efter omröstningen den 28 juni hålls en pressträff.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Statsbesök till Tyskland
Publicerad 21 juni 2016 Uppdaterad 21 juni 2016

Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia avlägger
statsbesök i Tyskland den 5–8 oktober 2016 på
inbjudan av förbundspresident Joachim Gauck.
Regeringen kommer att representeras av utrikesminister
Margot Wallström och närings- och innovationsminister
Mikael Damberg.
Statsbesöket är ett tillfälle att ytterligare stärka de nära politiska, kulturella
och ekonomiska banden mellan Sverige och Tyskland. Innovation, hållbarhet
och öppenhet är huvudteman för besöket.

Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner och en svensk
näringslivsdelegation medföljer i samband med statsbesöket. För svenska
företag ger statsbesöket möjlighet att bygga vidare på redan starka
handelsförbindelser.

Det fyra dagar långa besöket kommer att äga rum i städerna Berlin,
Hamburg, Wittenberg och Leipzig.

Mer information om program och deltagare kommer att publiceras närmare
besöket.

Till redaktionen

Svenska medierepresentanter behöver särskild ackreditering via UD för att
kunna bevaka statsbesöket. Sista dag för ansökan om ackreditering är
fredagen den 23 september 2016.

Ansökan om ackreditering till statsbesöket i Tyskland

https://www.regeringen.se/


För tysk och internationell media sker ackreditering via den tyska
regeringens pressmyndighet, Bundespresseamt.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till
utrikesministermöte i Bryssel
Publicerad 17 juni 2016 Uppdaterad 17 juni 2016

Ny version. Utrikesminister Margot Wallström deltar när
utrikesrådet (FAC) möts i Luxemburg den 20 juni. På
dagordningen står bland annat utvecklingen i
Makedonien och Sahel.
Utrikesminister Margot Wallström deltar när utrikesrådet (FAC) möts i
Luxemburg 20 juni. Rådet förväntas föra en strategisk diskussion om EU:s
roll i Sahelområdet ett år efter fredsavtalet i Mali samt diskutera den
pågående politiska krisen i Makedonien. Utrikesministrarna kommer också
att välkomna ett utökat samarbete mellan EU och Arktiska rådet. Ytterligare
en diskussionspunkt är fredsprocessen i Mellanöstern.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till
generalförsamlingen för OAS
Publicerad 10 juni 2016 Uppdaterad 10 juni 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 13-14 juni i
generalförsamlingen för Organization of American
States, OAS, i Santo Domingo i Dominikanska
Republiken.
Temat för årets generalförsamling, där samtliga 35 självständiga stater i
Nord- och Sydamerika är medlemmar, är samhällsbygge för en hållbar
utveckling. Sverige med flera andra länder deltar i generalförsamlingen i
egenskap av observatör.

Generalförsamlingen är organisationens högsta organ och möts normalt sett
en gång om året på utrikesministernivå. Vid varje generalförsamling antas ett
antal resolutioner och deklarationer. En viktig del av OAS:s verksamhet är
deras arbete för mänskliga rättigheter, med kommissionen i Washington och
domstolen i San José. Sverige ger sedan många år ett viktigt bidrag till MR-
kommissionens särskilde rapportör för yttrandefrihet. Sverige har under
senare år även givit stöd till flera OAS-projekt för fred och säkerhet,
tillexempel gränskommissionen för Belize och Guatemala samt till OAS:s
initiativ för att stävja gängkriminalitet i El Salvador. Generalförsamlingen är
också ett tillfälle för utrikesministern Margot Wallström att föra dialog och
hålla bilaterala möten på hög nivå. Utrikesministern kommer också hålla tal i
OAS-kretsen. Mötet blir även ett tillfälle att ta upp Sveriges kandidatur till
Säkerhetsrådet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till möte om fred i
Mellanöstern
Publicerad 02 juni 2016 Uppdaterad 02 juni 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltar fredag 3 juni i
ministermötet i Paris om det franska initiativet för fred i
Mellanöstern.
- Jag välkomnar Frankrikes viktiga initiativ för en återupptagen fredsprocess
mellan Israel och Palestina. Regeringen har från första början stått bakom
initiativet, och har varit i nära kontakt med Frankrike i förberedelserna av
morgondagens möte, säger utrikesminister Margot Wallström.

Huvudsyftet med det franska initiativet är att skapa momentum och bereda
vägen för en återupptagen och resultatorienterad fredsprocess till stöd för en
framförhandlad tvåstatslösning.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till Algeriet
Publicerad 01 juni 2016 Uppdaterad 01 juni 2016

Den 1-2 juni besöker utrikesminister Margot Wallström
Algeriet. Under besöket kommer utrikesministern att
träffa Algeriets premiärminister Abdelmalek Sellal och
utrikesminister Ramtane Lamamra, samt företrädare för
det civila samhället.
Syftet med resan är bland annat att diskutera gemensamma bilaterala frågor,
fred och säkerhet, samt regionala utmaningar. Övriga huvudfrågor under
besöket är ökad handel och investeringar samt samarbetet mellan EU och
Algeriet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen,
Utrikesdepartementet

Irans utrikesminister besöker
Sverige
Publicerad 30 maj 2016 Uppdaterad 30 maj 2016

Onsdagen den 1 juni besöker Irans utrikesminister
Mohammad Javad Zarif Sverige. Under besöket
kommer bilaterala samtal med statsminister Stefan
Löfven och utrikesminister Margot Wallström att äga
rum. Utrikesminister Zarif kommer även att träffa
närings- och innovationsminister Mikael Damberg samt
EU- och handelsminister Ann Linde.

Inbjudan till fototillfälle när statsminister Stefan Löfven tar
emot utrikesminister Zarif i Rosenbad

Tid: 1 juni, kl 10.10
Plats: Gästmatsalarna, Rosenbad.
Inpassering genom kopparporten Rosenbad kl. 09.30–10.00
Ta med presslegitimation.

Anmälan krävs till: nina.kefi@regeringskansliet.se

Inbjudan till gemensam pressträff med utrikesminister
Margot Wallström och utrikesminister Zarif

Tid: 1 juni kl. 13.10
Plats: UD, Gustav Adolfs torg 1
Inpassering sker från kl. 12.30
Ta med presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Anmälan krävs till: boel.lindbergh@gov.se



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Justitiedepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Regeringsombildning 25 maj 2016
Publicerad 25 maj 2016 Uppdaterad 01 juni 2016

Nytillträdande statsråd

Miljöminister (Miljö- och energidepartementet): Karolina Skog (MP)

Bostads- och digitaliseringsminister (Näringsdepartementet): Peter Eriksson
(MP)

EU- och handelsminister (Utrikesdepartementet): Ann Linde (S)

Förändringar per departement

Statsrådsberedningen

- Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan får ansvar för
samordnings- och energifrågor.

- Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Kristina
Persson entledigas.

- Regeringen inrättar en framtidskommitté under Statsrådsberedningen.

Arbetsmarknadsdepartementet

- Statsrådet Ylva Johanssons titel ändras till arbetsmarknads- och
etableringsminister.

Finansdepartementet

https://www.regeringen.se/


- Civilminister Ardalan Shekarabi får ansvar för e-förvaltning.

Justitiedepartementet

- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson får ansvar för
vapenexportkontrollfrågor.

Miljö- och energidepartementet

- Miljöminister Karolina Skog tillträder med ansvar för miljöfrågor samt
stadsmiljöavtalen, tillika departementschef.

- Klimat- och miljöminister Åsa Romson entledigas.

Näringsdepartementet

- Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson tillträder med ansvar för
bostads- och digitaliseringsfrågor.

Utrikesdepartementet

- Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
får ansvar för internationellt utvecklingssamarbete och klimatfrågor samt är
vice statsminister, dock inte ställföreträdande statsminister.

- EU- och handelsminister Ann Linde tillträder med ansvar för EU- och
handelsfrågor.

- Utrikesminister Margot Wallström får ansvar för Nordenfrågor.

Presskontakter för statsministern och nytillträdande
statsråd

Statsminister Stefan Löfven

Anne Ekberg, pressekreterare tel. 072-542 69 40
Erik Nises, pressekreterare tel. 072-542 03 74

EU- och handelsminister Ann Linde



Darina Agha, pressekreterare tel. 072-708 16 27

Miljöminister Karolina Skog

Jesper Liveröd, pressekreterare tel. 073-052 92 32

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Agneta Boström, pressekreterare tel. 070-260 24 84 



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Wallström till nordiskt-afrikanskt
utrikesministermöte
Publicerad 24 maj 2016 Uppdaterad 24 maj 2016

Under två dagar, 26-27 maj, deltar utrikesminister
Margot Wallström i ett utrikesministermöte i Norge med
de fem nordiska länderna och ett femtontal afrikanska
länder.
Det första nordisk-afrikanska ministermötet hölls i Sverige år 2000 på
initiativ av dåvarande utrikesministern Anna Lindh. Tanken med mötena,
som har hållits omväxlande i Afrika och Norden årligen sedan dess, är att
under informella former kunna utbyta erfarenheter och diskutera såväl
utvecklingsutmaningar som aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor av
ömsesidigt intresse.

På dagordningen står bland annat fred och säkerhet, implementeringen av de
nya hållbarhetsmålen, samt migration och mobilitet.

- 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 länder. Trots stora
skillnader har våra länder mycket gemensamt och kan dra nytta av varandra.
Endast genom gemensamma ansträngningar kan vi lösa globala utmaningar,
säger Margot Wallström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Wallström och Lövin till
världstoppmötet i Istanbul
Publicerad 20 maj 2016 Uppdaterad 20 maj 2016

Utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister
Isabella Lövin deltar i världstoppmötet för humanitära
frågor (World Humanitarian Summit, WHS) den 23 och
24 maj. Runt 150 länder deltar i mötet som är ett initiativ
av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon.
Mötet äger rum vid en tidpunkt då de humanitära kriserna i världen är fler
och mer omfattande än på mycket länge. Om alla de 125 miljoner människor
som är i akut behov av humanitär hjälp samlades i ett land skulle det bli
världens elfte största. Samtidigt är FN:s appeller underfinansierade och
respekten för internationell humanitär rätt och de humanitära principerna
bristande.

På mötet kommer utrikesminister Wallström leda ett runda bords-samtal om
kvinnors och flickors situation i humanitära kriser. Utrikesministern deltar
också i samtalet om humanitär finansiering. Biståndsminister Isabella Lövin
deltar i samtalet om politiskt ledarskap och om hur krig och konflikter ska
förebyggas. Dessutom deltar statsråden i en rad sidoevenemang om
exempelvis internationell humanitär rätt, sexuellt och könsbaserat våld samt
Internationella dialogen om freds- och statsbyggande.

Sverige har tagit fram ett femtiotal specifika åtaganden som presenteras vid
toppmötet och som inkluderar samtliga sju sakområden. Sveriges
huvudsakliga prioriteringar vid WHS handlar om att stärka den
internationella humanitära rätten, säkra kvinnors och flickors inflytande,
främja nya finansieringsformer samt att skapa hopp och framtidsutsikter för
alla de kvinnor, män och barn som fastnar i utdragna kriser.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen tillsätter en MR-
ambassadör samt en
nedrustningsambassadör
Publicerad 20 maj 2016 Uppdaterad 20 maj 2016

För att ge ökad fokus för frågor kring mänskliga
rättigheter (MR) samt nedrustning tillsätter regeringen
idag två särskilda ambassadörer, en MR-ambassadör
samt en nedrustningsambassadör. Att höja den
svenska profilen för mänskliga rättigheter och demokrati
samt Sveriges arbete med internationell nedrustning är i
linje med regeringens utrikespolitik.
Till MR-ambassadör utses Annika Ben David. Hon är för närvarande
Sveriges ambassadör i Demokratiska Republiken Kongo och har tidigare
arbetat med mänskliga rättigheter på UD. MR-ambassadören ska företräda
den svenska politiken i internationella organisationer och i kontakter med
andra länder. Hon ska ha en nära dialog med civilsamhällesorganisationer
aktiva på området.

Till nedrustningsambassadör utses Eva Walder. Hon är för närvarande
utrikesråd för handelsfrågor och har bland annat varit Sveriges ambassadör i
Finland och Singapore. Eva Walder ska företräda Sverige i olika
multilaterala och internationella förhandlingsprocesser inom ramen för den
breda nedrustnings- och icke-spridningsagendan. Ambassadören ska även
driva och utveckla svensk nedrustningspolitik i andra internationella och
nationella sammanhang.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i Natos
utrikesministermöte
Publicerad 18 maj 2016 Uppdaterad 18 maj 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 20 maj i
Natos utrikesministermöte i Bryssel för diskussioner om
europeisk säkerhet och insatsen Resolute Support
Mission i Afghanistan.
Den 19-20 maj träffas Natos utrikesministrar för ett av sina regelbundna
möten. Som del av mötet hålls för första gången överläggningar mellan
partnerländerna Sverige och Finland, EU:s höga representant och Nato.
Frågor rörande europeisk säkerhet kommer beröras, med fokus på
samarbetet mellan EU och Nato och utvecklingen i Östersjöregionen.
Därutöver deltar Margot Wallström i mötet om Natos utbildnings- och
rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan, mot
bakgrund av det svenska bidraget till insatsen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar vid
nordiskt-amerikanskt toppmöte i
Washington D.C.
Publicerad 13 maj 2016 Uppdaterad 13 maj 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltar vid det nordisk-
amerikanska toppmötet i Washington D.C. den 13 maj.
Vid toppmötet kommer aktuella internationella frågor och globala
utmaningar att diskuteras. Målsättningen är att mötet ska fördjupa det
amerikansk-nordiska samarbetet inom frågor som rör europeisk säkerhet,
transatlantisk handel och främjande av demokratiska värderingar.

På eftermiddagen hålls ett separat möte med de nordiska utrikesministrarna
och USA:s utrikesminister John Kerry.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström talar i FN:s
generalförsamling och
säkerhetsråd
Publicerad 09 maj 2016 Uppdaterad 09 maj 2016

Utrikesministern besöker New York 10-12 maj bland
annat för att tala i generalförsamlingens högnivådebatt
om fred och säkerhet, samt i säkerhetsrådet om
terrorism.
Under besöket står även utrikesministern värd för ett möte om samarbete
mellan FN och Afrikanska unionen för att stärka freds- och säkerhetsarbete.
Utrikesministern talar utöver det vid en rad olika möten och debatter om
humanitär finansiering, medling och kvinnors deltagande i fredsprocesser,
valet av ny generalsekreterare med mera.

Efter dagarna i New York fortsätter utrikesministern till Washington D.C. för
att där delta i president Obamas toppmöte med de nordiska länderna.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till
utrikesministermöte med
CARICOM
Publicerad 06 maj 2016 Uppdaterad 06 maj 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 9 maj när
utrikesministrarna i CARICOM (The Caribbean
Community) möts i COFCOR (Council for Foreign and
Community Relations). Mötet äger rum i St Vincent och
Grenadinerna den 9-10 maj.
Sverige och de karibiska länderna har utvecklat en samsyn inom klimat- och
miljöfrågor och hade nära kontakter under COP 21-mötet i Paris i december.
Sverige har även inlett ett arbete med att bistå de karibiska länderna att
stärka sin motståndskraft mot effekterna av klimatförändringar. Dessa länder
är mycket utsatta för sådana förändringar.

I syfte att lägga grunden för ett mer långsiktigt och utvidgat samarbete med
de karibiska länderna har Sverige, tillsammans med de övriga nordiska
länderna, nyligen lagt fram ett förslag om en överenskommelse (MoU) om
politisk dialog och samarbete mellan de fem nordiska länderna och de fjorton
karibiska länderna som ingår i CARICOM. Förslaget kommer att diskuteras
vid COFCOR-mötet.

Besöket blir också ett tillfälle att diskutera Sveriges kandidatur till FN:s
säkerhetsråd.

Efter besöket fortsätter utrikesministerns resa till New York, bland annat för
att tala i FN:s generalförsamling och säkerhetsråd, och sedan till Washington
D.C. för att delta i president Obamas toppmöte med de nordiska länderna.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny svensk ambassadörstjänst för
arbetet mot människohandel
Publicerad 04 maj 2016 Uppdaterad 04 maj 2016

Regeringen har beslutat att inrätta en ny
ambassadörstjänst för arbetet mot människohandel.
Beslutet innebär att Sveriges internationella roll som
framstående försvarare av de mänskliga rättigheterna
stärks. Per-Anders Sunesson, idag enhetschef på
Socialdepartementet, tillträder den nya tjänsten den 16
maj i år.
Den svenska ambassadören ska genom kontakter med andra regeringar vara
pådrivande i arbetet med att bekämpa människohandel, stärka EU:s arbete
och identifiera framtida samarbetspartners.

- Sverige är en stark röst i världen för jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Att inrätta en ambassadör för arbetet mot människohandel är ett led i detta,
säger utrikesminister Margot Wallström.

Ambassadören ska bidra till att uppfylla målet (16.2) i Agenda 2030 om att
"eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld
eller tortyr mot barn".

- Genom ambassadörens arbete ska Sverige bidra till att flickor och kvinnors
utsatthet blir särskilt uppmärksammat inom de internationella insatserna mot
människohandel. Ambassadören får också en viktig uppgift att se till att vår
kunskap om människohandel hålls uppdaterad så att de utsatta får det skydd
och stöd de behöver av berörda svenska myndigheter, säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

https://www.regeringen.se/


Sunesson har samordnat arbetet mot människohandel

Den utsedda ambassadören, Per-Anders Sunesson, är jurist och har under de
senaste åren arbetat på Socialdepartementet som chef för bland annat
socialtjänsten, funktionshindersfrågor och barnrätt. Tidigare har Sunesson
även arbetat på Justitiedepartementet med brottsoffrens ställning i den
straffrättsliga processen och på Socialstyrelsen ansvarig för tillsynen över
hälso- och sjukvård samt socialtjänsten.

Per-Anders Sunesson har också arbetat med samordningen inom
Regeringskansliet av frågor som rör utsatta EU-medborgare och
människohandel. Fram till idag har han lett arbetet med att ta fram
regeringens nya handlingsplan mot människohandel.

Sunesson har lång erfarenhet av samverkan med olika parter och
organisationer.

Människohandel drabbar miljoner människor årligen

Människohandel är en av de allvarligaste formerna av organiserad
brottslighet och en modern form av slaveri. Det finns uppskattningar om att
drygt 2 miljoner människor varje år hamnar i slaveri. Nästan fyra femtedelar
av offren, mest kvinnor och minderåriga flickor, säljs till sexindustrin. Under
åren 2012-2015 kan flera hundra ensamkommande barn till Sverige ha varit
offer för människohandel enligt uppgifter från länsstyrelsen i Stockholm, som
har samordningsansvar för det nationella arbetet.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till nordiskt
utrikesministermöte i Borgå
Publicerad 29 april 2016 Uppdaterad 29 april 2016

Utrikesministern deltar den 2-3 maj i det nordiska
utrikesministermötet i Borgå, Finland. De nordiska
ministrarna kommer att diskutera fortsatt utveckling av
det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet,
inklusive samarbetet i FN-frågor. Det är också ett tillfälle
att diskutera säkerhetsläget i regionen, arktiskt
samarbete och migration. Mötet kommer även vara en
del i förberedelserna inför det nordiska toppmötet med
USA i Washington D.C. 13 maj.
I samband med mötet kommer utrikesministern att ha ett bilateralt möte med
Finlands utrikesminister Timo Soini. Fokus för mötet är att diskutera
gemensamma frågor och initiativ inom ländernas utrikes- och
säkerhetspolitiska samarbete.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström besöker Sri
Lanka och Maldiverna
Publicerad 21 april 2016 Uppdaterad 21 april 2016

Utrikesminister Wallström besöker Sri Lanka den 24-26
april för samtal med företrädare för regering och
civilsamhället. Under resan gör utrikesministern även
ett besök på Maldiverna.
Efter det långa inbördeskriget visar Sri Lanka tecken på en positiv utveckling
mot fred, försoning och demokratiskt samhällsbygge. Sri Lankas nya regering
samarbetar med FN:s råd för mänskliga rättigheter och bygger bland annat
upp en domstol för att kunna reda ut vad som egentligen hände under
inbördeskriget. Margot Wallström kommer att ta upp en hållbar och fredlig
utveckling, mänskliga rättigheter, försoning och ansvarsutkrävande och
besöka de delar av landet som drabbades hårdast av inbördeskriget.
Utrikesministern kommer även att informera om Sveriges kandidatur för en
plats i FN:s säkerhetsråd.

Margot Wallström gör den 23 april även ett kort besök på Maldiverna för en
fördjupad diskussion om havs- och miljöfrågor samt hotet från
klimatförändringarna.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till
utrikesministermöte i Lettland
Publicerad 19 april 2016 Uppdaterad 19 april 2016

Utrikesministern deltar den 21-22 april i ett möte med
de nordiska och baltiska utrikesministrarna samt
utrikesministrarna från de fyra så kallade
Visegradländerna Polen, Tjeckien, Slovakien och
Ungern.
Mötet äger rum i Jūrmala, Lettland. De deltagande ministrarna kommer att
diskutera aktuella europeiska utmaningar främst inom säkerhetspolitik,
energisäkerhet och strategisk kommunikation. Mötet är också ett tillfälle att
diskutera Östliga partnerskapets möjligheter och utmaningar.

Utrikesministermötet i NB8+V4-format var ursprungligen ett gemensamt
initiativ från Polen och Sverige 2013. Årets möte är det fjärde i ordningen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till EU:s utrikesministermöte i
Luxemburg
Publicerad 18 april 2016 Uppdaterad 18 april 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltar i rådet för
utrikes frågor, som hålls i Luxemburg den 18 april.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström besöker
Mikronesien och Palau
Publicerad 08 april 2016 Uppdaterad 08 april 2016

Utrikesminister Margot Wallström besöker Mikronesien
och Palau den 11-14 april för samtal med
regeringsföreträdare.
Besöket sammanfaller med en allvarlig torka i fotspåren av El Niño och på
agendan står hur klimatförändringarna påverkar Mikronesien och Palau samt
hur små ö-stater kan finansiera åtgärder som minskar effekterna av och
anpassar dem till klimatförändringarna. Det hållbara utvecklingsmålet att
bevara och nyttja haven och dess marina resurser (SDG 14) kommer också
att diskuteras, liksom Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd och möjliga
samarbeten för att stärka kvinnornas situation i Mikronesien och Palau.

– Under besöket kommer vi att diskutera åtgärder mot klimatförändringar
med de länder där dessa slår som hårdast, och där vi har ett stort
engagemang. Besöket blir också ett tillfälle att lyfta fram Sveriges kandidatur
till FN:s säkerhetsråd, och hur vi kan driva klimatrelaterade frågor som en
icke-permanent medlem, säger Margot Wallström.

Under besöket kommer utrikesministern även att träffa representanter från
FN-organ, regionala organisationer och kvinnorättsorganisationer.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Miljödepartementet, Utbildningsdepartementet,
Utrikesdepartementet

Regeringen deltar i firandet av
Arktiska rådets tjugoårsjubileum
Publicerad 06 april 2016 Uppdaterad 07 april 2016

Utrikesminister Margot Wallström, klimat- och
miljöminister Åsa Romson och ministern för högre
utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson
deltar i en Arktiskonferens på Utrikespolitiska institutet
den 7 april. Konferensen arrangeras i samband med
Arktiska rådets tjugoårsjubileum och belyser Sveriges
breda engagemang för en region som får allt större
strategisk betydelse.
- Arktis är en region med stora möjligheter, men också enorma utmaningar.
Vi för en aktiv regional- och näringslivspolitik för att våra nordliga län skall
kunna utvecklas ytterligare, vi har en polarforskning som håller högsta
internationella klass och vi driver en tydlig politik som syftar till att möta de
påtagliga miljö- och klimathot som är särskilt akuta i just Arktis, säger
utrikesminister Margot Wallström.

Arktis är en del av Sverige och Sveriges närområde. Det är därför ett svenskt
kärnintresse att bevara Arktis miljö och Arktis som en stabil och fredlig
region där det internationella samarbetet baseras på dialog och respekt för
internationell rätt.

- Den arktiska miljön har unika värden och en mycket känslig natur som
behöver skyddas bättre. Arktiska rådet är det mest betydelsefulla forumet vi
har för det internationellt samarbete kring Arktis. Där finns redan ett
omfattande samarbete kring miljöfrågorna, men det behöver nu stärkas
ytterligare, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

https://www.regeringen.se/


Arktiska rådet firar nu tjugo år. Rådet utgör en central plattform för dialog
mellan de åtta arktiska staterna samt representanter för sex
ursprungsbefolkningar, inklusive samerna. Arktiska rådet har bland annat
framgångsrikt lyft fram de allt mer centrala klimat- och miljöfrågorna. För
detta behövs ytterligare forskning och vid utrikesministrarnas möte i Kiruna
2013 var detta en slutsats.

- Sverige är ett av de mest synliga länderna inom arktisk forskning. Våra
forskare finns i den internationella forskningsfronten inom flera
forskningsdiscipliner och vi är intressanta samarbetspartners inom till
exempel miljö- och klimatforskning. Regeringen kommer dessutom idag att
fatta beslut om att se över möjligheterna för nästa generations
forskningsfartyg för expeditioner till Arktis, säger forskningsminister Helene
Hellmark Knutsson.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressinbjudan: Därför behövs
Sverige i FN
Publicerad 04 april 2016 Uppdaterad 04 april 2016

Välkommen till pressfrukost med utrikesminister Margot
Wallström om Sveriges roll i FN och kandidaturen till
FN:s säkerhetsråd.
Tid: Fredag den 8 april kl 8.30 – 9.30

Plats: UD, Gustav Adolfs torg 1

Anmälan: Senast torsdag den 7 april kl. 10 med e-post till Louise Bjarke.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till toppmötet för
nukleärt säkerhetsskydd i
Washington
Publicerad 29 mars 2016 Uppdaterad 29 mars 2016

Utrikesminister Margot Wallström leder den svenska
delegationen till Nuclear Security Summit (NSS), som
äger rum den 31 mars-1 april i Washington. President
Obama är värd för mötet som samlar politiska ledare
från 52 länder. Syftet är att stärka det internationella
samarbetet för att säkra och skydda kärnämne och
kärntekniska anläggningar och förhindra nukleär
terrorism.
- Det är en skrämmande tanke att terrorister skulle komma över känsliga
material som kan användas för kärnvapen eller så kallade smutsiga bomber.
Ett sådant scenario måste naturligtvis förebyggas och förhindras, och det
görs bäst i samarbete med andra, säger utrikesminister Margot Wallström.

Den gångna veckans händelser i Bryssel visar hur angeläget detta toppmöte
är. Belgisk polis misstänker att terroristerna bakom attackerna på flygplatsen
och i tunnelbanestationen också hade planer på att angripa ett av landets två
kärnkraftverk och har höjt säkerheten omkring dem.

NSS-processen, som har sitt ursprung i president Obamas linjetal om
nedrustning och icke-spridning i Prag 2009, har inneburit att de viktiga
frågorna om nukleär säkerhet har uppmärksammats på högsta politiska nivå
och att åtgärder vidtagits vad gäller såväl lagstiftning som andra praktiska
åtgärder.

https://www.regeringen.se/


I februari 2016 stod Sverige värd för det sista förberedande mötet inför det
kommande toppmötet och ett antal förhandlingsplaner förhandlades då fram.

Utrikesminister Margot Wallström anländer till Washington redan den 30
mars, bland annat för bilaterala samtal med företrädare för den amerikanska
administrationen.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till EU:s utrikesministermöte i
Bryssel
Publicerad 11 mars 2016 Uppdaterad 11 mars 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltar i rådet för
utrikes frågor, som hålls i Bryssel 14 mars.
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.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Människorättsaktivisten Nadia
Murad besöker Stockholm vid
internationella kvinnodagen på
inbjudan av Margot Wallström
Publicerad 04 mars 2016 Uppdaterad 04 mars 2016

Den yezidiska människorättsaktivisten Nadia Murad har
själv fallit offer för slaveri och människohandel under
Daesh och blev uppmärksammad världen över för sitt
starka vittnesmål om detta inför FN:s säkerhetsråd.
Nästa vecka besöker hon Stockholm på inbjudan av
utrikesministern för att uppmärksamma den svåra
situationen för yezidier och andra minoriteter till följd av
terroristgruppens framfart i regionen.
Under besöket kommer Nadia Murad att träffa företrädare för både regering,
riksdag och civilsamhällesorganisationer. Utrikesminister Margot Wallström
tar den 7 mars emot Nadia Murad på Utrikesdepartementet, följt av en
presskonferens. Även biståndsminister Isabella Lövin och barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér kommer att ta emot delegationen.

