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Ministerdeklaration, Stockholm den 11 juni 2019 Detta
är en översättning från engelska. I händelse av
skiljaktiga tolkningar ska den engelska texten gälla.
Vi deltagande stater – Argentina, Etiopien, Finland, Indonesien, Japan,
Jordanien, Kanada, Kazakstan, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland,
Schweiz, Spanien, Sydkorea, Sverige och Tyskland – har i dag mötts vid
ministermötet i Stockholm om kärnvapennedrustning och icke-
spridningsfördraget för att diskutera hur kärnvapennedrustning kan främjas.

Nästa år är det 50-årsdagen för icke-spridningsfördraget, hörnstenen i det
globala ramverket för kärnvapennedrustning och icke-spridning. Fördraget
har obestridligen varit framgångsrikt när det gäller att förhindra
kärnvapenspridning, att lägga grunden till avsevärda minskningar av
kärnvapenarsenaler och att underlätta fredlig användning av kärnenergi.
Fördraget har också inneburit att ett internationellt system med
kärnämneskontroll har inrättats och att skapandet av kärnvapenfria zoner har
främjats. Trots dessa framsteg har kärnvapen emellertid den senaste tiden
fått en mer framträdande roll, mot bakgrund av ett allt sämre internationellt
säkerhetsklimat.

Kvalitativt nya förmågor håller på att utvecklas, med ny teknik som en
pådrivande faktor. Utvecklingen med en gradvis minskning av världens
kärnvapenarsenal från toppen 1986 får inte vändas. En potentiell
kärnvapenkapprustning – som inte skulle tjäna någons intressen – måste
undvikas.
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Regionala utmaningar i fråga om kärnvapenspridning komplicerar situationen
ytterligare. Vårt bestämda mål är alltjämt Nordkoreas kärnvapenavrustning
som ska genomföras på ett fullständigt, verifierbart och oåterkalleligt sätt, i
enlighet med tillämpliga resolutioner från FN:s säkerhetsråd. Det
kärntekniska avtalet med Iran (JCPOA), som åtnjuter multilateralt stöd och
utgör en central landvinning för de globala arrangemangen om icke-
spridning, är samtidigt i ett utsatt läge.

Vi uttrycker ånyo vårt stöd för inrättandet av en zon fri från kärnvapen och
andra massförstörelsevapen, inklusive deras bärare, i Mellanöstern, i linje
med resolutionen från 1995 och slutdokumentet från 2010 års konferens för
översyn av icke-spridningsfördraget.

Icke-spridningsfördraget, som nära nog alla stater är parter i, har under fem
årtionden varit oundgängligt för freden och säkerheten i världen.
Tillsammans måste vi säkra framtiden för denna milstolpe till fördrag. Det är
mindre än ett år till dess att parterna samlas i New York för att göra en
översyn av tillämpningen av fördraget och för att staka ut den vidare kursen.
Översynskonferensen ger oss tillfälle att leva upp till våra kollektiva
åtaganden, och då särskilt att arbeta för tillämpningen av
nedrustningspelaren. Vi bör ta det tillfället i akt och bidra till att dödläget kan
brytas. Våra regeringar kommer att göra sitt yttersta för att uppnå det. Våra
geografiska och säkerhetspolitiska hemvister skiljer sig åt, men vi står enade
i vår övertygelse att konstruktiv politisk och diplomatisk dialog är av
grundläggande betydelse för att det ska gå att bygga upp det förtroende som
krävs för framsteg på vägen mot våra gemensamma mål.

Högnivåmötet i FN:s säkerhetsråd den 2 april visade på ett enat och starkt
stöd för icke-spridningsfördraget, något som ett överenskommet
pressuttalande gav ytterligare uttryck för.

Vi understryker att icke-spridningsfördragets tre pelare stöder varandra och
att ytterligare framsteg i fråga om nedrustningspelaren är nödvändiga.

Vårt fokus under det kommande året kommer att ligga på att bidra till sådana
insatser. Vår ansats kommer att vara ambitiös men samtidigt realistisk. 2020
eftersträvar vi ett utfall som på nytt bekräftar icke-spridningsfördraget som
hörnstenen i det globala ramverket för nedrustning och icke-spridning. Detta
bör ges en verklig innebörd genom att man anger steg på vägen mot
tillämpning av artikel VI i fördraget, med utgångspunkt i de åtaganden som
gjorts under en rad översynskonferenser, framför allt 1995, 2000 och 2010.



Samtidigt som vi konstaterat att det säkerhetspolitiska klimatet i världen är
mycket utmanande har vi vid våra samtal idag talat om många olika frågor,
bland annat större öppenhet och ansvarsfullhet i policydeklarationer om
kärnvapen, åtgärder för att minska kärnvapnens roll i doktriner och policy,
sätt att öka öppenhet och insyn och minska risken för kärnvapenanvändning,
stärkta negativa säkerhetsgarantier, arbete med verifiering av
kärnvapennedrustning och vikten av att hantera frågan om framställning av
klyvbart material.

Samtliga dessa områden medför konkreta möjligheter att minska de
internationella spänningarna och förbättra det globala säkerhetsläget. De
kan, som förtroendeskapande åtgärder, göra att vi kan ta viktiga steg som
banar väg för ytterligare framsteg under kommande år. I detta sammanhang
konstaterade vi att en förlängning av Nya Start-avtalet skulle vara ett
nyckelbidrag till bevarandet av den strategiska stabiliteten.

Vårt arbete är också ett svar på FN:s generalsekreterares uppmaning om att
återigen sätta nedrustning och icke-spridning högst upp på den
internationella politiska dagordningen.

Med utgångspunkt i mötet i Stockholm om kärnvapennedrustning och icke-
spridningsfördraget kommer våra länder framöver att söka engagera den
bredare kretsen av parter i icke-spridningsfördraget. Det kommer att vara
särskilt viktigt att arbeta med kärnvapenstaterna, vars fullständiga
uppslutning och konstruktiva medverkan kommer att vara helt avgörande för
framsteg 2020. Vårt gemensamma mål är en värld fri från kärnvapen.



Uttalande från Utrikesdepartementet

Gemensamt uttalande från
Frankrikes utrikesdepartement och
Sveriges utrikesdepartement
Publicerad 08 mars 2019

På internationella kvinnodagen inleder Sverige och
Frankrike en diplomatisk offensiv mot människohandel
för sexuell exploatering.
Today - on the International Women's Day - the Government of France and
the Government of Sweden are proud to announce our joint decision to
develop a common strategy for combating human trafficking for sexual
exploitation in Europe and globally.

Trafficking is a grave human rights violation of which the majority of
detected victims are women and girls. The majority of them are being
trafficked for sexual exploitation. The overall number of victims has
drastically increased in tandem with the unprecedented rise in irregular
migration and forced displacements, notably as result of armed conflict,
persecution or human rights violations. War, lack of economic opportunity,
discrimination and gender-based violence further expose vulnerable
individuals to abuse, particularly in situations where erosion of the rule of
law allows traffickers to operate with impunity.

France and Sweden are both committed to fostering comprehensive inter-
agency strategies and action plans in their own countries to tackle the
challenge of human trafficking as well as to develop international
cooperation in this area. The two Governments confirm their intention to
support the “Blue Heart” international campaign awareness raising initiative
to fight human trafficking and its impact on society and encourage all other
States to join.
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The main focus of our common strategy will be the need to reduce the
demand for girls and women in prostitution, in Europe and globally. The
reason for this is the clear nexus between trafficking for sexual exploitation
and prostitution. A nexus that is well described in numerous studies and also
highlighted by the European Parliament in resolution (2013/2103(INI)) on
sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality.
Trafficking for sexual exploitation will continue as long as there is a demand
for girls and women in prostitution. Therefore, focusing on reducing demand
will be an important measure for combating trafficking for sexual
exploitation, for combating violence against women and children and for
enhanced gender equality.

France and Sweden have taken a clear position against normalizing
prostitution as work. Our view is that prostitution should always be
perceived as an exploitation of someone’s vulnerability – thus prostitution
should never be considered a job. To consider prostitution as legal ‘sex
work’, decriminalizing the sex industry in general and making procuring legal
is not a solution to keeping women and children in vulnerable situations safe
from violence and exploitation, but has the opposite effect and expose them
to higher level of violence, while at the same time encouraging prostitution
markets — and thus the number of women and children suffering abuse —
to grow.

France and Sweden together with several other countries have introduced
legislation where the purchase of sexual services constitutes the criminal act,
not the services of a person in prostitution. The person in prostitution is
instead offered assistance to exit prostitution. This type of legislation, that
focus on the sex buyer, has proven effective both to diminish demand and to
diminish prostitution. The results in Sweden, where the legislation has been
in place for twenty years, are very positive; demand has decreased
substantially, there are few people in prostitution and Sweden is considered a
market of low interest for trafficking for sexual exploitation. In 2016 a
regulation similar to the Swedish legislation was enacted in France,
introducing the criminalization of the purchase of sex, the full
decriminalization of persons in prostitution, and the creation of a nation-wide
public exit, protection and assistance policy for victims of prostitution,
pimping, procuring and trafficking. The French government firmly believes
that this legislation will prove as effective in France as in Sweden.

The French legislation has recently been challenged but on the first of
February this year the French Supreme Court validated the constitutionality
of the law. At the same time a survey that was undertaken in France by Ipsos



showed that 78% of French people support the 2016 Act and that 74% of
French people think that purchase of sex is a form of violence.

All countries in the world have agreed to do everything they can to achieve
the goals in the 2030 Agenda for Sustainable Development. Several goals
target human trafficking, gender equality, sexual exploitation and violence
against women and children. Both our countries are convinced that
criminalizing the purchase of sex would be a very important step towards
achieving these goals. We will therefore put this agenda in the forefront of
our common advocacy for combating trafficking for sexual exploitation in
Europe and globally.

 

Margot Wallström, Minister for Foreign Affairs 

Jean-Yves Le Drian, Minister of Europe and Foreign Affairs

 



Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Wallström med anledning av
situationen i Venezuela
Publicerad 04 februari 2019

Det råder stor enighet bland EU:s medlemsstater om situationen i Venezuela
och det akuta behovet av en politisk och fredlig lösning på krisen. Krisen
följer på en lång period av instabilitet. Oppositionen har kvästs genom
gripanden och hård repression. Det råder en humanitär kris med utbredd brist
på basvaror och mediciner. Undernäring och barnadödlighet rasar i höjden,
sjukvården har kollapsat och upp emot tre miljoner människor har lämnat
landet.

Ekonomin är i fritt fall efter år av misskötsel. Inflationen överstiger
obegripliga en miljon procent. Oljeproduktionen har rasat.

EU har den 22 maj förra året uttalat att vi inte godtar valresultatet från i maj
som förde Maduro till makten då vi inte anser att valen var fria och rättvisa.
I linje med vårt uttalande den 26 januari menar vi nu att det är hög tid att
venezolanerna får fritt och fredligt bestämma om sin framtid och har därmed
uppmanat regeringen att utropa nyval. Uttalandet är vår gemensamma
plattform.

I november 2017 antog EU sanktioner mot Venezuela; vapenembargo, ett
embargo mot viss utrustning som kan användas för internt förtryck, ett
embargo rörande viss utrustning som kan användas av den venezuelanska
regimen för övervakning, avlyssning etc., förbud mot att tillhandahålla vissa
till embargona anslutande tjänster, samt riktade åtgärder i form av
reserestriktioner och frysning. Ett antal personer har också listats för riktade
åtgärder.

EU har även meddelat att det finns beredskap att införa ytterligare

https://www.regeringen.se/


sanktioner om vi inte ser steg i rätt riktning, samt att öka den humanitära
hjälpen till det venezolanska folket.

EU har vidare beslutat om att tillsätta en internationell kontaktgrupp med
syfte att bidra till en fredlig och demokratisk lösning. Gruppen ska arbeta
med förtroendeskapande åtgärder och titta på frågor såsom politiska fångar
och humanitär hjälp m.m. Sverige ingår tillsammans med Frankrike, Italien,
Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien och Tyskland i gruppen.
Därtill ingår Bolivia, Costa Rica, Ecuador och Uruguay från regionen och vi
kommer att samlas till ett första utrikesministermöte nu i veckan i
Montevideo i Uruguay.  

Det centrala nu är att EU agerar gemensamt för en fredlig lösning på krisen i
Venezuela.

Sverige stödjer och betraktar Juan Guaidó som Nationalförsamlingens
ordförande och, inom ramen för den venezolanska konstitutionen, hans
strävanden att utöva rollen som ad interimspresident, vilken nu har till
uppgift att utlysa nyval. 

Sveriges hållning, som bygger på långvarig praxis, är att vi inte erkänner
regeringar utan stater, med tillämpning av folkrättens principer.



Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av konflikten i Syrien
Publicerad 05 september 2018

Konflikten i Syrien är en av vår tids största katastrofer.
Hundratusentals har dött och mer än hälften av landets
invånare har tvingats på flykt sedan konflikten inleddes
2011. Den syriska regimen har gång på gång visat att
den inte skyr några medel för att tvinga befolkningen till
underkastelse, utan någon som helst respekt för
människors lidande eller liv.
Sedan i vintras har vi sett hur de s.k. de-eskaleringsområdena, som
överenskoms av Astanagaranterna Iran, Ryssland och Turkiet, återerövras
ett i taget av regimen och dess allierade med enorma humanitära
konsekvenser som följd. Mycket talar nu för att regimen förbereder en
storskalig militär offensiv mot Idlib, det sista kvarvarande de-
eskaleringsområdet.

Astanagaranterna har misslyckats med det de har utlovat – en nedtrappning
av våldet i Syrien. Det är hög tid att de lever upp till sina åtaganden. Vid sitt
möte i Teheran på fredag måste de komma fram till hur man kan undvika
ytterligare upptrappning.

Som FN:s generalsekreterare framhållit måste skyddet av civila i Syrien nu
prioriteras och en fredlig lösning måste komma till stånd. Det är nödvändigt
att FN och säkerhetsrådet agerar förebyggande för att undvika en ny
humanitär katastrof i Syrien. Civila måste skyddas från krigets verkningar i
enlighet med den internationella humanitära rättens regler.
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I säkerhetsrådet har Sverige tillsammans med Kuwait ett särskilt ansvar för
att driva på i humanitära frågor i Syrien. Tillsammans gör vi nu allt för att
försöka skydda de omkring tre miljoner människor som finns i Idlib. Vi vet
av tidigare erfarenheter att det är en mycket svår uppgift, men vi är beredda
att ta vårt ansvar.

 



Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström vid FN:s
säkerhetsråds debatt om
klimatrelaterade säkerhetsrisker
Publicerad 27 juli 2018

Nationellt uttalande av utrikesminister Margot Wallström
för Sveriges räkning vid Förenta nationernas
säkerhetsråds debatt om klimatrelaterade
säkerhetsrisker, New York, 11 juli 2018.
Fru vice generalsekreterare, ministrar, ärade kollegor,

Jag har äran att leda dagens debatt om klimatrelaterade säkerhetsrisker. Jag
är lite tagen av den förra talaren, och jag vill verkligen tacka dem som hållit
anföranden här idag. Deras vittnesmål kommer från olika håll men har alla
samma budskap: säkerhetsriskerna som är förknippade med
klimatförändringarna är verkliga. Minister Hassan Janabi har berättat att Irak
brottas med svåra väderförhållanden och intensiv torka som påverkar landets
sviktande säkerhet. Hindou Oumarou Ibrahim har målat en tydlig bild av de
utmaningar som boskapsskötare i Tchadsjöregionen ställs inför i takt med att
både ekosystem och gamla maktstrukturer förändras i grunden.

Jag vill även tacka de talare som representerar grupper av drabbade länder
och som kommer att dela med sig av sina erfarenheter. Ett särskilt tack till
president Baron Waqa från Nauru för att han är här idag.

Mina damer och herrar,

Förra veckan träffade jag de kvinnor och män som själva ställs inför de
konkreta konsekvenser som klimatförändringarna får för fred och säkerhet.
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De är migranter och flyktingar som tvingats lämna sina hem på grund av
torka och översvämningar. De är familjeförsörjare som inte längre kan
livnära sina familjer, eftersom deras traditionella försörjningsmöjligheter
genom fiske och jordbruk har försvunnit, precis som en stor del av
Tchadsjön, vilket gett upphov till spänningar.

De är kvinnliga ledare som arbetar i sina lokala samhällen för att förhindra
att unga blir offer för radikalisering av grupper som gör sårbara människor
till sina måltavlor. De kan inte bortse från den här verkligheten, och det kan
inte vi heller.

Kopplingen mellan klimat och säkerhet är fortsatt en prioritering för Sverige
här i rådet.

Det är dags för säkerhetsrådet att komma ifatt den föränderliga verkligheten
ute i fält. Det har gått sju år sedan vi senast debatterade klimat och säkerhet.

Och det är hög tid för oss att fördjupa vår förståelse för hur
klimatförändringarna samspelar med konfliktdrivande faktorer. Jag ska vara
konkret. Jag anser att det finns fyra områden som måste uppmärksammas.

För det första måste vi skaffa oss en bättre förståelse för klimatrelaterade
säkerhetsrisker för att kunna hantera hot mot fred och säkerhet och
säkerställa rådets framtida effektivitet. Under de senaste 18 månaderna har
vi tagit ett viktigt första steg genom att erkänna klimatförändringarnas
negativa effekter på stabiliteten i Tchadsjöregionen, Västafrika och Sahel.

För det andra behöver vi förbättrade verktyg, analyser och rapporter från
fältet för att kunna hantera klimatrelaterade säkerhetsutmaningar på ett
bättre sätt. Ordförandeskapsuttalandet om klimat och säkerhet som antogs
för sju år sedan framförde önskemål om bättre rapportering. Men den
kunskaps- och informationsluckan finns fortfarande kvar och måste
omedelbart åtgärdas.

För att kunna fatta välgrundade beslut om hur vi bäst hanterar konflikterna
på vår dagordning måste vi ha all information om vad som driver på dem.
Detta innefattar hur klimatförändringarna bidrar till dessa konflikter.
Riskbedömningar av klimatförändringarna bör vara en integrerad del av
relevant rapportering till säkerhetsrådet. Hänsyn bör också tas till hur
klimatrelaterade risker samspelar med sociala, politiska och ekonomiska
faktorer, liksom genusaspekten.



Det är tydligt att klimatförändringarna kan komma att spela en allt större roll
i att driva på konflikter i framtiden. Vi måste investera i tidig varning för att
få en bättre förståelse för var möjliga risker finns. Därför skulle vi välkomna
regelbunden framåtblickande regional och global rapportering om
klimatrelaterade säkerhetsrisker från sekretariatet.

För det tredje behövs det ett institutionellt hem för de här frågorna inom FN-
systemet. Vi hoppas att Amina Mohammed skulle kunna ansvara för det
tillsammans med en särskild representant och att institutionens uppgift skulle
vara att samla in information från alla relevanta FN-organ. Rapporterna och
analyserna bör också stödja sig på tillgänglig forskning som bedrivs utanför
FN-systemet, kanske genom ett nätverk av universitet och forskningsinstitut.

Jag har därför glädjen att meddela att ett Stockholmsbaserat
kunskapscentrum för klimatsäkerhet kommer att lanseras senare i sommar.
Centrumet kommer att öka förståelsen för de här frågorna och kunna bistå
FN och andra aktörer med evidensbaserad analys.

Att öka kunskapen om klimatrelaterade säkerhetsrisker och hur de kan
hanteras i säkerhetsrådet ska inte och kommer inte att överlappa med det
ansvar som generalförsamlingen och andra FN-organ har. Det kommer i
stället att göra så att alla FN-organ kan utföra sina respektive uppdrag på
bästa möjliga sätt – och att systemet som helhet kan åstadkomma mer.

Och för det fjärde måste vi studera de länder som står i främsta ledet när vi
väljer vår strategi och lära oss av deras erfarenheter och god praxis.

Till exempel:

Nepal och Sudan arbetar med stöd av FN för att hantera klimatrelaterade
risker genom pilotprojekt som kartlägger klimatrelaterade säkerhetsrisker
och syftar till att identifiera åtgärder och program som kan stärka
motståndskraften.

Tchadsjöregionens ledarforum, som inrättades i år för att stärka de
gemensamma ansträngningarna för att bygga fred och främja hållbar
utveckling i regionen, har bekräftat vikten av att ha en helhetssyn på
komplexa och sammanlänkade säkerhetsutmaningar såsom
klimatförändringarna.

Initiativet om den stora gröna muren för Sahara och Sahel är ett integrerat
projekt för klimat, säkerhet och fred som syftar till att hejda



ökenspridningen, trygga livsmedelsförsörjningen och öka motståndskraften
mot klimatförändringarna samtidigt som det skapar jobb. Så ser
konfliktförebyggande arbete och hållbar fred ut i praktiken.

Vi måste utnyttja den här kunskapen som finns tillgänglig och integrera den i
våra ansträngningar för att få slut på konflikter och bygga hållbar fred.

Regionala organisationer som Afrikanska unionen och EU, liksom
Föreningen för små önationer i Stillahavsregionen och Karibiska
gemenskapen, har redan satt fart på den internationella hanteringen av
klimatrelaterade säkerhetsrisker.

Det är nu ytterst viktigt att Förenta nationerna kommer ifatt och tar
ledningen när det gäller att underlätta och samordna de globala
ansträngningarna i samarbete med regionala partner och andra aktörer.

Generalsekreterarens klimattoppmöte i september 2019 är ett avgörande
tillfälle att göra framsteg i den här frågan. De konkreta steg som jag har
nämnt här idag bör bidra till att sätta klimatrelaterade säkerhetsrisker på
toppmötets dagordning.

Ärade kollegor, mina damer och herrar,

Slutligen kan hotet som klimatförändringarna utgör mot vårt samhälle och
mot internationell fred och säkerhet inte underskattas. Det har redan skapat
en ny verklighet för de grupper som jag träffade i Sahel. Om vi ska kunna
tillgodose deras behov på ett realistiskt och meningsfullt sätt, om vi ska
kunna följa Hindous och andras uppmaningar, och om vi ska kunna förhindra
morgondagens konflikter så kan vi inte längre bortse från detta hot.

Tack för ordet.



Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av överenskommelsen mellan
Eritrea och Etiopien
Publicerad 12 juli 2018

Sverige välkomnar den överenskommelse som slöts mellan Eritrea och
Etiopien i Asmara den 9 juli. Eritreas president Isaias Afwerki och Etiopiens
premiärminister Abiy Ahmed har visat mod och ledarskap som öppnar för en
historisk möjlighet för fred, samarbete och ekonomisk utveckling för Eritrea
och Etiopien, liksom för hela Afrikas horn. Det ger nytt hopp och inspiration
till miljontals människor i regionen och ännu en gång har samarbete, dialog
och diplomati visat sig vara den enda vägen för att säkra freden.

Sverige har under en lång tid engagerat sig för en lösning av konflikten
mellan Eritrea och Etiopien. Det är därför glädjande att ett enat FN:s
säkerhetsråd, under det svenska ordförandeskapet, i tisdags kväll kunde anta
ett uttalande till stöd för överenskommelsen. Säkerhetsrådet välkomnar
särskilt ländernas gemensamma åtagande att genomföra gränsdragningen och
står redo att bistå Eritrea och Etiopien i den fortsatta processen med att
normalisera sina relationer.

Sverige kommer, i nära samarbete med Eritrea och Etiopien samt FN:s
generalsekreterare António Guterres som i veckan återvände från Etiopien,
att fortsätta våra ansträngningar för att främja denna positiva utveckling
under Sveriges ordförandeskap i säkerhetsrådet och därefter.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande från utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av att valobservatören och
riksdagsledamoten Jabar Amin
nekats tillträde till Turkiet
Publicerad 21 juni 2018

Det är oacceptabelt att en valobservatör har förhindrats tillträde till Turkiet.
Vi har hos turkiska företrädare begärt en förklaring till varför den svenske
riksdagsledamoten Jabar Amin nekats tillträde till Turkiet för att delta i
valövervakningen.

OSSE:s valobservationer är viktiga för att säkerställa valprocessers integritet
och legitimitet. Observatörer måste få arbeta oberoende. Det är därför inte
upp till det mottagande landet att bestämma vilka de ska vara. Det gäller
även Turkiet.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av att Fikru Maru har återvänt till
Sverige
Publicerad 18 maj 2018

Jag och den svenska regeringen välkomnar att rättsprocessen har avslutats
och att Fikru Maru nu har återvänt till Sverige. Fikru Marus situation har
berört och engagerat många och det är mycket glädjande att han kan
återförenas med sin familj.

UD har arbetat intensivt med fallet och jag har själv sedan länge haft en tät
dialog med etiopiska företrädare rörande Fikru Marus situation.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern
angående frigivande av
amerikanska medborgare i
Nordkorea
Publicerad 11 maj 2018

Sverige välkomnar beskedet att tre amerikanska medborgare som hållits
frihetsberövade i Nordkorea har frigivits.

Frigivandet kan bidra till det förtroendebyggande som krävs för fortsatta
diplomatiska framsteg.

Som konsulär skyddsmakt för USA i Nordkorea har Sverige aktivt verkat för
konsulärt tillträde och frigivande. Sverige har arbetat såväl på plats i
Pyongyang som genom diplomatiska kontakter i Stockholm, inklusive vid
besöket av Nordkoreas utrikesminister Ri i mars.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av att regeringen har ombetts att
kalla hem Sveriges ambassadör i
Guatemala
Publicerad 11 maj 2018

Guatemala har ombett regeringen att kalla hem vår ambassadör i landet,
Anders Kompass. Detta är mycket olyckligt. Vi kommer nu att söka
ytterligare förklaringar från Guatemalas regering och därefter ta ställning till
en handlingslinje. Regeringen kommer i detta fall, liksom i andra liknande,
att vara återhållsam med kommentarer. Sveriges syn på och agerande i frågor
som rör mänskliga rättigheter och korruptionsbekämpning är väl kända.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av att president Trump beslutat att
USA lämnar
kärnenergiöverenskommelsen
med Iran (JCPOA)
Publicerad 08 maj 2018

Det står nu klart att president Trump beslutat att USA lämnar den
kärntekniska överenskommelsen (JCPOA) med Iran. President Trumps
beslut är djupt beklagligt. Det riskerar att allvarligt undergräva den
internationella freds- och säkerhetsarkitekturen. Beslutet riskerar även att få
negativa återverkningar på det globala icke-spridningsarbetet. Regeringen
kommer nu att närmare studera och analysera effekterna av beslutet
bilateralt, inom EU och i FN:s säkerhetsråd. President Trumps besked om att
införa nya sanktioner är särskilt bekymmersamt. Det är dock för tidigt att
avgöra dess fullständiga konsekvenser.

Tillsammans med EU, står vi fortsatt enat i vårt fulla stöd till
överenskommelsen och dess genomförande. Sverige och EU kommer att
verka för att bevara JCPOA. Det är nu viktigt att överenskommelsen
fortsätter att respekteras och att Iran fortsatt fullföljer sina åtaganden. Det
finns också ett starkt EU-stöd för en bred och nära relation med Iran,
inklusive i frågor om situationen för mänskliga rättigheter. Det handlar om
att göra det som bäst gynnar de goda krafterna i Iran och som ger bäst
resultat. Parallellt ser vi med oro på Irans ballistiska robotprogram. Detta
måste dock hanteras separat från JCPOA.

Den kärntekniska överenskommelsen från 2015 förhandlades i över tio år
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och utgör en av vår tids större framgångar för diplomati, fredlig
konfliktlösning, förebyggande av väpnad konflikt, nedrustning och icke-
spridning av kärnvapen. JCPOA har även endosserats av FN:s säkerhetsråd.
Under förutsättning att JCPOA genomförs innebär det att hotet om iransk
kärnvapenutveckling är avvärjt under den tid som överenskommelsen gäller.
IAEA har nyligen bekräftat att Iran lever upp till sina åtaganden, vilket den
svenska regeringen och EU har välkomnat. Genom överenskommelsen
minskar också spänningar i regionen och risken för väpnad konflikt.

Det finns för närvarande ingen alternativ plan. I en tid av konflikter i
Mellanöstern måste vi undvika ytterligare osäkerhet och polarisering. Det
internationella samfundet behöver ta konstruktiva steg för att minska
spänningarna och finna politiska lösningar på pågående konflikter.



Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström om toppmötet
mellan Nord- och Sydkorea
Publicerad 27 april 2018

Dagens toppmöte mellan Moon Jae-In och Kim Jong-Un har resulterat i
välkomna löften om fred och nedrustning. Båda parter förtjänar beröm för
denna utveckling.

Mötet visar på vikten av dialog framför konflikt. Förhoppningsvis kan
dagens överenskommelse vara ett steg mot Nordkoreas avskaffande av sitt
kärnvapen och robotprogram och till regional säkerhet och samarbete.

Ännu återstår mycket arbete. Sverige kommer att fortsätta sitt diplomatiska
stöd för att finna en fredlig och varaktig lösning av konflikten på den
koreanska halvön.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av attackerna i Syrien natten till
lördag
Publicerad 14 april 2018

Konflikten i Syrien har dödat hundratusentals människor. Miljoner
människor har tvingats på flykt, familjer har splittrats och liv har slagits i
spillror. Konflikten har inneburit övergrepp och våld från den syriska
regimen och dess allierade. Användandet av kemiska vapen är
Syrienkonfliktens mest fruktansvärda vapen. Kemvapen är förbjudna och
användningen av dem är ett allvarligt hot mot internationell fred och
säkerhet. Sverige har förståelse för den ilska som väcks av de fasansfulla dåd
som har begåtts i Syrien.

Vi beklagar att säkerhetsrådet inte minst på grund av ryska veton inte kunnat
enas om hur användningen av kemvapen i Syrien ska stoppas på politisk väg
och i enlighet med FN-stadgan. USA, Storbritannien och Frankrike har i natt
agerat militärt i Syrien med syfte att avskräcka från användning av kemiska
vapen.

Ansträngningarna för att nå en politisk lösning och efterleva
kemvapenförbudet fortsätter. Det är nu viktigt att konflikten inte eskalerar,
att den FN-ledda processen fortgår och att säkerhetsrådet tar sitt folkrättsliga
ansvar. Det är bara så vi kan nå varaktig fred i Syrien.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Wallström med anledning av
situationen i Syrien
Publicerad 11 april 2018

Konflikten i Syrien har pågått i mer än sju år och vi har sett fruktansvärda
övergrepp, våld och en brist på respekt för internationell rätt av de stridande
parterna. Detta gäller i synnerhet den syriska regimen och dess allierade.
Hundratusentals människor har dödats, miljoner tvingats på flykt, familjer
har splittrats och liv har slagits i spillror. Skolor och sjukhus har förstörts.
Den syriska regimen har systematiskt förhindrat att humanitära
hjälpsändningar når fram till miljontals av de mest behövande människorna i
landet. Kemiska vapen har använts vid upprepade tillfällen. FN-utredningar
har slagit fast att den syriska regimen och Daesh legat bakom attacker med
kemiska vapen. Omvärldens fördömande och krav på ansvarsutkrävande har
fallit för döva öron. Det är djupt olyckligt att FN:s säkerhetsråd inte kunnat
enas kring ett kraftfullt politiskt agerande för att få ett stopp på konflikten.

Under helgen nåddes vi av nya uppgifter om en attack med kemiska vapen i
Douma, östra Ghouta. All användning av kemiska vapen är djupt omänsklig
och strider mot folkrätten. Organisationen för förbud mot kemiska vapen
(OPCW) har till uppgift att utreda om kemiska vapen har använts i enskilda
fall. En sådan utredning har inletts av OPCW efter helgens händelser i
Douma. Ett team finns i Syrien för att försöka ta prover för vidare analys.
Sverige har som medlem i säkerhetsrådet arbetat hårt för att rådet ska enas
kring en resolution för att återupprätta en utredningsmekanism som också
identifierar vem som ligger bakom användningen av kemiska vapen och
därmed kan utkräva ansvar. Vid säkerhetsrådets möte under tisdagen
stoppade Ryssland återigen upprättandet av en sådan mekanism. Sverige
sökte vid mötet överbrygga motsättningarna som finns i rådet, men trots stöd
i medlemskretsen för våra ansträngningar saknades politisk vilja att gå vidare
enligt Sveriges förslag. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar.
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Kemvapenanvändning kan inte mötas med straffrihet.

Vi delar den frustration som många känner kring omvärldens oförmåga att
stoppa våldet och övergreppen. All användning av kemvapen strider mot
folkrätten. Det är FN och säkerhetsrådet som, på folkrättslig grund, bär det
primära ansvaret att agera mot det påstådda användandet av kemvapen.

Det råder inget tvivel om att det inte finns någon militär lösning på
konflikten. Den enda vägen framåt för en hållbar fred i Syrien är en FN-ledd
politisk process för att nå en fredlig lösning. Våra ansträngningar för detta
fortsätter trots det svåra läget. Det är vi skyldiga det syriska folket.



Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av Margot Wallström till
stöd för Storbritannien
Publicerad 14 mars 2018

Jag har i kväll talat med min brittiske kollega Boris Johnson och framfört
mitt helhjärtade stöd. Jag framhöll att Sverige tydligt har fördömt
användningen av nervgift mot Sergej Skripal, hans dotter och andra civila på
brittisk mark. Jag uttryckte ännu en gång vår solidaritet med Storbritannien
som EU-partner och nära vän till Sverige.
Från svensk sida har vi noterat premiärminister Theresa Mays bedömning att
nervgiftet ifråga är av en typ som utvecklats som ett kemiskt vapen i
Sovjetunionen och senare övertagits av Ryssland, och att rysk inblandning i
dådet ter sig som högst sannolik. Vi har också varit tydliga med att all
användning av kemiska vapen är oacceptabel.
Vi har vidare stött Storbritanniens begäran att frågan ska behandlas i FN:s
säkerhetsråd i dag. Vi ställer oss också bakom det brittiska kravet att
Ryssland måste förklara hur detta nervgift kunde komma att användas vid
mordförsök i Storbritannien.
Det är nu centralt att de ansvariga för detta dåd ställs till svars.
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Uttalande från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
årsdagen av mordet på Zaida
Catalán
Publicerad 12 mars 2018

Uttalande av statsminister Stefan Löfven och
utrikesminister Margot Wallström. 12 mars 2018
För ett år sedan idag försvann Zaida Catalán och Michael Sharp i
Demokratiska Republiken Kongo (DRK) där de arbetade som
sanktionsexperter för FN. De hittades senare brutalt mördade.

Det var en djup förlust. Zaida Catalán arbetade för att göra världen bättre,
mer rättvis och jämlik. Innan hennes internationella karriär var hon bland
annat språkrör i Miljöpartiets ungdomsförbund. Vi minns hennes insatser,
smittande energi och orubbliga engagemang.

Den svenska regeringen har sedan dag ett drivit på för att klargöra
omständigheterna kring morden och verkat för att de skyldiga ställs till svars.
Vi stöttar FN:s ansträngningar med att följa upp och utreda händelsen.

Vi gör allt vi kan för att se till att det som Zaida och Michael råkade ut för
aldrig ska hända igen. Vi arbetar därför med att förbättra säkerheten för
experter kopplade till FN:s sanktionskommittéer. Sverige lyckades införa ett
nytt kriterium i sanktionsregimen för DRK gällande just sanktionsexperters
säkerhet. FN har under det gångna året sett över rutinerna för
sanktionsexperternas säkerhet i fält, och vi kommer att noga följa att
konkreta åtgärder vidtas. Den 8–9 mars hölls ett seminarium med
sanktionsexperter på utrikesdepartementet. Dessutom fortsätter vi att inom
FN och EU verka i Zaida och Michaels anda för mänskliga rättigheter och
demokratisk utveckling i DRK.
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Regeringen kommer inte att släppa den här frågan. Vi är fast beslutna att se
till att rättvisa skipas. Om ytterligare åtgärder är nödvändiga i FN för att får
svar på vad som hänt, kommer vi att kräva det. Vi måste vända på alla
stenar. Vi kommer också fortsätta att följa upp sekretariatets arbete med att
säkerställa skydd för sanktionsexperter i framtiden, så att de kan fortsätta sitt
viktiga arbete i fredens tjänst. Det är vi skyldiga Zaida och Michael.