På den internationella kvinnodagen den 8 mars håller utrikesministern och
Nadia Murad ett öppet samtal på Stockholms universitet om sexuellt våld i
krig och konflikt. Samtalet är öppet för allmänheten.

Besöket är ett tillfälle att belysa den svåra situation som råder för yezidier
och andra etniska och religiösa minoriteter i krigets Irak och Syrien, samt
kvinnors utsatta situation i händerna på Daesh, och vad omvärlden kan göra
för att hjälpa. Detta är en prioriterad fråga i den feministiska utrikespolitiken.

https://www.regeringen.se/


Presskonferens: 7 mars 11.45, Utrikesdepartementet.
Samtal om sexuellt våld i konflikter med utrikesministern och Nadia
Murad: 8 mars 16.00, Stockholms universitet, auditorium C6, Södra
huset, Frescativägen 10.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till Demokratiska Republiken
Kongo
Publicerad 02 mars 2016 Uppdaterad 02 mars 2016

Utrikesminister Margot Wallström åker idag på ett två
dagar långt besök till Demokratiska Republiken Kongo,
DRK. Det är första gången sedan 2003 som en svensk
utrikesminister besöker landet.
Utrikesministern kommer att träffa företrädare för såväl regering, opposition
och civilsamhället. DRK har på senare år haft en relativt positiv ekonomisk
utveckling och rör sig nu mot en omdiskuterad valprocess. Samtidigt finns i
landet den största FN-missionen i världen, MONUSCO som omfattar ca 20
000 personer och som förväntas få förnyat mandat av FN:s säkerhetsråd i
mars.

Margot Wallströms besök ger möjlighet till dialog om de bilaterala
relationerna, den politiska situationen, om respekten för mänskliga
rättigheter, liksom om säkerhetsläget i östra DRK. Utrikesministern kommer
också att lyfta frågan om positiva effekter av ett mer jämställt samhälle. Att
värna kvinnors rättigheter och involvera fler kvinnor i olika beslutsprocesser
är den bästa investering ett samhälle kan göra.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström leder Folkrätts-
och nedrustningsdelegationen
Publicerad 01 mars 2016 Uppdaterad 01 mars 2016

Idag sammanträder den återupprättade Folkrätts- och
nedrustningsdelegationen för första gången under
ledning av utrikesminister Margot Wallström. Bland
annat ska delegationen diskutera huruvida Sverige ska
ansluta sig till den humanitära utfästelsen. Deltagare är
förutom utrikesministern folkrätts- och
nedrustningsexperter, representanter från civilsamhället
och ÖB.
- Jag ser fram emot delegationens viktiga arbete med förslag om hur
regeringen kan arbeta för att stärka respekten för folkrätten och att främja
internationell nedrustning, säger utrikesminister Margot Wallström.

Delegationen ger regeringen ytterligare en möjlighet att sätta hörnstenarna
för svensk utrikespolitik i fokus: folkrätt och mänskliga rättigheter,
internationell nedrustning samt arbetet mot terrorism och
massförstörelsevapen.

Folkrätts- och nedrustningsdelegationen kommer nu att utarbeta förslag till
svenska ställningstaganden och initiativ i frågor som rör den humanitära
rätten och nedrustning, inklusive där dessa överbryggar eller tangerar andra
folkrättsliga områden såsom mänskliga rättigheter. Delegationen kommer
bland annat att genomlysa frågan om Sverige ska ansluta sig till den
humanitära utfästelsen för kärnvapenförbud som hittills 125 länder ställt sig
bakom.

Delegationen förväntas sammanträda två till tre gånger per år.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till EU:s utrikesministermöte i
Bryssel
Publicerad 12 februari 2016 Uppdaterad 12 februari 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltar när utrikesrådet
(FAC) möts i Bryssel den 15 februari. På dagordningen
står bland annat EU:s relation till Moldavien liksom
utvecklingen i Vitryssland inklusive frågan om fortsatta
sanktioner mot landet.
Utrikesministrarna kommer också att diskutera det fortsatta arbetet med
klimatdiplomati.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Berlin
Publicerad 11 februari 2016 Uppdaterad 11 februari 2016

Margot Wallström träffar Tysklands utrikesminister
Frank-Walter Steinmeier i Berlin den 17 februari.
Utrikesministrarna kommer bland annat att diskutera Sveriges och Tysklands
bilaterala relationer, migration, situationen i Ryssland och Ukraina samt läget
i Mellanöstern.

En pressträff kommer att hållas i anslutning till mötet vid tyska
utrikesministeriets presscenter kl. 17.00.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Georgien,
Armenien och Azerbajdzjan
Publicerad 08 februari 2016 Uppdaterad 08 februari 2016

Utrikesminister Margot Wallström reser från måndag 8
februari till onsdag 10 februari till södra Kaukasus för
besök i Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Resan
börjar i Tbilisi, Georgien på måndagen, fortsätter till
Jerevan, Armenien på tisdagen, och avslutas i Baku,
Azerbajdzjan på onsdagen.
Under resan kommer utrikesministern att möta officiella företrädare,
oppositionspolitiker samt representanter för civilsamhället.

Sverige har ett starkt engagemang för södra Kaukasus och övriga länder i
EU:s östliga grannskap. Georgien, Armenien och Azerbajdzjan ingår i EU:s
Östliga partnerskap, vilket syftar till partnerländernas politiska associering
och ekonomiska integration med EU.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i
givarkonferens för Syrienkrisen
Publicerad 02 februari 2016 Uppdaterad 02 februari 2016

Den 3-4 februari deltar utrikesminister Margot
Wallström tillsammans med statsminister Stefan Löfven
i givarkonferensen ”Supporting Syria and the Region” i
London. Konferensen samlar ett stort antal stats- och
regeringschefer för att mobilisera finansiering för de
drabbade i Syrien och i Syriens grannländer.
Konferensen syftar 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
kommer därför att diskutera hur man kan öka ansträngningarna för att skapa
jobb för flyktingar i Syriens grannländer och för att göra det möjligt för
syriska barn att gå i skola, samt för att stärka skyddet av den mycket utsatta
syriska civilbefolkningen.

Sverige har ett omfattande engagemang för Syrienkrisen och kommer i
London att utfästa ett nytt humanitärt bidrag till FN:s appeller för
Syrienkrisen 2016. Därtill kommer Sverige att bidra med långsiktig
utvecklingsfinansering i form av Sveriges nya biståndsstrategi för
Syrienkrisen om 1,7 miljarder kronor för åren 2016-2020. Strategin innebär
precis det långsiktiga, regionala utvecklingsbistånd som efterfrågas på
konferensen med fokus på både försörjningsmöjligheter, samhällstjänster
såsom utbildning och skyddsfrågor.

Sveriges regionala biståndsstrategi för Syrienkrisen 2016-2020

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till möte med
koalitionen mot Daesh
Publicerad 01 februari 2016 Uppdaterad 01 februari 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltar i
kärngruppsmöte med koalitionen mot ISIL/Daesh i Rom
den 2 februari. Vid mötet ska utvecklingen i Syrien och
Irak diskuteras liksom det fortsatta arbetet inom den
internationella koalitionen.
Margot Wallström deltar i möte med den internationella koalitionen mot
Daesh i Rom på tisdag. Mötet, för vilket Italien står värd, kommer att ledas
av USA:s utrikesminister John Kerry och samlar ett drygt 20-tal av
koalitionens större bidragsgivare, däribland Sverige.

På dagordningen står en uppdatering av utvecklingen i Syrien och Irak och
den vidare regionen samt en diskussion om hur arbetet inom koalitionen kan
stärkas ytterligare. Sveriges hållning är att en långsiktig och hållbar lösning
för att bekämpa Daesh är att de politiska grundutmaningarna i regionen, som
gett terrorismen fotfäste, måste tas itu med.

Sverige bidrar sedan i augusti med en militär utbildningsinsats i norra Irak
och utgör en av de största bilaterala givarna till Syrien och Irak med närmare
3 miljarder i humanitärt stöd sedan 2011, utöver ett stort kärnstöd till FN och
andra internationella organisationer i regionen. Regeringen har nyligen också
gett ett omfattande stöd för stabiliserande insatser i områden som befrias
från Daesh i både Irak och Syrien.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar vid
Afrikanska unionens toppmöte i
Addis Abeba, Etiopien 27-28
januari
Publicerad 26 januari 2016 Uppdaterad 26 januari 2016

Den 27-28 januari besöker utrikesminister Margot
Wallström Addis Abeba för att delta vid
utrikesministerdelen av Afrikanska unionens toppmöte,
där stats- och utrikeschefer från 53 länder deltar.
Temat för årets toppmöte är "Afrikas år för de mänskliga rättigheterna i
synnerhet med fokus på kvinnors rättigheter" (the Africa Year of Human
Rights, in particular, with focus on the Rights of Women).

Margot Wallström kommer i samband med utrikesministermötet att hålla
bilaterala samtal med ledare för flera länder. Utrikesministern kommer under
resan få tillfälle att diskutera den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa
och Afrika, migration, jämställdhet och mänskliga rättigheter samt det
multilaterala systemet i en föränderlig värld.

Mer information om toppmötet finns på Afrikanska unionens webbplats.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till
utrikesministermöte i Bryssel
Publicerad 14 januari 2016 Uppdaterad 14 januari 2016

Utrikesminister Margot Wallström deltar när utrikesrådet
(FAC) möts i Bryssel den 18 januari. På dagordningen
står utvecklingen i Syrien och Irak liksom Ukraina.
Utrikesminister Margot Wallström deltar när utrikesrådet (FAC) möts i
Bryssel den 18 januari. På dagordningen står utvecklingen i Syrien och Irak
liksom Ukraina. Rådet ska diskutera utvecklingen i Syrien, inklusive
pågående politiska processer och den kommande Syrienkonferensen i
London. Utrikesministrarna kommer också att diskutera utvecklingen i Irak
och ge vägledning för EU:s agerande. En annan punkt rör EU:s relation till
Ukraina och stödet för landets arbete med breda och djupgående reformer.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern lanserar rapport
på uppdrag av Ban Ki-moon
Publicerad 13 januari 2016 Uppdaterad 13 januari 2016

Den 17 januari reser utrikesminister Margot Wallström
till 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 planerade humanitära insatser 2015.

För ett år sedan beslutade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon därför att
tillsätta en högnivåpanel för att utreda sätt att överbrygga 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 presenteras resultatet, panelens slutrapport, i Dubai.

Under besöket kommer Wallström även att träffa Förenade Arabemiratens
utrikesminister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan i Abu Dhabi för
bilaterala överläggningar.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker Folk och
Försvar
Publicerad 08 januari 2016 Uppdaterad 08 januari 2016

Utrikesminister Margot Wallström besöker under
söndag och måndag Folk och Försvars Rikskonferens i
Sälen.
Margot Wallström håller ett anförande på söndag. Därefter deltar
utrikesministern i en pressträff.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

till Nordkoreas
vätebombssprängning
Publicerad 06 januari 2016 Uppdaterad 06 januari 2016

Uppgifterna om provsprängning i Nordkorea är djupt oroande. Om en
kärnsprängning genomförts är det en allvarlig och provokativ handling som
äventyrar internationell fred och säkerhet och bör fördömas.

En sprängning är ett flagrant brott mot FN:s säkerhetsrådsresolutioner och
mot principerna i provstoppsavtalet CTBT.

Sverige, EU och det internationella samfundet uppmanar Nordkorea att
fullgöra sina internationella förpliktelser och respektera FN:s
säkerhetsrådsresolutioner och principerna i CTBT.

 

- Utrikesminister Margot Wallström

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen återupprättar en
folkrätts- och
nedrustningsdelegation
Publicerad 18 december 2015 Uppdaterad 18 december 2015

Regeringen beslutade torsdag den 17 december att
inrätta en folkrätts- och nedrustningsdelegation med
uppgift att följa och analysera utvecklingen på det
humanitärrättsliga området och på
nedrustningsområdet.
Delegationens syfte kommer att vara att arbeta fram förslag till svenska
ställningstaganden och initiativ i frågor som rör den humanitära rätten och
nedrustning, inklusive där dessa överbryggar eller tangerar andra folkrättsliga
områden såsom mänskliga rättigheter.

Återupprättandet av delegationen är i linje med regeringens förklaring att
mänskliga rättigheter, folkrätt, internationell nedrustning och arbetet mot
terrorism och massförstörelsevapen ska vara hörnstenar i svensk
utrikespolitik.

Utrikesministern ska vara delegationens ordförande. Delegationen förutses
mötas vid två till tre gånger per år. Däremellan kommer arbetet att utföras i
arbetsgrupper som ska göra analyser och fungera som idékläckare. Nästa
steg blir att utse delegationens ledamöter, som ska vara experter i folkrätts-
och nedrustningsfrågor från bland annat riksdagen, Regeringskansliet,
myndigheter, det civila samhället och forskarvärlden.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar i
seminarium om Västra Balkan och
EU:s utvidgning
Publicerad 18 december 2015 Uppdaterad 18 december 2015

Den 18 december deltar utrikesministern tillsammans
med utvidgnings- och grannskapskommissionär
Johannes Hahn samt representanter från Albaniens,
Bosnien-Hercegovinas, Kosovos, Makedoniens,
Montenegros och Serbiens regeringar i ett seminarium
på Europahuset om Västra Balkan och EU:s utvidgning.
Efter seminariet står utrikesministern värd för en lunch för de tillresta
gästerna. Utrikesministern kommer också ha ett bilateralt möte med
kommissionär Hahn.

– Att hålla dörren öppen för ett framtida EU-medlemskap är centralt för att
uppnå hållbar fred och utveckling i länderna på Västra Balkan. Sverige
fortsätter att vara pådrivande i denna process och att verka för att länderna
på Västra Balkan ska bli en del av EU när de är redo, säger utrikesminister
Margot Wallström.

Seminariet kommer att livesändas via EU-kommissionens hemsida:

Livesändning från Europahuset

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Pressträff med Margot Wallström
och Peter Hultqvist kl. 10.30
Publicerad 16 december 2015 Uppdaterad 16 december 2015

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister
Peter Hultqvist inbjuder till pressträff med anledning av
svenskt stöd till Frankrike.
Tid: 10:30

Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Ingång via kopparporten.

Obs! Medtag presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till
ministermöten i Bryssel
Publicerad 12 december 2015 Uppdaterad 12 december 2015

Utrikesminister Margot Wallström deltar när utrikesrådet
(FAC) samt rådet för allmänna frågor (GAC) möts i
Bryssel den 14 och 15 december. När utrikesrådet
sammanträder står Östliga partnerskapet, terrorism,
Libyen och Irak på dagordningen. Allmänna rådet
fokuserar på utvidgningsfrågor och läget efter
Parisattackerna.
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. Utöver detta diskuteras terrorism, den
politiska utvecklingen i Libyen och situationen i Irak.

Vid allmänna rådets sammanträde kommer ministrarna att diskutera EU-
kommissionens årliga utvidgningspaket. Utöver övergripande slutsatser
väntas rådsslutsatserna innehålla landsspecifika avsnitt om Turkiet och
länderna på västra Balkan. Utöver utvidgningspaketet väntas
terrorismbekämpning med utgångspunkt i det oroliga läget som följt på
Parisattackerna vara i fokus. Rådet kommer även att diskutera
migrationsfrågor.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen har beslutat öppna
nya ambassader
Publicerad 11 december 2015 Uppdaterad 11 december 2015

Regeringen har beslutat att öppna ambassader i Lima,
Manila och Tunis. De nya utlandsmyndigheterna
kommer att invigas under år 2016.
Den huvudsakliga inriktningen vid de nya ambassaderna ska vara att stärka
handels- och investeringsfrämjandet och den politiska dialogen.

– Vi ser ambassaderna som en väg att också skapa jobb i Sverige. Det gäller
att vi förbättrar möjligheterna på de här marknaderna som är lite längre bort,
som är lite svårare att komma in på. Då spelar ambassaderna en jättestor roll,
säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Redan i samband med statsbesöket från Tunisiens president i november
meddelade regeringen sin avsikt att öppna en ambassad i Tunis. Nu är det
formellt beslutat.

– Det här signalerar att vi vill vara med och konsolidera en fredlig utveckling
i det här landet och en inkluderande demokratisk process, säger
utrikesminister Margot Wallström.

Tunis

I Tunisien inleddes den arabiska våren 2010. Nyligen var landets president
på statsbesök i Sverige. Svenska företag har lång erfarenhet av den tunisiska
marknaden. Exporten är cirka 750 miljoner kronor per år med betydande
potential att öka när Tunisiens ekonomi stabiliseras. Syftet med etableringen
av en ambassad i Tunis är att stärka främjandet, i synnerhet
handelsfrämjandet, och att ytterligare utveckla den politiska dialogen och
uppföljningen av arbetet inom mänskliga rättigheter och demokratisk

https://www.regeringen.se/


utveckling.

Lima

Peru är med 30 miljoner invånare Sydamerikas fjärde största land. Den
ekonomiska tillväxten är bland de högsta i regionen. Samtidigt finns behov
av stora satsningar på infrastruktur, utbildning och välfärd. De senaste årens
positiva ekonomiska och politiska utveckling har medfört ett ökat intresse
för handel och investeringar på den peruanska marknaden. Svensk export till
Peru uppgick förra året till drygt 1,3 miljarder kronor. Främjandearbetet i
Peru ska inledningsvis främst inriktas på sektorer som infrastruktur, hälso-
och sjukvård, gruvnäring samt hållbart företagande (CSR). I ambassadens
uppgifter ingår också politisk bevakning.

Manila

Filippinerna med sina drygt 100 miljoner invånare är en av de snabbast
växande ekonomierna i Asien. Svensk export till Filippinerna uppgår till nära
en miljard svenska kronor. Närmare 22 000 svenskar besökte landet förra
året och antalet förväntas öka i och med att den nationella turistindustrin
växer. Ambassadens huvuduppgift blir att främja handels- och
investeringsutbytet med Filippinerna. I ambassadens uppgifter ingår också
politisk bevakning.

De nya utlandsmyndigheterna ska bemannas med vardera två utsända
personer från UD samt ett antal lokalanställda.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Högnivåmöte om kvinnors
deltagande i fredsprocesser och
medling
Publicerad 10 december 2015 Uppdaterad 10 december 2015

Den 15-16 december samlar utrikesministern några av
världens främsta kvinnliga fredsmäklare samt
representanter från civilsamhället, FN och EU i
Stockholm för att diskutera kvinnors roll i fredsprocesser
och medling. I samband med mötet kommer arbetet
med det nystartade svenska medlingsnätverket
lanseras. Pressträff anordnas på Rosenbad kl. 13.00
den 16 december.
I en värld där nästan hälften av alla fredsavtal kollapsar inom en
femårsperiod och där utdragna konflikter gett upphov till de största
flyktingströmmarna sedan andra världskriget, finns ett stort behov att stärka
arbetet med fredsbyggande insatser och hållbara fredsprocesser. Trots att
forskning visar på betydelsen av kvinnors deltagande i fredsprocesser och
medling för sannolikheten att fredsavtal sluts och upprätthålls, är kvinnor
fortfarande i stor utsträckning exkluderade från formella fredsprocesser och
internationella medlingsinsatser.

Regeringen har därför tagit initiativ till ett svenskt medlingsnätverk för
kvinnor. Arbetet leds av Folke Bernadotteakademin, myndigheten för fred,
säkerhet och utveckling. Syftet är att öka antalet svenska kvinnor i medling
och facilitering av fredsprocesser.

Som en del i arbetet med att etablera det svenska medlingsnätverket för
kvinnor står utrikesministern värd för ett högnivåmöte om kvinnors

https://www.regeringen.se/


deltagande i fredsprocesser och medling. Vid mötet deltar framstående
medlare från fredsprocesser i bland annat Filippinerna, Jemen, Afghanistan,
Uganda, Nepal, Burundi, Östtimor, Sudan och Liberia. Vid mötet deltar även
representanter från civilsamhället, FN och EU.

Utrikesminister Margot Wallström och generaldirektören för Folke
Bernadotteakademin Sven-Eric Söder kommer under pressträffen bland
annat att presentera några av medlemmarna i det svenska medlingsnätverket
för kvinnor.

Anmälan sker per e-post till Erik Wirkensjö. Ta med presslegitimation.

Tid och plats:

Tid: Onsdag den 16 december kl. 13.00
Plats: Bella Venetia, Rosenbad. Inpassering sker via Kopparporten 12.30-
12.50.

Pressträffen följs av ett öppet seminarium arrangerat av UD och Folke
Bernadotteakademin om kvinnors roll som medlare i fredsprocesser. Media
är välkomna att anmäla sig, se bifogad inbjudan.

 



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nytt initiativ för att skydda kvinnor
och flickor mot våld i Myanmar
Publicerad 10 december 2015 Uppdaterad 10 december 2015

Sverige lanserar idag, i samband med den
internationella dagen för mänskliga rättigheter, ett nytt
initiativ för att tillvarata kvinnors och flickors rättigheter i
Myanmar. Projektet genomförs tillsammans med
Finland och FN:s befolkningsfond UNFPA, och omfattar
100 miljoner kronor under en treårsperiod. Det svenska
bidraget uppgår till 20 miljoner kronor.
Projektet "Women and Girls First" kommer att utföras i samarbete med
lokala och internationella partners och fokuserar på de mest utsatta
kvinnorna och flickorna i de avlägsna och konfliktdrabbade provinserna
Rakhine, Kachin och norra Shan. Initiativet syftar till att förhindra och
bemöta det våld som begås mot kvinnor och flickor i Myanmar, och att
förbättra deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Initiativet omfattar både förebyggande åtgärder inom reproduktiv hälsa och
akutsjukvård, liksom vård, stöd och behandling för kvinnor som utsatts för
våld och våldtäkt. Syftet är också att öka kvinnors och flickors kunskap om
vilka rättigheter de har, och även att mobilisera män och pojkar i arbetet för
jämställdhet. Förbättrad hälsa för kvinnor och barn, med särskilt fokus på
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, är också ett av tre
fokusområden i den svenska bilaterala samarbetsstrategin för landet.

–Jag välkomnar lanseringen av detta initiativ tillsammans med våra
samarbetspartners, UNFPA och Finland, för att bemöta våld mot kvinnor
och flickor. Det är särskilt viktigt i områden av konflikt och där vissa etniska
grupper, som rohingya, är diskriminerade och saknar skydd och vård vid
övergrepp, säger utrikesminister Margot Wallström. Det nyligen genomförda

https://www.regeringen.se/


valet visar att Myanmars befolkning röstade för en förändring mot demokrati
och vi ser fram mot att arbeta nära den nya regeringen.

Ett viktigt steg i demokratiseringsprocessen är att öka respekten för allas
mänskliga rättigheter i Myanmar, oavsett etnisk tillhörighet, religion eller
kön. Därför är det viktigt att förändra mäns attityder, höja kvinnors kunskap
om sina rättigheter samt bidra till byggandet av en rättsstat där alla ges
skydd.

–Initiativet är en viktig del av Sveriges stöd till Myanmar. Att främja
jämställdhet och kvinnors och flickors ökade möjligheter är en förutsättning
för att Myanmar ska kunna gå mot ett mer demokratiskt samhälle. "Women
and Girls First" syftar till att möjliggöra just en sådan utveckling, säger
biståndsminister Isabella Lövin.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström i
samtal med årets Nobelpristagare
i litteratur, Svetlana Aleksijevitj
Publicerad 03 december 2015 Uppdaterad 03 december 2015

Den 7 december klockan 10.00 deltar Margot Wallström
i ett samtal med årets Nobelpristagare i litteratur,
Svetlana Aleksijevitj på Kulturhusets stora scen.
Svetlana Aleksijevitj tilldelas årets Nobelpris i litteratur "för hennes
mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid."

Moderator för samtalet är Lena Jonson, associerad forskare vid
Utrikespolitiska institutet och tidigare kulturråd i Moskva. För tolkningen
står Svetlana Aleksijevitjs svenska översättare Kajsa Öberg Lindsten.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar i OSSE:s
ministerrådsmöte
Publicerad 02 december 2015 Uppdaterad 02 december 2015

Margot Wallström deltar i OSSE:s ministerrådsmöte i
Belgrad den 3 december.
Sverige kommer vid mötet aktivt verka för att OSSE:s verksamhet även
fortsatt ska utgå från en brett definierad syn på säkerhet, som omfattar såväl
militär rustningskontroll som mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och
demokrati.

Mötet är även ett tillfälle för utrikesministrarna att diskutera aktuella utrikes-
och säkerhetspolitiska frågor. Bland annat kommer OSSE:s hantering av
Rysslands aggression mot Ukraina och dess olagliga annektering av Krim och
Sevastopol att diskuteras.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i Natos
utrikesministermöte
Publicerad 30 november 2015 Uppdaterad 30 november 2015

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 1
december i Natos utrikesministermöte i Bryssel för
diskussioner om insatsen Resolute Support Mission i
Afghanistan.
Den 1-2 december träffas Natos utrikesministrar för ett av sina regelbundna
möten. Utrikesminister Margot Wallström deltar i den del av mötet som
behandlar Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission
(RSM) i Afghanistan, mot bakgrund av det svenska bidraget till insatsen.
Riksdagen väntas fatta beslut den 15 december om mandat för Sveriges
deltagande under 2016.

I anslutning till mötet kommer utrikesministern, tillsammans med sin
finländske kollega Timo Soini, även att träffa Natos generalsekreterare Jens
Stoltenberg för separata överläggningar om partnerskapet, säkerheten kring
Östersjön och andra aktuella frågor.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Statsminister Stefan Löfven tar
emot Afghanistans president
Ashraf Ghani i Stockholm
Publicerad 27 november 2015 Uppdaterad 27 november 2015

Fredagen den 4 december tar statsminister Stefan
Löfven emot president Ashraf Ghani i Stockholm. De
träffas för att bland annat diskutera utvecklingen i
Afghanistan, det svenska stödet och den internationella
flyktingkrisen. Ett samarbetsavtal på biståndsområdet
mellan länderna kommer också att undertecknas.

Inbjudan till pressträff

Statsminister Stefan Löfven tar emot president Ashraf Ghani i entrén i
Rosenbad. 
Fototillfälle.

Överläggningar.
Fotopool.

Undertecknande av samarbetsavtal.
Fotopool.

Gemensam pressträff med statsminister Stefan Löfven och president
Ashraf Ghani i Bella Venezia Språk: Engelska.

Pressträffen webbsänds direkt på www.regeringen.se

Till redaktionen

https://www.regeringen.se/


Särskild medieackreditering via UD krävs för att följa programmet.
Ansökan görs till UD:s internationella presscenter senast den 2 december kl.
18.00. 
Ansökan om ackreditering

Samlingstid och plats till respektive programpunkt meddelas separat till
berörd media.

Ur programmet den 4 december

President Ghani kommer under sitt besök i Sverige även att ha bilaterala
överläggningar med utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister
Peter Hultqvist, samt träffa biståndsminister Isabella Lövin. Han kommer
vidare att träffa talman Urban Ahlin, samt ha ett möte med kronprinsessan
Victoria på Kungliga slottet. Ett besök på Kungliga Tekniska Högskolan
kommer också att äga rum.

Morgonen
Besök på Kungliga Tekniska Högskolan.
Möte med talman Urban Ahlin.

Förmiddagen
Bilaterala samtal mellan president Ghani och utrikesminister Wallström.
Fotopool.

Eftermiddagen
Bilaterala samtal mellan president Ghani och försvarsminister Hultqvist.
Fotopool.

Kronprinsessan Victoria tar emot president Ghani på Kungliga slottet.
Fotopool.