Uttalande från Utrikesdepartementet

Säkerhetsrådet samlas på
begäran av Sverige och Kuwait för
att diskutera genomförandet av
resolutionen om den humanitära
situationen i Syrien
Publicerad 09 mars 2018

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström
Jag välkomnar att FN:s generalsekreterare svarat ja till Sveriges och Kuwaits
förfrågan att uppdatera FN:s säkerhetsråd den 12 mars om genomförandet av
säkerhetsrådsresolution 2401. I resolutionen kräver ett enhälligt säkerhetsråd
eldupphör i hela Syrien för att möjliggöra att nödhjälp når behövande och att
medicinska evakueringar kan genomföras. Mötet på måndag kommer att äga
rum två veckor efter resolutionens antagande och jag förväntar mig att FN
vid mötet uppdaterar rådet om resolutionens genomförande och presenterar
förslag på åtgärder som behöver vidtas.

Parterna och de med inflytande över parterna måste göra betydligt mer för
resolutionens genomförande. Sverige fortsätter att driva ett intensivt
diplomatiskt arbete i såväl New York som i huvudstäder runt om i världen
för att bidra till detta mål. Vi vänder på varje sten.

Jag välkomnar FN:s och dess partnerorganisationers ansträngningar för att
humanitär hjälp ska nå de behövande. Det faktum att medicinsk utrustning
denna vecka avlägsnats ur konvojer av de syriska myndigheterna är inte bara
djupt upprörande, utan strider även mot folkrätten.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström om svenske
medborgaren Gui Minhai
Publicerad 08 mars 2018

Jag har tvingats konstatera att Kina den 7 mars återigen har nekat en svensk
tillresande läkare att träffa vår frihetsberövade medborgare Gui Minhai. Det
kinesiska agerandet är oacceptabelt och bryter tidigare löften om att vår
medborgare skall ges möjlighet att få träffa en svensk läkare. Vårt arbete
med fallet fortsätter med oförminskad styrka. Vi fortsätter att kräva att Gui
Minhai ges möjlighet att träffa svensk diplomatisk och medicinsk personal
och att han frisläpps, så att han kan återförenas med sin dotter och familj.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av omröstning i FN:s säkerhetsråd
om resolution gällande Syrien
Publicerad 24 februari 2018

Jag välkomnar att FN:s säkerhetsråd idag antog en resolution, som lades fram
av Sverige och Kuwait, för ett eldupphör i Syrien. Den kommer vara till gagn
för civilbefolkningen i Syrien.

Nu måste civila få andrum från krigets fasor. Nu måste sjukhus och skolor
fredas från bomber.

Syftet med eldupphöret, som ska pågå i minst 30 dagar, är att möjliggöra att
humanitär hjälp kan nå civilbefolkningen i landet och att medicinska
evakueringar kan genomföras. Ett tillfälligt eldupphör ökar förutsättningarna
för den humanitära och medicinska hjälpen att nå fram.

Resolutionen kräver också att alla parter ska respektera folkrätten, inklusive
den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna.

Jag välkomnar också att säkerhetsrådet lyckades nå enighet idag – det är en
vinst för rådets legitimitet och trovärdighet. Sverige kommer fortsätta verka
för att rådet tar sitt ansvar.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Sverige och Kuwait lägger fram
resolution i FN:s säkerhetsråd om
den humanitära situationen i
Syrien
Publicerad 12 februari 2018

Efter sju år av krig fortsätter våldet och lidandet i Syrien. En fredlig lösning
ter sig avlägsen. Trots försök att minska våldet har de senaste veckorna varit
bland de blodigaste sedan konflikten inleddes. Tusentals människor har
förlorat sina liv, ytterligare tiotusentals har drivits på flykt och sjukhus och
skolor har bombats.

Den humanitära situationen förblir en av den värsta världen har skådat med
miljoner människor på flykt, många av dem alltjämt i Syrien. Utsattheten för
kvinnor och barn är fortsatt särskilt oroande. Situationen för de humanitära
organisationerna förblir svår och de förvägras ofta tillträde till de många
behövande i Syrien. När folkrätten, inklusive den humanitära rätten, kränks
dagligen så är det vår skyldighet att agera.

Därför lägger Sverige och Kuwait - på de humanitära aktörernas begäran -
fram en resolution i säkerhetsrådet för att få till stånd en paus i striderna,
stopp på belägringar och attacker mot civila, sjukhus och skolor, säkrat
humanitärt tillträde och medicinska evakueringar av de mest behövande i
Syrien. Sverige och Kuwait har ett särskilt ansvar för säkerhetsrådets arbete
med humanitära frågor i Syrien, genom vårt s.k. pennhållarskap. I denna
egenskap lotsade Sverige och de två dåvarande medpennhållarna, Egypten
och Japan, i december förra året igenom en resolution som möjliggör fortsatt
gränsöverskridande humanitärt bistånd till Syrien.

Det krävs nu att det internationella samfundet kan agera samlat för att i ett
första skede få till stånd ett eld-upphör och säkra tillträde för de humanitära
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organisationerna, allt i syfte att ge skydd och förnödenheter till
civilbefolkningen. Det förblir samtidigt tydligt att det enda sättet att minska
lidandet är att finna en hållbar politisk lösning på konflikten. I detta
avseende måste alla aktörer aktivt och konstruktivt stödja den FN-ledda
fredsprocessen i Genève och söka finna en lösning på konflikten i linje med
säkerhetsrådsresolution 2254. Länder med särskilt inflytande över parterna,
inte minst länderna bakom Astanaavtalet, bär ett särskilt ansvar för att få ett
slut på lidandet.

Sverige kommer fortsatt stödja FN-sändebudet Staffan de Misturas
ansträngningar att finna en politisk lösning. Vi kommer också genom
humanitärt stöd och långsiktiga biståndsinsatser, fortsätta att stödja de
människor som drabbats av konflikten och tvingats på flykt. Läget på
marken är dock så akut att omedelbart agerande behövs. Det är vår
skyldighet att söka överbrygga oenighet i säkerhetsrådet och nå samförstånd
kring vikten av att få stopp på våldet och få fram den humanitära hjälpen.
Det kommer inte bli enkelt att få igenom resolutionen – men vi måste
försöka.



Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Wallström med anledning av
gripandet av den svenske
medborgaren Gui Minhai
Publicerad 05 februari 2018

Det är mycket allvarligt att den svenske medborgaren Gui Minhai
fortfarande är fängslad i Kina. Det brutala ingripandet i januari mot en
svensk stödinsats genomfördes trots kinesiska upprepade försäkringar om att
Gui Minhai vid tillfället var en fri man. Det kinesiska agerandet skedde i strid
med grundläggande internationella regler om konsulärt stöd. Den nuvarande
situationen väcker också frågor om tillämpningen av rättsstatens principer,
däribland förbudet mot godtyckliga frihetsberövanden. Vi kräver att vår
medborgare ges möjlighet att träffa svensk diplomatisk och medicinsk
personal och att han frisläpps så att han kan återförenas med sin dotter och
familj.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av dödsdomen mot Ahmadreza
Djalali
Publicerad 05 februari 2018

Sverige kräver att dödsdomen mot Ahmadreza Djalali inte verkställs, och har
tillsammans med övriga EU vid upprepade tillfällen tydligt protesterat mot
straffet. Detta återupprepas idag till iranska företrädare på hög nivå. Sveriges
hållning vad gäller dödsstraffet är väl känd. Det är ett omänskligt, grymt och
oåterkalleligt straff. Sverige och övriga EU fördömer dödsstraffets
tillämpning i alla dess former.

Med anledning av uppgifterna om att dödsdomen har fastställts har Irans
ambassadör idag kallats till UD.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
gripandet av den svenske
medborgaren Gui Minhai
Publicerad 23 januari 2018

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström
Vi ser med största allvar på att den svenske medborgaren Gui Minhai utan
närmare förklaring greps av kinesiska myndigheter under en pågående
konsulär stödinsats i lördags.

Kinas ambassadör i Stockholm har både i lördags och igår kallats upp till UD.

Som framgått av medieuppgifter var Gui Minhai vid gripandet i sällskap av
diplomatisk personal som agerade för att konsulärt bistå en svensk
medborgare i behov av läkarvård. Det var helt enligt grundläggande
internationella regler som ger oss rätt att ge våra medborgare konsulärt stöd.

De kinesiska myndigheterna har vid upprepade tillfällen försäkrat oss om att
Gui Minhai är en fri man sedan han frisläpptes efter avtjänat straff för ett
trafikrelaterat brott och att vi kan ha de kontakter som önskas med vår
medborgare.

Vi förväntar oss att vår medborgare omedelbart frisläpps och ges möjlighet
att träffa svensk diplomatisk och medicinsk personal.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern med
anledning av möte om Nordkorea i
FN:s säkerhetsråd
Publicerad 10 januari 2018

Vi välkomnar samtalen mellan Nord- och Sydkorea i
Panmunjom. Mot bakgrund av dessa samtal har Sverige
tillsammans med Polen begärt att säkerhetsrådet idag
har ett möte om Nordkorea. Det är viktigt att
säkerhetsrådet nära följer utvecklingen och behåller
Nordkorea högt på agendan, samt ger stöd till
ansträngningar som syftar till avspänning och fredlig
konfliktlösning.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern med
anledning av att Iran diskuterades
i FN:s säkerhetsråd idag
Publicerad 05 januari 2018

Idag har säkerhetsrådet diskuterat den senaste utvecklingen i Iran. I sitt
anförande fördömde Sverige oproportionerliga våldsanvändningen. Det är
djupt beklagligt att minst 20 personer mist livet, inklusive ett barn.

De senaste dagarna har Sverige fört intensiva diskussioner med
säkerhetsrådets medlemmar samt med EU om hur Iranfrågan bäst ska
hanteras. Särskilt viktigt har det varit att ha samma linje inom EU vad det
gäller Iran.

För Sverige har det hela tiden varit viktigt att ha alla alternativ på bordet.
Vårt resonemang har handlat om att göra det som bäst gynnar de goda
krafterna i Iran och som ger bäst resultat.

Sverige var bland de första länderna att kommentera och kritisera våldet mot
demonstranterna i Iran och inskränkningarna av internet. Iran är i behov av
reformer. Yttrandefriheten och rätten till att delta i fredliga sammankomster
är mycket viktiga mänskliga rättigheter i ett demokratiskt och fredligt
samhälle och en förutsättning för demokratisk utveckling. Vi kommer att
fortsätta visa att vi ser och hör människors längtan efter såväl ökad frihet
som bättre levnadsstandard i Iran.

Sverige för fram dessa budskap i våra löpande kontakter med Iran, både i
Stockholm och i Teheran, inom EU, FN och i andra relevanta fora. Den
senaste utvecklingen förändrar inte Sveriges och EU:s starka övertygelse om
vikten av att det kärntekniska avtalet med Iran (JCPOA) ligger fast.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av omröstning i FN:s
generalförsamling om resolution
gällande Jerusalem
Publicerad 21 december 2017

Idag genomfördes en omröstning i FN:s
generalförsamling om en resolution gällande Jerusalem.
Omröstningen var viktig eftersom den avsåg att än en
gång bekräfta Jerusalems särskilda status. Sverige
röstade ja och vi välkomnar att en klar majoritet av FN:s
193 medlemsstater gjorde detsamma.
Sveriges röst för resolutionen är en röst för folkrätten och för freden. FN gav
redan 1947 Jerusalem en särskild rättslig och politisk status. Frågan om
stadens status kan enbart lösas genom förhandlingar mellan Israel och
Palestina, baserat på folkrätten. EU har tydligt bekräftat sin syn på Jerusalem
som en slutstatusfråga och en framtida huvudstad för två stater. I dessa
oroliga tider är det än viktigare att Sverige fortsätter att stå upp för den
internationella regelbaserade ordningen, vilket Sverige gör i alla
sammanhang.

Jag hoppas att den senaste tidens stora uppmärksamhet kring frågan kan leda
till att behovet av en tvåstatslösning åter sätts i strålkastarljuset. Vårt mål är
fortsatt två stater, Israel och Palestina, som lever sida vid sida i fred och
säkerhet och med Jerusalem som huvudstad för båda stater. Ett aktivt
engagemang från länderna i regionen och omvärlden är nödvändigt för att
driva frågan framåt. FN har en central roll att spela i detta arbete.

https://www.regeringen.se/




Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
avrättad svensk medborgare i Irak
Publicerad 14 december 2017

Det är med bestörtning jag har nåtts av informationen att en frihetsberövad
svensk medborgare har avrättats i Irak. Dödsstraffet är ett omänskligt, grymt
och oåterkalleligt straff. Sverige och övriga EU fördömer dess tillämpning i
alla dess former.

Vi har vid upprepade tillfällen genom åren tydligt och på alla nivåer
protesterat mot att vår medborgare dömts till döden. Vi har vädjat till Irak att
inte verkställa påföljden utan istället omvandla den till fängelse. Jag tog själv
upp frågan under mitt besök i Irak i november 2015.

Mannen, som även var medborgare i Irak och boende där, dömdes 2010 av
irakisk domstol till döden för terroristbrott. Sveriges ambassad i Bagdad har
regelbundet besökt mannen och stått i kontakt med hans familj och advokat.

Iraks ambassadör är uppkallad till UD under fredagen. Sveriges ambassadör i
Irak kommer att framföra våra protester i Bagdad.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Wallström med anledning av
säkerhetsrådets extrainsatta möte
om Jerusalem
Publicerad 08 december 2017

FN:s säkerhetsråd samlades ikväll svensk tid för ett extrainsatt möte om
Jerusalem, på begäran av Sverige, Bolivia, Egypten, Frankrike, Italien,
Senegal, Storbritannien och Uruguay. Att en majoritet av rådsmedlemmarna
har begärt mötet, inklusive samtliga EU-medlemsstater i säkerhetsrådet,
vittnar om hur allvarligt omvärlden ser på Jerusalems status och det
amerikanska uttalandet.

Det amerikanska uttalandet att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad den
6 december är inte förenligt med folkrätten och FN:s
säkerhetsrådsresolutioner och det riskerar att leda till starka reaktioner och
ökad instabilitet i en redan orolig region. Alla slutstatusfrågor, inklusive
Jerusalems status som framtida huvudstad för båda stater, måste lösas genom
förhandlingar parterna emellan, och inte genom unilateralt agerande av
parterna eller andra.

Säkerhetsrådet stod enat idag i att mana till lugn och återhållsamhet. Alla
parter måste avstå från våldsanvändning.

Säkerhetsrådet har ett ansvar för fredsprocessen. Alla trovärdiga försök att
återstarta fredsprocessen måste stödjas. Sverige uppmanar samtliga aktörer
att engagera sig i ansträngningar för att nå fred.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
amerikanskt uttalande om
Jerusalem
Publicerad 06 december 2017

Regeringen beklagar djupt det amerikanska uttalandet om Jerusalem.
Jerusalem har givits en särskild rättslig och politisk status av FN, vilken
säkerhetsrådet uppmanat världssamfundet att respektera. Uttalandet riskerar
att leda till starka reaktioner och ökad instabilitet i en redan orolig region,
samt till långvariga strategiska konsekvenser för fredsprocessen.

EU är tydlig i sin syn på Jerusalem som en separat enhet, och som framtida
huvudstad för två stater. EU:s utrikesministrar har betonat att EU aldrig
erkänt Israels annektering av östra Jerusalem, samt att en varaktig fred
kräver att Jerusalems status löses genom förhandlingar. Det amerikanska
uttalandet påverkar inte EU:s och Sveriges position rörande Jerusalems
särskilda status. Det är av största vikt att alla stater respekterar och värnar
denna status.

Det mångåriga svenska engagemanget för en tvåstatslösning kvarstår. Vi
verkar för att Israel och Palestina ska kunna leva sida vid sida i fred och
säkerhet. Alla slutstatusfrågor, inklusive Jerusalems status som framtida
huvudstad för båda stater, måste lösas genom förhandlingar parterna
emellan, och inte genom unilateralt agerande av parterna eller andra.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Libyen i FN:s säkerhetsråd idag
Publicerad 28 november 2017

Ingen kan lämnas oberörd av de fruktansvärda bilderna
från slavhandeln med afrikanska flyktingar och
migranter i Libyen. Frågan kommer att diskuteras vid ett
extrainsatt möte i FN:s säkerhetsråd idag.
Sveriges budskap vid dagens möte kommer att vara skarpt. Detta omänskliga
sätt att behandla människor hör inte hemma i vår tid. Sverige fördömer det i
starkast möjliga ordalag.

Detta är ytterligare ett exempel på hur konfliktsituationer leder till
kränkningar och grova övergrepp av mänskliga rättigheter och skapar
grogrund för människohandel. Det är därför Sverige, som medlem av
säkerhetsrådet, ger sitt fulla stöd till den FN-ledda fredsprocessen i Libyen.
Vi kräver att libyska myndigheter måste ta sitt ansvar för att förhindra att
handeln med människor fortgår. Även omvärlden måste agera, på kort sikt
för att bidra till en förbättrad situation för flyktingar och migranter i Libyen,
på längre sikt för att bidra till stabilitet och utveckling i både ursprungsländer
och transitländer som Libyen. Sverige förordar att FN undersöker
förekomsten av slavhandel i Libyen. Vi utesluter inte sanktioner för att
komma åt människosmugglingen.

Slaveri är alltid förbjudet och misstankar om slaveri måste utredas och
lagföras. Alla stater har en skyldighet att förebygga, stävja och kriminalisera
slaveri.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uppdaterat uttalande av Margot
Wallström med anledning av FN-
rapport om Dag Hammarskjölds
död
Publicerad 26 oktober 2017

Vi välkomnar Othmans rapport och generalsekreterarens rekommendationer
för vägen framåt. Sverige förbereder nu framtagandet av en ny resolution
som kommer att presenteras i generalförsamlingen under hösten för att
omhänderta rekommendationerna och staka ut nästa steg.

Medlemskapet i FN:s säkerhetsråd är en viktig plattform för Sverige, men
FN:s generalförsamling är den naturliga arenan för denna resolution. Dels
därför att händelserna 1961 inte är att betrakta som ett hot mot internationell
fred och säkerhet, dels för att till skillnad från säkerhetsrådet är FN:s
samtliga 193 medlemsstater representerade i generalförsamlingen och det är
där vi kan få största möjliga stöd för resolutionen.

Den viktigaste slutsatsen Othman drar är att det är rimligt att tro att en attack
eller ett hot förorsakade kraschen. Detta förtjänar givetvis en noggrann
fortsatt utredning.

Othman drar också slutsatsen att det fortsatt finns hemligstämplad
information relevant för fallet i några underrättelse- och
säkerhetstjänstsarkiv och att bristande tillgång till all relevant dokumentation
är det största hindret mot att slutligen utröna vad som hände.

Vi uppskattar medlemsstaternas ansträngningar för att tillgängliggöra
information. Samtidigt kvarstår en hel del arbete. Vi uppmanar alla
medlemsstater att tillgängligöra all relevant dokumentation gällande ärendet
och upphäva eventuell sekretess eller på annat sätt möjliggöra tillgång till

https://www.regeringen.se/


hemligstämplad information, då det nu gått mer än 50 år sedan händelsen.
Givetvis måste FN göra detsamma med sina egna arkiv.

Vi stödjer också Othmans och generalsekreterarens rekommendation att
relevanta medlemsstater uppdras utse seniora oberoende ämbetsmän att
genomföra interna översyner av underrättelse-, säkerhetstjänster-, och
försvarsarkiv för att klargöra huruvida ytterligare relevant information
existerar.

FN och alla dess medlemsstater måste nu göra allt som kan göras för att
utröna vad som faktiskt hände med flyg SE-BDY. Det är vi skyldiga
familjerna till de som gick bort för 56 år sedan, FN som en organisation och
alla de som idag arbetar i Dag Hammarskjölds anda.



Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström
Publicerad 13 oktober 2017

President Trumps tal innehåller flera delar om USA:s nya Iranpolitik som vi
behöver studera närmare och ta ställning till. Jag noterar dock att hans
besked i nuläget inte påverkar överenskommelsen, som fortsatt är giltig.
IAEA har nyligen bekräftat att Iran lever upp till sina åtaganden, vilket den
svenska regeringen har välkomnat.

Frågan kommer att diskuteras på EU:s utrikesministermöte den 16 oktober.
EU har konsekvent visat stark enighet i vårt stöd till överenskommelsen och
dess fortsatta genomförande.

Det är nu viktigt att överenskommelsen fortsätter att implementeras och att
samtliga parter fullföljer sina åtaganden. Sverige har under de senaste
veckorna framfört detta till berörda parter, inklusive USA och Iran. Vi
kommer att fortsätta driva fram det budskapet.

Den kärntekniska överenskommelsen mellan Iran och P5+1, JCPOA (Joint
Comprehensive Plan of Action), innebär att Iran kraftigt begränsar sitt
kärntekniska program och tillåter ingående inspektioner från IAEA, i utbyte
mot omfattande sanktionslättnader.

Överenskommelsen är ett stort framsteg för diplomati och fredlig
konfliktlösning. Under förutsättning att JCPOA genomförs innebär det att
hotet om iransk kärnvapenutveckling är avvärjt, under de femton år som
överenskommelsen gäller. Därmed minskar också spänningar i regionen och
risken för väpnad konflikt.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström
Publicerad 29 september 2017

Jag välkomnar det spanska beslutet att inte utlämna Hamza Yalcin till
Turkiet. Hamza Yalcin är nu fri att resa och kan återse sin familj.

Sverige har arbetat intensivt med fallet sedan frihetsberövandet blev känt
och vi har varit tydliga med att en skyndsam och rättssäker prövning varit
nödvändig. Alla övriga frågor hänvisas till spanska myndigheter.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av Margot Wallström
med anledning av Nordkoreas
senaste robotuppskjutning
Publicerad 15 september 2017

Sverige fördömer Nordkoreas senaste robotuppskjutning. Att den igen
skedde över Japans territorium är en särskilt allvarlig utveckling som
ytterligare ökar spänningarna. Vi delar den oro som finns hos Japan och
länderna i regionen.

Det är angeläget att FN:s säkerhetsråd idag samlas. Säkerhetsrådets enighet
är grundläggande för att det internationella samfundet ska kunna fortsätta att
svara kraftfullt och samlar. Det är särskilt viktigt att alla länder nu fullt ut
genomför de sanktioner säkerhetsrådet har beslutat.

Nordkorea bör omedelbart fullgöra sina internationella förpliktelser och
inleda en fullständig, verifierbar och oåterkallelig avveckling av sitt
kärnvapen- och robotprogram.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern med
anledning av krisen i delstaten
Rakhine, Myanmar
Publicerad 13 september 2017

På Sveriges och Storbritanniens initiativ höll säkerhetsrådet idag ett
extrainsatt möte med anledning av krisen i delstaten Rakhine, Myanmar. De
senaste veckorna har situationen ytterligare förvärrats, nära 400 000
människor har tvingats fly till Bangladesh. Enligt UNICEF är 80 procent
kvinnor och barn.

Jag är förfärad över det fortsatta våldet och rapporter om övergrepp och
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Uppgifter om oproportionerlig
och onödigt överdriven våldsanvändning från militär och säkerhetsstyrkor är
djupt oroande. Detta måste upphöra. Humanitärt stöd måste tillåtas nå de
som är i behov av skydd och hjälp. Som alltid i kriser och konflikter finns
kvinnor och barn bland dem som lider mest.

Grundliga, oberoende granskningar av kränkningarna och övergreppen av de
mänskliga rättigheterna måste tillåtas och ansvariga personer ställas till svars.
Undersökningskommissionen, som etablerats av FN:s råd för mänskliga
rättigheter, måste ges tillgång till området och möjlighet att träffa de
människor som berörs.

För en långsiktig lösning måste konfliktens grundorsaker hanteras. Den
rådgivande kommissionen om Rakhine, ledd av Kofi Annan, har presenterat
viktiga rekommendationer. Myanmars regering bör genast genomföra dessa
rekommendationer och Sverige står redo att stödja regeringen i detta arbete.

Jag välkomnar generalsekreterarens ledarskap och hans brev till
säkerhetsrådets medlemmar den 2 september i vilket ett aktivt arbete för att
förhindra ytterligare lidande i Rakhine uppmanas och att ökade
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ansträngningar görs för att förhindra en ytterligare eskalering av krisen.
Sverige bidrog idag till att säkerhetsrådet fördömde våldet i Rakhine som
tvingat hundratusentals på flykt, uppmanade till omedelbar nedtrappning av
våldet och påtalade vikten av att humanitärt bistånd kommer hela
befolkningen till del utan åtskillnad. Sverige kommer fortsätta verka för att
säkerhetsrådet fortsätter att bevaka utvecklingen i Rakhine.

 



Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern med
anledning av resolutionen i FN:s
säkerhetsråd om Nordkorea
Publicerad 12 september 2017

Sverige välkomnar den resolution FN:s säkerhetsråd
idag har antagit om Nordkorea. Det är mycket viktigt att
säkerhetsrådet har kunnat svara kraftfullt och att
säkerhetsrådet är fortsatt enigt.
Sverige fördömer i starkaste ordalag den provsprängning av en kärnladdning
som Nordkorea genomförde den 2 september. Det är ett allvarligt brott mot
landets internationella förpliktelser, FN:s säkerhetsrådsresolutioner och
principerna i provstoppsavtalet (CTBT). Nordkoreas agerande är ett hot mot
internationell fred och säkerhet.

Sverige uppmanar Nordkorea att omedelbart upphöra med provokativa
handlingar, fullgöra sina internationella förpliktelser och inleda en
fullständig, verifierbar och oåterkallelig avveckling av sitt kärnvapen- och
robotprogram.

Det är nu viktigare än någonsin att vidta åtgärder för att minska
spänningarna och risken för missförstånd och misstag. Vi delar den oro som
finns bland länderna i regionen.

På sikt kan situationen endast lösas på fredlig väg. Det är därför av stor
betydelse att fortsatt uppmuntra till dialog och förtroendeskapande åtgärder.
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Uttalande från Peter Hultqvist

Gemensamt uttalande från
utrikesminister Margot Wallström
och försvarsminister Peter
Hultqvist
Publicerad 04 september 2017

I somras förhandlades en konvention om förbud mot
kärnvapen fram i FN. Sverige har under lång tid varit
aktivt i frågan om kärnvapennedrustning. Därför var det
viktigt för regeringen att stödja FN:s arbete med en
sådan konvention. Vi kommer inom kort att tillsätta en
utredning för att belysa alla konsekvenser av
konventionen, inklusive för provstoppsavtalet,
ickespridningsavtalet och Sveriges försvarspolitiska
samarbeten. Formerna för denna utredning presenteras
i närtid.
Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Vår militära alliansfrihet tjänar
oss väl. Den nationella försvarsförmågan ska stärkas parallellt med att våra
försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten fortsätter att utvecklas. Vår
utrikes- och säkerhetspolitik verkar genom diplomati, medling,
konfliktförebyggande och förtroendeskapande åtgärder. Så ökar Sveriges
möjligheter att verka för avspänning och stabilitet såväl i vårt närområde
som globalt.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern med
anledning av Nordkoreas
provsprängning av en
kärnladdning
Publicerad 03 september 2017

Sverige fördömer den provsprängning av en
kärnladdning som Nordkorea har genomfört idag. Det är
ett allvarligt brott mot landets internationella förpliktelser,
FN:s säkerhetsrådsresolutioner och principerna i
provstoppsavtalet (CTBT). Nordkoreas agerande är ett
hot mot internationell fred och säkerhet.
Sverige uppmanar Nordkorea att omedelbart upphöra med provokativa
handlingar, fullgöra sina internationella förpliktelser och inleda en
fullständig, verifierbar och oåterkallelig avveckling av sitt kärnvapen- och
robotprogram.

Det är mycket angeläget att FN:s säkerhetsråd samlas med anledning av den
senaste utvecklingen.

Det är nu viktigare än någonsin att vidta åtgärder för att minska
spänningarna och risken för missförstånd och misstag. Vi delar den oro som
finns bland länderna i regionen.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande om situationen i
Guatemala
Publicerad 30 augusti 2017

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström och
minister för internationellt utvecklingssamarbete och
klimat Isabella Lövin.
Regeringen beklagar beslutet om utvisning av kommissionären för den
Internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala, Iván Velásquez,
som togs av landets president Jimmy Morales i söndags. Kommissionen har
under Iván Velásquez starka och aktiva ledarskap haft en central roll i
ansträngningarna att motverka korruption och stärka rättssäkerheten i det
guatemalanska samhället.

Sverige är den andra största givaren till kommissionen CICIG, vars arbete
idag framhålls som en förebild i regionen och globalt. Stödet till CICIG är en
central komponent i det svenska utvecklingssamarbetet med Guatemala, som
bland annat syftar till att stärka det civila samhället i landet och främja en
stärkt demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter.

Det är av största vikt att Guatemalas regering värnar om rättssäkerheten och
grundläggande demokratiska principer i detta läge. Vi står enade med stora
delar av det internationella samfundet i vår intention att fortsätta att stödja
de demokratiska krafterna i Guatemala och att stärka respekten för de
mänskliga rättigheterna.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern om
Nordkoreas senaste robottest
Publicerad 29 augusti 2017

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

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

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

Det är nu viktigare än någonsin att vidta åtgärder för att minska
spänningarna och risken för missförstånd och misstag.
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Uttalande från utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av FN-rapport om Zaida Catalan
och Michael Sharp

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström om utvecklingen
i Turkiet
Publicerad 08 augusti 2017

Utvecklingen i Turkiet är mycket oroande och den negativa trend vi sett
under flera år har på senare tid accelererat. Sverige arbetar oupphörligt för
att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Sverige driver
sedan länge en engagemangspolitik med Turkiet. Dialogen med turkiska
företrädare har allt mer innehållit kritiska budskap gällande den negativa
utvecklingen beträffande respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens
principer. Regeringen avser fortsätta att i kontakter med turkiska företrädare,
både i Stockholm och i Turkiet, framföra våra tydliga synpunkter beträffande
utvecklingen. Ett sådant budskap är att Sverige understryker vikten av att
åtgärder mot terrorism inte får inskränka grundläggande fri- och rättigheter.

Den senaste tidens utveckling gällande respekten för mänskliga rättigheter
och rättsstatens principer, inte minst beträffande frihetsberövade
oppositionspolitiker, journalister och människorättsförkämpar, har bidragit
till en ökad oro över utvecklingen. Den ger också skäl till ett fördjupat
engagemang både bilateralt och genom EU.

Läs MR-rapporten om Turkiet

Bilateralt fortsätter vi att arbeta genom stöd till aktörer som verkar inom det
allt mer krympande demokratiska utrymmet. Den negativa utveckling vi sett
de senaste åren beträffande respekten för mänskliga rättigheter och
rättsstatens principer i Turkiet stärker vår övertygelse att det är inom dessa
områden vi fortsatt bör fokusera vårt stöd. Formerna för detta och vilka våra
samarbetspartners är ses kontinuerligt över.

Regeringen är även drivande inom EU när det gäller vikten av att också EU
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samlat för fram sin syn på situationen i Turkiet. Även inom andra
multilaterala fora, såsom Europarådet, arbetar vi på liknande sätt. Relationen
mellan Turkiet och EU kommer att förändras om nuvarande negativa
utveckling fortgår. Sverige avser verka för att situationen i Turkiet snarast
diskuteras mellan EU:s utrikesministrar.

Den senaste tiden har två fall av frihetsberövade svenska medborgare fått
uppmärksamhet i media. Allt det vi gör syns inte utåt – det som avgör vad vi
gör och säger är hela tiden vad vi tror gagnar varje fall bäst.

När det gäller den frihetsberövade Ali Gharavi har UD sedan gripandet
arbetat intensivt med fallet. Vi förutsätter att Turkiet släpper Ali Gharavi om
inte grunden för anklagelserna kan klargöras.

UD har begärt att få träffa den svenska medborgare som frihetsberövats i
Barcelona, Spanien. Grunden för hans häktning är en internationell
arresteringsorder från Turkiet. UD har säkerställt att han har en advokat och
arbetar för att klargöra anklagelserna.

UD får också många frågor om vårt konsulära arbete generellt. Fler än 200
svenskar sitter i dag frihetsberövade utomlands. Även som turist eller
tillfälligt boende i ett annat land omfattas man av den lag och det rättssystem
som finns i det landet. Ändå finns det vissa möjligheter för Sverige att ha en
viss roll. Skulle man gripas av polis utomlands har man till exempel rätt att
kontakta sitt lands ambassad. Vi kan genom vår ambassad eller konsulat på
plats bevaka att den frihetsberövade får en offentlig försvarare och begära
att få besöka personen i fängelset. Vi kan också – om den som blivit gripen
vill det - kontakta anhöriga. Att ge råd och stöd till svenskar i nödsituationer
är en central uppgift för våra ambassader.

Även om inte kan lägga oss i ett annat lands rättsprocesser, kan vi bevaka att
en process sköts enligt allmänna rättsprinciper. I kontakter med det aktuella
landet kan vi ställa frågor eller påpeka brister. I undantagsfall, om vi har
anledning att tro att processen inte går rätt till, kan vi be att få närvara vid
rättegångar. Självklart blir det här svårare när det handlar om länder som inte
lever upp till rättsstatens principer och inte delar våra grundläggande
värderingar. En annan faktor som ibland komplicerar i konsulära ärenden är
dubbelt medborgarskap. Det kan till exempel leda till att Sverige inte får
tillträde eller information om en svensk som hamnat i en nödsituation.



Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström om utvecklingen
i Venezuela
Publicerad 31 juli 2017

Regeringen beklagar djupt den senaste utvecklingen i Venezuela, där
söndagens val till en så kallad konstituerande församling genomfördes trots
omfattande protester och skarp nationell såväl som internationell kritik.
Inrättandet av denna nya församling i syfte att skriva om landets grundlag
hotar det demokratiskt valda parlamentets ställning och är ingen lösning på
den djupa kris landet befinner sig i. Istället har detta förvärrat den politiska
splittringen och ytterligare eroderat regeringens politiska legitimitet.

Det är nu av största vikt att Venezuelas regering, med full respekt för
mänskliga rättigheter och de legitima demokratiska institutionerna i
Venezuela, inriktar sig på att lösa krisen och undviker att situationen
eskalerar ytterligare.

EU:s institutioner och medlemsländer är starkt engagerade för demokratin i
Venezuela. Jag ställer mig bakom att EU idag i har beklagat det våld, med
flera dödsskjutningar, som ägde rum under valet. EU uppmanar också
Venezuelas regering att värna om rättssäkerheten och grundläggande
demokratiska rättigheter.

Det som nu har skett i Venezuela visar samtidigt att det internationella
samfundet måste intensifiera sina ansträngningar för att stoppa den negativa
utvecklingen i landet.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

om extrainsatt möte i FN:s
säkerhetsråd angående
situationen i Jerusalem
Publicerad 23 juli 2017

Med anledning av utvecklingen i Jerusalem har Sverige,
Frankrike och Egypten, på svenskt initiativ, begärt ett
extrainsatt möte i FN:s säkerhetsråd. Syftet är att
säkerhetsrådets medlemmar ska diskutera hur FN och
världssamfundet kan finna vägar att minska
spänningarna.
Sveriges regering ser med stor oro på de senaste dagarnas utveckling med
ökade spänningar och våldsanvändning i och runt Jerusalem, framförallt
kring Haram al-Sharif/Tempelberget. Tre världsreligioner har starka rötter i
Jerusalem, som redan 1947 fick en särskild status av FN.