Statsminister Stefan Löfven tar emot president Ashraf Ghani i Rosenbad
enligt ovan.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesnämnden sammanträder
Publicerad 27 november 2015 Uppdaterad 27 november 2015

Utrikesnämnden sammanträder på Stockholms slott den 27 november
klockan 16.15.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige ökar biståndet till Irak och
Syrien
Publicerad 26 november 2015 Uppdaterad 26 november 2015

I dag fattar Sverige beslut om stöd till områden i Irak
som befrias från ISIL samt till oppositionskontrollerade
områden inne i Syrien och i drabbade grannländer.
Totalt omfattar de utökade stöden 79 miljoner kronor.
– Dessa stöd till Irak och Syrien är viktiga för att en långsiktig lösning på
konflikterna ska vara möjlig. Sverige fortsätter att arbeta både på det
politiska och det militära spåret och genom biståndsinsatser, säger
utrikesminister Margot Wallström.

– Besluten ska ses som en del av Sveriges breda engagemang för Irak och
Syrienkrisen. Stödet till Irak bekräftar att Sverige vill vara med och ta ansvar
för att bemöta det svåra hot som ISIL utgör idag. Genom Syrienfonden kan
vi bidra till att fler människor i hårt krigsdrabbade områden i Syrien får ökad
tillgång till vatten, el och bidra till matsäkerhet, säger biståndsminister
Isabella Lövin.

FN:s stabiliseringsinsatser i Irak får ett bidrag om närmare 35 miljoner
kronor. Pengarna ska gå till en fond som förvaltas av FN:s
utvecklingsprogram UNDP för att stödja civilbefolkningen i de områden som
befrias från ISIL och på så sätt underlätta för internflyktingar som vill
återvända till sina hem

Sverige ger ett nytt bidrag om 16 miljoner kronor till Syria Recovery Trust
Fund, som finansierar återuppbyggnad och tillhandahållande av
grundläggande samhällstjänster i oppositionskontrollerade områden i Syrien.

Syriens grannländer utsätts för stora påfrestningar genom det mycket stora
antal flyktingar från Syrien som sökt skydd i grannländerna. Regeringen har

https://www.regeringen.se/


därför beslutat att bidra med 28 miljoner kronor till den så kallade
Madadfonden. Fonden samlar bidrag från EU-budgeten och medlemsstater
för stöd till flyktingar och värdsamhällen i Syriens grannländer, framför allt
Libanon, Jordanien, Irak, Turkiet och Egypten. Vissa länder på Västra
Balkan kommer troligtvis också att omfattas av stödet. Bistånd kan också
ges till verksamhet inne i Syrien.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström besöker Finland
Publicerad 19 november 2015 Uppdaterad 19 november 2015

Utrikesminister Margot Wallström besöker Finland den
24 november för samtal med den finländska
utrikesministern Timo Soini.
Säkerhetspolitik och migration står på agendan när utrikesminister Margot
Wallström besöker Finlands utrikesminister Timo Soini i Helsingfors 24
november. En presskonferens kommer att hållas i samband med mötet
mellan de båda utrikesministrarna.

Under besöket kommer Margot Wallström även att hålla ett anförande vid
Helsingfors universitet om Europa, terrorism och flyktingfrågan.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesnämnden sammanträder
17 november 2015
Publicerad 17 november 2015 Uppdaterad 17 november 2015

Utrikesnämnden sammanträder på Stockholms slott
den 17 november kl 09.00.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD presenterar handlingsplan för
den feministiska utrikespolitiken
Publicerad 13 november 2015 Uppdaterad 13 november 2015

I dag lanserar utrikesförvaltningen sin handlingsplan för
den feministiska utrikespolitiken. Hela utrikespolitiken,
inklusive arbetet för fred och säkerhet, ska ha ett
systematiskt jämställdhetsperspektiv byggt på kunskap
och analys.
På det sättet kan Sverige bidra till konkreta framsteg och globalt bli den
starkaste rösten för jämställdhet och för alla kvinnors och flickors fulla
åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Genom handlingsplanen växlar
arbetet upp genom att definiera mål, verktyg och aktörer för hela
utrikesförvaltningens arbete. Handlingsplanen gäller för 2015-18 med
fokusområden för 2016.

- Som första land i världen bedriver Sverige en feministisk utrikespolitik.
Detta är inget trollspö som löser alla problem i ett slag. Snarare handlar det
om ett arbetssätt som ska bidra till verkliga framsteg. För att styra arbetet
och gå från ord till handling behöver utrikesförvaltningen en tydlig och
ambitiös handlingsplan. Därför är jag mycket glad över att
Utrikesdepartementet nu kan presentera en sådan, och att vi kommer att
uppdatera den årligen, säger utrikesminister Margot Wallström.

- Den svenska feministiska utrikespolitiken ger ringar på vattnet runt om i
världen. Den sänder en viktig signal som inspirerar och utmanar normer. Det
handlar om långsiktigt, envetet och systematiskt arbete vilket
 handlingsplanen är ett bevis på. Handlingsplanen är också ett redskap för att
uppnå de nya globala utvecklingsmålen. Jämställdhet är en nyckel i arbetet
för en hållbar utveckling, säger biståndsminister Isabella Lövin.

https://www.regeringen.se/


- En feministisk utrikespolitik stärker konkurrenskraften och varumärket
Sverige. Jämställdhet ger samma förutsättningar för män och kvinnor att
utvecklas och skapa jobb och utveckling, säger närings- och
innovationsminister Mikael Damberg.

Utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin
presenterar handlingsplanen vid ett möte med civilsamhällesorganisationer i
Stockholm under fredagen.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Ukraina
tillsammans med Litauens
utrikesminister
Publicerad 13 november 2015 Uppdaterad 13 november 2015

Utrikesminister Margot Wallström och Litauens
utrikesminister Linas Linkevičius besöker den 17-18
november Ukraina. Det gemensamma besöket visar på
Sveriges och Litauens stöd till Ukraina, både politiskt
och till reformer.
Ministrarna kommer att besöka Kiev och Charkiv. Utrikesministrarna
kommer att träffa diverse officiella företrädare, däribland president
Porosjenko, premiärminister Jatsenjuk och utrikesminister Klimkin, samt
företrädare för regionen och staden Kharkiv.

Ministrarna kommer även att träffa civilsamhällesorganisationer och
studenter.

Resan återspeglar den stora vikt som både Sverige och Litauen tillmäter
Ukraina.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar på EU:s
utrikesministermöte i Bryssel
Publicerad 12 november 2015 Uppdaterad 12 november 2015

På agendan står bland annat utvecklingen i Syrien, mot
bakgrund av de pågående samtalen i Wien, liksom en
diskussion om migration. Det kommer att rapporteras
från såväl toppmötet om migration i Valletta som det
regionala toppmötet om Östra Medelhavet/Västra
Balkanrutten.
EU:s höga representant Federica Mogherini kommer vidare att rapportera
från sina möten med den israeliske respektive den palestinske presidenten
varpå utrikesministrarna väntas diskutera hur EU kan bidra till att
meningsfulla förhandlingar återupptas i fredsprocessen i Mellanöstern.
Utrikesministrarna kommer även att diskutera relationerna med länderna
inom Östliga partnerskapet där Mogherini kommer att rapportera från sina
besök i Ukraina och Georgien.

Eventuellt kommer även den politiska utvecklingen i Libyen att bli föremål
för en diskussion.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Fortsatt svensk närvaro i
Afghanistan
Publicerad 05 november 2015 Uppdaterad 05 november 2015

Regeringen lägger idag fram en proposition till
riksdagen om fortsatt svenskt deltagande i Natos
utbildnings- och rådgivningsinsats (RSM) i Afghanistan.
Sverige deltar tillsammans med övriga cirka 40-talet
truppbidragande länder i den Natoledda insatsen på
inbjudan av Afghanistans regering. RSM-insatsen
omfattar för närvarande drygt 13 000 personer.
Regeringen förutser ett fortsatt svenskt militärt bidrag på högst 50 personer
på plats i Afghanistan till och med december 2016 med fortsatt fokus på
norra Afghanistan. Sedan sommaren 2014 har de afghanska
säkerhetsstyrkorna ansvaret för att upprätthålla säkerheten i landet. RSM är
ett led i den gradvisa utfasningen av internationell militär närvaro i landet.
Det senaste året har emellertid inneburit en ökad våldsnivå då talibanerna
har utökat sina attacker mot den afghanska regeringen. Den afghanska
regeringen har därför efterfrågat fortsatt stöd i nuvarande omfattning vilket
Nato förväntas erbjuda under 2016. Insatsen är en icke-stridande insats med
syfte att ge fortsatt utbildning och rådgivning till de afghanska
säkerhetsstyrkorna och därtill relevanta institutioner i Afghanistan för att
möjliggöra en fortsatt uppbyggnad och utveckling av samhället.

I propositionen beskrivs även det omfattande civila engagemang som Sverige
har med Afghanistan, framför allt på biståndsområdet. Sverige har aviserat
ett långsiktigt stöd med ett totalt indikativt volymspann om 8-8,5 miljarder
kronor för perioden 2015–2024, inom ramen för det s.k. Tokyoramverket
(TMAF) från juli 2012. TMAF slår fast det internationella samfundets och
den afghanska regeringens ömsesidiga åtaganden gällande

https://www.regeringen.se/


utvecklingssamarbetet i Afghanistan.



Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Svenskt bidrag till den militära
utbildningsinsatsen i norra Irak
Publicerad 05 november 2015 Uppdaterad 05 november 2015

Regeringen lägger idag fram en proposition till
riksdagen om fortsatt svenskt deltagande i den militära
utbildningsinsatsen i norra Irak. I propositionen föreslår
regeringen att riksdagen godkänner en svensk väpnad
styrka bestående av 35 personer att delta i en
utbildningsinsats inom ramen för koalitionen mot ISIL, i
norra Irak under 2016. Den svenska styrkan ska bidra
till att utbilda det irakiska försvaret i syfte att stärka dess
förmåga att stå emot ISIL:s framryckning.
Det planerade svenska militära bidraget ska ses som en del i Sveriges breda
stöd till Irak, vilket även inkluderar utvecklingssamarbete och ett omfattande
humanitärt stöd till de som drabbats av ISIL. Bidraget är ett uttryck för att
Sverige vill vara med och ta ansvar för att bemöta det svåra hot som ISIL
utgör idag. Sverige stödjer också koalitionens arbete med civila
stabiliseringsinsatser i områden som befriats från ISIL.

Den folkrättsliga grunden utgörs av Iraks inbjudan till det internationella
samfundet att bistå med stöd för att bekämpa ISIL samt de bilaterala
överenskommelser som Irak ingår med de stater som bidrar till insatsen.

I beslutet ingår även att den svenska styrkan, vid behov, ska kunna
förstärkas med högst 85 personer (för evakuerings- och
förstärkningsuppgifter).

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Pressträff med Margot Wallström
och Peter Hultqvist
Publicerad 03 november 2015 Uppdaterad 03 november 2015

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister
Peter Hultqvist bjuder in till pressträff med anledning av
deras nyligen genomförda resa till Irak.
Tid och plats: Onsdag 4 november kl. 10.45 i Bella Venezia, Rosenbad.

Inpassering sker via kopparporten mellan kl. 10.15-10.40.

Obs! Medtag pressleg.  

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar vid ASEM:s
utrikesministermöte i Luxemburg
Publicerad 02 november 2015 Uppdaterad 02 november 2015

Klimat, FN:s mål om hållbar utveckling,
katastrofreducering och samverkan mellan Europa och
Asien. Det är några av frågorna som står på agendan
när utrikesminister Margot Wallström träffar sina
kollegor från Europa och Asien i Luxemburg.
ASEM står för Asia-Europe Meeting och är en samarbetsprocess mellan 51
länder i Europa och Asien, EU och ASEAN. Vartannat år hålls möte mellan
ASEM:s utrikesministrar, och i år äger mötet rum i Luxemburg 5-6
november.

Temat för mötet är ”Working Together for a Sustainable and Secure Future”,
och de främsta ämnen som kommer att diskuteras är klimat, FN:s mål om
hållbar utveckling, katastrofreducering och samverkan mellan Europa och
Asien.

Utrikesministern kommer särskilt att ta upp frågan om hur klimatfrågan
påverkar säkerheten i världen, och även behovet av att rika länder fortsätter
bidra till fattigare länders utveckling genom biståndet.

Vid mötet hålls även en dialog kring aktuella utrikespolitiska frågor som
krisen i Syrien, konflikten mellan Ryssland och Ukraina, migrationsfrågan,
terrorism och det säkerhetspolitiska läget i Asien. EU:s höga representant för
utrikesfrågor Federica Mogherini kommer att göra ett ordförandeuttalande
efter mötet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen har beslutat att öppna
ett generalkonsulat i New York
Publicerad 29 oktober 2015 Uppdaterad 29 oktober 2015

Regeringen har idag beslutat att uppgradera den
svenska närvaron i New York genom att öppna ett lönat
generalkonsulat. Generalkonsulatet öppnar i december
och ersätter det honorära konsulat som finns idag.
Inriktningen vid generalkonsulatet i New York ska vara att främja bilden av
det innovativa, kreativa och konkurrenskraftiga Sverige av idag. Handels-
och investeringsfrämjandet vid generalkonsulatet förutses till stor del vara
inriktat mot att förmedla kunskap och erbjuda ett nätverk och en plattform
för främjandeaktiviteter för svenska företag.

– I ljuset av Sveriges nya exportstrategi ser vi ett behov av ett
generalkonsulat i New York, en av världens viktigaste städer för främjande
av varumärket Sverige. Näringslivet efterfrågar en offentlig svensk närvaro
på plats för att främja kontakter, handel och investeringar med USA, säger
närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Konsulatet ska också arbeta med kulturfrämjande och bidra till ett ökat
samarbete mellan Sverige och USA på kulturområdet samt stärka
möjligheterna för svenska kulturutövare att verka i New York.
Generalkonsulatet ska även bedriva konsulär verksamhet.

– Med ett generalkonsulat i en av världens viktigaste städer kan vi skapa
större kunskap om och förtroende för Sverige och svenska lösningar. New
York är en prioriterad stad för Sverige med ett stort antal svenskar och
svenska företag, säger utrikesminister Margot Wallström.

Generalkonsulatet kommer under en tid att använda de lokaler som det
nuvarande honorära konsulatet sitter i. Under nästa år planerar
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generalkonsulatet att flytta till nya kanslilokaler. Den nya
utlandsmyndigheten kommer att bemannas av två personer från UD samt ett
antal lokalanställda. Regeringen har ännu ej fattat beslut om vem som blir
generalkonsul.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till London för
möte om humanitär finansiering
Publicerad 27 oktober 2015 Uppdaterad 27 oktober 2015

Den 29-30 november reser utrikesminister Margot
Wallström till London för att delta i ett möte med
högnivåpanelen för humanitär finansiering
Panelen är utsedd av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och uppdraget är
att komma med förslag på hur finansieringen av det humanitära systemet kan
förbättras; hur mer medel kan samlas in, hur finansieringen kan göras mer
förutsägbar och hur det humanitära systemet kan använda tillgängliga medel
på ett bättre och effektivare vis.

Det finns ett stort behov av mer och effektivare finansiering – idag är FN:s
humanitära insatser bara finansierade till 60 procent, samtidigt som de stora
och utdragna humanitära kriserna är fler än på mycket länge.

Mötet i London blir det sista innan panelens rekommendationer presenteras
för generalsekreteraren i form av en slutrapport.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Miljödepartementet, Statsrådsberedningen,
Utrikesdepartementet

Binationella kommissionen
Sverige Sydafrika
Publicerad 16 oktober 2015 Uppdaterad 16 oktober 2015

I helgen anländer Sydafrikas vicepresident Cyril
Ramaphosa till Stockholm tillsammans med en
ministerdelegation och ett antal
näringslivsrepresentanter. Anledningen till besöket är
den binationella kommissionen (BNC) mellan Sverige
och Sydafrika som äger rum 19-20 oktober 2015 i
Stockholm.
Under besöket kommer vicepresidenten bland annat att träffa statsminister
Stefan Löfven, vice statsminister Åsa Romson, utrikesminister Margot
Wallström och framtidsminister Kristina Persson.

Den binationella kommissionen äger rum vartannat år och är en plattform för
regelbunden dialog mellan länderna, avsedd att utveckla våra förbindelser i
bred bemärkelse. Årets möte är det nionde.

Värd för mötet är vice statsminister Åsa Romson. Vicepresident Ramaphosa
leder den sydafrikanska delegationen och har under besöket också möten
med flera andra svenska regeringsföreträdare och näringslivsledare.

- Den binationella kommissionen är en viktig plattform för Sveriges
samarbete med Sydafrika och jag ser fram emot konstruktiva diskussioner
med mina sydafrikanska kollegor, säger vice statsminister Åsa Romson.

Vid årets möte väntas en ny kommitté för miljö-, vatten- och energifrågor att
bildas. Här skapas utrymme för samverkan mellan svenska myndigheter som
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten
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med flera, och deras sydafrikanska motparter. Syftet med kommittén är att
ha konstruktiva diskussioner om gemensamma samhällsutmaningar, där
kunskapsutbyten och närmare samarbeten på området kan bidra till att hitta
nya lösningar.

En särskild näringslivsdelegation från Sydafrika följer med till Stockholm.
Deras program har arrangerats av Business Sweden och innebär möjligheter
att diskutera med svenska näringslivsrepresentanter.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström besöker New
York
Publicerad 16 oktober 2015 Uppdaterad 16 oktober 2015

Den 21 till 24 oktober besöker utrikesminister Margot
Wallström New York i samband med FN:s 70-
årsjubileum. Under besöket kommer utrikesministern att
delta i ett antal möten.
Margot Wallström kommer att tala vid arrangemang om säkerhetsrådets
resolution 1325 om kvinnor fred och säkerhet. Den 30 oktober är det 15 år
sedan resolution 1325 antogs, och den 14 oktober publicerades rapporten
Global Study on the implementation of resolution 1325.

Utrikesministern kommer även att delta i möten om fredprocessen i
Mellanösten samt medverka vid seminarium om nedrustning och icke-
spridning av massförstörelsevapen tillsammans med Hans Blix.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven tar
emot Brasiliens president Dilma
Rousseff i Stockholm
Publicerad 13 oktober 2015 Uppdaterad 13 oktober 2015

Måndagen den 19 oktober tar statsminister Stefan
Löfven emot Brasiliens president Dilma Rousseff i
Stockholm. De träffas för att bland annat diskutera det
ekonomiska utbytet mellan Sverige och Brasilien, klimat
och hållbarhet samt försvar.
President Rousseff kommer tillsammans med statsministern under sitt besök i
Sverige även att delta i ett näringslivsforum och träffa företrädare för
Stockholms stad. Hon kommer också att besöka Norra Djurgårdsstaden och
göra företagsbesök i Kista och Linköping.

Ur programmet den 19 oktober

09.30 Business Forum
Statsminister Löfven och president Rousseff talar vid ett näringslivsforum på
Grand Hôtel.

10.00 Statsministern tar emot i Rosenbad
Statsminister Stefan Löfven och president Dilma Rousseff anländer till
Rosenbad.
Fototillfälle i entrén.

Överläggningar.
Fotopool – mötesrummet.

Vid överläggningarna deltar även utrikesminister Margot Wallström,
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ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson,
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll samt bostad-, stadsutveckling-
och it-minister Mehmet Kaplan.

11.15 Pressträff Rosenbad
Statsministern och presidenten håller en gemensam pressträff i Bella
Venezia.

Pressträffen webbsänds direkt på www.regeringen.se

Lunch i Stadshuset
Stockholms stad står värd för en lunch i Stadshuset med statsministern och
presidenten som gäster.
Fotopool.

15.50 Besök på Saab i Linköping
President Rousseff besöker tillsammans med statsministern Saab i Linköping.

Föranmälan

Föranmälan och/eller ansökan om plats i fotopool krävs. 
Anmälan/ansökan görs via UD:s internationella presscenter senast den 16
oktober klockan 16.00. Mer detaljerad information om mötestider och
mötesplatser skickas till berörd media. 

Föranmälan / ansökan om plats i fotopool



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar på EU:s
utrikesministermöte i Luxemburg
Publicerad 08 oktober 2015 Uppdaterad 08 oktober 2015

Vid utrikesministermötet i Luxemburg den 12 oktober står bland annat
utvecklingen i Syrien och vilket stöd EU kan ge till FN-sändebudet Staffan
de Misturas arbete, på agendan.  Utrikesministrarna kommer också att
diskutera flyktingkrisen.  Diskussioner kommer även att föras om EU:s
framtida relation till länderna i Afrika, Karibien och Stillahavsregionen efter
det att Cotonouavtalet löper ut år 2020.

Kommenterad dagordning

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Näringsdepartementet,
Utrikesdepartementet

Statsbesök till Litauen i morgon
Publicerad 06 oktober 2015 Uppdaterad 06 oktober 2015

I morgon, onsdagen den 7 oktober, inleder kungaparet
det svenska statsbesöket till Litauen. Regeringen är
representerad av utrikesminister Margot Wallström,
närings- och innovationsminsiter Mikael Damberg och
försvarsminister Peter Hultqvist.
Temat för besöket är ”Östersjön förenar oss”. Syftet är att uppmärksamma
och ytterligare stärka det svensk-litauiska samarbetet såväl politiskt,
kulturellt som ekonomiskt.

Syftet är vidare att öka attraktionskraften för svenska företag och
uppmärksamma forskning, innovation och företagens sociala ansvarstagande.
Flera framstående svenska företag finns redan på den litauiska marknaden,
bland annat IKEA, TeliaSonera och Swedbank. En svensk
näringslivsdelegation medföljer på resan.

Fokus kommer även att riktas mot havsmiljön i Östersjöregionen och
betydelsen av nya effektiva energisystem i regionen, bland annat Nordbalt-
kabeln, som Sverige och Litauen anlägger tillsammans.

Det senaste statsbesöket i Litauen ägde rum i oktober 1992.

Delar ur statsrådens program

Utrikesminister Margot Wallström träffar under statsbesöket bland annat
litauiska organisationer och aktörer för jämställdhet och kvinnors rättigheter.
Under statsbesöket kommer utrikesministern att delta vid ett
rundabordssamtal om trafficking, samt hålla ett anförande på Institute of
International Relations and Political Science i Vilnius. Utrikesministern
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kommer att ha ett bilateralt möte med Litauens utrikesminister Linas
Linkevičius, och träffa utrikesutskottet i Seimas, det litauiska parlamentet.
Utrikesministern deltar även i en kransnedläggning vid Antakalnis kyrkogård
för att hedra offren för den litauiska självständighetskampen.

Tillsammans med den medföljande näringslivsdelegationen träffar närings-
och innovationsminister Mikael Damberg Litauens premiärminister Algirdas
Butkevičius. Under statsbesöket har Mikael Damberg även bilaterala möten
med ekonomiminister Evaldas Gustas samt energiminister Rokas Masiulis.
Mikael Damberg inledningstalar på the Swedish Business Awards och är
huvudtalare på #SWITCH, Baltikums största entreprenörs- och IT-mässa.
Mikael Damberg besöker Litgrid samt The Centre of Technology and
Innovation i Sunrise Valley tillsammans med kungen.

Försvarsminister Peter Hultqvist inleder sin del av besöket med att besöka
Grand Duke Butigeidis Dragoon Battalion. Försvarsministern besöker sedan
HMS Karlstad i Klaipeda hamn, fartyget får även besök av bland andra
litauiska kustbevakningen. Under statsbesöket har försvarsministern ett
bilateralt möte med Juozas Olekas, minister för det nationella försvaret.
Försvarsministern och kungaparet besöker även Litauens Sea Museum, som
använder delfiner i terapi med handikappade barn. Besöket fortsätter sedan
på forskningsfartyget Mintis, som arbetar med miljöforskning i Östersjön.
Avslutningsvis besöks elförbindelsen NordBalt, som är ett samarbete mellan
Litauens stamnätsoperatör LitGrid och Svenska kraftnät.



Pressmeddelande från Miljödepartementet, Statsrådsberedningen,
Utrikesdepartementet

Svenska regeringen startar
högnivågrupp inom FN
Publicerad 25 september 2015 Uppdaterad 16 mars 2016

I dag möts världens ledare i New York för att anta 17
globala mål för hållbar utveckling med målgång år
2030.
Det verkliga testet för hela 2030-agendan och de globala målen ligger inte i
antagandet av målen, utan att de genomförs världen över. Vikten av att
bibehålla stark politisk drivkraft för att förverkliga de nya målen kan inte
överskattas.

Sveriges statsminister har därför tagit initiativ till en informell högnivågrupp
med 9 ledare från olika delar av världen för att bidra till fortsatt politiskt
engagemang på högsta nivå till stöd för arbetet med att genomföra Agenda
2030.

Högnivågruppen kommer att på olika sätt främja erfarenhetsutbyte och
diskussion om utmaningar och lösningar, mellan regeringar, det civila
samhället, den privata sektorn och internationella organisationer.

Genom personliga samtal med andra världsledare bidrar högnivågruppen till
ett stort och äkta engagemang för att genomföra de globala målen och
agenda 2030.

I högnivågruppen ingår följande medlemmar:

Brasiliens president Dilma Rousseff
Colombias president Juan Manuel Santos
Liberias president Ellen Johnson Sirleaf
Sveriges statsminister Stefan Löfven
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Sydafrikas president Jacob Zuma
Tanzanias president Jakaya Kikwete
Tysklands förbundskansler Angela Merkel
Tunisiens president Beji Caid Essebsi
Östtimors premiärminister Rui Maria Araújo



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström på International
IDEA:s 20 årsjubileum
Publicerad 14 september 2015 Uppdaterad 14 september 2015

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 15-16
september vid International IDEA:s 20-årsjubileum.
FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan är huvudtalare och
utrikeministern deltar i en paneldebatt om demokratins utveckling och
framtid ur ett regionalt perspektiv.

International IDEA har sedan 1995 spridit kunskap och erfarenheter om
demokrati, och har fortsatt en viktig uppgift i att stödja demokratiska
reformer och värderingar över hela världen. I samband med 20-årsfirandet
kommer den 16 september en konferens att arrangeras i riksdagen av
International IDEA och Utrikesdepartementet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige bidrar till IAEA:s
verifikation av Irans kärntekniska
program
Publicerad 10 september 2015 Uppdaterad 10 september 2015

I samband med det internationella atomenergiorganet
IAEA:s styrelsemöte på torsdagen meddelade Sveriges
ambassadör Helen Eduards att Sverige bidrar med 1
miljon kronor till IAEA för verifikationsuppdraget i Iran.
IAEA har en nyckelroll för att verifiera att Iran uppfyller sina åtaganden
enligt överenskommelsen om landets kärntekniska program.
Överenskommelsen slöts den 14 juli mellan Tyskland, Frankrike,
Storbritannien, Kina, Ryssland, USA (EU3+3) och Iran och välkomnades då
av utrikesminister Margot Wallström som en diplomatisk seger.

- Sverige verkar sedan länge för att värna och stärka IAEA:s viktiga uppdrag
för icke-spridning av kärnvapen. Därför är jag glad att Sverige nu på detta
sätt kan  bidra till verifikationsuppdraget i Iran, säger utrikesminister Margot
Wallström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i
konferens om skydd av offren för
etniskt och religiöst våld i
Mellanöstern
Publicerad 07 september 2015 Uppdaterad 07 september 2015

Tisdagen den 8 september deltar utrikesminister Margot
Wallström i en internationell konferens och
rundabordssamtal i Paris om skydd av offren för etniskt
och religiöst våld i Mellanöstern.
Konferensen är en uppföljning till den offentliga debatt på samma tema som
ägde rum i FN:s säkerhetsråd den 27 mars 2015 och syftar till att motverka
etniskt och religiöst våld och värna mångfalden i Mellanöstern. Frankrikes
och Jordaniens utrikesministrar står gemensamt värd för konferensen. Mot
bakgrund av den rådande flyktingsituationen i och omkring Europa är det
högt prioriterat att grundorsakerna till den diskuteras.