Det är nu av yttersta vikt att parterna samarbetar för att minska
spänningarna och deeskalera situationen, avstår från provokativt agerande
och våld, samt att status quo gällande de heliga platserna bevaras.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av utvecklingen i Turkiet
Publicerad 21 juli 2017

Med anledning av debatten som pågår vill jag gärna ge
regeringens syn på utvecklingen i Turkiet.
Regeringen påtalar ofta Turkiets kränkningar av de mänskliga rättigheterna i
de fora som där vi tror att det finns störst möjlighet att nå resultat, som i EU
och i Europarådet. Vi uppmärksammar situationen för bland andra
människorättsförsvarare och civilsamhällesaktörer och verkar för att EU:s
medlemsstater fortsätter att agera samlat för att respekten för mänskliga
rättigheter och rättsstatens principer i Turkiet återupprättas. Sverige ger
också bistånd för att öka kapaciteten hos det civila samhället, media och
andra förändringsaktörer i Turkiet. Ytterligare en viktig uppgift för det
svenska reformstödet är att jämställdhetsfrågor får ökad politisk prioritet
samt att kvinnliga människorättsförsvarares dubbla utsatthet lyfts.

Ända sedan Ali Gharavi, och nio andra personer greps och fängslades, har
UD arbetat oförtrutet med fallet. Det som avgör hur vi agerar är hela tiden
vad vi tror är bäst för svensken och hans medfångar.

Jag vill berätta om en del av de politiska och diplomatiska kontakter som vi
har tagit.

Vårt generalkonsulat i Istanbul har kontakt med Ali Gharavis advokat och
besökte rättegången tidigare i veckan, som dock hölls bakom lyckta dörrar.
Ambassaden i Ankara har krävt att få hälsa på i häktet. Vi har även haft
möten med turkiska företrädare, både i Ankara och med turkiska
ambassaden i Stockholm. Kabinettssekreteraren har också träffat Gharavis
anhöriga och har en tät kontakt med dem, som UD alltid har i konsulära fall.
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En av de fängslade personerna är tysk medborgare och vi samarbetar nära
med Tyskland. Jag talade i går med min tyska kollega och beslöt att vi
gemensamt ska framföra vår kritik och våra krav till turkiska regeringen i
Ankara.

Regeringen för också fram att EU i sin dialog med Turkiet tar upp Gharavis
fall och andra häktade MR-aktivister och journalister. Vi kommer också
utnyttja de tillfällen som finns att diskutera mellan EU och Turkiet både
dessa specifika frågor plus det generella läget för mänskliga rättigheter i
landet. Vi har också tagit upp fallen i OSSE. Även arbetet i Europarådet är
centralt eftersom Turkiet är medlem där.

Vi fortsätter även i våra kontakter med turkiska företrädare att framföra våra
budskap när det gäller utvecklingen i Turkiet, särskilt beträffande respekten
för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Detta har vi gjort en
längre tid och avser fortsätta göra så länge situationen så kräver. För att
framgångsrikt få fram våra budskap är det centralt med en öppen och god
dialog med Turkiet.



Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av gripanden i Turkiet
Publicerad 19 juli 2017

Regeringen ser mycket allvarligt på gripandet av den svenske
människorättsaktivisten Ali Gharavi och den fortsatta häktningen av honom
och de andra aktivister som greps i Turkiet den 5 juli. Vi arbetar mycket
intensivt med att skapa klarhet kring gripandet och är tydliga med våra
förväntningar på Turkiet. Det är vår uppfattning att Gharavi befann sig i
Turkiet för att delta i ett fredligt seminarium om internetfrihet och mänskliga
rättigheter och vi har uppmanat Turkiet att skyndsamt klargöra grunderna för
anklagelserna mot honom. Vi fortsätter att arbeta i nära samarbete med
Tyskland.

Regeringen ser med stor oro på utvecklingen i Turkiet, inte minst vad gäller
demokrati, respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.
Dessa frihetsberövanden är en fortsättning på en längre tid av åtgärder mot
representanter för organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Ett
välmående civilsamhälle, liksom fri media och opposition, är en förutsättning
för ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle.

Regeringen framför regelbundet sin oro vad gäller utvecklingen i Turkiet till
turkiska företrädare i Stockholm och i Ankara. Likaså driver vi i andra
sammanhang, inom EU och i Europarådet, att dessa frågor ska
uppmärksammas. Vi kommer fortsätta både bilateralt och tillsammans med
andra att utöva dessa påtryckningar.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Wallström med anledning av
uppgifter om nytt nordkoreanskt
robottest
Publicerad 04 juli 2017

Uppgifterna om ett nytt robottest i Nordkorea är mycket oroväckande. Det
är ännu oklart om det rör sig om en interkontinental ballistisk robot. Testet är
ett brott mot ett antal säkerhetsrådsresolutioner och bidrar till att ytterligare
öka spänningarna i regionen. Denna utveckling måste upphöra. Nordkorea
uppmanas att inleda en fullständig, verifieringsbar och oåterkallelig
nedmontering av sitt kärnvapen- och robotprogram. Frågan bör snarast tas
upp av FN:s säkerhetsråd. Den senaste utvecklingen understryker behovet av
dialog för en fredlig lösning. Alla parter måste bidra till att ta steg i denna
riktning.

Margot Wallström
Utrikesminister
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern med
anledning av OPCW:s rapport om
kemvapenattacken i Khan
Sheikhoun den 4 april 2017
Publicerad 30 juni 2017

Jag fördömer i de starkaste ordalag användningen av nervgas i Khan
Sheikhoun den 4 april i år, som bekräftas i OPCW:s rapport idag. Det här är
första gången sedan den avskyvärda attacken 2013 i Al-Ghouta som nervgas
har använts i den väpnade konflikten i Syrien, och liksom i Al-Ghouta
skördade attacken i Khan Sheikhoun ett stort antal civila dödsoffer.

Jag välkomnar OPCW:s grundliga och professionella arbete och ser fram
emot den utredning om ansvarsfrågan som nu tar vid av FN:s och OPCW:s
gemensamma undersökningsmekanism. Användningen av kemiska vapen är
fullständigt oacceptabel och strider mot folkrätten. De ansvariga måste
ställas till svars. Straffrihet är inget alternativ.

Sverige kommer att följa frågan och bidra till dess fortsatta hantering i
OPCW, EU och FN:s säkerhetsråd.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Skriftligt uttalande av
utrikesminister Margot Wallström
med anledning av Johan
Gustafssons frisläppande
Publicerad 26 juni 2017

Det är med stor glädje som jag kan meddela att Johan Gustafsson har
frisläppts och kan återvända till Sverige. Johans situation har berört många
av oss och omfattande ansträngningar har gjorts för att få honom frisläppt.

Regeringen vill särskilt lyfta fram den goda samverkan som har präglat
arbetet mellan UD, Polisens Nationella operativa avdelning och andra
svenska och utländska myndigheter. Ett arbete som slutligen möjliggjorde att
Johan kan komma hem.

Jag vill uppmana alla att visa hänsyn i förhållande till Johan och hans familj
och låta dem själva välja om och när de uttalar sig.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Kommentar från utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av valet i Storbritannien
Publicerad 09 juni 2017

Efter en dramatisk valnatt konstaterar vi att varken det
konservativa partiet eller Labour får egen majoritet i
Storbritanniens parlamentsval. Nu vidtar förhandlingar
mellan partierna. Vi ser fram emot att en ny regering
kommer på plats. Det återstår att se hur valresultatet
kommer att påverka brexit-förhandlingarna. Det är
angeläget att utträdet blir så ordnat som möjligt.
Storbritannien är en viktig samarbetspartner för Sverige
och vi vill se en nära relation till Storbritannien även
efter att landet lämnat EU.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström
Publicerad 28 april 2017

Spänningarna på den koreanska halvön är höga. Situationen är mycket
oroande både för regionen och för världen i övrigt. Det finns en ökad risk för
misstag, missförståelse och felbedömningar.

Idag möttes FN:s säkerhetsråd på ministernivå för att diskutera situationen i
Nordkorea (DPRK) under USA:s utrikesminister Rex Tillersons
ordförandeskap. Samstämmighet bland rådsmedlemmarna rådde vad gäller
behovet av fortsatt tryck på den nordkoreanska regimen, för effektiv
implementering av säkerhetsrådets resolutioner och för att Nordkorea
omedelbart måste genomföra komplett, verifierbar och oåterkallelig
avveckling av sitt kärnvapen- och ballistiska robotprogram.
Rådsmedlemmarna underströk också vikten av att minska spänningarna och
av en heltäckande politisk lösning av situationen.

Sverige fördömde otvetydigt Nordkoreas kärnvapen- och ballistiska
robotprogram och upprepade uppmaningar för dess omedelbara avveckling.
Vi underströk att sanktioner måste implementeras till fullo, men att enbart
sanktioner inte kan lösa situationen på den koreanska halvön.

Sverige underströk vikten av intensifierade och kreativa diplomatiska
ansträngningar. Nordkorea måste återuppta en trovärdig och meningsfull
dialog med det internationella samfundet. Vi måste stå redo för att överväga
både nya och befintliga förslag och överenskommelser. Sverige är redo att
bidra.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström
Publicerad 07 april 2017

Kemvapenattacken mot civila i Syrien är avskyvärd. Under svensk ledning,
tillsammans med nio andra länder i säkerhetsrådet, försökte vi i natt nå
enighet kring en resolution om en seriös undersökning av detta illdåd för att
ansvariga ska kunna ställas till svars. Vi beklagar att det inte gick att nå
enighet bland de permanenta medlemmarna. Vi är redo att fortsätta arbetet.

Det är oklart om robotangreppet i natt är ny amerikansk politik. Det är
viktigt att det finns en folkrättslig grund för agerande, men nattens
robotattack reser också frågor kring hur detta kan vara förenligt med
folkrätten.

Frågan måste därför tillbaka till säkerhetsrådet, som måste ta ansvar för att
nå en hållbar politisk lösning. Det finns redan för mycket vapenmakt i
Syrien. Det är hög tid att det syriska folket får bestämma över sin framtid.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande om Monusco-resolution
Publicerad 31 mars 2017

Jag välkomnar att FN:s säkerhetsråd i dag har antagit
en resolution som förlänger FN:s fredsbevarande insats,
MONUSCO, i Demokratiska Republiken Kongo (DRK).
FN-styrkan har en viktig stabiliserande roll i det mycket
bräckliga politiska, humanitära och säkerhetsmässiga
läge som råder i landet.
Det fruktansvärda dådet mot Zaida Catalán och hennes kollegor, när de
utförde sitt FN-uppdrag för fred och säkerhet i DRK, visar på att landets
utmaningar fortsatt är enorma.

Mot bakgrund av rapporter om brott mot mänskliga rättigheter och ökande
våldsnivåer är det av stor vikt att säkerhetsrådet har enats om att ge insatsen
ett robust, ändamålsenligt och uppdaterat mandat med två tydliga
prioriteringar: skydd av civila och stöd till den politiska processen.

På svenskt initiativ har säkerhetsrådet också understrukit vikten av att
kvinnor ges en röst och att FN stärker sitt arbete för att angripa konflikternas
grundorsaker, inklusive behovet av god och demokratisk samhällsstyrning.
Säkerhetsrådet är tydligt med att en politisk lösning är nödvändig och att den
kongolesiska regeringen bär det yttersta ansvaret för att skydda sin egen
befolkning och för säkerheten i landet.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström
Publicerad 29 mars 2017

Idag är vi många som sörjer Zaida Cataláns död. Mina
tankar går framför allt till hennes familj som har
genomgått en svår tid av osäkerhet för att igår kväll få
detta fruktansvärda besked. Vi delar deras saknad och
förtvivlan. Vi tänker även på de kongolesiska och den
amerikanske medborgare som har drabbats.
Zaida Catalán miste livet under sitt arbete för FN i Demokratiska Republiken
Kongo. Hennes gärning utmärktes av mod och engagemang. Som
statsministern och jag tidigare har sagt är det nu av största vikt att händelsen
utreds utan dröjsmål och att ansvariga kan ställas till svars.

Regeringen och Utrikesdepartementet kommer att göra allt vi kan för att
aktivt bistå i det kommande utredningsarbetet. UD har även mött svensk
polis, som idag har inlett en förundersökning. Vi står i tät kontakt med FN, i
New York och i DR Kongo genom FN-missionen MONUSCO, och även med
amerikanska företrädare. Vi har också en dialog med kongolesiska
myndigheter, som har ett ansvar att utreda brott begångna på sitt territorium.
En rad möten med dessa parter har ägt rum under dagen. I alla samtal
betonar vi vikten av en korrekt och skyndsam utredning.

UD fortsätter att hålla nära kontakt med Zaida Cataláns anhöriga.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av Margot Wallström
med anledning av treårsdagen av
Rysslands olagliga annektering av
Krim
Publicerad 18 mars 2017

Idag, tre år efter Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol,
fortsätter Sverige att fördöma Rysslands aggression och slå vakt om Ukrainas
suveränitet och territoriella integritet enligt folkrätten. Vi är djupt oroade
över den försämrade situationen för mänskliga rättigheter, i synnerhet men
inte enbart avseende Krim-tatarerna. Vi står bakom EU:s icke-
erkännandepolicy och uppmanar alla FN-medlemmar att föra en
motsvarande politik i linje med FN-resolution 68/262 om Ukrainas
territoriella integritet.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av Margot Wallström
med anledning av det
nederländska parlamentsvalet
Publicerad 16 mars 2017

Vi gratulerar VVD och partiledaren Mark Rutte till att ha
blivit största parti i Nederländernas parlamentsval.
Valresultatet visar att det nederländska folket har valt bort populismen och i
stället röstat för ett inkluderande och öppet samhälle. Sverige och
Nederländerna verkar båda för öppenhet, mänskliga rättigheter och ett starkt
Europa.

Vi ser fram emot att en ny regering kommer på plats och att samarbetet med
Nederländerna fortsätter att utvecklas och fördjupas, såväl inom EU som
globalt.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av omröstningen i FN:s
säkerhetsråd idag om en
resolution om ansvarsutkrävande
för användning av kemiska vapen
i Syrien
Publicerad 28 februari 2017

Jag beklagar djupt att den resolution om
kemvapenanvändning i Syrien som lades fram i FN:s
säkerhetsråd, och som stöddes av en majoritet i rådet,
stoppades genom ett ryskt och kinesiskt veto.
Ansvarsutkrävande är en viktig princip, och
säkerhetsrådet har ett ansvar att aktivt ingripa efter
slutsatserna från FN:s och OPCW:s gemensamma
utredning att såväl den syriska regimen som
terroristnätverket Da’esh vid flera tillfällen har använt
kemiska vapen i konflikten. Sverige fördömer all
kemvapenanvändning som helt oacceptabel och i strid
med folkrätten. Användningen kan utgöra
krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. Syrien
har dessutom brutit mot Kemvapenkonventionen.
Regeringen kommer att fortsätta sitt engagemang för
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ansvarsutkrävande för allvarliga internationella brott
som begåtts i samband med Syrienkrisen, genom aktivt
engagemang i både FN och EU. Bland annat har vi
beslutat bidra med 2 000 000 kronor till stöd för FN:s
och OPCW:s gemensamma utredning för att finna de
ansvariga för kemvapenanvändning i Syrien.



Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av president Trumps
omnämnande av Sverige
Publicerad 20 februari 2017 Uppdaterad 20 februari 2017

Det är bra att vi igår fick svar på vad president Trump
menade när han i ett tal nämnde Sverige. Vi har
löpande diplomatiska kontakter med amerikanska
företrädare och inom ramen för dessa kontakter
informerar vi om hur det ser ut i Sverige inom olika
områden. UD och ambassaderna arbetar kontinuerligt
med att sprida en korrekt och rättvis bild av Sverige. Vi
ser tyvärr en generell tendens att förekomsten av
felaktiga uppgifter ökar.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
israeliskt beslut att konfiskera
privatägd palestinsk mark
Publicerad 07 februari 2017 Uppdaterad 07 februari 2017

Regeringen fördömer gårdagens Knessetbeslut om att
illegalt konfiskera privatägd palestinsk mark. Beslutet är
en flagrant kränkning av folkrätten och strider emot
säkerhetsrådsresolution 2334, och ifrågasätter starkt
Israels vilja att nå en tvåstatslösning. Om beslutet
genomförs skulle det allvarligt försvåra
tvåstatslösningens genomförande. FN, EU och den s.k.
Kvartetten (FN, EU, USA, Ryssland) har upprepade
gånger uppmanat Israel att upphöra med
bosättningspolitiken och i stället verka för en
meningsfull fredsprocess.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
Israels beslut gällande
bosättningsbostäder på ockuperad
mark
Publicerad 01 februari 2017 Uppdaterad 01 februari 2017

Regeringen fördömer kraftigt israeliska
tillkännagivanden om planer gällande sammanlagt över
6 000 bosättningsbostäder på ockuperad mark.
Bosättningarna utgör en tydlig kränkning av folkrätten
och strider mot säkerhetsrådsresolution 2334 som
antogs den 23 december 2016 om israeliska
bosättningar.
Säkerhetsrådet upprepade då sitt krav på Israel att omedelbart upphöra med
alla bosättningsaktiviteter. Frågan diskuterades åter i säkerhetsrådet den 25
januari under Sveriges ordförandeskap. Världssamfundet står enigt i sin syn
på bosättningarna som olagliga och ett allvarligt hinder mot
tvåstatslösningen. Tillkännagivandena strider också mot den s.k. Kvartettens
(FN, EU, USA, Ryssland) uttryckliga rekommendationer till parterna.

Att vissa av bosättningsbostäderna planeras till östra Jerusalem är mycket
problematiskt. Redan 1947 fick Jerusalem en särskild rättslig och politisk
status av FN som alla länder bör värna. Det är viktigt att inte föregripa
resultatet av fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina samt att bevara
Jerusalems framtida status som gemensam huvudstad för två stater.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern ang USA visa
Publicerad 31 januari 2017 Uppdaterad 31 januari 2017

"Vi välkomnar att det nu har förtydligats hur de nya
reglerna för inresor till USA ska tillämpas, och att
svenska medborgare, även de med dubbla
medborgarskap, kan resa till USA. Dock kvarstår vår
kritik mot beslutet att helt stänga ute medborgare från
sju länder, och mot det totala stoppet för flyktingar."

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
säkerhetsrådsresolution om
situationen i Gambia
Publicerad 19 januari 2017 Uppdaterad 19 januari 2017

Regeringen gratulerar Adama Barrow som idag svurits
in som Gambias president. Den förre presidenten
Yahya Jammeh bör utan dröjsmål eller villkor medverka
till en fredlig maktövergång.
Som ordförande i FN:s säkerhetsråd har Sverige aktivt verkat för att det
gambiska folkets vilja och resultatet från presidentvalet 1 december 2016 ska
respekteras.

Vi välkomnar den resolution som säkerhetsrådet enhälligt antog ikväll. Den
uttrycker otvetydigt stöd för president Adama Barrow och de ansträngningar
som görs för att få till stånd en fredlig maktövergång.

Vi noterar uppgifterna om att ECOWAS, den regionala organisationen för
Västafrikas stater, ska ha inlett en militär insats i Gambia till stöd för Barrow.
Regeringen understryker vikten av att eventuell våldsanvändning måste ske i
enlighet med folkrätten, inklusive mänskliga rättigheter och internationell
humanitär rätt.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
säkerhetsrådets
ordförandeskapsuttalande om
Demokratiska republiken Kongo
Publicerad 04 januari 2017 Uppdaterad 04 januari 2017

Säkerhetsrådet antog den 4 januari ett uttalande som välkomnar den politiska
överenskommelsen som undertecknades på nyårsafton i Demokratiska
republiken Kongo (DRK).

Sverige välkomnar den breda politiska överenskommelse om vägen till
politiska val som uppnåtts i DRK, genom den katolska kyrkans medling.
Enligt överenskommelsen ska president Kabila inte söka en tredje
mandatperiod, konstitutionen ska inte ändras och val ska hållas under 2017.

Samtliga parter måste nu bidra till genomförandet av avtalet på ett
inkluderande sätt. En överenskommelse behöver så snart som möjligt nås om
utestående frågor såsom tidtabellen för genomförandet av avtalet och om
viktiga uppföljningsmekanismer. Förutsättningar måste ges för både kvinnor
och män att effektivt kunna delta i den politiska processen, i enlighet med
deras grundläggande fri- och rättigheter inklusive yttrande-, mötes- och
demonstrationsfrihet.

Den konstruktiva roll som Afrikanska unionen och regionala aktörer spelar i
DRK förblir betydelsefull. Sverige kommer, bilateralt, genom EU och som
medlem i FN:s säkerhetsråd fortsätta aktivt verka för en fredlig utveckling
och genomförandet av demokratiska val i DRK.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av mordet på ryske
ambassadören
Publicerad 19 december 2016 Uppdaterad 19 december 2016

- Vi är chockade över mordet på Rysslands ambassadör till Turkiet, Andrej
Karlov. Regeringen fördömer det inträffade. Våra tankar finns med hans
familj och kollegor.

Attacker på diplomater som utför sin gärning är oacceptabelt. Det är viktigt
med en grundlig utredning om vad som ligger bakom dagens attentat.

Det är centralt att dagens fruktansvärda händelse i Ankara inte ytterligare
bidrar till ökade regionala spänningar.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av situationen i Aleppo
Publicerad 14 december 2016 Uppdaterad 14 december 2016

Efter månader av belägring och urskiljningslösa bombningar av
civilbefolkningen har oppositionen i den östra delen av Aleppo förlorat, men
våldet upphör inte. Enligt Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga
rättigheter har 82 människor dödats vid utomrättsliga avrättningar 12
december. Unicef uppger att 100 ensamma barn befinner sig under
beskjutning i ett hus östra Aleppo. Tusentals människor är på flykt under
urskiljningslösa bombningar. En överenskommelse om evakuering av de sista
rebellerna verkar ha hindrats efter invändningar från Iran. Den syriska
regimen och dess allierade bär ansvaret för de övergrepp som nu begås.

Konflikten i Syrien har kännetecknats av extremt våld och övergrepp i strid
med krigets lagar och sannolikt krigsbrott. Den syriska regimen har med
ryskt stöd bombat civila områden utan urskiljning, sjukhus och skolor har
utsatts för riktade attacker och en humanitär konvoj har utsatts för ett riktat
angrepp. Vi fördömer även den belägrade oppositionens beskjutning av civila
områden i Västra Aleppo, även om proportionerna inte går att jämföra.

Vi kan inte låta detta ske utan att reagera starkt. I det omedelbara
perspektivet måste det internationella samfundet fortsätta kräva att striderna
upphör, belägringarna hävs och de humanitära organisationerna ges fullt
tillträde till de behövande. I det längre perspektivet måste vi agera för att de
skyldiga till övergreppen får stå till svars för sina handlingar. Vi måste aktivt
samla bevis och vittnesmål samt säkerställa att det finns förutsättningar för
att utkräva ansvar. Vi kommer på svensk sida se över vilka möjligheter vi har
att växla upp lagföringen av krigsförbrytelser på nationell nivå och i
samarbete med andra EU-länder.
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Sverige har bistått med omkring 2,3 miljarder SEK i humanitärt bistånd
sedan 2011 och arbetar nu med att bistå flyktingar och flyktingmottagande
samhällen med långsiktigt stöd genom vår Syrienkrisstrategi som omfattar
1,7 miljarder SEK över fem år. Vi har även stött FNs arbete att finna en
fredlig lösning och försökt säkra att kvinnor och civilsamhället kan delta i en
fredsprocess. Vi har tagit emot omkring 120 000 asylsökande från Syrien.
Det är dock tydligt att det som sker i Syrien är del av ett globalt ansvar. Vi
kommer fortsätta driva frågor kopplade till Syrien under vårt medlemskap i
säkerhetsrådet.



Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av gripanden i Turkiet
Publicerad 04 november 2016 Uppdaterad 04 november 2016

Gripandet av de två partiledarna för det turkiska oppositionspartiet HDP,
Figen Yüksekdağ och Selahattin Demirtaş, tillsammans med en rad andra
partimedlemmar natten till idag är extremt oroande. De kan inte ses som
isolerade fall utan som en fortsättning på en längre tid av åtgärder mot HDP-
företrädare. Vi förväntar oss att dessa folkvalda företrädare släpps.
Arresteringarna riskerar att underblåsa de redan existerande motsättningarna
i landet. De följer på tidigare arresteringar av företrädare för civilsamhället
och medier, senast symboliserat av arresteringarna av chefredaktören för
tidningen Cumhuriyet. Fri media och opposition är förutsättningar för ett
pluralistiskt demokratiskt samhälle. Att dessa grupper attackeras är därför
illavarslande.

Det är viktigt att Turkiet återgår till en normalisering och att dialogen mellan
opposition och regering återupptas. En återgång till fredsprocessen med PKK
är nödvändig för landets fortsatta demokratisering och regionens stabilitet.
Det är viktigt att EU:s medlemsstater reagerar samlat för att mänskliga
rättigheter och rättsstatens principer i Turkiet upprätthålls.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern med
anledning av valresultatet i
Colombia
Publicerad 03 oktober 2016 Uppdaterad 03 oktober 2016

Valresultatet i Colombia i natt lämnar ingen oberörd. Vi hoppas nu att de
samtal som ska föras på högsta nivå mellan ja- och nejsidan kommer att
resultera i en överenskommelse för en fredlig lösning på den väpnade
konflikten som har drabbat så många kvinnor, män och barn. Jag ser positivt
på att alla parter meddelat sin vilja att fortsätta fredssamtalen.

Jag besökte Colombia senast förra veckan med anledning av
undertecknandet av fredsavtalet. I mina samtal, bland annat med kvinnor
som drabbats av konflikten, var det tydligt att den enda vägen framåt är fred
och försoning.
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande från utrikesministern
med anledning av bombningarna
av Aleppo
Publicerad 25 september 2016 Uppdaterad 25 september 2016

Den syriska regimens och Rysslands urskiljningslösa bombningar av östra
Aleppo under fredagen och lördagen har nått fruktansvärda nivåer, och
måste upphöra. Man använder brandbomber och så kallade bunker busters
och de civila dödstalen är omfattande. Bilderna på barn som grävs fram ur
rasmassorna och överbelastade sjukhus med blodiga människor i högar på
golvet är outhärdliga.

Sverige stöder att FN:s säkerhetsråd vidtar brådskande ytterligare åtgärder
för att agera mot brutaliteten i denna konflikt, och i synnerhet angreppet på
Aleppo.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

The Arctic Council: A Forum for
Peace and Cooperation
Publicerad 19 september 2016 Uppdaterad 19 september 2016

Uttalande av utrikesministrarna från Kanada, Danmark,
Finland, Island, Norge, Ryssland, Sverige och USA med
anledning av Arktiska rådets 20-årsjubileum.
On September 19, 1996 in Ottawa, the Arctic Council was established as a
high level intergovernmental forum to enhance cooperation, coordination
and interaction among the Arctic States with the active involvement of
Arctic indigenous peoples and other Arctic inhabitants on common Arctic
issues. Today, we celebrate twenty years of Arctic cooperation and look
forward to a long term future of peace and stability in the region.

Over the past twenty years Arctic cooperation has come a long way, from
ground-breaking studies and reports to the realization of programs and
projects with important concrete outcomes. Continuing our long term efforts
to address climate change impacts in the Arctic, we recognize the need for
urgent global action based on the 2015 Paris Agreement. Our work aims to
improve the well-being of Arctic residents, protect the Arctic environment,
and promote sustainable development throughout the region including
maintaining the cultural heritage and livelihoods of Arctic indigenous
peoples.

Arctic cooperation encompasses all aspects of life and activity in the region.
The Arctic Council is at the forefront of this cooperation and has become the
most important body for promoting a positive agenda and coordinating joint
action on all vital issues in the region. The success of the Arctic Council can
also be attributed to the active participation of the indigenous Permanent
Participants.

The Arctic Council has played a leading role in delivering world-class
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scientific assessments, addressing the impacts of globalization and climate
change, and facilitating cooperative responses to these challenges. The
Council's work has contributed to the conclusion of the International
Maritime Organization's "Polar Code", the "Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants," the "Minamata Convention on Mercury" and
others.

The Arctic Council has engaged in many important joint actions such as the
"Framework Plan for Cooperation on Prevention of Oil Pollution from
Petroleum and Maritime Activities in the Marine Areas of the Arctic," the
"Framework for a Pan-Arctic Network of Marine Protected Areas," the
"Framework for Action on Black Carbon and Methane," and the
"Circumpolar Biodiversity Monitoring Program," and is promoting mental
wellness across the Arctic. The launch of the Project Support Instrument in
July 2014 is further facilitating protection of the Arctic environment by
providing financial support to pollution mitigation projects.

Two legally binding pan-Arctic agreements concluded under the auspices of
the Arctic Council, the "Agreement on Cooperation on Aeronautical and
Maritime Search and Rescue in the Arctic" and the "Agreement on
Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the
Arctic," are important developments and have strengthened Arctic
cooperation.

The Arctic Council has facilitated the creation of additional structures for
regional cooperation and interaction such as the University of the Arctic, the
Sustaining Arctic Observing Networks forum, the Arctic Coast Guard
Forum, the Arctic Economic Council, and the Arctic Offshore Regulators
Forum.

Recognizing our special responsibility and leadership role in ensuring
environmental protection and sustainable development, we consider
cooperation under the auspices of the Arctic Council as an opportunity to
encourage constructive input from accredited observers and other interested
stakeholders.

On this twentieth anniversary of the Arctic Council, we the Arctic States
reaffirm our commitment to the principles of the Ottawa Declaration, to
work together and with the indigenous Permanent Participants, and to
promote prosperity, development, and environmental sustainability for the
benefit of generations to come.



For Canada, Stéphane Dion, Minister of Foreign Affairs

For the Kingdom of Denmark, Kristian Jensen, Minister for Foreign Affairs

For Finland, Timo Soini, Minister for Foreign Affairs

For Iceland, Lilja Alfreðsdóttir, Minister for Foreign Affairs

For Norway, Børge Brende, Minister of Foreign Affairs

For the Russian Federation, Sergey Lavrov, Minister of Foreign Affairs

For Sweden, Margot Wallström, Minister for Foreign Affairs

For the United States of America, John F. Kerry, Secretary of State



Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande från utrikesministern
angående Nordkoreas femte
kärnvapensprängning
Publicerad 09 september 2016 Uppdaterad 09 september 2016

Sverige fördömer den kärnsprängning som Nordkorea uppges ha företagit
och som följer på en rad av provocerande missiluppskjutningar i år.
CTBTO:s övervakningsmekanism analyserar händelsen.

Nordkoreas utmanande agerande i år med allvarliga och provokativa
handlingar äventyrar internationell fred och säkerhet. Situationen på den
koreanska halvön är allvarlig och den senaste provsprängningen förvärrar
läget ytterligare.

Sverige uppmanar Nordkorea att upphöra med åtgärder som förvärrar
säkerhetsläget samt att fullgöra sina internationella förpliktelser och
respektera FN:s säkerhetsrådsresolutioner och principerna i CTBT.

Sverige ställer sig bakom morgonens uttalanden av EU:s höga representant
för utrikes frågor och säkerhetspolitik Mogherini samt av Lassina Zerbo,
CBTBO:s exekutivsekreterare.

Länk till uttalande av Federica Mogherini

Länk till uttalande av Lassina Zerbo
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
utredningen om Sveriges försvars-
och säkerhetspolitiska samarbeten
Publicerad 09 september 2016 Uppdaterad 09 september 2016

Ambassadör Krister Bringéus överlämnade idag rapporten Säkerhet i ny tid –
en rapport om Sveriges internationella försvars- och säkerhetspolitiska
samarbeten till regeringen.

Rapporten innehåller en genomlysning av bilaterala, regionala och
mulitlaterala samarbeten på det försvars- och säkerhetspolitiska området.
Det omfattar bland annat samarbete med Finland, det nordiska och nordisk-
baltiska samarbetet samt EU, OSSE, FN och Nato. I utredningsdirektivet
ingår inte att utvärderara den militära alliansfriheten.

Svensk säkerhetspolitisk linje är välkänd och ligger fast. Den militära
alliansfriheten tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra
Europa. Den förutsätter en bred och ansvarsfull utrikes- och säkerhetspolitik,
i kombination med fördjupade försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten
och en trovärdig nationell försvarsförmåga.

Grundläggande för vår säkerhetspolitiska linje är att vi bygger säkerhet
tillsammans med andra, bilateralt, regionalt och multilateralt ibland annat i
EU, OSSE och FN samt genom vårt partnerskap med Nato.

Ett av syftena enligt direktivet är att tydliggöra ett brett förhållningssätt till
säkerhet och bidra till ett fördjupat samtal om dessa frågor i Sverige. Det är
viktigt och jag välkomnar det ökade intresse för våra säkerhetspolitiska
utmaningar och överväganden som rapporten kan bidra till.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern med
anledning av FN:s säkerhetsråds
debatt om FN och OPCW:s
gemensamma rapport om
ansvaret för attacker med kemiska
vapen i Syrien
Publicerad 31 augusti 2016 Uppdaterad 31 augusti 2016

Igår diskuterade FN:s säkerhetsråd rapporten från FN och OPCW:s
gemensamma undersökningsmission om skuldfrågan för upprepade attacker
med kemiska vapen i konflikten i Syrien sedan 2014.

Rapporten konstaterar otvetydigt att den syriska regimen är ansvarig för
minst två attacker med kemiska vapen och att Daesh är ansvarigt för minst
en sådan attack. Det är nu upp till det internationella samfundet att agera och
se till att de ansvariga ställs till svars. Användning av kemiska vapen är
oacceptabel och får inte ske ostraffat.

Jag välkomnar rapporten som Sverige har bidragit till, dels ekonomiskt och
dels tekniskt, genom analyser utförda av Totalförsvarets Forskningsinstitut
(FOI) i Umeå och Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) i Linköping.

Sverige kommer att följa frågan och bidra till dess fortsatta hantering.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalade av utrikesminister
Wallström
Publicerad 23 mars 2016 Uppdaterad 23 mars 2016

Jag fördömer starkt gårdagens fällande dom mot Nadija Savtjenko och
uppmanar återigen Ryssland att omedelbart frige Savtjenko och andra
olagligen frihetsberövade ukrainska medborgare.

Domen strider mot den universella mänskliga rättigheten om en rättvis
rättegång och mot Rysslands åtaganden i Minsköverenskommelserna.
Ryssland måste respektera Ukrainas territoriella integritet och suveränitet
och internationell rätt.

Sverige har i bilaterala samtal och genom EU upprepade gånger framfört att
Ryssland omedelbart måste släppa Nadija Savtjenko och andra olagligen
frihetsberövade ukrainska medborgare.
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Uttalande

Uttalade av utrikesminister
Wallström om Nadija Savtjenko
och andra olagligen
frihetsberövade ukrainska
medborgare i Ryssland
Publicerad 11 mars 2016 Uppdaterad 11 mars 2016

Jag uppmanar Ryssland att omedelbart frige Nadija Savtjenko och andra
ukrainska medborgare som olagligen och i strid med
Minsköverenskommelserna hålls frihetsberövade.

I bilaterala samtal med ryska företrädare och genom EU har vi upprepade
gånger framfört att Ryssland omedelbart måste släppa Savtjenko och andra
ukrainska medborgare som olagligen hålls frihetsberövade, såsom Oleg
Sentsov och Alexander Kolchenko. Genom medarbetare vid vår ambassad i
Moskva bevakar vi Savtjenkos rättegång och visar därmed också på vårt
starka stöd. Vi uppmanar andra länder att också närvara. Jag betonade
Sveriges och EU:s ansträngningar för att få Nadija Savtjenko frigiven när jag
mötte hennes syster Vira i Kiev och New York i höstas.

Ryssland måste respektera Ukrainas territoriella integritet och suveränitet
och respektera folkrätten. Rätten till en rättvis rättegång är en universell
mänsklig rättighet.