- Konferensen erbjuder en möjlighet att diskutera hur vi ska bemöta och
motverka etniskt och religiöst våld i Mellanöstern. Jag kommer särskilt att ta
upp det utbredda och systematiska sexuella våldet mot kvinnor som
fortsätter att vara en av de främsta utmaningarna i väpnade konflikter, så
också i Mellanöstern, säger utrikesminister Margot Wallström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i informellt
EU-utrikesministermöte i
Luxemburg 4-5 september 2015
Publicerad 02 september 2015 Uppdaterad 02 september 2015

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU-ländernas
inofficiella s.k. Gymnich-utrikesministermöte i
Luxemburg den 4-5 september. Under tvådagarsmötet
behandlas fredsprocessen i Mellanöstern och läget i
östliga grannskapet, med fokus på Ukraina och
Ryssland. På agendan står dessutom migrationsfrågor
och diskussioner om Iran. Ministrarna kommer också att
ha ett möte med sina kollegor från EU:s kandidatländer.
EU:s utrikesministrar träffas informellt en gång per halvår i Europeiska
rådets ordförandeland. Det informella utrikesministermötet kallas ibland för
"Gymnich" eftersom det första gången ägde rum under det tyska
ordförandeskapet 1974 på slottet Gymnich, norr om Bonn.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Miljödepartementet, Statsrådsberedningen,
Utrikesdepartementet

Regeringen deltar på globalt
toppmöte och vid öppnandet av
FN:s generalförsamling
Publicerad 01 september 2015 Uppdaterad 10 september 2015

Påminnelse. Statsminister Stefan Löfven,
utrikesminister Margot Wallström, biståndsminister
Isabella Lövin och klimat- och miljöminister Åsa
Romson deltar vid öppnandet av den allmänna debatten
i FN:s generalförsamling, New York, i slutet av
september.
I år inleds veckan med ett toppmöte om global hållbar utveckling. Den 25-26
september ska de nya globala hållbarhetsmålen som ska efterträda
millenniemålen antas av alla FN:s medlemsländer i närvaro av representanter
för civilsamhällesorganisationer och företag. Statsministern kommer att hålla
ett anförande på toppmötet, delta i seminarier och rundabordssamtal samt ha
bilaterala möten med andra länders regeringschefer. Direkt efter toppmötet
öppnas den allmänna debatten i FN:s generalförsamling, den 70:e sedan FN
bildades. Statsministern kommer att hålla ett anförande om svenska
prioriteringar i FN samt delta i paneldebatter om bland annat FN:s
fredsbyggande verksamhet.

Under veckan deltar bland andra även president Barack Obama,
förbundskansler Angela Merkel och påven Franciskus.

Statsministern och biståndsministern är på plats vid FN den 25-30 september.
Utrikesministern är i New York den 25 september-3 oktober. Klimat- och
miljöministern deltar i toppmötet den 25-27 september.
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Pressbriefing

Inför den svenska delegationen resa till toppmötet och öppnandet av FN
anordnar vi en pressbriefing där statssekreterare Hans Dahlgren och
kabinettssekreterare Annika Söder m.fl. redogör för regeringens målsättning
med resan samt för programmet.

Tid: Torsdag den 17 september, kl. 16:00.

Plats: Rosenbad

Anmälan till pressbriefen krävs till Dan Lundqvist Dahlin;
dan.lundqvist.dahlin@regeringskansliet.se

Ackreditering

Ackrediteringen till toppmötet går ut den 9 september.

Frågor om ackreditering besvaras av Jeanette Mattsson, press- och
kommunikationshandläggare på Sveriges ständiga representation vid FN;
jeanette.mattsson@gov.se, tel: 001 212 583-2591.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till
Arktiskonferens
Publicerad 28 augusti 2015 Uppdaterad 28 augusti 2015

Utrikesminister Margot Wallström kommer under
måndagen den 31 augusti delta i en stor
Arktiskonferens som USA:s utrikesminister John Kerry
har bjudit in till, i Anchorage, Alaska. Konferensen
samlar utrikesministrar från de åtta arktiska länderna
samt de tolv observatörsländerna och blir ett viktigt
avstamp inför FN:s klimatförhandlingar senare i år.
USA tog i april över ordförandeskapsklubban i Arktiska rådet för de
kommande två åren. USA har ett ambitiöst ordförandeskapsprogram med
fokus på klimatförändring, havsfrågor och livsvillkoren i Arktis. Konferensen
i Alaska arrangeras utöver det formella ordförandeskapsprogrammet och är
ett sätt för USA att visa ledarskap i frågan om de stora utmaningarna som
Arktis miljö och klimat står inför. Konferensen ligger endast tre månader
innan FN:s klimatkonferens COP21 i Paris.

- Som ansvarig minister för samarbetet i Arktis och med erfarenheter som
tidigare miljökommissionär är jag mycket angelägen att motverka klimathotet
mot Arktis miljö. Sverige är ett arktiskt land och vi har internationellt sett
kommit långt i vår omställning till en grönare ekonomi. Det är positivt att
USA nu visar internationellt ledarskap i fråga om Arktis och klimat och vi
vill givetvis stödja detta arbete, säger utrikesminister Margot Wallström.

Den arktiska regionen är mycket känslig för klimatförändringar.
Medeltemperaturen i Arktis har ökat dubbelt så mycket som ökningen
globalt. En FN rapport har kommit fram till att kraftfulla minskningar av
utsläppen av sot och metan kan hejda temperaturförändringen och ge
effekter redan på kort sikt. Tillsammans med utrikesminister Wallström reser
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även professorn i miljövetenskap, Johan Rockström, och gemensamt ska de
leda en session på konferensen om Arktis klimatanpassning.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar i möte med
FN:s generalsekreterares
högnivåpanel om humanitär
finansiering
Publicerad 28 augusti 2015 Uppdaterad 28 augusti 2015

Den 28-29 augusti befinner sig utrikesminister Margot
Wallström i Alpbach, Österrike. Utrikesminstern ska där
tillsammans med övriga medlemmar av FN:s
generalsekreterares högnivåpanel om humanitär
finansiering diskutera förslag på hur det humanitära
finansieringssystemet kan reformeras. Detta är
högnivåpanelens tredje möte.
På dagordningen står samtal om vilka alternativa lösningar till humanitär
finansiering som finns tillgängliga från FN:s medlemsstater, den privata
sektorn, individer och regionala organisationer för att brygga den ökade
klyftan mellan globala humanitära behov och tillgängliga ekonomiska
resurser. Programmet inkluderar utöver överläggningar i högnivåpanelen
bland annat anföranden från Internationella rödakorskommittén och
Världsbanken. Högnivåpanelen kommer även diskutera vilka reformförslag
som ska presenteras för FN:s generalsekreterare vid nästa års humanitära
toppmöte i Istanbul.

Under sitt besök kommer utrikesminsiter Wallström fristående från
högnivåpanelens arbete även delta i en öppen paneldebatt tillsammans med
bland andra FN:s katastrofsamordnare. Temat för diskussionen är humanitär
effektivitet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Wallström tar emot Kenyas UM
Publicerad 24 augusti 2015 Uppdaterad 24 augusti 2015

Måndag 24 augusti anländer Kenyas utrikes- och
handelsminister Amina Mohamed till Stockholm för ett
besök på inbjudan av utrikesminister Margot Wallström.
Programmet inkluderar bland annat överläggningar och lunch med
utrikesministern samt möten med biståndsminister Isabella Lövin och
näringsminister Mikael Damberg. På dagordningen står samtal om globala
frågor av gemensamt intresse såsom utvecklingen i Somalia och
förberedelser för kommande ministermöte inom Världshandelsorganisationen
(WTO) som äger rum i Nairobi i december. Även handelsförbindelserna
mellan Sverige och Kenya, liksom utvecklingssamarbetet och den nya
strategi för biståndet som den svenska regeringen arbetar med att ta fram,
kommer att diskuteras.

Under sitt besök i Sverige kommer Amina Mohamed också att bland annat
träffa Mona Sahlin, regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande
extremism, för ett samtal om gemensamma utmaningar gällande arbetet kring
förebyggande av extremism och terrorism.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Stefan Löfven tar emot
Marshallöarnas president
Christopher J. Loeak
Publicerad 21 augusti 2015 Uppdaterad 21 augusti 2015

Tisdagen den 25 augusti tar statsminister Stefan Löfven
emot Marshallöarnas president Christopher J. Loeak för
bilaterala samtal om bland annat klimatförändringarnas
utmaningar och vad som krävs för en hållbar utveckling.
Vid besöket anordnas ett fototillfälle för media.

President Loeak besöker Sverige den 23 till 27 augusti för att medverka i
Världsvattenkonferensen, World Water Week, som anordnas av Stockholm
International Water Institute (SIWI).

I samband med besöket kommer president Loeak att utöver de bilaterala
överläggningarna med statsminister Stefan Löfven även ha överläggningar
med utrikesminister Margot Wallström.

Pressprogram den 25 augusti
Kl. 10:30 Statsminister Löfven tar emot president Christopher J. Loeak vid
ankomst till Rosenbad. Fototillfälle.

Kl. 10.35: Bilaterala samtal. Rosenbads matsalar.

Fotopool

Inpassering sker genom Kopparporten, Rosenbad, från kl. 09:45. Fotografer
ska vara på plats senast kl. 10:15.
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Var vänlig medtag presslegitimation. Anmälan krävs till Dan Lundqvist
Dahlin.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Inbjudan till pressträff med Margot
Wallström och Selahattin Demirtaş
Publicerad 19 augusti 2015 Uppdaterad 19 augusti 2015

Uppdaterad version: Under torsdagen möter
utrikesminister Margot Wallström partiledaren för HDP i
Turkiet, Selahattin Demirtaş.
I anslutning till mötet hålls en pressträff.

Obligatorisk anmälan om deltagande sker till Pezhman Fivrin senast torsdag
morgon kl. 10.00.

Tid: Torsdag den 20 augusti, kl. 13.30 
Plats: Bella Venezia, Rosenbad. Inpassering via kopparporten mellan
kl. 13.00-13.20.

Obs! Medtag presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet,
Utrikesdepartementet

Regeringen deltar vid invigningen
av Segerstedtinstitutet
Publicerad 12 augusti 2015 Uppdaterad 12 augusti 2015

På fredag den 14 augusti invigs Segerstedtinstitutet på
Göteborgs universitet. Statsminister Stefan Löfven,
utrikesminister Margot Wallström och Helene Hellmark
Knutsson, ministern för högre utbildning och forskning
deltar i invigningen.
Göteborgs universitet har fått regeringens uppdrag att inrätta ett nationellt
resurscentrum för kunskap kring faktorer som kan leda till rasism och
våldsbejakande extremism. Göteborgs universitet ska alltså verka för ökad
kunskap om orsakerna till rasism och extremism, och om vad som kan bidra
till social inkludering och samexistens. Verksamheten ska bidra till
kunskapsutveckling och därmed öka den förståelse, förklaring och insikt som
kan utgöra underlag för beslut och samarbete mellan myndigheter, skola och
utbildning samt olika intresseorganisationer. 

För att förverkliga uppdraget skapar Göteborgs universitet ett institut som
ska samla, systematisera och vidareutveckla kunskaper och erfarenheter
såväl i Sverige som internationellt. 

Fredag den 14 augusti invigs Segerstedtinstitutet, som av Göteborgs
universitet är namngivet efter Ingrid Segerstedt Wiberg och hennes far
Torgny Segerstedt, båda starka föregångare när det gäller att kämpa för
mänskliga rättigheter, fred och frihet. 

Invigningen sker i två steg. Under förmiddagen i Kungälv ges en bakgrund
till institutet. Utrikesminister Margot Wallström är en av förmiddagens
talare. 

https://www.regeringen.se/


På eftermiddagen fortsätter invigningsprogrammet i Göteborgs universitets
aula. Här talar statsminister Stefan Löfven och Helene Hellmark Knutsson,
minister för högre utbildning och forskning. 

Media är välkomna att delta på invigningen. Anmälan krävs och görs till
pressekreterare Ulrika Lundin på Göteborgs universitet senast torsdag den 13
augusti, klockan 12.00 på mejladress: ulrika.lundin@gu.se 

Statsministern finns tillgänglig för media innan invigningen på Göteborgs
universitet cirka klockan 13.30. 

Mer information om programmet: http://www.gu.se/invigning



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
deltar i EU:s utrikesministermöte i
Bryssel 20 juli
Publicerad 20 juli 2015 Uppdaterad 20 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.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker Kroatien
och Bosnien-Hercegovina
Publicerad 09 juli 2015 Uppdaterad 09 juli 2015

Den 10-11 juli besöker utrikesministern Bosnien-Hercegovina för att delta i
den minnesceremoni som anordnas den 11 juli med anledning av att 20 år
har gått sedan folkmordet i Srebrenica. Minnesceremonin ger en rad
representanter för Europas och världens regeringar möjlighet att tillsammans
med offrens anhöriga hedra de runt 8 000 män och pojkar som miste livet i
Srebrenica. Utrikesministern kommer under besöket i Bosnien-Hercegovina
också bland annat träffa representanter för civilsamhället och delta i en
middag anordnad av det bosniska presidentrådet.

Utrikesminister Margot Wallström reser till Bosnien-Hercegovina från
Kroatien där hon deltar i Croatia Forum den 9-10 juli. Croatia Forum är ett
årligen återkommande forum för politisk dialog om gemensamma
utmaningar. Margot Wallström kommer att delta i en paneldebatt kring
utrikes-, säkerhets- och biståndspolitiska frågor samt ha ett antal bilaterala
samtal i anslutning till konferensen.

- Genom mitt besök till regionen bekräftar vi Sveriges starka vilja att bidra
till dess utveckling och EU-närmande. Vi hoppas att länderna på Västra
Balkan kan ta ett gemensamt ansvar för försoning och tillsammans blicka
framåt. Sverige har länge varit och fortsätter att vara pådrivande för att dessa
länder ska följa Kroatiens exempel och bli en del av EU, säger
utrikesministern.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Insatserna i Afghanistan ska
utvärderas
Publicerad 09 juli 2015 Uppdaterad 09 juli 2015

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning
för att utvärdera den samlade svenska insatsen i
Afghanistan 2002-2014. Utredningen kommer att ledas
av Tone Tingsgård, tidigare riksdagsledamot och vice
ordförande i riksdagens försvarsutskott.
– För att dra viktiga lärdomar av Sveriges insatser i Afghanistan för fortsatta
och framtida insatser tillsätter regeringen nu en utredning ledd av Tone
Tingsgård, säger utrikesminister Margot Wallström.

Tillsammans med ett fyrtiotal andra länder har vi deltagit i en av de mer
omfattande och långvariga internationella insatserna sedan andra
världskriget. Drygt 9 000 svenska män och kvinnor har deltagit i den svenska
militära insatsen inom ISAF mellan 2002 och 2014. Afghanistan är även en
av de största mottagarna av svenskt bistånd.

– Vi har i Afghanistan bidragit till flickors tillgång till utbildning, till
utbyggnaden av hälso- och sjukvården, samt till att förbättra situationen för
demokrati och mänskliga rättigheter. Det är viktigt att vi noga granskar våra
insatser och drar lärdomar, säger utrikesminister Margot Wallström.

Utredningen ska titta på resultaten som har uppnåtts, om vi har nått de mål
som ställts upp, om våra resurser har använts på bästa sätt, liksom en rad
andra frågor såsom hur den civil-militära samverkan har fungerat.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2016.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till Paris
Publicerad 01 juli 2015 Uppdaterad 01 juli 2015

Utrikesminister Margot Wallström besöker Paris 2 juli. Under sitt besök
kommer utrikesministern bland annat att hålla tal för studenter vid det
ansedda universitetet Institut d'Études Politiques (i dagligt tal kallat
”Sciences-Po”). Enligt tradition bjuds en personlighet in att tala under
skolans diplomceremoni.

Margot Wallström kommer också delta vid ett arrangemang på svenska
ambassaden i Paris.
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Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressinbjudan: Regeringen tar
emot utredningen om export av
krigsmaterial
Publicerad 25 juni 2015 Uppdaterad 25 juni 2015

I morgon fredag 26 juni överlämnar den
parlamentariska kommittén för översyn av kontrollen av
krigsmaterielexport (KEX) sitt betänkande till
utrikesminister Margot Wallström. Det sker vid en
pressträff på Rosenbad.
Överlämnandet görs av kommitténs ordförande Hans Wallmark, vice
ordförande Lena Hjelm-Wallén samt övriga ledamöter i kommittén.

Utrikesministern och kommittén finns tillgängliga för kommentarer i
samband med att utredningen överlämnas.

Anmälan sker per e-post till Pezhman Fivrin. Ta med presslegitimation.

Tid: Fredag den 26 juni kl. 10.00 
Plats: Pressrummet, Rosenbad. Inpassering sker via Kopparporten 9.30-9.50.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström New York
Publicerad 22 juni 2015 Uppdaterad 22 juni 2015

Utrikesminister Margot Wallström besöker New York
22-24 juni för att delta i det första mötet med FNs
högnivåpanel för humanitär finansiering.
Panelen är tillsatt av generalsekreterare Ban Ki-Moon för att komma med
konkreta förslag om hur världens humanitära behov ska finansieras. De
humanitära behoven har växt explosionsartat de senaste åren och uppgår
idag till 19 miljarder dollar (160 miljarder SEK), vilket är en fyrfaldig ökning
på tio år. 

– Att allt fler människor tvingas på flykt och behöver humanitär hjälp beror
till stor del på det försämrade säkerhetspolitiska läget i världen och att
antalet komplexa, svårlösta konflikter ökar. Syrien är ett förskräckande
exempel på detta, där 12,2 miljoner nu är i behov av humanitärt stöd. Att
öka fokus på förebyggande av konflikter är en central del för att minska
behoven av humanitär hjälp, säger Margot Wallström i en kommentar.

Högnivåpanelens arbete är en viktig led i förberedelserna inför det
humanitära världstoppmöte som äger rum i Istanbul i maj 20 maj.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

FAC juni
Publicerad 18 juni 2015 Uppdaterad 18 juni 2015

När EU:s utrikesministrar möts måndag 22 juni står bland annat Asien på
agendan. Asien har växt sig ekonomiskt starkare och mer politiskt
betydelsefullt. För att värna intressen och värderingar anser regeringen att
EU bör utveckla och upprätthålla en bred relation med regionens länder och
regionala samarbetsstrukturer.

Även samarbetet mellan EU och FN kommer att diskuteras. Under en lunch
med FN:s generalsekreterare förväntas rådet diskutera samarbetet mellan EU
och FN i krissituationer, framför allt Jemen, Syrien och Libyen, migration
samt EU:s prioriteringar under generalförsamlingens 70:e session. Frågor som
EU särskilt ska fokusera på under denna session omfattar en effektiv
multilateralism, en säkrare värld samt vår gemensamma framtid.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till Afrikanska
unionens toppmöte
Publicerad 12 juni 2015 Uppdaterad 12 juni 2015

Utrikesminister Wallström deltar den 14 juni på
Afrikanska unionens toppmöte i Johannesburg,
Sydafrika.
Toppmötets tema är ”The Year of Women Empowerment and Development
towards Africa’s Agenda 2063”, och sammanfaller med 20-årsjubileet för
antagandet av Pekingdeklarationen och dess handlingsplan (1995) liksom
den femte årsdagen av det afrikanska årtiondet för kvinnor (2010-2020).

Mötet pågår från 7 juni till 15 juni och toppmötet pågår 14 juni till 15 juni.
Mer information, inklusive program, finns på Afrikanska unionens
webbplats.

Afrikanska unionens webbplats

Debattartikel av Margot Wallström:

Swedish - South Africa links go back a long way

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

EU-utrikesministermöte med
Latinamerika och Karibien
Publicerad 08 juni 2015 Uppdaterad 08 juni 2015

Tisdag 9 juni deltar utrikesminister Margot Wallström i
utrikesministermötet i Bryssel mellan EU och den
regionala organisationen CELAC (Communidad de
Estados Latino Americanos y Caribenos) bestående av
samtliga 33 amerikanska länder förutom USA och
Kanada.
Utrikesministermötet äger rum inför EU-CELAC-toppmötet som inleds 10
juni och avslutas 11 juni.

EU har sedan 1999 ett strategiskt partnerskap med Latinamerika och
Karibien. Det strategiska partnerskapet manifesteras i form av toppmöten på
stats- och regeringschefsnivå vartannat år. Det senaste toppmötet ägde rum i
Santiago de Chile 2013.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Wallström träffar
Finlands nya utrikesminister
Publicerad 02 juni 2015 Uppdaterad 02 juni 2015

Idag träffar utrikesminister Margot Wallström Finlands nytillträdde
utrikesminister Timo Soini på Hotell Clarion Arlanda Airport.

Klockan 19.30 ges ett fototillfälle utanför entrén till hotellet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström besöker Malmö
Publicerad 02 juni 2015 Uppdaterad 02 juni 2015

Torsdagen den 4 juni kommer utrikesminister Margot
Wallström att besöka Malmö.
Under besöket kommer Margot Wallström bland annat att tala på ett möte
vid Malmö Högskola, arrangerat av Utrikespolitiska Föreningen i Malmö.
Rubriken för mötet, som hålls på engelska, är  ”Challenges in Swedish
Foreign Policy”.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Tanzanias president Jakaya
Kikwete besöker Sverige
Publicerad 29 maj 2015 Uppdaterad 29 maj 2015

Onsdag den 3 juni anländer Tanzanias president
Jakaya Kikwete till Stockholm för ett besök på inbjudan
av statsminister Stefan Löfven.
Programmet inkluderar bland annat en audiens hos H.M. Konungen samt
överläggningar med statsministern, utrikesministern och bostads-,
stadsutvecklings- och it-ministern. President Kikwete kommer också att ha
lunchöverläggningar med talmannen samt besöka Karolinska Institutet, Sida
och Business Sweden.

Programmet har ett särskilt fokus på främjandet av handelsförbindelserna
mellan Tanzania och Sverige, med områdena ICT, energi och infrastruktur i
centrum. På dagordningen för besöket står också utvecklingssamarbetet samt
den inrikespolitiska och regionala utvecklingen i Tanzanias närområde.

 

Fototillfälle

Klockan 17.15 den 4 juni tar statsminister Stefan Löfven emot president
Jakaya Kikwete vid entrén till Rosenbad.  Fototillfälle ges.

Klockan 17.20: Bilaterala samtal. Rosenbads matsalar. Fotopool.

Inpassering för fotografer sker genom Kopparporten mellan klockan 16.45
och 17.00. Medtag pressleg.

Anmälan krävs till Dan Lundqvist Dahlin.

 

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
22-23
Publicerad 22 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

25 maj - 7 juni
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

26/5
Möte med Apostoliska kyrkans representant

27/5
Tar emot Estlands premiärminister Taavi Rõivas

31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

4/6
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

25/5
Samtal vid Global Utmanings 10års-jubileum, Stockholm

26/5
Företagsbesök, Stockholm

https://www.regeringen.se/


27/5
Utrikes resa

28/5
Inrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

1/6
Håller anförande vid diplomatmöte, Arnö

2-3/6
Deltar i OECD, Paris

5/6
Medverkar vid integrationsseminarium, Örebro

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

27/5
Medverkar vid Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Medverkar vid rikskonferensen om flyktingguide/språkvän, Eskilstuna

29-31/5
Partievenemang

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

27/5
Utrikes resa



28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

2/6
Medverkar på Handelskammarens årsmöte, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

5/6
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

26/5 
Myndighetsbesök, Kalmar

27/5
Myndighetsbesök, Strängnäs

Anförande på seminarium i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Uppsala

29-31/5
Partiarrangemang

1/6
Utrikes resa

2/6
Inrikes resa

5/6
Anförande vid seminarium ”Hur skapar vi förutsättningar för framtidens
innovationsupphandlingar”? Malmö

Per Bolund

25/5
Inledningstalar för Fondbolagens förening

26/5
Deltar på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens, Stockholm



27/5
Inrikes resa

1-2/6
Utrikes resa

2-3/6
Talar på konferensen Responsible Investor, London

5/6
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

25/5
Deltar på seminarium Folk och Försvar, Stockholm

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

26/5
Talar vid Kulturdepartementets seminarium med anledning av
Demokratiutredningen, riksdagen

Talar vid TV-dagen, Stockholm

27/5



Deltar vid Det nationella musikmötet och Scenkonstbiennalen, Malmö

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/6
Delar ut Almapriset, Stockholm

3/6
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

27/5
Reser till Göteborg

28/5
Deltar i Hållbarhetsgrillen, Stockholm

Ibrahim Baylan

26-29/5
Deltar vid Clean Energy Ministerial, Mexico

30-31/5
Partiarrangemang

5/6
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

27/5
Invigningstalar för Företagarnas Årsmöte, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang



31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

3/6
Deltar i OECD, Paris

5/6
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Anna Johansson

25/5
Besöker Jönköping

27-28/5
Medverkar i International Transport Forum, Leipzig

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Möte med exekutiva järnvägsgruppen, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Mehmet Kaplan

27/5
Besök hos Facebooks datacenter, Luleå

28/5
Håller anförande på Plan- och bygglagskonferens, Stockholm

29/5
Håller anförande på konferensen Citymoves, Stockholm

Håller anförande på HSB riksstämma, Stockholm

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm



2/6
Tal och prisutdelning på Offentlig Rummet, Visby

3/6
Inledningstalar på Boverkets konferens om Barns och Ungas utemiljö,
Sundbyberg

Invigning av nollenergihus Taklampan, Stockholm

5/6
Håller anförande på Villaägarnas kongress, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

25/5
Håller anförande på Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma, Göteborg

26/5
Håller anförande på LRF:s stämma, Sånga Säby

28/5
Deltar i panelsamtal ”Här är det bäst att bo”, Stockholm

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-30/5
Partiarrangemang

1-2/6
Informellt ministermöte, Riga

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

4/6
Inviger Smaka på Stockholm, Stockholm

5/6
Inrikes resa



Socialdepartementet

Åsa Regnér

25/5
Invigningstalar för Svensk-chilenska institutet, Stockholm

27/5
Besök på Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Inrikes resa

28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

Inleder seminarium ”ny teknik i äldreomsorg”, Stockholm

Inrikes resa

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm

1/6
Deltar i Myndighetsdialog, Stockholm

Håller inledningsanförande Värdegrundsforum, Stockholm

2/6
Möte med funktionshinderdelegationen, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Annika Strandhäll



25/5
Medverkar vid Seniorerna, Göteborg

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

Gabriel Wikström

26/5
Invigningstalar för Sveriges läkarförbunds fullmäktige 2015, Stockholm

27/5
Inledningstalar på SKL:s nationella konferens, Malmö

28/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

29/5
Öppnar Riksidrottsmötet, Malmö

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm

1/6
Deltar i hearing om framtidens ANDT-politik, Stockholm
Inledningsanförande på Tobacco Endgame, Stockholm

2/6
Invigningstalar på Uppsala Health Summit, Uppsala

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

25/5
Inrikes resa



27/5
Inrikes resa

1/6
Inrikes resa

Aida Hadzialic

27/5
Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

1/6
Håller anförande på Global Utmanings och Riksbyggen, Stockholm

2/6
Träffar Ungdomspolitiska rådet, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Helene Hellmark Knutsson

27/5
Inrikes resa

28/5
Medverkan vid Högskola och Samhälle i Samverkan, Kalmar

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

3/6
Anförande om hur bryter vi den ojämställda akademin, 
riksdagen



3/6 
Deltar vid konselj, Stockholms slott

4-5/6
Inrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

28/5
Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

30-31/5
Partiarrangemang

3/6
Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

4/6
Inrikes resa

Isabella Lövin

26/5
Deltar i rådet för utrikes frågor (FAC), Bryssel

2/6
Deltar i World Economic Forum, Kapstaden

5/6
Utrikes resa



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern utsedd av FN:s
generalsekreterare att medverka i
högnivåpanel om humanitär
finansiering
Publicerad 21 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Utrikesminister Margot Wallström har tackat ja till en
förfrågan från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att
medverka i en högnivåpanel om humanitära
finansieringsfrågor.
Högnivåpanelen är tillsatt för att undersöka sätt att brygga den ökade klyftan
mellan globala humanitära behov och tillgängliga resurser. Arbetet väntas
pågå i sex månader, varefter slutsatserna ska presenteras för
generalsekreteraren.

- Jag är mycket glad att jag och Sverige ges möjlighet att påverka i denna
viktiga fråga, som i slutändan handlar om att rädda liv och lindra nöd hos de
allra mest utsatta. De senaste årens svåra humanitära kriser i länder som
Syrien, Sydsudan och Nepal visar tydligt på behovet nya lösningar och
infallsvinklar inom humanitär finansiering. Sverige har mycket att bidra med
här och jag ser fram emot att tillsammans med biståndsministern arbeta med
frågorna, säger utrikesminister Margot Wallström.