Savtjenko har varit olagligen frihetsberövad sedan juni 2014. Dom förväntas
falla den 21-22 mars.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Med anledning av attacken mot
journalister och
människorättsaktivister i ryska
Ingusjien
Publicerad 11 mars 2016 Uppdaterad 11 mars 2016

- Onsdagens attack mot Sveriges radios Moskvakorrespondent Maria
Persson Löfgren, tre andra journalister samt människorättsaktivister i ryska
Ingusjien är djupt chockerande. Oavsett vilka motiv som kan ha legat bakom
attacken är den en påminnelse om hur utsatta journalister och
människorättsaktivister är i dagens Ryssland. Sveriges ambassad i Moskva
står i kontakt med Maria Persson Löfgren och med ryska myndigheter i
ärendet. Vi förutsätter att ryska myndigheter gör allt som står i deras makt
för att gripa och lagföra förövarna och kommer att följa det rättsliga
efterspelet nära, säger utrikesminister Margot Wallström.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Wallström
angående Nordkoreas
uppskjutning av missil
Publicerad 08 februari 2016 Uppdaterad 08 februari 2016

- Nordkoreas uppskjutning av en missil är helt
oacceptabel och ett mycket allvarligt brott mot FN:s
säkerhetsråds resolutioner. Det är en provokativ
handling som leder till ökad spänning i regionen med
risk för ytterligare destabilisering och upprustning,
säger utrikesminister Margot Wallström.
- Sverige, EU och det internationella samfundet har kontinuerligt uppmanat
Nordkorea att avveckla sitt kärnvapenprogram och sitt missilprogram i
enlighet med FN:s säkerhetsresolutioner. Det pågår diskussioner i FN:s
säkerhetsråd om en ny resolution med anledning av den provsprängning som
Nordkorea genomförde den 6 januari i år. Det är ytterst allvarligt att
Nordkorea trots starka fördömanden och dessa pågående diskussioner
fortsatt väljer att bryta med de regler och principer som det internationella
samfundet slagit fast. Långsiktigt kan spänningarna på den koreanska halvön
endast lösas genom dialog och förhandling, säger utrikesminister Margot
Wallström.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern
Margot Wallström
Publicerad 25 januari 2016 Uppdaterad 25 januari 2016

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström med
anledning av
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av den oberoende
undersökningspanelens rapport
om missförhållanden i CAR
Publicerad 19 december 2015 Uppdaterad 19 december 2015

 

Jag liksom många med mig mottog med avsky nyheten förra året om
misstänkta sexuella övergrepp mot värnlösa barn i Centralafrikanska
republiken, begångna av internationella fredsbevarande trupper som var
satta att skydda dem. Den interna hanteringen i FN av ärendet har varit
bristfällig och lämnade också mycket i övrigt att önska, inklusive hanteringen
av enskilda FN-tjänstemän, som Anders Kompass, som agerat mot
missförhållandena.

Sverige välkomnade därför tillsättningen av en oberoende
undersökningspanel tidigare i år vars uppgift var att utreda FN:s agerande för
att skydda de aktuella barnens rättigheter samt även den interna hanteringen.
Panelens rapport har nu kommit och offentliggjorts av FN, vilket är mycket
bra.

Jag välkomnar också att panelen dragit slutsatsen att Anders Kompass inte
har agerat utanför sitt tjänstemandat.

Sverige har hela tiden betonat vikten av en förutsättningslös och oberoende
utredning. Det är av högsta vikt att följa upp dess konkreta
rekommendationer för hur hela FN-systemet kan förstärka arbetet mot
sexuellt utnyttjande och exploatering i fält. Detta är ett gemensamt ansvar.
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Vi måste också, i enlighet med panelens rekommendationer, verka för att
FN-systemet återupprättar förtroendet för och självständigheten hos FN:s
internrevision och etiska kontor för att värna om att FN:s tjänstemän
behandlas korrekt och rättvist. Medlemsstaterna måste också se till att
förövarna straffas.



Uttalande från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Uttalande av statsminister Stefan
Löfven och utrikesminister Margot
Wallström med anledning av
utvecklingen i Israel och Palestina
Publicerad 06 december 2015 Uppdaterad 06 december 2015

Utvecklingen i Israel och Palestina är djupt oroande. Oktober och november
var de blodigaste månaderna på över ett decennium i Israel, Västbanken och
östra Jerusalem. I ett läge där våldet och hopplösheten ökar och retoriken
skärps, är det än viktigare att värna dialogen och diplomatin som våra
främsta redskap.

Det är mot denna bakgrund olyckligt att svenska regeringsföreträdares
uttalanden om situationen i Mellanöstern missuppfattas och ges orimliga
proportioner. Den senaste missuppfattningen gäller fredagens
interpellationsdebatt i riksdagen. Utrikesministern sa inte, vilket påståtts, att
utomrättsliga avrättningar förekommer i Israel, utan förde ett principiellt
folkrättsligt resonemang om rätten att försvara sig och om vikten av
proportionalitets- och distinktionsprincipen.

Situationen i Mellanöstern är besvärlig nog, utan att behöva tyngas av
missförstånd om någons avsikter. Och det är olyckligt när kraftiga reaktioner
sker på felaktiga grunder.

Regeringen tar till fullo avstånd från våld mot civila. Alla terroristhandlingar
är förkastliga och måste fördömas av alla. Vi eftersträvar goda förbindelser
med både Israel och Palestina. Där ingår att vi är angelägna om att fördjupa
och utveckla relationerna till Israel.

Regeringens stöd för en tvåstatslösning i fredsprocessen i Mellanöstern
grundar sig på målet att Israel och Palestina ska kunna leva sida vid sida i
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fred och säkerhet. Israels säkerhet, liksom vår bilaterala relation till Israel, är
fundamentala beståndsdelar i vårt engagemang i fredsprocessen. Vi strävar
från svenskt håll efter att kunna vara en vän till både Israel och Palestina,
samtidigt som vi är tydliga i frågor där oenighet finns.



Uttalande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström med anledning
av antagandet av säkerhetsrådets
resolution om ISIL
Publicerad 21 november 2015 Uppdaterad 21 november 2015

Sweden welcomes the adoption of the Security Council resolution today on
ISIL. Through the resolution, the international community agrees to enhance
efforts to prevent and suppress ISIL's terrorist acts in accordance with
international law. Sweden fully supports this.

In the fight against terrorism, it is vital to apply a broad approach. In addition
to immediate responses, we must also address the root causes. It remains
paramount to establish a process for reaching an inclusive and sustainable
political solution to the conflict in Syria.

Margot Wallström

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av attackerna i Paris
Publicerad 14 november 2015 Uppdaterad 14 november 2015

Sverige fördömer gårdagens avskyvärda terroristhandlingar i Paris. De har
riktats mot oskyldiga medborgare som dödats, och våra tankar går till offren
och deras familjer. Terroristdåden är en attack mot demokratin och våra
öppna samhällen. Dessa attacker skall mötas med beslutsamhet; terrorismen
skall slås tillbaka och de ansvariga ska ställas till svars. Vi behöver också
långsiktigt tackla grundorsakerna till terrorism, och stärka arbetet mot
extremism och fanatism. Tillsammans ska vi stå upp för demokratin och för
humanistiska värderingar.  

Margot Wallström, utrikesminister

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av valet i Myanmar
Publicerad 13 november 2015 Uppdaterad 13 november 2015

I would like to congratulate Daw Aung San Suu Kyi and the National League
for Democracy on the overwhelming victory in the parliamentary elections
in Myanmar. I have always been hugely impressed by the tireless work and
great personal sacrifice Daw Aung San Suu Kyi has been demonstrating for
many years now for democracy in Myanmar. The world needs many more
people like her.

But above all, I would like to congratulate the people of Myanmar on the
success of the election. The result shows that the people of Myanmar voted
in favour of change. And they did so in a very dignified and determined
manner. The people made this election a landmark event in Myanmar’s
transition towards democracy.

I am very pleased that the elections were carried out without serious
incidents and I would like to commend the excellent work of the election
observers. I also acknowledge and welcome the work of the Union Election
Commission and the present Government under the leadership of President
U Thein Sein. I welcome the assurances from the major stakeholders that the
election results will be respected and that talks will be held soon in order to
ensure a peaceful transfer of power.

I trust that in future elections we will see the full participation of the
Rohingya and that all Muslim candidates can run.

Sweden looks forward to working closely with a new Government of
Myanmar. We stand ready to continue our support for true democratisation,
inclusive peace and full respect for human rights for all in Myanmar: for
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women, men, girls and boys, regardless of ethnicity and religious affiliation.



Uttalande från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

I dag firar vi Förenta nationernas
70-årsdag och Sveriges FN-
medlemskap
Publicerad 24 oktober 2015 Uppdaterad 24 oktober 2015

I dag firar vi FN-dagen. Vi gör det i en värld som är mer
osäker än på länge och där FN behövs mer än
någonsin. Globala kriser och utmaningar kräver
gemensamma lösningar.
Sverige är redo att ta sin del av ansvaret. Det är därför Sverige stärker FN-
engagemanget och det är därför som vi kandiderar till säkerhetsrådet
2017/18.

Sveriges FN-politik bidrar till fred, säkerhet, hållbar utveckling och
jämställdhet. Det är en del av en solidarisk utrikespolitik och ett sätt att möta
kriser som påverkar oss.

Sverige tillhör toppbidragarna till FN. Vi bidrar genom personal i
fredsinsatser, bistånd, klimatfinansiering och humanitärt arbete. Vi bidrar
med engagemang, resurser och idéer.

Vi ställer också tydliga krav på ett modernt, effektivt, transparent och
legitimt FN som är rustat att ta sig an framtidens utmaningar och ta vara på
dess möjligheter.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av attentatet i Ankara, Turkiet idag
Publicerad 10 oktober 2015 Uppdaterad 10 oktober 2015

Jag fördömer starkt attackerna på fredliga demonstrationer som ägt rum idag.
Min djupaste sympati går till de många som har mist anhöriga och vänner i
attentaten. 
 
Kampen mot terrorism är gemensam och vi måste alla stå enade i denna.
Dagens attack på politiska demonstrationer är även ett angrepp på
yttrandefriheten och demonstrationsrätten.  Det är nu centralt att den
våldsamma utvecklingen hejdas. Jag uppmanar alla aktörer att ta ansvar för
en återgång till stabilitet och att fredsförhandlingarna återupptas.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström om läget i
Burkina Faso
Publicerad 17 september 2015 Uppdaterad 17 september 2015

The forceful detention of President Kafando and Prime Minister Zida and
other ministers in Burkina Faso is unacceptable and violates the legitimate
demands of the Burkinabe people for a peaceful and democratic transition.

It is imperative that free and fair elections are held as scheduled on 11
October 2015. Sweden remains a long term partner to the people of Burkina
Faso and supports the electoral process with approximately 4,5 Million Euro
channeled through the UN system as well as through civil society
organisations.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

70 år sedan Hiroshima - Nagasaki
Publicerad 06 augusti 2015 Uppdaterad 06 augusti 2015

I dagarna, den 6 och 9 augusti, är det 70 år sedan
kärnvapenbombningarna av Hiroshima och Nagasaki.
Hundratusentals människor fick sätta livet till på grund av bomberna, både
direkt och långt senare, och de båda städerna ödelades fullständigt.
Bomberna som användes var relativt svaga i jämförelse med de som finns i
kärnvapenmakternas arsenaler idag. Fortfarande finns nästan 16 000
kärnvapen kvar.

- Vi får aldrig glömma offren och den fruktansvärda förstörelsen som
människan släppte lös mot sig själv. Men det räcker inte.

- Idag, 70 år senare, måste vi med handling se till att ingen någonsin drabbas
av de fruktansvärda konsekvenserna igen. Det enda sättet att helt garantera
detta är att helt eliminera alla kärnvapen, säger utrikesminister Margot
Wallström.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström
Publicerad 27 juli 2015 Uppdaterad 27 juli 2015

Det upptrappade våldet i och kring Turkiet är djupt oroande. 

Sverige fördömer återigen attacken mot oskyldiga civila i Suruҫ i förra
veckan, vilket även var ett angrepp på det humanitära ansvar Turkiet och
dess folk tagit visavi flyktingar från Syrien. 

Turkiet är en viktig partner för EU i kampen mot terrorism och extremism.
Det är välkommet med tydligare agerande från turkisk sida i genomförandet
av nödvändiga åtgärder mot ISIL. Sverige understryker dock vikten av att
skydda civila och behovet av proportionalitet i insatserna

Sverige uppmanar Turkiet och PKK att värna vapenvilan och att snarast
återgå till fredssamtalen. En avstannad fredsprocess i Turkiet riskerar att
ytterligare försämra stabiliteten i regionen.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström om den
kärntekniska överenskommelsen
med Iran
Publicerad 14 juli 2015 Uppdaterad 14 juli 2015

Sverige välkomnar varmt överenskommelsen i den kärntekniska frågan
mellan Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kina, Ryssland, USA (EU3+3)
och Iran. Överenskommelsen är en seger för diplomatin. Jag vill uttrycka min
och regeringens djupa uppskattning av den uthållighet och målmedvetenhet
som visats av parterna och av EU:s Höga Representant Federica Mogherini
och hennes företrädare, som ledare för EU3+3 i förhandlingarna.

Nu gäller det för alla parter att leva upp till sina åtaganden: för Iran att visa
att det kärntekniska programmet har uteslutande fredliga syften och för
omvärlden att häva sanktioner i enlighet med dagens överenskommelse.
Sverige kommer att göra vad som ankommer på oss för detta. 

Det internationella atomenergiorganet IAEA kommer nu att få en nyckelroll
för att verifiera att avtalet efterlevs. Sverige ger sitt fulla stöd till IAEA:s
viktiga arbete.

I och med överenskommelsen om den kärntekniska frågan har ett strategiskt
hinder undanröjts för utvecklingen av omvärldens relationer med Iran. Det
finns nu förutsättningar för en fördjupad, men där så behövs även kritisk,
dialog med Iran liksom för ökat samarbete.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström om förlängt
mandat för stabiliseringsinsatsen i
Mali
Publicerad 30 juni 2015 Uppdaterad 30 juni 2015

Jag välkomnar att FN:s säkerhetsråd nu har förlängt mandatet för
stabiliseringsinsatsen i Mali (MINUSMA) med ytterligare ett år.

MINUSMA:s stöd till den maliska fredsprocessen har varit, och kommer att
förbli, mycket viktigt. Insatsen får också en nyckelroll i att stödja
genomförande av avtalet för fred och försoning, vilket nu har undertecknats
av samtliga större grupper.

Vi gratulerar parterna i konflikten och Algeriets utrikesminister Ramtane
Lamamra som har lett medlingen till att ha nått en politisk lösning på
konflikten, och Malis president Ibrahim Boubacar Keïta för det ledarskap
han visat. Samtliga parter är nu ansvariga för de utfästelser som gjorts och
för att genomföra fredsavtalet.

Malis kvinnor måste få en framskjuten plats i genomförandet av avtalet och i
den fortsatta försoningsprocessen. Det är utmärkt och viktigt att
säkerhetsrådet slår fast genderfrågor som ett övergripande ansvar för
MINUSMA.

Det svenska engagemanget för fred och utveckling i Mali, och för att stärka
kvinnors rättigheter och representation, fortsätter. Vi bidrar med ca 250
personer till MINUSMA, har ett omfattande utvecklingssamarbete, ger
humanitärt bistånd och bidrar med personal och resurser till EU:s insatser i
landet.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Regeringen fördömer
terrorattentatet i Tunisien
Publicerad 26 juni 2015 Uppdaterad 26 juni 2015

- Det är med stor bestörtning jag nås av rapporterna från Tunisien. Den
svenska regeringen fördömer med all kraft det terrorattentat som idag ägt
rum i staden Sousse i Tunisien. Orten är ett välbesökt resmål bland många
charterresenärer, säger utrikesminister Margot Wallström.

- Samtidigt som vi fördömer detta illdåd vill vi uttrycka stark solidaritet med
Tunisien och vår djupa medkänsla till de drabbade och deras familjer, säger
Margot Wallström

- Vi undersöker för närvarande närmare vad som har hänt via Sveriges
konsulat i Sousse. I nuläget har vi inga uppgifter om att några svenskar skulle
vara drabbade, säger Margot Wallström

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
fredsavtalet i Mali
Publicerad 15 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Sverige välkomnar att Malis regering, den så kallade
Plattformskoalitionen av väpnade grupper och ett antal
andra rörelser idag har undertecknat ett avtal för fred
och försoning i Mali. Vi uppmanar de parter som inte har
skrivit under avtalet att göra det så fort som möjligt, och
välkomnar gårdagens parafering av de väpnade
grupperna i koalitionen CMA.
Alla parter måste arbeta tillsammans för att genomföra den
överenskommelse som nu finns. Det är enbart en politisk lösning som kan få
ett slut på konflikten och på befolkningens lidande. Kvinnor måste få en
aktiv roll i utformandet av landets utveckling. 

Sverige stödjer ansträngningarna för fred, säkerhet och utveckling i Mali.
Vårt styrkebidrag om cirka 250 personer till FN:s stabiliseringsinsats
MINUSMA bidrar till att skapa stabilitet och skydda civila. MINUSMA har
spelar också en viktig roll i fredsförhandlingarna. Vi förblir också en
långsiktig partner till Mali genom vårt utvecklingssamarbete, som fokuserar
på demokratisk samhällstyrning och hållbar utveckling av naturresurser.

Margot Wallström, utrikesminister
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Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av att
två svenskar som hållits gisslan i
Syrien har frigivits
Publicerad 25 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Jag är mycket glad över att två svenskar som hållits
gisslan i Syrien nu frigivits och kan återförenas med
sina anhöriga. Vi har haft ett mycket bra och tätt
samarbete mellan svenska myndigheter, särskilt med
polisen. Jag vill också tacka samtliga de länder som
visat oss stöd i detta ärende. Ett särskilt tack till
Palestina, och President Abbas personligen, som
engagerat sig på ett avgörande sätt, liksom till
jordanska myndigheter. I övrigt kan jag, av väl kända
skäl, inte ge några närmare kommentarer om hur vi
jobbar i sådana här ärenden.
Margot Wallström, utrikesminister

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Gemensamt uttalande av
utrikesminister Margot Wallström
och biståndsminister Isabella
Lövin med anledning av
jordbävningen i Nepal
Publicerad 25 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Vi känner djup sorg över de tusentals människor som omkommit, skadats och
på andra sätt drabbats av den kraftiga jordbävningen i Nepal och dess
grannländer.