Sverige var år 2014 världens femte största bilaterala humanitära givare.
Sverige betraktas av FN som en förebild på området humanitär finansiering
då Sveriges bidrag ges med stor förutsägbarhet, till stor del på flexibla villkor
och i linje med de humanitära principerna om medmänsklighet, neutralitet,
oberoende och opartiskhet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till St. Lucia och Colombia
Publicerad 20 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 21-22 maj i
den karibiska gemenskapen CARICOMs
utrikesministermöte i St Lucia. Besöket är ett led i att
långsiktigt fördjupa relationerna mellan Sverige och de
karibiska länderna. Därefter besöker utrikesministern
Colombia den 22-23 maj för att bland annat hålla ett
anförande om ”Sverige som aktör för fred” där Sveriges
stöd till fredsprocessen i Colombia presenteras.
Utrikesminister Margot Wallström deltar den 21-22 maj i den karibiska
gemenskapen CARICOMs utrikesministermöte i St Lucia. (CARICOM
består av 14 självständiga stater i Karibien.) Det är första gången en svensk
utrikesminister har inbjudits att delta i ett sådant möte. Besöket är ett led i att
långsiktigt fördjupa relationerna mellan Sverige och de karibiska länderna.
Utrikesministern kommer i sitt tal att beröra hur små och medelstora länder
behöver ett starkt och effektivt FN för att möta dagens och morgondagens
utmaningar. Hon kommer vidare att fokusera på klimatfrågan som en hög
prioritering för Sveriges regering och vikten av samarbete för att uppnå
avgörande framgångar inom detta område.

Utrikesministern besöker därefter Colombia den 22-23 maj. Där kommer hon
att ha överläggningar med sin colombianska kollega, Maria Àngela Holguín.
Mötet bekräftar de goda bilaterala relationerna, vilka i år varat 140 år.
Viktiga gemensamma utmaningar kommer att diskuteras - fred och säkerhet,
klimatfrågan, mänskliga rättigheter, regional integration och feministisk
utrikespolitik. Därutöver ska utrikesministern hålla ett anförande om
”Sverige som aktör för fred” i vilket bl a Sveriges stöd till fredsprocessen i

https://www.regeringen.se/


Colombia presenteras. I programmet finns också möten med andra
regeringsföreträdare, grupper som är verksamma i fredsprocessen och
representanter för kvinnoorganisationer liksom besök på biståndsprojekt. 



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar i
Europarådets ministermöte
Publicerad 18 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Den 19 maj deltar utrikesminister Margot Wallström i
Europarådets ministermöte i Bryssel.
Vid mötet kommer bland annat situationen i Ukraina och Rysslands olagliga
annektering av Krim, diskuteras, utifrån den andra årliga rapporten som
Europarådets generalsekreterare Thorbjörn Jagland lagt fram. Ministrarna
kommer att anta en handlingsplan mot radikalisering och extremism som kan
leda till terrorism.

Mötet är Europarådets årligt återkommande ministersession och samlar ett
stort antal utrikes- och europaministrar från Europarådets medlemsländer.
Europarådet, som grundades 1949, bevakar att mänskliga rättigheter och
rättsstatens principer följs i de 47 medlemsländerna och verkar för att stärka
demokratin.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till gemensamt
rådsmöte med EU:s utrikes- och
försvarsministrar
Publicerad 13 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

På dagordningen för det gemensamma mötet står dels
EU:s nya strategiska översyn, dels utvecklingen av den
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.
Utrikesminister Margot Wallström deltar tillsammans
med försvarsminister Peter Hultqvist i mötet som äger
rum i Bryssel den 18 maj.
Försvars- och utrikesministrarna förväntas diskutera den så kallade
strategiska översynen av EU:s externa relationer. EU:s utrikesrepresentant
Federica Mogherini ska inför Europeiska rådet i juni lägga fram en översyn
av EU:s utmaningar på området. Vid mötet den 18 maj sker en förberedande
diskussion.

Utrikesministermöte om migration och Mellanöstern

Efter det gemensamma mötet med försvarsministrarna kommer
utrikesministrarna i ett eget möte ta upp fredsprocessen i Mellanöstern samt
situationen i Medelhavet efter Europeiska rådets extrainsatta möte den 23
april.

Utrikesministrarna förväntas, som uppföljning till Europeiska rådets möte
den 23 april, diskutera de åtgärder som vidtagits med fokus på situationen i
Medelhavet kopplat till människosmuggling och migrationsströmmar. I syfte
att störa nätverken för människosmuggling kan EU:s utrikesministrar även
komma att anta ett krishanteringskoncept för en militär insats inom ramen
för den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
21-22
Publicerad 13 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

18-31 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

21-22/5
Deltar vid det Östliga Partnerskapets toppmöte, Riga

Kristina Persson

18/5
Besöker Malmö

19/5
Håller anförande vid Möllekonferensen, Mölle

20/5
Möte med Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm

21/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

22/5
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


25/5
Samtal vid Global Utmanings 10års-jubileum

26/5
Företagsbesök, Stockholm

27/5
Inrikes resa

28/5
Inrikes resa

29-31/5
Partievenemang

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

18/5
Deltar i kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

19/5
Talar vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS)
arbetsmarknadsdag 2015, Stockholm

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Medverkar vid Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Medverkar vid rikskonferensen om flyktingguide/språkvän, Eskilstuna

29-31/5
Partievenemang

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

19/5



Utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, riksdagen

Inrikes resa

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Håller anförande på seminarium om Statskontorets återapportering,
Stockholm

Anförande på seminariet Famna, Stockholm

21/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

22/5
Inrikes resa

29-31/5
Partievenemang

Per Bolund

19/5
Deltar på OECD-möte, Paris

21/5
Talar på Konsumentdagarna, Lidingö
Deltar vid högnivåmöte om tillväxt, Stockholm



25/5
Inledningstalar för Fondbolagens förening

26/5
Deltar på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens, Stockholm

27/5
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

19-22/5
Utrikes resa

25/5
Deltar på seminarium Folk och Försvar, Stockholm

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

18/5
Inrikes resa

23/5
Håller anförande på Polishögskolans dag, Stockholm

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

19/5
Möte i rådet för utbildning, ungdom, kultur och sport, Bryssel



22/5
Deltar i stadsvandring ”I slavhandels fotspår”, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

18/5
Deltar vid Petersberg Climate Dialogue, Berlin

27/5
Inrikes resa

Ibrahim Baylan

18/5
Besöker Östersund

19/5
Håller anförande på seminarium för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
och EK, Stockholm

20/5 
Partiarrangemang

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

26-29/5
Utrikes resa

30-31/5
Partiarrangemang

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

19-22/5
Utrikes resa



27/5
Invigningstalar för Företagarnas Årsmöte, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Anna Johansson

18/5
Besök av Kinas transportminister, Göteborg

19/5
Håller anförande på Logistik & Transportmässan, Göteborg

Håller anförande på Näringslivets Transportråds årsstämma, Göteborg

20/5
Deltar i flygseminarium, riksdagen

21/5
Anförande på DN:s konferens ”den moderna staden”, Stockholm

25/5
Inledningstalar på Klimatveckan på Elmiamässan, Jönköping

27-28/5
Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

Mehmet Kaplan

19/5
Håller anförande på Tylösandsveckan, Tylösand

20/5
Medverkar på Plan-och bostadsdagarna, Varberg

Deltar på Bofrämjandets seminarium, Stockholm

21/5



Huvudtalare på DN:s konferens ”Den moderna staden”, Stockholm

22/5
Deltar på samhällsbyggnadsseminarium, Kiruna

27/5
Inrikes resa

28/5
Håller anförande på Plan- och bygglagskonferens, Stockholm

29/5
Håller anförande på konferensen Citymoves, Stockholm

Håller anförande på HSB riksstämma, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

19/5
Besöker Wapnö mejeri, Halmstad

Deltar vid Tylösandsveckan, Tylösand

21/5
Deltar i Nationella skogsprogrammets rådsmöte, Stockholm

25/5
Håller anförande på Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma, Göteborg

Möte med länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborg

26/5
Håller anförande på LRF:s stämma, Sånga Säby

28/5
Deltar i panelsamtal ”Här är det bäst att bo”, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Socialdepartementet



Åsa Regnér

18/5
Inledningstalar på Dementia Forum X, Stockholm

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Medverkar i paneldiskussion vid konferensen ”Supporting children with
imprisoned parents and their families-challenges, Rights and
Responsibilities”

Deltar vid Forum for Child Welfare, Stockholm

25/5
Invigningstalar för Svensk-chilenska institutet, Stockholm

27/5
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm
Inrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

Annika Strandhäll

20/5
Inrikes resa

Besök av Sydkoreas hälsominister, Stockholm

25/5
Inrikes resa

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

Gabriel Wikström



18/5
Deltar i World Health Assembly, Geneve

20/5
Besöker eHälsomyndigheten, Stockholm

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Möte med Sydkoreas hälsominister, Stockholm

23/5
Deltar i Göteborgsvarvet, Göteborg

25/5
Deltar i hearing arrangerad av Socialdepartementet

26/5
Invigningstalar för Sveriges läkarförbunds fullmäktige 2015, Stockholm

27/5
Inledningstalar på SKL:s nationella konferens, Malmö

28/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

29/5
Öppnar Riksidrottsmötet, Malmö

29-31/5
Partiarrangemang

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

21/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Inrikes resa

25/5



Inrikes resa

27/5
Inrikes resa

Aida Hadzialic

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Besöker Tylösandsveckan, Tylösand

27/5
Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Helene Hellmark Knutsson

18/5
Invigning av Rymdexpo utställning, Kungsträdgården

19-23/5
Utrikes resa

27/5
Inrikes resa

28/5
Medverkan vid Högskola och Samhälle i Samverkan, Kalmar

29-31/5
Partiarrangemang

Utrikesdepartementet

Margot Wallström



18-19/5
Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC) samt rådet för allmänna ärenden
(GAC), Bryssel

21-22/5
Utrikes resa

23-24/5
Utrikes resa

Isabella Lövin

18-21/5
Deltar vid Advisory Council for Sustainable Energy for All, New York

22/5
Deltar vid EU-nämnden inför rådet för utrikes ärenden (FAC), riksdagen

23/5
Utrikes resa

26/5
Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC), Bryssel



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström talar på
Europadagen
Publicerad 05 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Fredag den 8 maj medverkan utrikesminister Margot
Wallström på Europadagen.
Margot Wallström kommer tala under rubriken ”Sveriges första 20 år i EU –
lärdomar och utmaningar för framtiden”. I talet kommer hon presentera
regeringens EU-politik och resonera kring EU:s utveckling, utmaningar och
betydelsen för Sverige.

Fredag den 8 maj 14.00
Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström besöker
Uppsala
Publicerad 05 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Utrikesminister Margot Wallström besöker Uppsala
fredag den 8 maj.
Margot Wallström kommer bland annat hålla en föreläsning för studenter på
Ekonomikum, Uppsala universitet om utrikes- och säkerhetspolitik. Hon ska
även diskutera utrikespolitik med elever på Rosendalsgymnasiet.

Efter mötet på Rosendalsgymnasiet finns möjlighet för media att ställa
frågor, ca kl 10.20.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
20-21
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

11-24 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

21-22/5
EU-toppmöte, Bryssel

Kristina Persson

11/5
Möte med Institutet för framtidsstudier, Stockholm

Möte med Föreningen Norden, Stockholm

12/5
Möte med Framtidsrådet, Stockholm

13/5
Avslutningsanförande vid Sjunde AP-fondens seminarium, Stockholm

18/5
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


19/5
Anförande vid Möllekonferensen, Mölle

20/5
Möte med Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm

21/5
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

11/5
Inrikes resa

18/5
Deltar i kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

19/5
Talar vid SNS arbetsmarknadsdag 2015, Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

12/5
Deltar i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/5
Utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, riksdagen

Inrikes resa

22/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

11/5
Inrikes resa



19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Anförande på seminarium om Statskontorets återapportering, Stockholm

Anförande på seminariet Famna, Stockholm

Per Bolund

21/5
Talar på Konsumentdagarna, Lidingö

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

12/5
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

11/5
Inrikes resa

Anders Ygeman

18/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

12/5
Deltar i nordiskt ministerrådsmöte för kultur, Färöarna

16/5



Deltar vid Festival de Cannes, Cannes

19/5
Möte i rådet för utbildning, ungdom, kultur och sport, Bryssel

22/5
Deltar i Stadsvandring ”I slavhandels fotspår”, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

18/5
Utrikes resa

Ibrahim Baylan

18/5
Inrikes resa

19/5
Anförande på seminarium för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och
EK, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

11/5
Anförande vid Svensk Handels årsstämma, Stockholm

12/5
Medverkar i diplomeringsceremonin Global Swede, Stockholm

19-22/5
Utrikes resa

Anna Johansson

11-15/5
Utrikes resa



18/5
Inrikes resa

Besök av Kinas transportminister

19/5
Anförande på Logistik & Transportmässan, Göteborg

Anförande på Näringslivets Transportråds årsstämma, Göteborg 

20/5
Deltar i flygseminarium, riksdagen 

21/5 
Anförande på Dagens Nyheters konferens ”Den moderna staden”,
Stockholm

Mehmet Kaplan

11/5-12/5
Utrikes resa

13/5
Invigning av BoKlok, Huddinge

16/5
Besök på Birdie datorfestival, Uppsala

19/5
Anförande på Tylösandsveckan, Tylösand

20/5
Medverkar på Plan-och bostadsdagarna, Varberg

Deltar på Bofrämjandets seminarium, Stockholm

21/5
Huvudtalare på DN:s konferens ”Den moderna staden”, Stockholm

22/5
Deltar på samhällsbyggnadsseminarium, Kiruna



Sven-Erik Bucht

11/5
Deltar i rådet för jordbruk och fiske, Bryssel

19/5
Deltar vid Tylösandsdagarna, Tylösand

Besök på Wapnö mejeri, Halmstad

21/5
Deltar i Nationella skogsprogrammets rådsmöte, Stockholm

Socialdepartementet

Åsa Regnér

12/5
Medverkar som hedersgäst på Framtidens kvinnliga ledare 2015, Stockholm

18/5
Inledningstalar på Dementia Forum X, Stockholm

19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Medverkar i paneldiskussion vid konferensen ”Supporting children with
imprisonned parents and their families-challenges, Rights and
Responsibilities”

Annika Strandhäll

20/5
Inrikes resa

25/5
Inrikes resa

Gabriel Wikström



11/5
Landstingsdialog, Gävleborg

12/5
Medverkar på seminarium för alkohol och drogforskare 2015, Stockholm

18/5
Deltar i World Health Assembly, Geneve

20/5
Besöker e-hälsomyndigheten, Stockholm

22/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Möte med Sydkoreas hälsominister, Stockholm

23/5
Deltar i Göteborgsvarvet, Göteborg

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel

21/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

11/5
Anförande på Lärarkonferens i Ung Företagsamhet, Älvsjö

13/5
Möte i EU-nämnden, riksdagen

Besöker Sanoma Utbildning AB, Stockholm

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel



19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Besöker Tylösandsveckan, Tylösand

Helene Hellmark Knutsson

11/5
Möte med Siemens Healthcare, Stockholm

14-15/5
Deltar på Ministerial Conference and Bologna Policy Forum, Armenien

18/5
Invigning av Rymdexpo utställning, Kungsträdgården

19/5
Utrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

14/5
V4 möte, Bratislava

18-19/5
Deltar i rådet för utrikesfrågor, Bryssel

Isabella Lövin

12-13/5
Deltar i ”Stockholm Forum on Security and Development: Promoting a
sustainable peace”, Stockholm



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Helsingör
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Den 5-6 maj reser utrikesminister Margot Wallström till
Danmark för möten med Nordens och Baltikums
utrikesministrar.
Den 5 maj deltar utrikesministern i ett nordiskt utrikesministermöte i
Helsingör. På dagordningen står nordiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt
samarbete. Ministrarna ska bland annat diskutera situationen i Mellanöstern
och praktiskt samarbete såsom till exempel ökad ambassadsamverkan.

Den 6 maj följer ett utrikesministermöte i nordisk-baltisk krets med fokus på
utvecklingen i närområdet såsom det Östliga partnerskapet, situationen i
Ukraina och energisäkerhet. 

Mötet har sammankallats av Danmark som är ordförande för det nordiska
samarbetet och koordinerar det nordisk-baltiska samarbetet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Chisinau
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Den 4-5 maj reser utrikesminister Margot Wallström till
Chisinau för möten med Moldaviens premiärminister,
utrikesminister och talman samt med företrädare för
oppositionen och för det civila samhället.
Resan sker tillsammans med Litauens utrikesminister och syftar till att visa
ländernas stöd för Moldavien inför toppmötet för Östliga partnerskapet i
Riga 21-22 maj.

På agendan för besöket står diskussioner om Moldaviens EU-närmande och
det fortsatta behovet av reformer i landet, liksom situationen i regionen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
19-20
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

4-17 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

4/5
Deltar i TCO-kongress

7/5
Muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

4/5
Närvara vid mottagning på Kinas Ambassad, Stockholm

Medverka vid Romklubbens projekt ”Rethink economics”, Stockholm

5/5
Möte med utrikesutskottet, riksdagen

6/5
Anförande vid seminarium om Global deal, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Möte med Nordiska rådets svenska delegation

7/5
Utrikes resa

8/5
Möte med Ungdomsbarometern

11/5
Möte med Institutet för framtidsstudier, Stockholm

Möte med Föreningen Norden, Stockholm

12/5
Möte med Framtidsrådet, Stockholm

13/5
Avslutningsanförande vid Sjunde AP-fondens seminarium, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/5
Möte med Tysklands arbetsmarknadsminister, Berlin

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar vid Växjö Pride, Växjö

8/5
Dialog med det civila samhället om dess roll för nyanländas etablering,
Stockholm

11/5
Besöker Borlänge

Finansdepartementet

Magdalena Andersson



5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Inrikes resa

12/5
Deltar i Ekofin (rådet för ekonomiska och finansiella frågor), Bryssel

Ardalan Shekarabi

5/5
Medverkar i seminarium ” Ny styrning av välfärden - bortom NPM på
Mälardalens Högskola”, Västerås

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Tal på Juseks seminarium, Stockholm

Deltar vid seminarium Global Utmaning, Stockholm

11/5
Inrikes resa

Per Bolund

4/5
Inledningsanförande på Svensk Försäkrings årsmöte, Stockholm

5/5
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Riksdagsseminarium om "Vilka politiska beslut behövs för att få en grönare
finanssektor?"

Försvarsdepartementet



Peter Hultqvist

7/5
Riksdagsdebatt, riksdagen

12/5
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

6/5
Utrikes resa

11/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/5
Deltar i seminarium om medborgerligt engagemang, Stockholm

6/5
Talar vid Biblioteksföreningens 100-årsjubileum, Lund

Delar ut Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset, Stockholm

Deltar i Talkshow P.S, Tensta

7/5
Deltar på Scenkonstens branschdagar, Västerås

8/5
Invigning av utställningen “Välkommen till Sverige”, Malmö

10/5
Utrikes resa

12/5



Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte för Kultur, Färöarna

16/5
Utrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

4/5
Inrikes resa

5/5
Anförande på Power Circle Summit 2015, Göteborg

7/5
Anförande på Svensk Energis stämma, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

4/5
Besök Volvo Cars, Göteborg

5/5
Inrikes resa

6/5
Anförande på samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd”

7/5
Deltar vid rådet för utrikes frågor (FAC)/handel, Bryssel



8/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/5
Anförande vid Svensk Handels årsstämma, Stockholm

12/5
Medverkar i diplomeringsceremonin Global Swede, Stockholm

Anna Johansson

4/5
Inrikes resa

5/5
Besök från Angeredsgymnasiet, Stockholm

9/5
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

4/5
Inledningstalar på Hyresgästföreningens seminarium, Göteborg

5/5
Besöker ny pendeltågstation i Vega, Haninge

Diplomatutdelning på Lilla Kommissionen, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Talar på Miljöaktuellts konferens Hållbar Stad, Stockholm

7/5
Medverkan på IT & Telekomföretagens årsmöte, Stockholm

Anförande på Bostadsforum, Stockholm

Medverkan på Trähusbranschens årsmöte, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



8/5
Medborgardialog med EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen,
Stockholms Universitet

11/5
Utrikes resa

13/5
Möte med indisk delstatsminister, Stockholm

Invigning av BoKlok, Huddinge

Sven-Erik Bucht

4/5
Besöker Skogsstyrelsen, Jönköping

5/5
Besök av Rumäniens jordbruksminister, Stockholm

Deltar vid Lantmännens föreningsstämma, Stockholm

7/5
Besök på Älveby Gård, Strängnäs

11/5
Deltar i rådet för jordbruk och fiske, Bryssel

Socialdepartementet

Åsa Regnér

4/5
Deltar i Nordiska ministerrådet, Köpenhamn

6/5
Deltar i Utbildningskongress ordnat av Senior i Centrum, Malmö

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5



Möte med Jämställdhetsrådet, Stockholm

9/5
Deltar i Feministiskt Forum, Stockholm

12/5
Medverkar som hedersgäst på Framtidens kvinnliga ledare 2015, Stockholm

Annika Strandhäll

4/5
Utrikes resa

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar i seminarium med Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm

7/5
Medverkar i TCO-seminarium, Stockholm

8/5
Inledningstalar på konferens med Sveriges Socionomers Riksförbund
Stockholm

Gabriel Wikström

6/5
Medverkar på Karolinska Institutets konferens om hälsa och välstånd,
Stockholm

Anförande på Psykiatridagen, Stockholm

Deltar på Swecares årsmöte, Stockholm

11/5
Landstingsdialog, Gävleborg

12/5
Medverkar på seminarium för alkohol och drogforskare 2015, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

4/5
Deltar i seminarium om att OECD överlämnar rapport, Stockholm

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

4/5
Deltar i seminarium om att OECD överlämnar rapport, Stockholm

6/5
Anförande på Västsvenska Handelskammaren, Göteborg

7/5
Besöker Lärcentrum, Järfälla

8/5
Anförande på Rikskonferens för Gymnasieskolans introduktionsprogram,
Eskilstuna

11/5
Anförande på Lärarkonferens i Ung Företagsamhet, Älvsjö

Helene Hellmark Knutsson

4/5
Inleder och avslutar IVA:s seminarium om universitets- och högskolepolitik
”När tre blir ett”, Stockholm

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Anförande på seminarium ”Forska! Sverige Agenda hälsa och välstånd”,
Stockholm

8/5



Besök på forskningsanläggningen European Spallation Source(ESS), Lund

11/5
Möte med Siemens Healthcare, Stockholm

14-15/5
Deltar på Ministerial Conference and Bologna Policy Forum, Armenien

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

5/5 
Utrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5
Besöker Uppsala

Medverkar på Europadagen, Stockholm

Isabella Lövin

4/5
Deltar på välgörenhetsgala för barn i Sydafrika, Gaza, Syrien m fl,
Stockholm

5/5
Deltar i Diakonia-seminarium, Stockholm

7/5
Avslutningstalar på Sidas lärarseminarium, Stockholm

Partiarrangemang



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
18-19
Publicerad 24 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

27 april till 10 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

27/4
Inrikes resa

29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

1/5
Partiarrangemang, Sundsvall

7/5
Muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

27/4
Inrikes resa till Kalmar län

28/4
Inrikes resa till Blekinge

https://www.regeringen.se/


29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

30/4
Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang

4/5
Närvara vid mottagning på Kinas Ambassad, Stockholm

Medverka vid Romklubbens projekt ”Rethink economics”, Stockholm

5/5
Möte med utrikesutskottet, riksdagen

6/5
Anförande vid seminarium om Global deal, Stockholm

Möte med Nordiska rådets svenska delegation

7/5
Utrikes resa

8/5
Möte med Ungdomsbarometern

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

28/4
Arbetsplatsbesök med Sveriges byggindustrier, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

4/5
Möte med Tysklands arbetsmarknadsminister, Berlin

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



6/5
Medverkar vid Växjö Pride, Växjö

8/5
Dialog med det civila samhället om dess roll för nyanländas etablering,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/5
Partiarrangemang

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Inrikes resa

Ardalan Shekarabi

28-29/4
Utrikes resa

1/5
Partiarrangemang

Per Bolund

27/4
Medverkar vid Visitadagen, Stockholm

Rundabordssamtal om kontanthantering, Stockholm

28/4
Anförande på seminarium om den gröna ekonomin och finansmarknadens
roll, Stockholm



4/5
Inledningsanförande på Svensk Försäkrings årsmöte, Stockholm

5/5
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Riksdagsseminarium om ”Vilka politiska beslut behövs för att få en grönare
finanssektor”?

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Anförande vid Folk och Försvar, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

7/5
Riksdagsdebatt, riksdagen

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

27/4
Invigning av Hässleholms Tingsrätt, Hässleholm

1/5
Partiarrangemang

6/5
Utrikes resa



Anders Ygeman

27/4
Anförande på Kungliga Krigsvetenskapsakademins seminarium om
cybersäkerhet, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

28/4
Deltar vid Tomas Tranströmers begravning, Stockholm
Deltar i samrådsmöte med de nationella minoriteterna, Stockholm

29/4
Anförande vid World Press Freedom Day, Stockholm
Anförande på Barnkulturkonferens, Stockholm

5/5
Deltar i seminarium om medborgerligt engagemang, Stockholm

6/5
Talar vid Biblioteksföreningens 100-årsjubileum, Lund

Delar ut Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset, Stockholm

7/5
Deltar på Scenkonstens branschdagar, Västerås

8/5
Invigning av utställningen “Välkommen till Sverige”, Malmö

10/5
Utrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson



27/4
Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

1/5
Partiarrangemang

4/5
Inrikes resa

5/5
Anförande på Power Circle Summit 2015, Göteborg

7/5
Anförande på Svensk Energis stämma, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

28/4
Inledningstal på DI Gasell, Stockholm

29/4
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Anförande på Swedish Medtech årsmöte, Stockholm

29-30/4
Utrikes resa

1/5



Partiarrangemang

6/5
Anförande på samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd”

7/5
Deltar vid rådet för utrikes frågor(FAC)/handel, Bryssel

Anna Johansson

27/4
Besöker Volvo, Göteborg

28/4
Inledningstalar på Miljörapportens konferens Ekotransport 2030, Stockholm

29/4
Deltar i hearing, riksdagen

Medverkar i panelsamtal om infrastruktur anordnat av Tysk-Svenska
Handelskammaren, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

4/5
Inrikes resa

5/5
Besök från Angeredsgymnasiet, Stockholm

8/5
Inrikes resa

9/5
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

28/4
Deltagande på Ledarskapsdagen, Göteborg



4/5
Inledningstalar på Hyresgästföreningens seminarium, Göteborg

5/5
Besöker ny pendeltågstation, Vega

7/5
Anförande på Bostadsforum

Sven-Erik Bucht

27/4
Delar ut pris Arla Guldko, Stockholm

29/4
Medverkar på internationell konferens om djurvälfärd, Köpenhamn

4/5
Besöker Skogsstyrelsen, Jönköping

5/5
Besök av Rumäniens jordbruksminister, Stockholm

Deltar vid Lantmännens föreningsstämma, Stockholm

7/5
Besök på Älveby Gård, Strängnäs

Socialdepartementet

Åsa Regnér

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Deltar i utställning i T-banan, Stockholm

Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang



4/5
Deltar i Nordiska ministerrådet, Köpenhamn

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5
Möte med Jämställdhetsrådet, Stockholm

Annika Strandhäll

27/4
Besöker arbetsplatser, Sundsvall

29/4
Medverkar i LO:s försäkringskonferens, Borlänge

1/5
Partiarrangemang

4/5
Utrikes resa

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar i seminarium med Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm

7/5
Medverkar i TCO-seminarium, Stockholm

8/5
Inledningstalar på konferens med Sveriges Socionomers Riksförbund
Stockholm

Gabriel Wikström

27/4



Deltar på seminarium om psykisk ohälsa, Stockholm

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29/4
Deltar i Landstingsdialog, Södermanland

1/5
Partiarrangemang, Enköping och Uppsala

6/5
Medverkar på Karolinska Institutets konferens om hälsa och välstånd,
Stockholm

Anförande på Psykiatridagen, Stockholm

Deltar på Swecares årsmöte, Stockholm

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

27/4 
Deltar i nordiskt ministermöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang

6/5
Anförande på Västsvenska Handelskammaren, Göteborg



7/5
Besöker Lärcentrum, Järfälla

8/5
Anförande på Rikskonferens för Gymnasieskolans introduktionsprogram,
Eskilstuna

Helene Hellmark Knutsson

27/4
Föreläsning på Stockholms Universitet, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

6/5
Anförande på seminarium ”Forska! Sverige Agenda hälsa och välstånd”,
Stockholm

8/5
Besök på forskningsanläggningen European Spallation Source(ESS), Lund

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

27-28/4
Deltar i översynskonferensen för ickespridningsavtalet (NPT), New York

29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

30/4
Utrikes resa

1/5
Partiarrangemang

Isabella Lövin

27/4



Deltar på International Support for Ukraine Conference, Kiev

4/5
Deltar på välgörenhetsgala för barn i Sydafrika, Gaza, Syrien m fl,
Stockholm

5/5
Deltar i Diakonia-seminarium, Stockholm



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Paris
Publicerad 24 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Den 30 april reser utrikesminister Margot Wallström till Paris för möte med
Frankrikes utrikes- och biståndsminister Laurent Fabius.

Vid mötet kommer man bland annat att diskutera Sveriges och Frankrikes
bilaterala relationer, situationen i Ryssland och Ukraina och läget i
Mellanöstern samt aktuella frågor inom ramen för EU-samarbetet. På
dagordningen står också höstens internationella klimatkonferens i Paris,
COP21.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till konferens om
kärnvapen i New York
Publicerad 21 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Den 27-28 april deltar utrikesminister Margot Wallström
i översynskonferensen för ickespridningsavtalet (NPT) i
New York.
Sverige kommer tillsammans med andra att verka särskilt för att
kärnvapennedrustning och det humanitära perspektivet lyfts fram vid
översynskonferensen. ” Min förhoppning är att vi tillsammans vid NPT:s
översynskonferens ska kunna enas om konstruktiva och framåtblickande
åtgärder för att föra NPT-arbetet vidare mot en kärnvapenfri värld”, sa
Margot Wallström vid en paneldiskussion på UI den 16 april.

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.

NPT

Icke-spridningsfördraget NPT trädde i kraft 1970, och idag är alla FN:s
medlemsstater parter förutom Indien, Israel, Nordkorea, Pakistan och
Sydsudan. 

NPT baseras på en överenskommelse där kärnvapensstaterna enligt fördraget
(Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA) åtar sig att nedrusta
sina kärnvapen och inte överlåta kärnvapen till andra stater; där icke-
kärnvapensstaterna åtar sig att inte utveckla, anskaffa eller sprida
kärnvapen; och där alla statsparter tillerkänns rätten att fredligt utveckla och
använda kärnenergi i enlighet med NPT. Detta brukar kallas NPT:s tre pelare
– nedrustning, icke-spridning och fredlig användning av kärnenergi. 

https://www.regeringen.se/


NPT-arbetet pågår i femårscykler, där den nuvarande avslutas i och med
översynskonferensen i New York den 27 april-22 maj. Vid konferensen 2010
kom NPT:s statsparter överens om en handlingsplan om 64 punkter som
legat till grund för arbetet innevarande femårsperiod.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till utrikesråd i
Luxemburg
Publicerad 17 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s
utrikesministermöte i Luxemburg den 20 april.
EU:s utrikesministrar väntas bland annat föra en strategisk diskussion om
relationerna med Latinamerika och Karibien. Diskussioner om utvecklingen i
Libyen kan också förutses.

Utrikesrådet väntas därutöver ha en allmän diskussion om höga
representanten Frederica Mogherinis arbete med att se över EU:s externa
relationer. Sverige har varit pådrivande i frågan om att se över och uppdatera
EU:s utrikespolitiska strategi.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
17-18
Publicerad 17 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

20 april till 3 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

20/4
Inrikes resa

24/4
KU-utfrågning, riksdagen

Kristina Persson

20/4
Besöker Norrtälje

28/4
Inrikes resa

30/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

20/4
Möte med Luxemburgs arbetsmarknadsminister, Stockholm

21/4
Deltar vid informellt ministerrådsmöte EPSCO, Riga

24/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

25/4
Informella Ekofin, Riga

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Ardalan Shekarabi

21/4
Medverkan på seminarium om ny styrning av välfärden, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Medverkande på Förvaltningspolitiska dagen, Stockholm

Tal på Svenska spels årsstämma, Visby



24/4
Anförande på seminarium om upphandling, Östersund

28-29/4
Utrikes resa

1/5
Inrikes resa

Per Bolund

21/4
Anförande på DI:s Hållbarhetskonferens

22/4
Inrikes resa

27/4
Medverkar vid Visitadagen, Stockholm

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

20/4
Inledningsanförande vid försvarsmatsråd Skaraborg, Skövde

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Anförande vid Folk och Försvar, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

22/4
Inrikes resa

23/4



Utrikes resa

27/4
Invigning av Hässleholms Tingsrätt, Hässleholm

1/5
Inrikes resa

Anders Ygeman

20/4
Inrikes resa

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

20/4
Talar vid First Nordic Ukraina Film Festival, Stockholm

21/4
Deltar i möte med Svenska kommittén mot ansemitism, Stockholm

22/4
Deltar i konferens för Romsk inkludering, Luleå

28/4
Deltar i samrådsmöte med de nationella minoriteterna, Stockholm

29/4
Anförande vid World Press Freedom Day, Stockholm

Miljö- och energidepartementet



Åsa Romson

20/4
KU-utfrågning, riksdagen

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Inrikes resa

27/4
Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

Ibrahim Baylan
23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Ibrahim Baylan

23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

19-21/4
Utrikes resa

28/4
Inledningstal på DI Gasell, Stockholm



29/4
Utrikes resa

29/4
Anförande på Swedish Medtech årsmöte, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Anna Johansson

20/4
Talar på Swedish Maritime Day, Göteborg

21/4
Invigning RTC, Sundsvall

22/4
Medverkar på konferensen Eayfairs, Malmö

Möte med Helsingborgs kommun

23/4
KU-utfrågning, riksdagen

Medverkar på Redareföreningens årsmöte, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Mehmet Kaplan

21/4
KU-utfrågning, riksdagen

22/4
Invigning av studentbostäder, Örebro

Deltar på Byggstartsceremoni Aspö-Logi, Skövde

23/4
Anförande på Ecoforum, Stockholm



24/4
Anförande på SABOs kongress, Karlstad

28/4
Deltagande på Ledarskapsdagen, Göteborg

Sven-Erik Bucht

20/4
Jordbruks-och fiskeråd, Luxemburg

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/4
Prisutdelare Arla Guldko, Stockholm

29/4
Medverkar på internationell konferens om djurvälfärd, Köpenhamn

Socialdepartementet

Åsa Regnér

20/4
Inledningstalar vid Barnveckan, Stockholm

21/4
Anförande vid Senior Välfärdskonferens, Göteborg

Inledningstalar på konferensen ”Bioståndshandläggare i äldreomsorgen”,
Stockholm

22/4
Medverkar på Seniorernas distriktordförandekonferens, Stockholm

23/4
Medverkar på Konferens för Vård och Omsorg, Gävle

26/4
Utrikes resa



28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Annika Strandhäll

21/4
Medverkar på PKT:s konferens, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

24/4
Deltagande i seminarium om ”äldrefattigdom i ett välfärdssamhälle”,
Stockholm

27/4
Inrikes resa

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Gabriel Wikström

20-24/4
Utrikes resa

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

20-22/4
Inrikes resa

23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

27/4
Nordiskt ministermöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

20/4
Besöker Mittuniversitet, Sundsvall

21/4
Anförande på Svensk Näringsliv, Stockholm

22/4
Besök på Tekniska museet, Stockholm

23/4
Talar på seminarium om forskningspolitik och jämställdhet, Stockholm

24/4
Besök på Högskolan Väst, Trollhättan

27/4



Föreläsning på Stockholms Universitet, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

21-23/4
Deltar i "Asian-African Summit", Jakarta

27-28/4
Utrikes resa

1/5
Inrikes resa



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Jakarta
Publicerad 16 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Den 22-23 april reser utrikesminister Margot Wallström
till Jakarta för deltagande i ”Asian-African Summit”.
Deltagarkretsen utgörs av 109 länder i Asien, Afrika och
Mellanöstern.
Sverige har bjudits in att delta i mötet som observatör. På dagordningen för
mötet står framför allt olika aspekter av samarbete regionerna emellan och
ett särskilt fokus kommer att ligga på stöd till Palestina. Vid sidan av mötet
kommer utrikesministern även att enskilt träffa representanter från ett antal
deltagande länder.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesnämnden sammanträder
Publicerad 14 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Utrikesnämnden sammanträder på Stockholms slott onsdagen den 15 april kl.
10.00.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar i Arktiska
rådets ministermöte
Publicerad 13 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Den 24-25 april deltar utrikesminister Margot Wallström
i Arktiska rådets ministermöte, som äger rum i Iqaluit,
Kanada.
I Arktiska rådet möts vartannat år utrikesministrarna för de åtta arktiska
länderna samt representanter för regionens sex urfolksorganisationer för att
diskutera samarbetet i Arktis.

Mötet i Iqaluit avslutar det kanadensiska ordförandeskapet som därefter
lämnar över ordförandeskapsklubban till USA. På mötets dagordning står
bland annat antagandet av ministerdeklarationen som innehåller ett nytt
ramverk för utsläpp av sot och metan och ett fördjupat samarbete för att
förebygga oljeutsläpp. Kanada planerar dessutom ett möte med det nyligen
inrättade företagsrådet, Arctic Economic Council.

24-25 april, Kanada

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Tbilisi
Publicerad 10 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Den 13-14 april reser utrikesminister Margot Wallström
till Tbilisi för möten med den georgiske presidenten,
premiärministern, utrikesministern och talmannen samt
med företrädare för oppositionen och det civila
samhället.
Resan sker tillsammans med utrikesministrarna från Danmark och Polen och
syftar till att visa ländernas stöd för Georgien inför toppmötet om EU:s
Östliga partnerskap i Riga 21-22 maj.

På agendan för besöket står diskussioner om Georgiens EU-närmande och
det fortsatta behovet av reformer i landet, liksom situationen i regionen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
16-17
Publicerad 10 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

13-26 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Kristina Persson

13/4
Deltar vid internat för analysgrupperna och framtidskansliet, Lidingö

Deltar i seminarium om integration, Rosenbad

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

13/4
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

15/4
Talar vid industrifackens konferens, Bålsta

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/4

https://www.regeringen.se/


Möte med Luxemburgs arbetsmarknadsminister, Stockholm

21/4
Deltar vid informellt ministerrådsmöte EPSCO, Riga

24/4
Inrikes resa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

17-19/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington

Ardalan Shekarabi

14/4
Anförande på seminarium om Hållbar upphandling, Stockholm

Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Inrikes resa

16/4
Anförande på Kommuninvests årsstämma, Stockholm

18/4
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

15/4
Inrikes resa

20/4



Inledningsanförande vid försvarsmatsråd Skaraborg, Skövde

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

15/4
Invigningstalar vid Museernas vårmöte, Sigtuna

Deltar vid panelsamtal vid World Art Day, Stockholm

Inrikes resa

16/4
Deltar i möte med Handikappförbundet, Stockholm

17/4
Deltar i dialogmöte om kultursamverkansmodellen, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

17/4
Inleder seminarium om kortlivad klimatpåverkade luftföroreningar,
Rosenbad

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

15-16/4
Informellt TTE-råd, Lettland

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg



14/4
Invigningstalar på Skogsnäringsveckan, Stockholm

Håller anförande på 33-listan, Stockholm

Deltar på seminarium om PGU, Stockholm

15/4
Deltar i paneldiskussion ”Förutsättningar för entreprenörskap, entreprenörer
och innovation i Sverige”, Jönköping

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

19-21/4
Utrikes resa

Anna Johansson

13/4
Besöker järnvägsspår, Stockholm

15/4
Inledningstalar på Stora Transportdagen, Stockholm

Inrikes resa

16/4
Medverkar på Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjandes
kongress, Stockholm

20/4
Talar på Swedish Maritime Day, Göteborg

Mehmet Kaplan

16/4
Medverkar på Fastighetsägarna GFR:s fullmäktigemöte, Göteborg

Sven-Erik Bucht

13/4



Prisutdelning LRF:s Guldmedalj Mjölk, Rosenbad

15/4
Inrikes resa

Håller anförande på Matdagen, Stockholm

17/4
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

20/4
Jordbruks-och fiskeråd, Luxemburg

Socialdepartementet

Åsa Regnér

14/4
Inledningstalar på Socionomdagarna, Älvsjö

15/4
Inrikes resa

16/4
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

17/4
Deltar vid UN Womens distriktkonferens, Östersund

20/4
Inledningstalar vid Barnveckan, Stockholm

Annika Strandhäll

13/4
Inrikes resa

15/4
Talar på Tjänstepensionsdagen, Stockholm

16/4
Inledningstalar på frukostseminarium om Fortes rapportarbete, Stockholm



17/4
Inrikes resa

Gabriel Wikström

13/4
Deltar i Landstingsdialog, Uppland

14/4
Inrikes resa

15/4
Inrikes resa

16/4
Deltar vid frågestund, riksdagen

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20-24/4
Utrikes resa

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

17/4
Inrikes resa

Aida Hadzialic

13/4
Inledningstalar på vuxenutbildningskonferens, Linköping

15/4
Inrikes resa

16/4
Talar på Folkbindningsrådet, Stockholm

18/4



Inrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

14/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Deltar vid seminarium "Starka tillsammans - från idé till verklighet",
Göteborg

Anförande vid internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg, Göteborg

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

14/4
Deltar på seminariet "Nystart för politik för Global utveckling", Stockholm

17-19/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar i inofficiellt
utrikesministermöte i Barcelona
Publicerad 09 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Den 13 april deltar utrikesminister Margot Wallström i
ett informellt utrikesministermöte i Barcelona. Mötet
samlar utrikesministrar från EU-länderna och de länder
i södra grannskapet som omfattas av den europeiska
grannskapspolitiken.
Mötet syftar till att konsultera de södra grannländerna inom ramen för den
översyn av grannskapspolitiken som just nu pågår. Före oktober månads
utgång ska sedan ett förslag till en reviderad grannskapspolitik presenteraras
i form av ett meddelande från kommissionen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
15-16
Publicerad 02 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

6 - 19 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

9/4
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

10/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

13/4
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Finansdepartementet

https://www.regeringen.se/


Magdalena Andersson

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

16-20/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington

Ardalan Shekarabi

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar i seminarium av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) om
spelmissbruk, Stockholm

Per Bolund

7/4
Deltar i lansering av Hallå Konsument, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

10/4
Deltar i möte med Generalsekreterare för Svenska Kyrkan, Uppsala

15/4
Invigningstalar vid Museernas vårmöte, Sigtuna
Deltar vid panelsamtal vid World Art Day, Stockholm



16/4
Deltar i möte med Handikappförbundet, Stockholm

17/4
Deltar i dialogmöte om kultursamverkansmodellen, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

8/4
Besöker Kina

Ibrahim Baylan

10/4
Besöker Uppsala universitet, Uppsala

15-16/4
Informellt TTE-råd, Lettland

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

10/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

14/4
Invigningstalar på Skogsnäringsveckan, Stockholm

15/4
Inrikes resa

Anna Johansson



7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Inledningstalar på Stora Transportdagen, Stockholm

16/4
Medverkar på Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjandes
kongress, Stockholm

Mehmet Kaplan

8/4
Inrikes resa

16/4
Medverkar på Fastighetsägarna GFR:s fullmäktigemöte, Göteborg

Sven-Erik Bucht

10/4
Besök på det tyska företaget BKM på Arvidsjaur Flygplats

Socialdepartementet

Åsa Regnér

11/4
Inrikes resa

14/4
Inledningstalar på Socionomdagarna, Älvsjö

Annika Strandhäll

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar vid seminarium Pensionsgruppen, Stockholm



13/4
Inrikes resa

15/4
Talar på Tjänstepensionsdagen, Stockholm

Gabriel Wikström

13/4
Inrikes resa

15/4
Anförande på Västmanlands idrottsförbunds årsmöte, Västerås

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

17/4
Inrikes resa

Aida Hadzialic

8/4
Besöker CSN, Sundsvall

13/4
Inledningstalar på vuxenutbildningskonferens, Linköping

16/4
Tala på folkbindningsrådets vårsammanträde, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

8/4
Besök på gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

10/4



Besöker Uppsala universitet, Uppsala

15/4
Deltar vid seminarium "Starka tillsammans - från idé till verklighet",
Göteborg

Anförande vid internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg,

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

7/4
Turné- och partidag i Umeå

Isabella Lövin

14/4
Deltar på seminariet "Nystart för politik för Global utveckling", Stockholm

16-20/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström besöker Umeå
Publicerad 02 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Utrikesminister Margot Wallström besöker Umeå tisdag
den 7 april.
Margot Wallström kommer bland annat att tala vid en föreläsning hos
Utrikespolitiska föreningen på Umeå Universitet om utrikes- och
säkerhetspolitik. Hon ska även träffa elever och lärare på gymnasieskolan
Dragonskolans internationella program.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nordiska och afrikanska
utrikesministrar möts i Sydafrika
Publicerad 02 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Den 9-10 april deltar utrikesminister Margot Wallström i
det nordisk-afrikanska utrikesministermötet, som detta
år äger rum i Sydafrika.
Mötet är ett tillfälle att diskutera den politiska och ekonomiska utvecklingen
i Afrika och Europa samt hur de afrikanska och nordiska länderna
tillsammans kan arbeta för att stärka denna utveckling. Det är ett tillfälle för
informell dialog, vid sidan av mer formaliserade konstellationer.

På dagordningen står fyra stora frågor: 
- afrikansk regional integration och Agenda 2063
- statens roll i utveckling för att bemöta utmaningar 
- globala frågor 
- inkluderande tillväxt

Representanter från bland andra Angola, Benin, Botswana, Ghana, Kenya,
Nigeria, Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island kommer att delta.
Totalt är 22 länder inbjudna av de sydafrikanska värdarna.

Läs mer om Agenda 2063

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
14-15
Publicerad 27 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

30 mars- 12 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

27-28/3
Besöker Kina

30-31/3
Besöker USA

9/4
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

Inledningsanförande vid S-2000 årsmöte, Stockholm

1/4
Bilateralt möte med Ulla Rosenström, Chief Senior Specialist, Prime
Minister's Office Finland, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

30/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, privat sektor, Stockholm

Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

31/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, offentlig tjänstesektor,
Stockholm

Tar emot slutbetänkande från Utredningen om nya utstationeringsregler,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

30/3
Överlämnande av betänkande - Främjandeförbudsutredningen, Stockholm

31/3
Överlämnande av Benchmarking-utredningen, Stockholm

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar i seminarium av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) om
spelmissbruk, Stockholm



Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

31/3
Svensk Finsk försvarsministerdialog, Hanaholmen

1/4
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

31/3
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

30/3
Deltar i podsamtal med Hanna Fahl, Stockholm

31/3
Deltar vid tillkännagivandet av Almapriset, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

8/4
Utrikes resa

Ibrahim Baylan

10/4
Besök Uppsala Universitet



Näringsdepartementet

Mikael Damberg

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

31/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

Anna Johansson

30/3-2/4
Utrikes resa

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

31/3
Utredningen Service i glesbygd presenteras, Stockholm

10/4
Besök på det tyska företaget BKM på Arvidsjaur Flygplats

Socialdepartementet

Annika Strandhäll

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

30/3
Inrikes resa

9/4
Deltar vid seminarium Pensionsgruppen, Stockholm

Utbildningsdepartementet



Aida Hadzialic

8/4
Besöker CSN, Sundsvall

Helene Hellmark Knutsson

30/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

31/3
Besök på Mälardalens högskola, Eskilstuna

8/4
Besök på gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

10/4
Besök på Uppsala Universitet, Uppsala

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

7/4
Inrikes resa

Isabella Lövin

7/4
Deltar på seminarium arrangerat av Utrikespolitiska Institutet och
Naturskyddsföreningen Grönt bistånd, Stockholm



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Oslo
Publicerad 25 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Utrikesminister Margot Wallström besöker idag Oslo för
överläggningar med Norges utrikesminister Børge
Brende.
Samtalen kommer bland annat att handla om Sveriges och Norges bilaterala
relationer, nordiska frågor, nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete, feministisk
utrikespolitik samt internationella frågor som läget i Ukraina, Ryssland och
Mellanöstern

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen föreslår förlängd
insats i Mali
Publicerad 17 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen lämnar idag en proposition till riksdagen om
att förlänga det svenska styrkebidraget till FN:s
stabiliseringsinsats i Mali, MINUSMA, till utgången av
juni månad 2016.
- Att fortsätta vårt bidrag till FN:s insats i Mali är ett konkret uttryck för vårt
stöd till fred och utveckling i Afrika, och till FN:s fredsfrämjande
verksamhet. Det är en del av vårt samlade svenska engagemang i Mali, som
också inkluderar bistånd och deltagande i EU:s insatser i landet,
kommenterar utrikesminister Margot Wallström.

- Det ligger också i Sveriges intresse att bidra till ansträngningar för att
minska förekomsten av terrorism och människosmuggling i Mali och i hela
Sahelregionen, eftersom detta även påverkar Europa och vår säkerhet.

MINUSMA:s mandat vilar på säkerhetsrådsresolution 2164 (2014).

Det svenska deltagandet i MINUSMA svarar mot en direkt förfrågan från
FN.

Det svenska styrkebidraget föreslås även fortsättningsvis att bestå av ett
underrättelsekompani och en nationell stödenhet, och utgöra en del av
MINUSMA:s underrättelsefunktion. Bidraget kommer under normala
omständigheter att uppgå till ungefär 320 personer på plats.

Det svenska deltagandet i MINUSMA inleddes under hösten 2014 och
kommer att bli fulltaligt under våren 2015.

Målet för det svenska deltagandet i insatsen är att bidra till att uppfylla

https://www.regeringen.se/


MINUSMA:s mandat enligt säkerhetsrådets resolution och därigenom bidra
till förbättrad säkerhet i Mali, till att staten fortsätter att återfå kontrollen i
hela landet och till att understödja långsiktigt hållbara lösningar på krisen i
landet. 



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
13-14
Publicerad 13 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

23 mars-5 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

25/3
Återrapportering Europeiska rådet, riksdagen

Kristina Persson

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

30/3
Inledningsanförande vid S-2000 årsmöte, Stockholm

1/4
Bilateralt möte Ulla Rosenström, Chief Senior Specialist, Policy-analysis
Unit, Prime Minister's Office Finland, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

https://www.regeringen.se/


24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

25/3
Anförande på Finsamkonferens, Linköping

27/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, byggsektorn, Stockholm
Talar på Arbetsförmedlingens chefskonferens, Stockholm

30/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, privat sektor, Stockholm

31/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, offentlig tjänstesektor,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

25/3
Myndighetsbesök på Statens Pensionsverk, Sundsvall
Arbetsplatsbesök på Skönsmon, Sundsvall

Per Bolund

24/3
Anförande på seminarium “Hur ska tillväxten av jobb finansieras?”,
Stockholm

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

23/3



Inrikes resa

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/4
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

23/3
Inrikes resa

Anders Ygeman

31/3
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

25/3
Invigningstalar på Digikult, Göteborg
Anförande på SFI:s slutseminarium ”Tillgänglig bio”

26-29/3
Utrikes resa

31/3
Deltar vid tillkännagivandet av Almapriset, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

25/3
Inrikes resa



26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

Ibrahim Baylan

24/3
Inrikes resa

25/3
Anförande på Svenska kraftnäts "Kund- & intressentmöte", Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

24-25/3
Deltar på informellt ministerrådsmöte (FAC), Riga

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

Anna Johansson

23/3
Studiebesök Chalmers, Göteborg

25/3
Studiebesök Frihamnen, Stockholm

30/3-2/4
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

23/3
Anförande på Årets Bygge-galan, Stockholm

24/3
Anförande på Sveriges Arkitekter, Stockholm

25/3



Studiebesök på Energimyndigheten, Eskilstuna

26/3
Besök på SABO/Mitthem, Sundsvall

Sven-Erik Bucht

23/3
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

21/3
Utrikes resa

26/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

30/3
Barnombudsmannen överlämnar årsrapport, Stockholm

Annika Strandhäll

22/3
Utrikes resa

30/3
Besök av OECD:s generalsekreterare, Stockholm

30/3
Inrikes resa

Gabriel Wikström

21-26/3
Utrikes resa

27/3
Inledningstalar på SKL-seminarium, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

24/3
Inledningstalar på konferens för lärare på barn- och fritidsprogrammet,
Huddinge

25/3
Utrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

24/3
Tal på examensceremoni på Paideia, Wahrendorf

30/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

31/3
Besök på Mälardalens högskola, Eskilstuna

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

30/3
Deltagande på Givarkonferens för Syrien, Kuwait



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström
till EU:s utrikesministermöte den
16 mars: Afrika i fokus
Publicerad 13 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I takt med att länderna i Afrika får en allt starkare
ekonomi och tar ett större ansvar för sin egen kontinent
samt ökar sitt interna samarbete, får Afrika även en allt
starkare röst i världen. Det är därför viktigt att EU
kontinuerligt ser över sin relation, sitt samarbete och sin
dialog med kontinenten. Vid EU:s utrikesministermöte
på måndag den 16 mars planeras en strategisk
diskussion om Afrika.
Regeringen anser att det är viktigt att angeläget att slå fast och
vidareutveckla ett strategiskt partnerskap med Afrika. Regeringen vill vidare
att EU betonar vikten av en demokratisk utveckling och särskilt den centrala
roll som kvinnor har såväl i politiskt beslutfattande som i utveckling och
handel.

Övriga frågor på dagordningen för EU:s utrikesministrar är Östliga
partnerskapet, Libyen och migration.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
12-13
Publicerad 13 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

16-29 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

18/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

19-20/3
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

25/3
Återrapportering Europeiska rådet, riksdagen

Kristina Persson

19/3
Anförande och paneldiskussion vid Swedish Entrepreneurship Summit,
Örebro

Besöker Örebro Universitet, Örebro

Arbetsmarknadsdepartementet

https://www.regeringen.se/


Ylva Johansson

17/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, centralorganisationerna,
Stockholm

20/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, industrisektorn,
Stockholm

25/3
Anförande på Finsamkonferens, Linköping

27/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, byggsektorn, Stockholm

Talar på Arbetsförmedlingens chefskonferens, StockholmMa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

18/3
Anförande på Affärsvärldens Bank & Finans Outlook, Stockholm

20/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

17/3
Anförande på Ny styrning av välfärden, Bortom NPM, Göteborg

18/3
Besök av äldreboendet Persikan, Stockholm

25/3
Myndighetsbesök på Statens Pensionsverk, Sundsvall



Per Bolund

18/3
Anförande Nordic Cash & Treasury Management, Stockholm

19/3
Offentlig utfrågning om kontanter i samhället, riksdagen

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

17/3
Inrikes resa

23/3
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

16/3
Inrikes resa

20/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

23/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

20/3
Deltar vid Miljöbalksdagarna, Stockholm

26/3
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen



Ibrahim Baylan

24/3
Inrikes resa

25/3
Anförande på Svenska kraftnäts "Kund- & intressentmöte", Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

17/3
Anförande på Temadag Life Science, Lund

19/3
Utdelning av Musikexportpriset

20/3
Inrikes resa

Anna Johansson

19/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

26/3
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

16/3
Anförande på Hyresgästföreningens ledningskonferens, Stockholm

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

18/3
Håller anförande på Renoveringsdagen 2015, Stockholm

Håller anförande på Fastighetsmässan, Stockholm



19/3
Anförande på Byggherredagarna, Stockholm

20/3
Tal på UngBo, Malmö

23/3
Podradio, Stockholm

24/3
Anförande på Sveriges Arkitekter, Stockholm

25/3
Studiebesök på Energimyndigheten, Eskilstuna

26/3
Besök på SABO/Mitthem, Sundsvall

Sven-Erik Bucht

16-17/3
Deltar vid jordbruksråd, Bryssel

23/3 
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

16/3
Konferens, nationell dialog om den sociala barn- och ungdomsvården,
Rosenbad

18/3
Besök på Ersta diakoni, Stockholm

20/3
Utrikes resa

21/3
Utrikes resa



Annika Strandhäll

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/3
Utrikes resa

Gabriel Wikström

16/3
Deltar vid WHO-konferens, Geneve

19/3
Deltar på Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte, Stockholm

20/3
Anförande på Svenska HFS-nätverks nationella konferens, Västerås

21/3-26/3
Utrikes resa

27/3
Inledningstalar på SKL-seminarium, Stockholm

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

16/3
Inledningstalar på Folkhögskolelärarnas utbildningsdagar, Djurönäset

18/3
Inledningstalar på Yrkeshögskolans forum, Stockholm

20/3
Inrikes resa

24/3
Inledningstalar på konferens för lärare på barn- och fritidsprogrammet,
Huddinge



25/3
Utrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

17/3
Dialog med landshövdingen, Stockholm

18/3
Besök vid Örebro universitet, Örebro

Medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summit, Örebro

24/3
Tal på examensceremoni på Paideia, Wahrendorf

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

20/3
Medverkar på Världsvattensdagen, Stockholm

Möte med Christopher Stoke, Stockholm

26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern tar emot unga
ukrainska parlamentariker
Publicerad 10 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Utrikesministern tar idag emot en grupp unga, nyinvalda ukrainska
parlamentariker som på inbjudan av UD tillbringar tre dagar i Stockholm.

Besöket handlar dels om att knyta band med svenska motsvarigheter i
riksdagen, dels om att lyssna på svenska erfarenheter inom vissa områden
(såsom energipolitik, decentralisering och e-förvaltning) som är viktiga för
den ukrainska reformprocessen. Gruppen hinner även med ett offentligt
framträdande på Stockholms universitet.

Intervjuförfrågningar till de ukrainska parlamentarikerna ställs till UD Press.

https://www.regeringen.se/
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9-22 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

9/3
Besök av Kiribatis president

10-11/3
Besöker Ukraina

18/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

19-20/3
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

Kristina Persson

9-12/3
Deltar vid nordiskt ministermöte, Grönland

Arbetsmarknadsdepartementet

https://www.regeringen.se/


Ylva Johansson

9/3
Deltar vid ministerrådsmöte EPSCO, Bryssel

12/3 
Håller anförande på SKL:s Arbetsmarknads-och näringslivsdagar 2015,
Uppsala

Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

17/3
Medverkar vid Svenskt Näringslivs seminarium ”Hög arbetslöshet men få
utan jobb”, Stockholm

Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi

10/3
Besöker länsstyrelsen i Östergötland, Linköping

Deltar vid seminarium: Ny styrning av välfärden – bortom New Public
Management (NPM)

13/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Per Bolund

10/3
Deltar vid Rundabordssamtal, Stockholm

Håller anförande på seminarium, ”Grön investeringsbank för jobb och miljö i
Sverige”, riksdagen

11/3
Deltar på Global Money Week, Stockholm

Deltar på SvD Accent, Stockholm

Håller föreläsning för Alumni, Stockholm



Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

10/3
Deltar på NORDEFCO, Luleå

17/3
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

9/3
Inrikes resa

12-13/3
Deltar vid rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF), Bryssel

16/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

10/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid debatt, riksdagen

12/3
Myndighetsbesök, Stockholm

20/3
Deltar vid miljöbalksdagarna, Stockholm

Ibrahim Baylan



10/3
Medverkar vid European Wind Energy Association (EWEA)

18/3
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Inrikes resa

17/3
Anförande på Temadag Life Science, Lund

19/3
Utdelning av Musikexportpriset

20/3
Inrikes resa

Anna Johansson

9/3
Deltar på Handelskammaren Värmlands infrastrukturkonferens

10-11/3
Inrikes resa

13/3
Deltar vid rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE),
Bryssel

19/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

Mehmet Kaplan



10/3
Inrikes resa

16/3
Anförande på Hyresgästföreningens ledningskonferens, Stockholm

18/3
Håller anförande på Renoveringsdagen 2015, Stockholm

Håller anförande på fastighetsmässan, Stockholm

Sven-Erik Bucht

9/3
Deltagande på White Guide-galan, Stockholm

Deltar vid nationellt möte angående antibiotika, Stockholm

13/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

16-17/3
Deltar vid jordbruksråd, Bryssel

18/3
Deltar på Sånga Säby, Eckerö

Socialdepartementet

Åsa Regnér

8-14/3
Utrikes resa

20/3
Utrikes resa

Annika Strandhäll

9/3 
Studiebesök på Gustavsbergs vårdcentral



10/3
Deltar vid interpellationsdebatt

11/3
Deltar på Försäkringskassans chefsdagar

12/3
Möte med pensionsgruppen, Stockholm

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/3
Utrikes resa

Gabriel Wikström

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid Svenska psykiatrikongressen i Göteborg

12/3
Deltar i frågestund, riksdagen

13-14/3
Inrikes resa

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

10/3
Håller anförande vid Ansvarskonferens 2015, Malmö

13/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

12/3



Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Helene Hellmark Knutsson

9/3
Håller anförande vid rymdforum 2015, Göteborg

Besök på Göteborgs Universitet, Göteborg

10/3
Besök på Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm

11/3
Besök på Kungliga biblioteket, Stockholm

Uppföljande möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

12/3
Uppföljande möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/3
Besök Malmö högskola, Malmö

17/3
Dialog med Landshövdingen, Stockholm

18/3
Besök vid Örebro universitet, Örebro

Medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summit, Örebro

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

9/3
Besök av Kiribatis president, Stockholm

10/3
Deltar i Internationella Dialogen för freds- och statsbyggande, Stockholm



11/3
Besök av Christina Duarte, finansminister Cap Verde, Stockholm

12/3
Deltar i rådet för utrikes frågor (FAC), Bryssel

13/3
Utrikes resa

20/3
Medverkar på Världsvattensdagen, Stockholm



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Arabförbundet
Publicerad 04 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Den 8-9 mars besöker utrikesminister Margot Wallström Arabförbundet i
Kairo. Hon är inbjuden för att hålla ett anförande vid öppnandet av
Arabförbundets utrikesministermöte. I samband med besöket kommer hon
även att träffa Egyptens utrikesminister Sameh Shoukry och företrädare för
det civila samhället i Egypten.

Utrikesminister Margot Wallström har bjudits in som hedersgäst av
Arabförbundets generalsekreterare Nabil al-Araby för att tala vid öppnandet
av ministermötet den 9 mars. Syftet med resan är att bygga vidare på de goda
relationer som finns mellan Sverige och Arabförbundet som är en viktig
partner i Sveriges arbete för att främja samarbete, demokrati, mänskliga
rättigheter och ekonomisk integration i regionen. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige träder in i
dealerteringsgrupp för kärnvapen
Publicerad 02 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I dag höll utrikesministern ett tal vid FN:s
nedrustningskonferens i Genève. Utrikesminister
Wallström meddelade i talet att Sverige återigen träder
in i dealertinggruppen som verkar för att minska
kärnvapens avfyrningsberedskap.
I talet i Genève framhöll utrikesministern 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. Margot Wallström
framhöll att beslut om liv och död inte ska lämnas till maskiner.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny strategi för mänskliga
rättigheter
Publicerad 02 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I dag 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 ett
bredare anslag, säger utrikesminister Margot Wallström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern talar i MR-rådet
och nedrustningskonferensen i
Genève
Publicerad 27 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Utrikesminister Margot Wallström besöker måndagen 2 mars Genève för att
hålla anföranden i FN:s råd för mänskliga rättigheter samt i FN:s
nedrustningskonferens, för att markera den vikt som regeringen fäster vid
dessa två politikområden.

FN:s råd för mänskliga rättigheter inrättades 2006 och ersatte FN:s
kommission för mänskliga rättigheter. Rådet består av 47 röstande
medlemmar, medan övriga stater är observatörer. Sverige är inte medlem
men deltar som observatör aktivt i rådets arbete genom förhandlingar,
anföranden och som medförslagsställare. På rådets agenda står bland annat
MR-situationer i enskilda länder, till exempel Iran, och en rad tematiska
frågor som dödsstraff, barns rättigheter, tortyr med mera.

Nedrustningskonferensen (CD) är inrättad av FN för att förhandla bindande
internationella avtal om nedrustning och har bland annat förhandlat fram
icke-spridningsavtalet för kärnvapen, konventionerna mot biologiska och
kemiska vapen samt avtalet som förbjuder kärnvapenprov. CD behandlar
också frågan om att förhindra kapprustning i yttre rymden. 

https://www.regeringen.se/
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2-15 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

3/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

5/3
Statsministerns frågestund, riksdagen

Kristina Persson

3/3
Anförande i Riksdagsgruppen

6/3
Bilateralt möte om klimat- och energifrågor med Nick Mabey, rådgivare till
Tony Blair och Ed Miliband

Möte med Institutet för framtidsstudier

8/3
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

3/3
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

5/3
Studiebesök vid skyddsrond, Stockholm

6/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

12/3 
Muntlig frågestund, riksdagen

13/3 
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi

2/3
Tar emot Överprövningsutredningen

3/3
Ny styrning av välfärden-bortom New Public Management (NPM)

5/3
Anförande vid Upphandlingsdagen, Göteborg

10/3
Besöker länsstyrelsen i Östergötland

Seminarium: Ny styrning av välfärden – bortom New Public Management
(NPM)

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist



2/3
Myndighetsbesök på FOI-Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm

4/3
Myndighetsbesök på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM),
Stockholm

5/3
Anförande vid seminarium om försvars- och säkerhetspolitik

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

5/3
Seminarium om New Climate Economy-rapport

6/3
Frukostmöte med Green Growth Group, Bryssel

Deltar i Miljörådsmöte, Bryssel

Ibrahim Baylan

2/3
Invigning av gasstation E.On, Huddinge

5/3
Deltar i Rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE), Bryssel

10/3
Medverkar vid European Wind Energy Association (EWEA)

Näringsdepartementet



Mikael Damberg

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Inrikes resa

Anna Johansson

9/3
Deltar på Handelskammaren Värmlands infrastrukturkonferens

11/3
Inrikes resa

Mehmet Kaplan

4/3
Talar om bostadssegregation och stadsutveckling på Kista folkhögskola

5/3
Anförande på Göteborgsmarknaden, Göteborg

6/3
Invigning av Passivhus, Alingsås

Sven-Erik Bucht

2/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Socialdepartementet

Åsa Regnér

3/3
Prisutdelning för näringslivets mäktigaste kvinnor, Stockholm

4/3
Inledningstal på konferens om jämställdhet, Stockholm



Anförande och prisutdelning för välfärdens viktigaste kvinnor, Stockholm

5/3
Anförande vid UN Women, Sveriges event inför Internationella kvinnodagen

8/3
Utrikes resa

Annika Strandhäll

9/3 
Studiebesök

11/3
Deltar på Försäkringskassans chefsdagar

13/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Gabriel Wikström

4/3
Deltar vid Kvalitetsdagarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

7/3
Deltar vid seminarium om folkhälsa, motion och kost, Mora

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid Svenska psykiatrikongressen i Göteborg

12/3
Deltar i frågestund, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

6/3
Medverkar på Språklärarnas konferens, Uppsala



Helene Hellmark Knutsson

3/3
Deltar vid Ministerrådet för konkurrenskraft (KKR), Bryssel

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

2/3
Besöker Genève och MR-rådets högnivåsession

3-5/3
Deltar i statsbesöket till Finland

6/3
Deltar i informellt utrikesministermöte, Riga

Isabella Lövin

3/3
Deltar vid högnivåkonferens om ebola, Bryssel



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Översyn av Sveriges gränser till
havs
Publicerad 26 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Den särskilde utredaren, hovrättslagmannen Magnus
Göransson, har idag överlämnat betänkandet ”Gränser i
havet” (SOU 2015:10) till utrikesminister Margot
Wallström.
Utredarens uppdrag har varit att se över de svenska baslinjerna och de olika
jurisdiktionsgränserna till havs för att ge dessa den precision som modern
teknik medger. 

På grund av landhöjningen i norr rekommenderade 1965 års
baslinjeutredning att en översyn av Sveriges baslinjer bör ske vart trettionde
år. Detta är den första översynen som gjorts sedan dess.

Havsgränsutredningen har genomfört ett omfattande tekniskt arbete för att
identifiera lågvattenlinjen och de punkter som ska användas för Sveriges
baslinjer. Detta har skett genom flygfotografering och genom manuella
mätningar längs strandlinjen och vid skär längre ut till havs. Det är utifrån
baslinjerna som samtliga suveränitetszoner och jurisdiktionszoner ska
beräknas, såsom territorialhav, angränsande zon och ekonomisk zon. 

Utredaren lägger också fram ett förslag om att inrätta en angränsande zon
runt Sveriges kuster. Syftet med en angränsande zon är att utvidga
möjligheterna att ingripa mot överträdelser av svensk lagstiftning som rör
tullar, skatter, in¬vandring eller hälsoskydd. Sverige får samtidigt rätt att
skydda det marina kulturarvet inom de havsområden som omfattas av den
angränsande zonen, en möjlighet som Sverige inte utnyttjar i dag.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige ansöker om
observatörsstatus i
Stillahavsalliansen
Publicerad 23 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I samband med besöket av Mexikos utrikesminister
José Antonio Meade i Stockholm den 21 februari
överlämnade utrikesminister Margot Wallström en
ansökan från Sverige att bli observatör i
Stillahavsalliansen.
Stillahavsalliansen grundades 2011 av Mexiko, Colombia, Peru och Chile.
Syftet med alliansen är att fördjupa det ekonomiska samarbetet och skapa fri
rörlighet av varor, tjänster, kapital och människor mellan medlemsländerna.

Anledningen till att Sverige nu ansöker om observatörskap i alliansen är
såväl politiska som ekonomiska. Dessa länder är de länder i Latinamerika
som ligger närmast Sverige politiskt i frågor som frihandel, demokrati,
yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. EU har associerings- eller
frihandelsavtal med samtliga länder. Utöver detta är initiativet positivt för
den regionala integrationen i Latinamerika. Ekonomiskt är dessa länder
intressanta marknader med stark ekonomisk tillväxt som omfattar ca 220
miljoner människor, där Sverige har potential att öka sin handel.

Stillahavsalliansen har fått stort intresse från andra länder och idag har
alliansen 32 observatörer, t.ex. USA, Kanada, Kina, Sydkorea, samt EU-
länderna Storbritannien, Spanien, Portugal, Belgien, Nederländerna, Italien,
Frankrike, Finland och Tyskland. Costa Rica och Panama har ansökt om
medlemskap. 

https://www.regeringen.se/
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23 februari – 8 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

25/2
Utrikes resa

5/3
Statsministerns frågestund, riksdagen

Kristina Persson

24/2 
Uppvaktning av S-studenter

25/2
Artighetsvisit av Frankrikes ambassadör, Stockholm

3/3
Anförande i Riksdagsgruppen

Arbetsmarknadsdepartementet

https://www.regeringen.se/


Ylva Johansson

27/2
Kommundialog om unga i jobb, Arlanda

3/3
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljö-strategi, Stockholm

5/3
Studiebesök vid skyddsrond, Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

Inga engagemang rapporterade

Ardalan Shekarabi

4/3
Anförande vid Upphandlingsdagen, Göteborg

Per Bolund

Inga engagemang rapporterade

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

4/3
Myndighetsbesök på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM),
Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

Inga engagemang rapporterade



Anders Ygeman

Inga engagemang rapporterade

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

6/3
Frukostmöte med Green Growth Group, Bryssel

Deltar i Miljörådsmöte, Bryssel

Ibrahim Baylan

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Inrikes resa, Luleå

2/3
Invigning av gasstation E.ON, Huddinge

5/3
Deltar i TTE-råd, Bryssel

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

Inga engagemang rapporterade

Anna Johansson



26/2
Möte med Danmarks transportminister, Danmark

27/2
Anförande på seminarium Aktiv Kommunikations kapitalmarknadsfrukost,
Malmö

Mehmet Kaplan

5/3
Anförande på Göteborgsmarknaden, Göteborg

6/3
Invigning av Passivhus, Alingsås

Sven-Erik Bucht

23/2
Besök i Luleå och Piteå

24/2
Deltagande på 100-årsjubileum till minne av Ragnar Lassinantti, Haparanda

 

Socialdepartementet

Åsa Regnér

25/2
Utrikes resa

3/3
Prisutdelning för näringslivets mäktigaste kvinnor, Stockholm

4/3
Inledningstal på konferens om jämställdhet, Stockholm

4/3
Anförande och prisutdelning för välfärdens viktigaste kvinnor, Stockholm

8/3



Utrikes resa

Annika Strandhäll

Inga engagemang rapporterade

Gabriel Wikström

26/2
Deltar vid Skid-VM, Falun

3/3
Deltar vid Högnivåmöte, Bryssel

4/3
Deltar vid Kvalitetsdagarna på Sahlgrenska Sjukhus, Göteborg

Utbildningsdepartementet

Gustaf Fridolin

Inga engagemang rapporterade

Aida Hadzialic

6/3
Medverkar på Språklärarnas konferens, Uppsala

Helene Hellmark Knutsson

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

3/3
Deltar vid KKR, Ministerrådet för konkurrenskraft, Bryssel

Utrikesdepartementet

Margot Wallström



Inga engagemang rapporterade

Isabella Lövin

3/3
Deltar vid högnivåkonferens om ebola, Bryssel



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Wallström tar emot den
mexikanske utrikesministern
Publicerad 19 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Den 21 februari håller utrikesminister Margot Wallström ett möte med
Mexikos utrikesminister José Antonio Meade Kuribreña, som besöker
Stockholm som en del av en nordisk resa.

Mexiko och Sverige har ett aktivt engagemang på den multilaterala arenan
inom områden som frihandel, klimat, mänskliga rättigheter och nedrustning.
Mexiko är också en viktig handelspartner för Sverige; näringsminister Mikael
Damberg möter den 20 februari Meade Kuribreña för att diskutera frågor
kring frihandel och främjande av handel och investeringar mellan Sverige
och Mexiko. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesnämnden sammanträder
Publicerad 16 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Utrikesnämnden sammanträder på Stockholms slott tisdagen den 17 februari
kl. 15.00.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till Tunisien
Publicerad 16 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Den 18-20 februari besöker utrikesminister Margot
Wallström Tunisien, där hon bland annat kommer att
träffa utrikesminister Baccouche, parlamentariker,
företrädare för det civila samhället och svenska företag.
Tunisien har under hösten och vintern 2014 genomfört historiska parlaments-
och presidentval och landets regering har nyligen svurits in. Ett syfte med
resan är att visa Sveriges stöd till den demokratiska väg som landet har valt
och att stödja den fortsatta demokratiska processen och de breda utmaningar
som kvarstår.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar vid
invigningen av Palestinas
ambassad
Publicerad 10 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag kl 17.00 invigs officiellt Palestinas ambassad i
Stockholm av Palestinas president Abbas som är på
Sverigebesök. Utrikesminister Wallström är en av
deltagarna vid ceremonin.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i EU:s
utrikesministermöte i Bryssel
Publicerad 06 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

När EU:s utrikesministrar möts måndag den 9 februari
står Afrika och terrorism i fokus. Därutöver förväntas
situationen i såväl Libyen, Irak, Jemen som Syrien att
tas upp. Eventuellt kan även Ukraina komma att
diskuteras. I anslutning till mötet anordnar
utrikesministern tillsammans med sin lettiske kollega
Edgars Rinkevics, en kväll för att uppmärksamma
yttrandefrihet och pressfrihet.

Strategisk diskussion om Afrika

Regeringen välkomnar att utrikesrådet planerar att hålla en strategisk
diskussion om Afrika och anser att EU kontinuerligt behöver se över
relationerna, samarbetet och dialogen med en kontinent i snabb förändring.
Vidare anser regeringen att det är angeläget att EU slår fast och
vidareutvecklar ett strategiskt partnerskap mellan EU och Afrika med fokus
på att hantera gemensamma utmaningar. Regeringen vill i sammanhanget
särskilt lyfta den centrala roll som kvinnor har i politiskt beslutsfattande,
utveckling och handel.

Terrorism och Boko Haram

Utrikesrådet planerar att följa upp diskussionen från tidigare rådsmöte den
19 januari samt ha en diskussion om Boko Haram. Regeringen anser att
Nigerias eget ansvar för att motverka Boko Haram måste betonas, liksom
vikten av regional samverkan. Därutöver anser regeringen att den
socioekonomiska utvecklingen i norra Nigeria inte förbises när Boko Haram

https://www.regeringen.se/


diskuteras. Regeringen vill se säkerhetsinsatser som kompletteras med
satsningar inom utbildning, hälso- och sjukvård samt åtgärder för att
förbättra befolkningens försörjningsmöjligheter.

En kväll i pressfrihetens tecken

På kvällen bjuder utrikesminister Margot Wallström tillsammans med sin
lettiske kollega Edgars Rinkēvičs in till en kväll i Bryssel för att
uppmärksamma yttrandefrihet, pressfrihet och åsiktsfrihet. Där medverkar
även Sveriges Radios VD Cilla Benkö samt presidenten för Europeiska
radio- och TV-unionen Jean-Paul Philippot.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
8-9
Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

16 februari – 1 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

17/2
Deltar vid Utrikesnämnden, riksdagen

18/2
Återrapportering från Europeiska Rådet, riksdagen

 

Kristina Persson

17/2
Anförande vid Norsk-Svenska Handelskammarens seminarium, Stockholm

18/2
Samtal med Swedbank Family Office, Stockholm

19/2
Anförande för PRO Global ”Framtidsfrågorna inom Regeringskansliet”

https://www.regeringen.se/


25/2
Artighetsvisit av Frankrikes ambassadör, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

17/2
Anförande på Stockholms Handelskammare, Stockholm

18/2
Kommundialog om unga i jobb, Luleå

20/2
Kommundialog om unga i jobb, Östersund

27/2
Kommundialog om unga i jobb, Arlanda

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

17/2
Deltar vid Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

16/2
Anförande vid Dagens Industri, Stockholm

Per Bolund

16/2
Inrikes resa

17/2
Inrikes resa



19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

20/2
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

17/2
Deltar i Folk- och Försvarseminarium, Stockholm

20/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

16/2
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

17/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

19/2
Myndighetsbesök på Formas

20/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



Näringsdepartementet

Mikael Damberg

20/2
Möte med Mexikos utrikesminister

25/2
Företagsbesök, Stockholm

Anna Johansson

18/2
Medverkar på SEKO-möte, Stockholm

20/2
Håller anförande på Järnvägsforum, Sundsvall

26/2
Utrikes resa

27/2
Håller anförande på seminarium, Malmö

Sven-Erik Bucht

16/2
Inrikes resa

18/2
Högnivåmöte, Rosenbad

24/2
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

18/2
Anförande på seminarium om våld i nära relationer, Stockholm



19/2
Inrikes resa

25/2
Utrikes resa

Gabriel Wikström

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

26/2
Inrikes resa

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

18/2
Deltar i debatt, riksdagen

Tal och prisutdelning på Visita, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

18/2
Utrikes resa



Isabella Lövin

16/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
7-8
Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

9 - 22 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

12/2
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

Kristina Persson

9/2
Anförande på Rotary, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

12/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/2
Kommundialog om unga i jobb, Umeå

https://www.regeringen.se/


17/2
Anförande på Stockholms Handelskammare, Stockholm

18/2
Kommunkonferens, Luleå

20/2
Kommunkonferens, Östersund

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

13/2
Deltar vid EU-nämnd, riksdagen

17/2
Deltar vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

16/2
Anförande Dagens Industri, Stockholm

Per Bolund

16/2
Inrikes resa

17/2
Inrikes resa

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

20/2
Inrikes resa



Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

11/2
Myndighetsbesök

17/2
Folk och Försvar seminarium, Stockholm

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

10/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

16/2
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

11/2
Panelsamtal mot Afrofobi, Uppsala Universitet

12/2
Besök Redline Recordings, Norsborg

14/2
Deltagande i manifestation, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet



12/2
Deltar vid frågestund, riksdagen

19/2
Myndighetsbesök på Formas

Ibrahim Baylan

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Verksamhetsbesök ABB, Västerås

12/2
Frågestund, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

9/2
Företagsbesök, Stockholm

11/2
Utrikes resa

Anna Johansson

18/2
Medverkar på SEKO möte, Stockholm

20/2
Anförande på Järnvägsforum, Sundsvall

Mehmet Kaplan

10/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/2



Inrikes resa

Sven-Erik Bucht

9/2
Besöker tillväxtverket, Östersund

12/2
Deltar vid frågestund, riksdagen

18/2
Högnivåmöte, Stockholm

Socialdepartementet

Åsa Regnér

9/2
Inrikes resa

10/2
Möte med Pensionärskommittén

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

18/2
Anförande på seminarium om våld i nära relationer, Stockholm

Annika Strandhäll

9/2
Inrikes resa

12/2
Anförande på Terminsstart Pension, Stockholm

13/2 
Inrikes resa

Gabriel Wikström



13/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

13/2
Deltagande på Alla hjärtansmingel (RFSU), Stockholm

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

18/2
Tal och prisutdelning på Visita, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

9/2
Deltar vid utrikesministermöte, Bryssel

11/2
Deltar vid utrikespolitisk debatt, riksdagen

18/2



Utrikes resa

Isabella Lövin

11/2
Möte inom Världsbanken, Helsingfors

13/2
Invigning av det europeiska tema året, Rosenbad

16/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar i
säkerhetskonferens i München
Publicerad 03 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Den 6-8 februari kommer utrikesminister Margot
Wallström att delta i Munich Security Conference (MSC)
i München, Tyskland.
Säkerhetskonferensen i München är ett av de främsta informella
säkerhetspolitiska mötena i sitt slag. Den samlar årligen omkring 350 ledande
politiker och experter, som inbjuds i personlig kapacitet. Förra året deltog ett
60-tal utrikes- och försvarsministrar samt ett tiotal stats- och regeringschefer.

Temat för årets konferens är Ukraina, den europeiska säkerhetsdialogen och
konflikterna i Mellanöstern.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

Inbjudan till pressträff med FN:s
flyktingkommissarie António
Guterres
Publicerad 02 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

FN:s flyktingkommissarie António Guterres är inbjuden
till Sverige 2-3 februari för att träffa utrikesminister
Margot Wallström, biståndsminister Isabella Lövin samt
justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
Guterres träffar även statsminister Stefan Löfven och
deltar på ett seminarium i riksdagen. Syftet är att
diskutera flyktingsituationen globalt, inklusive
Syrienkrisen, liksom Sveriges stöd till UNHCR. Inte
sedan andra världskriget har fler människor varit på
flykt.
Vid pressträffen deltar utrikesminister Margot Wallström, biståndsminister
Isabella Lövin, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och FN:s
flyktingkommissarie António Guterres.

Var vänlig medtag presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Statsministern har bjudit in
Mahmoud Abbas
Publicerad 30 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Statsminister Stefan Löfven har bjudit in Palestinas
president Mahmoud Abbas till Sverige.
Den 10 februari möter statsministern och utrikesminister Margot Wallström
president Abbas för att diskutera de bilaterala relationerna, fredsprocessen i
Mellanöstern och hur Sverige kan bidra efter sitt erkännande av Staten
Palestina.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Inbjudan till pressträff med
statsminister Stefan Löfven och
Serbiens premiärminister
Aleksandar Vučić
Publicerad 29 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Måndagen den 2 februari tar statsminister Stefan
Löfven emot Serbiens premiärminister Aleksandar
Vu&#x010D;i&#x0107; för bilaterala samtal.
Regeringscheferna förväntas diskutera den bilaterala relationen mellan
Sverige och Serbien, inklusive handelsutbytet, Serbiens förhandlingar om
EU-medlemskap, och aktuella EU-frågor, inklusive utvecklingen i Ukraina.

Serbiens premiärminister Aleksandar Vučić kommer under sitt besök i
Sverige även att träffa utrikesminister Margot Wallström för samtal.

Ur programmet den 2 februari:
12.30: Statsminister Löfven tar emot premiärminister Vučić vid ankomst, entrén Rosenbad. 
Fototillfälle.
Inpassering för fotografer sker genom Kopparporten från kl. 11.50. Senast på plats 12.20.

14.15: Gemensam pressträff med regeringscheferna.
Bella Venezia, Rosenbad. Språk engelska.
Inpassering sker genom Kopparporten från kl. 13.45.

Var vänlig medtag presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
6-7
Publicerad 29 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

2 februari - 15 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

5/2
Inrikes resa

12/2
Utrikes resa

 

Kristina Persson

2-3/2
Anförande på seminarium Nordmod, Berlin

4/2
Anförande på bokseminarium, Stockholm

5/2
Frågestund, riksdagen

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/2
Kommundialog om unga i jobb, Malmö

6/2
Kommundialog om unga i jobb, Kalmar

10/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

11/2
Kommundialog om unga i jobb, Karlstad

12/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/2
Kommundialog om unga i jobb, Umeå

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

11/2
Guvernörsmöte Världsbanken, Helsingfors

13/2
EU-nämnd, riksdagen

Per Bolund

4/2
Anförande DI Försäkring, Stockholm

Anförande ”Innovation Financing as Business opportunity”, Stockholm

10/2
Anförande på Nordnet Spareevent, Stockholm



Ardalan Shekarabi

4/2
Anförande seminarium ”Ny styrning bortom New Public Mannagement”,
Uppsala universitet

5/2
Medverkan vid välfärdsseminarium, Arena Idé, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

12/2 
Frågestund, riksdagen

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5-8/2
Besöker Jokkmokks vintermarknad, Jokkmokk

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

3/2
Utrikes resa

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet

12/2
Frågestund, riksdagen

19/2
Myndighetsbesök på Formas

Ibrahim Baylan



6/2
Energiministermöte, Bryssel

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Verksamhetsbesök ABB, Västerås

12/2
Frågestund, riksdagen

13/2
Utrikesresa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

3/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

9/2
Företagsbesök, Stockholm

11/2
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

6/2
Paneldebatt Svenska Teknik- & Designföretagen, Stockholm

10/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

11/2
Inrikes resa

Anna Johansson

2/2



Besöker Swedavia, Landvetter och AB Volvo, Göteborg

Sven-Erik Bucht

2/2
Inrikes resa

5/2
Delar ut pris till Årets kock, Göteborg

12/2
Frågestund, riksdagen

Socialdepartementet

Åsa Regnér

2/2
Anförande på PRO:s konferens, Stockholm

4/2
Inrikes resa

5/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

10/2
Möte med Pensionärskommittén

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

Annika Strandhäll

9/2
Inrikes resa

12/2
Anförande på Terminsstart Pension, Stockholm

13/2 



Inrikes resa

Gabriel Wikström

3/2
Anförande på Temadag Jämlik hälsa, Stockholm

4/2
Anförande på Världscancerdagen, Stockholm

5/2
Anförande för Dagens Medicin på Primärvårdens dag, Stockholm

6/2
Paneldiskussion på Skolläkardagarna, Örebro

13/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

5/2
Frågestund, riksdagen

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

Helene Hellmark Knutsson

3/2
Lärarutbildningskonvent, Sergel Plaza, Stockholm
4/2
Besöker Kungliga Vetenskapsakademin, Stockholm

6/2
Anförande på Kommunförbundet Skåne Välfärdskonferens, Lund

6/2
Besök på Lunds universitet



18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

11/2
Utrikespolitisk debatt, riksdagen

Isabella Lövin

8/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Statsbesök i Finland 3-5 mars
2015
Publicerad 23 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Kungen och drottningen avlägger statsbesök i Finland
3-5 mars 2015 på inbjudan av president Sauli Niinistö.
Två statsråd representerar regeringen vid statsbesöket:
utrikesminister Margot Wallström och
utbildningsminister Gustav Fridolin.
Det senaste statsbesöket i Finland ägde rum i augusti 2003. I april 2012 kom
president Niinistö till Sverige på statsbesök.

Syftet med besöket är 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.

Vidare är syftet att öka intresset för Sverige hos en bredare del av
befolkningen, i synnerhet i de östra delarna av landet, och att förmedla
bilden av Sverige som ett attraktivt grannland som kan erbjuda lösningar till
gemensamma utmaningar inom bland annat klimat, energi och teknisk
innovation.

I anslutning till statsbesöket leder Jens Spendrup, ordförande i Svenskt
Näringsliv, tillsammans med Ylva Berg, vd för Business Sweden, en svensk
näringslivsdelegation bestående av företag och organisationer med intresse
av utbyte med Finland.

Programmet knyter an till temat digitalisering av den traditionella industrin.
Företagen får bland annat en introduktion till den finska startupvärlden och
en möjlighet till dialog med beslutsfattare på högsta nivå inom finskt och
svenskt näringsliv och politisk ledning.

https://www.regeringen.se/


I programmet ingår också ett finländskt prisbelönt projekt för att lära
sjätteklassare mer om entreprenörskap och företagande liksom ett besök i
Villmanstrand i östra Finland.

Medieackreditering

Svenska medierepresentanter behöver särskild ackreditering via UD:s
internationella presscenter för att kunna bevaka besöket på plats. Sista dag
för ansökan är fredagen den 20 februari 2015.

För finska och internationella medier sker ackreditering via det finska
utrikesministeriet.

Ackreditering statsbesök Finland



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
5-6
Publicerad 22 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

26 januari - 6 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

26/1
Konselj, Kungliga slottet

29/1
Statsministerns frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/2
Inrikesresa

6/2
Inrikesresa

Finansdepartementet

https://www.regeringen.se/


Magdalena Andersson

27/1
Deltar i Ekofinrådets möte i Bryssel

Per Bolund

26/1
Utrikesresa

Anförande DI Försäkring, Stockholm

Anförande Innovation Financing as Business opportunity, Stockholm

Ardalan Shekarabi

27/1
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Karlstad universitet

28/1
Anförande Upphandlingsdagarna 2015, Nacka

30/1
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Lunds universitet, Lund

4/2
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Uppsala universitet, Uppsala

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

26/1
Konselj, Kungliga slottet

Paneldebatt Svenskt Näringsliv, Stockholm

3/2



Utrikes resa

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet

Ibrahim Baylan

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
Utrikes resa

30/1
Besöker Svensk Kärnbränslehantering AB och Forsmark, Östhammar

6/2
Energiministermöte, Bryssel

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

26/1
Talar på framtidens mineral och grovindustri, SGU, Stockholm

29/1
Seminarium med OECD på Utrikesdepartementet, Stockholm

Mehmet Kaplan

26/1
Konselj, Kungliga slottet

27/1
Interpellationsdebatt, riksdagen

28/1
Anförande på Trästadsnätverksmöte, Stockholm

6/2
Paneldebatt Svenska Teknik & Designföretagen, Stockholm



Anna Johansson

30/1
Anförande på Stora Infrastrukturdagen, Näringslivets hus, Stockholm

2/2
Besök Swedavia, Landvetter och AB Volvo, Göteborg

Sven-Erik Bucht

26/1
Jordbuksråd, Bryssel

5/2
Delar ut pris till Årets kock, Göteborg

Socialdepartementet

Åsa Regnér

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
Guldbaggegalan, Cirkus, Stockholm

28/1
Galapremiär ”3vänner”, Rigoletto, Stockholm

Annika Strandhäll

27/1
Möte med Riksdagsjournalisternas förening, riksdagen

Gabriel Wikström

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
EM i konståkning, Globen, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

26/1
Invigningstalar på Museernas skolmässa 2015, Moderna Museet, Stockholm

30/1
Invigning av skola, Södertälje

Helene Hellmark Knutsson

27/1
Anförande vid invigning av KTH:s superdator, KTH, Stockholm

29/1
Anförande vis sjukvårdens forskningsdag 2015, Bonniers Conference Center

3/2
Lärarutbildningskonvent, Sergel Plaza, Stockholm

4/2
Besöker Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm

6/2
Anförande på Kommunförbundet Skåne Välfärdskonferens, Lund

6/2
Besöker Lunds universitet, Lund

Aida Hadzialic

28/1
Anförande på Linneuniversitet, Växjö

29/1
Anförande på Språkintroduktionskonferens, Spårvagnshallarna, Stockholm

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin



26/1-27/1
Möte med Gavi, Berlin



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till FN-
högkvarteret och Washington
Publicerad 20 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Utrikesminister Margot Wallström besöker New York
och Washington den 25-29 januari. På resan kommer
utrikesministern att besöka såväl FN i New York som
företrädare för den amerikanska regeringen i
Washington.
I New York den 25-27 januari kommer Margot Wallström bland annat att
träffa FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och vice generalsekreterare Jan
Eliasson. Dessutom innehåller utrikesministerns program ett antal
evenemang med bäring på fred, säkerhet, utveckling och mänskliga
rättigheter.

Wallström kommer bland annat att överlämna en internationell rapport om
hur FN:s fredsbevarande operationer kan förbättras. Hon kommer att stå
värd för en högnivåpanel om tolerans och dialog i kampen mot radikal
extremism, delta i ett seminarium om hur handeln med konventionella vapen
kan begränsas, samt diskutera feministisk utrikespolitik med kvinnliga FN-
ambassadörer.

– Resan är ett sätt att visa regeringens starka engagemang för FN. Jag ser
fram emot möten med ledande företrädare för FN och andra medlemsstater
för att diskutera hur vi gemensamt kan möta de stora utmaningarna som
världen nu står inför. Resan är också ett viktigt led i Sveriges kandidatur för
en plats i FN:s säkerhetsråd år 2017-18, säger Margot Wallström inför resan.

Utrikesministerns resa fortsätter till Washington den 28-29 januari. Hon
kommer att träffa företrädare för den amerikanska regeringen och
tankesmedjor för samtal om aktuella utrikespolitiska frågor. Samtalen

https://www.regeringen.se/


kommer också att kretsa kring möjligheter till samverkan med USA på
jämställdhetsområdet, nedrustning och klimat.

– 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, säger
Margot Wallström inför resan.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till Riga och
Vilnius
Publicerad 16 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Utrikesminister Margot Wallström besöker Riga den 23
januari för överläggningar med Lettlands utrikesminister
Edgars Rinkevics. Samma dag besöker utrikesministern
även Vilnius för överläggningar med Litauens president
Dalia Grybauskaite samt utrikesminister Linas
Linkevicius.
Besöket i Riga äger rum tre veckor efter att Lettland övertagit
ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Samtalen med utrikesminister Edgars
Rinkevics kommer i hög grad att handla om aktuella EU-frågor, de bilaterala
relationerna samt den säkerhetspolitiska situationen i närområdet.

Utrikesministern reser därefter vidare till Vilnius för överläggningar med
Litauens president Dalia Grybauskaite och utrikesminister Linas Linkevicius.
Vid dessa samtal kommer fokus att riktas mot de bilaterala relationerna, det
säkerhetspolitiska läget och därtill kopplade energipolitiska frågor. Vidare
kommer aktuella EU-frågor att diskuteras liksom Litauens erfarenheter av
arbetet i FN:s säkerhetsråd, där landet innehar en av de icke-permanenta
platserna under 2014 och 2015.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i EU:s
utrikesministermöte i Bryssel
Publicerad 15 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Margot Wallström deltar den 19 januari i EU:s rådsmöte
för utrikesfrågor i Bryssel.
EU:s utrikesministrar kommer att ta upp EU:s relation till Ryssland.
Diskussionen sker mot bakgrund av Rysslands utrikes- och inrikespolitiska
utveckling, den ökade militära aggressionen i Ukraina och det hotfulla
beteendet i Rysslands närområde samt den försvårade situationen för
civilsamhället i Ryssland.

Rådet kommer även att diskutera terrorismbekämpning, mot bakgrund av
attackerna i Paris, samt klimatfrågor inför klimatmötet i slutet av året.

Byssel, 19 januari

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker Maputo
den 15 januari
Publicerad 13 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Utrikesminister Margot Wallström besöker den 15
januari Maputo för att delta i installationen av den nye
moçambikiske presidenten Filipe Jacinto Nyusi.
Sverige och Moçambique har historiskt goda relationer som går tillbaka till
det svenska stödet till befrielserörelserna i södra Afrika före
självständigheten. Som vår näst största mottagare av bilateralt bistånd är
Mocambique sedan länge en nära samarbetspartner till Sverige.

Besöket kommer också innebära en möjlighet att träffa många ledande
företräde från andra länder, inte minst från denna viktiga region.

- Sverige och Moçambique har långa och utmärkta relationer. Mitt besök blir
ett tillfälle att befästa detta men även blicka framåt kring hur vi kan bredda
och utveckla våra relationer. Moçambique har stor potential som
tillväxtmarknad i Afrika och står samtidigt inför flera utmaningar, säger
Margot Wallström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ban Ki-moon utser Joakim Reiter
till biträdande generalsekreterare
för FN-organ
Publicerad 08 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, har idag
tillkännagivit beslutet om att utse Joakim Reiter, vid
Utrikesdepartementet, till ny biträdande
generalsekreterare för FNs konferens för handel och
utveckling (UNCTAD).
Joakim Reiter är för närvarande departementsråd och chef för
Utrikesdepartementets enhet för internationell handelspolitik. Han har
tidigare tjänstgjort som bland annat ambassadör och svenskt sändebud till
Världshandelsorganisationen (WTO) i Genève och chef för handelssektionen
vid svenska representationen till EU i Bryssel. Joakim Reiter har även
arbetat vid Europeiska Kommissionen, DG Handel, och har varit
ämnessakkunnig med ansvar för internationella ekonomiska frågor åt
dåvarande Närings- och handelsminister Leif Pagrotsky.

I och med utnämningen blir Joakim Reiter den näst högste svensken inom
FN-systemet efter biträdande generalsekreteraren Jan Eliasson.

- Utnämningen är en bekräftelse på Sveriges centrala ställning i FN, men
också på den stora betydelse som Sverige tillmäter FN. UNCTAD har en
viktig roll att spela inom ramen för post-2015 agendan om de nya globala
hållbarhetsmålen, vilka är högt prioriterade ur svenskt perspektiv, säger
utrikesminister Margot Wallström

Också näringsminister Mikael Damberg välkomnar utnämningen. 
- UNCTAD bidrar till att förbättra utvecklingsländernas integration i den

https://www.regeringen.se/


globala ekonomin och därigenom främja fri och rättvis handel, i enlighet med
svenska övergripande mål med handelspolitiken, säger han.

UNCTAD, med säte i Genève och omkring 550 anställda, är fokalpunkt för
FN:s arbete med samstämmighet mellan handel och utveckling, liksom
relaterade finansiella frågor, investeringar, teknologi/IT och hållbarhet.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i EU:s
utrikesministermöte i Bryssel den
15 december
Publicerad 11 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Margot Wallström deltar den 15 december i EU:s
rådsmöte för utrikesfrågor i Bryssel.
EU:s utrikesministrar kommer att ta upp läget i Syrien på utrikesrådet. Bland
annat kommer de att diskutera hur EU kan stödja FN-sändebudet för Syrien,
Staffan de Mistura, i hans arbete. Regeringen stödjer de Misturas
ansträngningar i Aleppo för att få slut på våldet och möjliggöra humanitära
leveranser som ett första steg att trappa ned konflikten.

Övriga frågor som förväntas tas upp på mötet är den politiska situationen i
Bosnien-Hercegovina, Irak och ISIL, ebolautbrottet i Västafrika samt
Ryssland och Ukraina.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Stefan Löfven träffar Nobels
fredspristagare Kailash Satyarthi
Publicerad 09 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Fredag den 12 december träffar statsminister Stefan
Löfven Nobels fredspristagare Kailash Satyarthi på
lunch i Rosenbad. Med på lunchen är bland andra
statsråden Margot Wallström, Ylva Johansson och Åsa
Regnér.
Kailash Satyarthi har tilldelas priset tillsammans med Malala Yousafzai för
sin kamp mot förtryck av barn och ungdomar, mot barnarbete och för alla
barns rätt till utbildning.

Tid: Fredag den 12 december klockan 12.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad. 
Fototillfälle. Samling för fotografer i Bella Venezia klockan 11.30.
Föranmälan krävs.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till OSSE
Publicerad 02 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Utrikesminister Margot Wallström deltar 4 december i
OSSE:s ministerråd i Basel.
Ministerrådet är det centrala beslutsfattande och styrande organet i
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.

Mötet, som hålls årligen, ger utrikesministrarna från de 57 OSSE-
medlemsstaterna en möjlighet att granska och bedöma organisationens
verksamhet under det gångna året samt framföra nationella synpunkter på
säkerhetsfrågor.

Huvudfokus på årets ministermöte kommer att vara på den rådande krisen i
och runt Ukraina orsakad av den ryska aggressionen och den roll som OSSE
spelar för att bidra till en lösning av krisen.

Sverige verkar särskilt för att beslut ska antas om de grundläggande fri- och
rättigheterna.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesnämnden sammanträder
25 november
Publicerad 24 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Utrikesnämnden sammanträder på Stockholms slott
tisdagen den 25 november kl 09.00.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Armenien öppnar ambassad i
Sverige
Publicerad 21 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Armeniens utrikesminister Eduard Nalbandian besöker Sverige den 24-25
november med anledning av invigningen av Armeniens nya ambassad i
Stockholm. Nalbandians program innefattar även överläggningar på
Utrikesdepartementet med utrikesminister Margot Wallström.

Sverige och Armenien har haft diplomatiska förbindelser sedan början av
1990-talet. En svensk ambassad finns sedan början av året i Jerevan och nu
öppnar Armenien en ambassad i Sverige.

Ambassaden invigs officiellt måndagen 24 november kl. 12.45. Journalister
som är intresserade att närvara ombes kontakta Armeniens ambassad.

24 november kl. 12.45.
Riddarhuset, Riddarhustorget 10, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till Ukraina
Publicerad 21 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Utrikesminister Margot Wallström besöker Ukraina 25-
26 november.
I samband med besöket kommer Margot Wallström bland annat att träffa
president Petro Porosjenko, premiärminister Arsenij Jatsenjuk, vice
premiärminister Volodymyr Hrojsman och utrikesminister Pavlo Klimkin. 

Fokus för samtalen kommer att vara det svenska stödet till Ukraina i ljuset av
Rysslands aggression, Ukrainas reformbehov och den humanitära situationen
i östra Ukraina. Margot Wallström kommer även att träffa kvinnliga
parlamentsledamöter, studenter och organisationer som Sverige stödjer i
Ukraina.

Tid och plats för pressträff meddelas senare.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige bidrar till internationella
fredsinsatser
Publicerad 06 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen lägger idag fram två propositioner till
riksdagen om svenska bidrag till internationella
fredsfrämjande insatser.

Proposition om svensk närvaro i Afghanistan

Regeringen lägger idag fram en proposition till riksdagen om svenskt
deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats (RSM) i Afghanistan.
Sveriges deltagande i RSM är en del av utfasningen av det internationella
militära engagemanget i Afghanistan. I enlighet med den uppgörelse som
2010 slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och de borgerliga
partierna i den dåvarande regeringen reducerar Sverige gradvis den militära
närvaron, samtidigt som det civila engagemanget ökar.

- Vår insats bidrar till att förbättra förutsättningarna för ett ökat civilt
engagemang i och med att de afghanska säkerhetsstyrkorna utvecklar sin
förmåga att upprätthålla säkerheten i landet, säger utrikesminister Margot
Wallström (S).

Sverige, tillsammans med övriga bidragande länder, deltar i insatsen på
inbjudan av Afghanistans regering. 

Regeringen förutser ett fortsatt svenskt militärt bidrag på högst 50 personer
på plats i Afghanistan till och med december 2015, med fokus på norra
Afghanistan. Propositionen innehåller också möjlighet att tillfälligt kunna
sätta in en förstärknings- och evakueringsstyrka om högst 200 personer.

I propositionen beskrivs även det ökande civila stöd Sverige ger till

https://www.regeringen.se/


Afghanistan, framför allt till institutions- och kapacitetsuppbyggnad. Under
förutsättning att den afghanska regeringen uppfyller sina reformåtaganden
avser Sverige att bistå med 8-8,5 miljarder kronor i utvecklingssamarbete till
landet under 2015-2024.

Sverige bekämpar sjöröveri tillsammans med
Nederländerna

Den andra propositionen som idag överlämnades till riksdagen gäller ett
förslag att delta med en svensk väpnad styrka i EU:s maritima operation
Atalanta utanför Somalias kust under högst fyra månader år 2015.

EU:s maritima operation Atalanta har ett mandat från FN:s säkerhetsråd.
Sedan 2008 skyddar den fartyg från FN:s världslivsmedelsprogram (WFP)
som transporterar humanitär hjälp till Somalia, och motverkar sjöröveri
utanför Somalias kust. Det bidrar också till att hålla handelsvägar öppna.

- Den svåra humanitära situationen i Somalia och hotet från sjöröveri utgör
en enorm utmaning för Somalia. Sjörövarnas framgångar har minskat sedan
2012 till följd av sjöfartens förbättrade egenskydd och omvärldens insatser,
säger utrikesminister Margot Wallström (S).

Styrkebidraget är en del i Sveriges omfattande engagemang i Somalia och
vårt stöd till FN.

Det svenska bidraget förväntas påbörjas i februari 2015 och ska utgöras av
ett styrkehögkvarter bestående av en styrkechef och stabsofficerare, två
helikoptrar samt två stridsbåtar med besättning. Bidraget baseras ombord på
ett nederländskt fartyg och kan komma att uppgå till cirka 60 personer.

- Samarbetet med Nederländerna är ett innovativt sätt att effektivt utnyttja
våra resurser, säger Margot Wallström.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström besöker
Tyskland
Publicerad 04 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Utrikesministern besöker Tyskland onsdagen den 5
november.
Margot Wallström kommer att träffa Tysklands utrikesminister Frank-Walter
Steinmeier för att bland annat diskutera Sveriges och Tysklands bilaterala
relationer, närområdet, situationen i Ryssland och Ukraina, läget i
Mellanöstern samt aktuella FN- och EU-frågor.

En pressträff kommer att hållas i anslutning till mötet vid tyska
utrikesministeriets presscenter kl. 13.30.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige erkänner Palestina och
ökar biståndet
Publicerad 30 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Sveriges regering har i dag erkänt Staten Palestina.
Regeringen anser att de folkrättsliga kriterierna för ett
erkännande av Palestina är uppfyllda.
Sverige vill med beslutet underlätta en fredsuppgörelse genom att göra
parterna mindre ojämlika, stödja de moderata krafterna i Palestina och bidra
till mer framtidstro i en tid när spänningarna ökar och inga fredssamtal pågår.

- Syftet med Sveriges erkännande är att bidra till en framtid där Israel och
Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet. Vi vill bidra till att skapa
mer hopp och framtidstro bland de unga palestinier och israeler som annars
riskerar tro att det saknas alternativ till dagens situation, säger
utrikesminister Margot Wallström (S).

Regeringen antog samtidigt en femårig biståndsstrategi med kraftigt ökat stöd
till palestinskt statsbyggande. Det bilaterala biståndet till Palestina ökar med
500 miljoner kronor till 1,5 miljarder kronor den kommande femårsperioden,
utöver Sveriges omfattande humanitära bidrag.

- Det svenska stödet syftar bland annat till att underlätta för palestinier att
försörja sig och kunna bo kvar, stärka kvinnors inflytande och öka
motståndskraften mot miljö- och klimatförändringar. Det ökade biståndet
innebär ett stöd till alla moderata och icke våldsbejakande krafter i Palestina
som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, säger
biståndsminister Isabella Lövin (MP).

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressinbjudan: Margot Wallström
möter pressen efter dagens
regeringssammanträde
Publicerad 30 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Utrikesminister Margot Wallström svarar på medias
frågor efter dagens regeringssammanträde.
Vänligen medtag presslegitimation.

Torsdag den 30 oktober klockan 10.30 (efter regeringssammanträdets avslutande). Obs! Inpassering sker via
kopparporten mellan kl. 10.00-10.20.

Bella Venezia, Rosenbad.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nordiskt initiativ för stöd till östra
och södra Ukraina inom
energieffektivitet samt det
humanitära området
Publicerad 29 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

De nordiska utrikesministrarna fattade i dag beslut om att ge stöd till östra
och södra Ukraina. Se engelskspråkigt pressmeddelande nedan:

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Inbjudan till pressträff med de
nordiska utrikesministrarna
Publicerad 28 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

I samband med Nordiska rådets 66:e session i
Stockholm träffas de nordiska utrikesministrarna för
överläggningar på UD onsdagen den 29 oktober.
Utrikesministrarna förväntas diskutera ett antal aktuella frågor: den
säkerhetspolitiska situationen i närområdet, ebolautbrottet i Västafrika samt
situationen i Mellanöstern. Ett flertal FN-frågor, bland annat den svenska
säkerhetsrådskandidaturen, väntas också komma upp till diskussion.

Ur programmet den 29 oktober:

10.00: Fototillfälle vid mötets öppnande. Utrikesdepartementet, Gustav
Adolfs torg 1. Inpassering för fotografer kl. 09.30-09.50.

11.00: Pressträff i UD:s pressrum, Fredsgatan 6. Språk: engelska och
skandinaviska. Inpassering för media kl. 10.15-10.50.

Var vänlig medtag presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesnämnden sammanträder
Publicerad 26 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Utrikesnämnden sammanträder på Stockholms slott måndagen den 27
oktober klockan 10.00.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i EU:s
utrikesministermöte och allmänna
rådet i Luxemburg
Publicerad 17 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Utrikesminister Margot Wallström deltar på rådsmötet för utrikesfrågor
måndagen den 20 oktober. På dagordningen står bland annat ebolakrisen och
EU:s agerande, den senaste utvecklingen i Ukraina, i Syrien och i Irak. Även
fredsprocessen i Mellanöstern och då särskilt situationen i Gaza kommer att
behandlas.

Därefter deltar utrikesministern i Allmänna rådets möte tisdagen den 21
oktober. Vid mötet ska ministrarna bland annat diskutera slutsatser inför
Europeiska rådet om förslag till ett klimat- och energiramverk för perioden
år 2020-2030 samt följa upp Europeiska rådets strategiska dagordning på
områdena frihet, säkerhet och rättvisa.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Wallström deltar i internationell
givarkonferens om Gaza
Publicerad 10 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Utrikesminister Margot Wallström deltar på söndag den
12 oktober i en internationell givarkonferens i Kairo om
återuppbyggnaden av Gaza.
Vid mötet deltar ministrar och företrädare för ett 70-tal länder, bland annat
Palestinas president Mahmoud Abbas, Italiens utrikesminister Federica
Mogherini och USA:s utrikesminister John Kerry.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Första resan går till Finland och
Estland
Publicerad 07 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Utrikesminister Margot Wallström besöker Finland onsdagen den 8 oktober.
Hon kommer då att träffa Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja, för att
bland annat diskutera Sveriges och Finlands bilaterala relationer, det
nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet, läget i Ukraina,
Ryssland och Mellanöstern. Det blir Margot Wallströms första bilaterala
besök som utrikesminister.

Pressträff kommer att hållas i anslutning till mötet vid restaurang Lasipalatsi
(Glaspalatset) kl. 12.30

Margot Wallström besöker samma dag även Estland för ett möte med
Estlands utrikesminister Urmas Paet. I Tallinn kommer diskussionerna främst
att handla om det svensk-estniska samarbetet, den säkerhetspolitiska
situationen i närområdet, Ukraina och Ryssland, Mellanöstern samt aktuella
EU-frågor.

Pressträff kommer att hållas i anslutning till mötet vid estniska
utrikesministeriets presscenter kl. 16.30.
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Ny kabinettssekreterare och ny
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Regeringen har idag utsett Annika Söder till kabinettssekreterare i
Utrikesdepartementet. Annika Söder anställdes vid UD 1982 och har tidigare
tjänstgjort som bland annat statssekreterare för internationellt
utvecklingssamarbete, presschef och talesperson, och chef för UDs
säkerhetspolitiska enhet. Hon har arbetat med EU-frågor och FN-frågor och
varit utrikespolitisk medarbetare åt stats- och utrikesministrar. 

Annika Söder har även arbetat som undergeneraldirektör vid FN-organet
FAO och kommer närmast från tjänsten som exekutivdirektör för Dag
Hammarskjölds minnesfond i Uppsala.

Regeringen har idag också förordnat Ulrika Modéer till statssekreterare i
Utrikesdepartementet hos biståndsministern. Ulrika har sedan 1994 arbetat
med demokrati och mänskliga rättigheter hos flera av biståndets aktörer,
bland annat som chef på Diakonia, i ett UNDP-program och med
informationsinsatser på Sida. Ulrika har även haft förtroendeuppdrag i
organisationer såsom Föreningen för utvecklingsfrågor och Concord. Ulrika
Modéer har närmast varit chef för miljö- och utrikesteamet på Miljöpartiets
riksdagskansli.
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