Våra, och övriga regeringens, tankar och medkänsla går till alla de som
förlorat nära och kära, som lever i ovisshet om vad som hänt
familjemedlemmar och vänner, och som har fått sina hem förstörda.

Jordbävningen har orsakat omfattande förödelse och många människor
saknas fortfarande. Räddningsarbetet och insatserna för att bistå de
drabbade kan väntas blir stora. Sverige bidrar genom våra kärnstöd till FN:s
humanitära organ och står redo att svara på appeller om ytterligare hjälp.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande från utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av tragedin 1915
Publicerad 24 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Idag minns vi ett av de absolut mörkaste kapitlen i vår europeiska historia,
och visar respekt för alla dem som föll offer för de omfattande övergrepp
som under tiden för det första världskriget skedde mot den armenska
folkgruppen och andra minoriteter i det sönderfallande Osmanska riket.

Det är fruktansvärt att ta del av skildringar av vad som hände. Både dåtida
rapporter från till exempel Svenska ambassaden i Konstantinopel och nutida
forskning vittnar om ett ofattbart stort antal människor som mördades,
deporterades eller tvingades på flykt från sina hem. En betydande del av det
Osmanska rikets kristna befolkning gick förlorad.

Det är väsentligt att smärtsamma historiska skeenden som detta hanteras
ansvarsfullt. Regeringen uppmuntrar en öppen genomlysning och
bearbetning av viktiga historiska händelser för att kunna bidra till försoning
och historisk upprättelse. Det behövs en levande debatt, öppen för
internationell forskning och utan censur. Regeringen genomför nu en
översyn av hur vi benämner och förhåller oss till historiska massövergrepp.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Morgan Johansson

Gemensamt uttalande om
fartygskatastrofen i Medelhavet
från utrikesminister Margot
Wallström och justitie- och
migrationsminister Morgan
Johansson
Publicerad 19 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Vi känner bestörtning efter fartygskatastrofen i Medelhavet där ett stort antal
människor drunknat på väg mot Europa. Ett stort ansvar vilar på skrupellösa
människosmugglare som utnyttjar desperata människors situation. Det är
skakande och sorgligt att ta del av rapporterna om tragedin och EU måste nu
agera och förstärka de gemensamma insatserna för att försöka förhindra en
upprepning av tragedin. Sverige kommer att verka för ytterligare åtgärder
från EU:s sida för att stärka räddningsinsatserna till sjöss, bekämpa
flyktingsmugglarna och stödja fredsprocesserna i de konfliktdrabbade
områdena.

EU-kommissionen och Europeiska rådet behöver ta initiativ till att EU:s
Tritonoperation förstärks. Om inte EU förmår ta initiativ bör de enskilda
länderna göra det. Sverige är berett att snabbt bidra med resurser från
Kustbevakningen.
Libyen utgör transitland för majoriteten av de människor som försöker ta sig
till EU över Medelhavet och det pågående sönderfallet av Libyen ger
utrymme för den livsfarliga människosmugglingen. Vid måndagens EU-
utrikesministermöte kommer migrationsfrågan och situationen i Libyen att få
stort utrymme. Sverige kommer att driva på för att EU tillsammans med FN
och andra ska göra mer för att stödja fredsprocessen i Libyen så att
situationen i landet stabiliseras och verkningsfulla insatser för att stoppa
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människosmugglarna kan genomföras.

Många av de människor som riskerar livet på skrotfärdiga och överfulla
fartyg för att nå Europa är flyktingar från krig och förföljelse. Europa måste
göra mer så att fler människor i behov av skydd på laglig väg kan ta sig till
Europa. Idag tar hälften av EU:s länder inte ens emot kvotflyktingar från FN
och mottagandet av asylsökande är mycket ojämnt fördelat mellan
medlemsstaterna. EU och många medlemsstater arbetar aktivt för att bidra
till politiska lösningar på konflikterna och terrorn som tvingar människor att
fly från till exempel Irak och Syrien. Men i en värld där så många tvingats fly
borde Europa göra mer och en av grunderna för den gemensamma
asylpolitiken borde vara att alla medlemsstater tar emot kvotflyktingar.



Uttalande från Morgan Johansson

Gemensamt uttalande om
fartygskatastrofen i Medelhavet
från utrikesminister Margot
Wallström och justitie- och
migrationsminister Morgan
Johansson
Publicerad 19 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Vi känner bestörtning efter fartygskatastrofen i Medelhavet där ett stort antal
människor drunknat på väg mot Europa. Ett stort ansvar vilar på skrupellösa
människosmugglare som utnyttjar desperata människors situation. Det är
skakande och sorgligt att ta del av rapporterna om tragedin och EU måste nu
agera och förstärka de gemensamma insatserna för att försöka förhindra en
upprepning av tragedin. Sverige kommer att verka för ytterligare åtgärder
från EU:s sida för att stärka räddningsinsatserna till sjöss, bekämpa
flyktingsmugglarna och stödja fredsprocesserna i de konfliktdrabbade
områdena.

EU-kommissionen och Europeiska rådet behöver ta initiativ till att EU:s
Tritonoperation förstärks. Om inte EU förmår ta initiativ bör de enskilda
länderna göra det. Sverige är berett att snabbt bidra med resurser från
Kustbevakningen.
Libyen utgör transitland för majoriteten av de människor som försöker ta sig
till EU över Medelhavet och det pågående sönderfallet av Libyen ger
utrymme för den livsfarliga människosmugglingen. Vid måndagens EU-
utrikesministermöte kommer migrationsfrågan och situationen i Libyen att få
stort utrymme. Sverige kommer att driva på för att EU tillsammans med FN
och andra ska göra mer för att stödja fredsprocessen i Libyen så att
situationen i landet stabiliseras och verkningsfulla insatser för att stoppa
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människosmugglarna kan genomföras.

Många av de människor som riskerar livet på skrotfärdiga och överfulla
fartyg för att nå Europa är flyktingar från krig och förföljelse. Europa måste
göra mer så att fler människor i behov av skydd på laglig väg kan ta sig till
Europa. Idag tar hälften av EU:s länder inte ens emot kvotflyktingar från FN
och mottagandet av asylsökande är mycket ojämnt fördelat mellan
medlemsstaterna. EU och många medlemsstater arbetar aktivt för att bidra
till politiska lösningar på konflikterna och terrorn som tvingar människor att
fly från till exempel Irak och Syrien. Men i en värld där så många tvingats fly
borde Europa göra mer och en av grunderna för den gemensamma
asylpolitiken borde vara att alla medlemsstater tar emot kvotflyktingar.



Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
överenskommelsen i Lausanne
Publicerad 03 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Regeringen välkomnar varmt de stora framsteg som gjorts i förhandlingarna
med Iran.

Överenskommelsen i Lausanne mellan EU3+3 och Iran om
nyckelparametrar för en uppgörelse om Irans nukleära program är en
hoppingivande signal för en region som brottas med stora utmaningar. Jag
uppmanar alla att nu ge sitt fulla stöd till de fortsatta förhandlingarna, så att
ett fullständigt avtal kan nås senast 30 juni.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
terroristattacken i östra Kenya
Publicerad 03 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Regeringen fördömer torsdagens ohyggliga terroristattack mot universitetet i
Garissa i östra Kenya.

Al Shaababs grymhet har återigen riktats mot oskyldiga människor, och
lämnat minst 147 personer döda och många allvarligt skadade.

Jag känner stor sorg och ilska över alla de unga människor som mist livet,
och vill uttrycka min och övriga regeringens djupa medkänsla med alla dem
som skadats eller som förlorat en familjemedlem eller vän.

De ansvariga för detta förskräckliga dåd måste ställas inför rätta. Det
internationella samarbetet för att förebygga och bekämpa terrorism måste
fortsätta.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
flygolyckan i franska Alperna
Publicerad 24 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Jag vill uttrycka min sorg och bestörtning över den tragiska flygolyckan idag,
där ett tyskt flygplan på väg från Spanien störtade i franska Alperna.

Våra tankar går nu särskilt till alla i de drabbade länderna som nu inte får
hem sina anhöriga, vänner, nära och kära. 

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
terroristattackerna i Jemen
Publicerad 21 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Jag är chockad och bedrövad över gårdagens
fruktansvärda terroristattacker i Jemen. Attackerna mot
bland annat två moskéer i Sana'a dödade minst 140
personer och många fler skadades allvarligt.
Regeringen fördömer dessa fega terroristhandlingar, som medvetet riktats
mot civila under fredagsbön. Våra tankar går till offrens familjer och
närstående.

Våldspiralen måste nu brytas och alla parter återvända till
förhandlingsbordet, för att finna en politisk lösning.

FN:s ansträngningar har vårt fulla stöd. Också Gulfstaternas samarbetsråd
(GCC) spelar en central roll för att hitta en lösning. 

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
situationen i Syrien och Irak
Publicerad 26 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Situationen i Syrien och Irak är utomordentligt allvarlig.

Vi ser en humanitär katastrof med förödande konsekvenser för en hel region,
som påverkar hela världen. Både ISIL och Assad-regimen i Syrien gör sig
varje dag skyldiga till allvarliga övergrepp.

Bortrövande av hundratals assyrier i Syrien är ett nytt exempel på ISIL:s
gränslösa brutalitet. Sverige fördömer dessa brott och vi känner stark oro för
det inträffade.

Många assyrier har kommit till Sverige och har här funnit en fristad. ISIL:s
agerande i Syrien och Irak hotar en folkgrupp med djupa historiska rötter i
Mellanöstern.

ISIL:s brutalitet drabbar urskiljningslöst civilbefolkningen i Irak och Syrien.
Ingen undkommer, varken sunniter, shiiter, kurder, kristna eller andra
grupper. De som gör sig skyldiga till handlingar som folkmord, brott mot
mänskligheten eller andra allvarliga folkrättsbrott måste ställas till ansvar.

Regeringen följer situationen noga och har valt att fokusera stödet utmed två
huvudlinjer: Humanitärt och politiskt.

Sedan 2011 har Sverige bara till Syrien bidragit med över 1,3 miljarder
kronor i humanitärt stöd, det innefattar stöd till FN, Röda korset/Röda
halvmånerörelsen samt andra internationella organisationer som har tillträde
till området. Sverige har även tagit emot cirka 65 000 asylsökande från

https://www.regeringen.se/


Syrien. Vi stödjer Syriens grannländer som är utsatta för ett hårt tryck.

På lång sikt är det enbart en politisk lösning som kan få slut på konflikten.
Regeringen stödjer fullt ut FN-sändebudet Staffan de Misturas arbete. Han
arbetar intensivt och regeringen har nära kontakt med honom för att kunna
stödja arbetet på bästa sätt. Sverige verkar via EU och tillsammans med
Arabförbundet, Turkiet och andra länder i regionen för att skynda på en
lösning. Därutöver stöder Sverige den USA-ledda militärinsatsen mot ISIL i
norra Irak. Sverige planerar ett militärt bidrag till den utbildningsinsats som
upprättats i norra Irak som en del av koalitionens ansträngningar att
bekämpa ISIL.

Sverige kommer att fortsätta sina ansträngningar och insatser. För regeringen
är det i detta arbete väsentligt att ha fortsatt kontakt med de grupper som
finns i Sverige som yezidier, assyrier, kurder och andra folkgrupper från
regionen.



Uttalande från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
årsdagen av Janukovitjregimens
tillslag mot demonstranterna på
Självständighetstorget i Kiev
Publicerad 21 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag minns vi och hedrar vi de människor som miste livet vid
Janukovitjregimens våldsamma tillslag mot demonstranterna på
Självständighetstorget i Kiev. Under detta år har sedan Ryssland, i strid mot
all internationell rätt, annekterat Krim och genom så kallade separatister
utsatt Ukraina för en aggression som hittills kostat över 5000 människor
livet. Nära 1,5 miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Ansvaret
för detta ligger entydigt hos Ryssland.

Sverige och EU har stått bakom de diplomatiska ansträngningar som gjorts
för att säkra Ukrainas territoriella integritet och suveränitet och få ett slut på
stridigheterna. Minsköverenskommelserna har varit viktiga för att skapa en
plattform för en politisk lösning av konflikten. De många brotten mot
vapenvilan som förhandlades i Minsk för en dryg vecka sedan talar dock för
att Ryssland och separatisterna ännu inte är redo att lägga ned vapnen.
Omvärlden och EU måste nu, bland annat genom att stå fast vid och fullfölja
de sanktioner som antagits, visa Ryssland att aggressionen i östra Ukraina
kommer att betinga ett allt högre pris. Genom att stödja Ukraina håller vi
hoppet om förändring vid liv. Vi visar också att aggression och användning
av vapenmakt aldrig kommer att löna sig eller accepteras i vår tid. 

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
Norges fortsatta medverkan i EU
ETS
Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Jag välkomnar att Norge idag har meddelat att landet vill ansluta sig till EU:s
klimatramverk till 2030. Norge medverkar redan i EU:s handelssystem för
utsläppsrätter som utgör ett centralt styrmedel för att nå EU: s klimat- och
energimål för 2030. Det är positivt om Norge, gemensamt med EU kan bidra
till att minska utsläppen även i den del av ekonomin som inte ingår i EU:s
utsläppshandelssystem. Norges anslutning stärker ytterligare Europas
position inför FN:s klimatkonferens i Paris som hålls i slutet av året.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
situationen i nordöstra Nigeria
Publicerad 15 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Situationen i nordöstra Nigeria är mycket allvarlig. Attacker genomförs där
grymheter och grova överträdelser av mänskliga rättigheter sker mot
oskyldiga, särskilt mot kvinnor och flickor. Situationen står högt på EU:s och
FN:s agenda och kommer att diskuteras vid möten i regionen. Det är en fråga
som engagerar mig och mina utrikesministerkollegor i EU. EU för en dialog
med den nigerianska regeringen där frågan om Boko Haram och det
försämrade säkerhetsläget i norr finns med bland de frågor som diskuteras.
Dialogen inriktas på att Nigeria ska kunna hantera säkerhetsutmaningarna
och brotten mot oskyldiga som pågår i det egna landet.

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av
attacken mot tidningsredaktion i
Paris
Publicerad 07 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Attentatet mot den franska satirtidningen Charlie
Hebdos redaktion i Paris är fasansfullt. Attentatet har
lämnat många döda. Våra tankar går till offren och
deras familjer. Det är också en djupt oroväckande attack
mot den grundläggande friheten att sprida information
och yttra sin mening. Detta är en förutsättning för ett
öppet och demokratiskt samhälle. Vi måste på alla sätt
försvara yttrande- och pressfriheten och ansvariga
måste ställas inför rätta. Margot Wallström,
utrikesminister

https://www.regeringen.se/


Uttalande från Utrikesdepartementet

Tio år sedan flodvågskatastrofen
Publicerad 25 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Under julhelgen är det tio år sedan tsunamin den 26:e
december 2004. När bilderna från flodvågskatastrofen
åter rullas upp går våra tankar till de som förlorade sina
liv och till deras anhöriga.
För att uppmärksamma minnet av katastrofen anordnar Sveriges ambassad i
Thailand en minnesceremoni i Khao Lak. I Uppsala domkyrka hålls en tv-
sänd nationell minnesgudstjänst så att vi alla kan minnas och hedra minnet
av de omkomna. Representanter för regeringen medverkar i båda
ceremonierna.

Fler än 250 000 människor miste livet i flodvågorna, av dem 543 svenskar.
Allra värst drabbade katastrofen Indonesien, Sri Lanka och Thailand. De
svenskar som var med om denna mardröm vittnar om det medmänskliga stöd
de fick från invånarna i de drabbade länderna. I krisen hjälptes man åt. Å
Sveriges vägnar tackar vi i dag de drabbade ländernas folk för deras
ovärderliga hjälp och värme under och efter tsunamin. Det sägs ibland att
den internationella solidariteten inte känner några gränser. Mitt i tragedin
fick vi ett bevis på att verkligheten levde upp till de högstämda orden.

Idag tackar vi också de volontärer som mitt i katastrofen ställde upp under
ytterst krävande förhållanden. Utan deras hjälp hade de drabbades situation i
många fall blivit betydligt sämre. 

Katastrofen orsakade omfattande hemlöshet, förstörda
försörjningsmöjligheter, raserade infrastrukturen, och pressade sjukvården
och andra offentliga institutioner till det yttersta. Sverige och många andra
länder med oss har deltagit i återuppbyggnadsarbetet. Det har stärkt våra
relationer och hjälpt oss att tillsammans hantera det svåra.

Samtidigt blottade flodvågskatastrofen tydliga brister i Sveriges förmåga att

https://www.regeringen.se/


hantera större kriser utomlands med många drabbade svenskar. Efteråt
gjordes en utredning som tittade på den svenska statens agerande och
krishantering. Många av de förslag som togs fram kan vi nu se i den
organisation för krishantering som byggts upp i Regeringskansliet, UD och
Sveriges utlandsmyndigheter. 
Som land måste vi gå vidare, men ibland är det också nödvändigt att stanna
upp. Julhelgen ger oss en sådan möjlighet. Våra tankar finns hos de familjer
som bär smärtan med sig.

Margot Wallström, utrikesminister



Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister
Margot Wallström med anledning
av tillkännagivandet av Nobels
fredspris
Publicerad 10 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Jag önskar gratulera Kailash Satyarthi och Malala Yousafzay efter att den
Norska Nobelkommittén idag meddelat att de båda tilldelas Nobels fredspris.

Talibanernas största hot är en ung flicka med en bok. För mig är Malala
Yousafzay en hjälte. Jag tycker också att det var klokt av Nobelkommittén
att ha ett tydligt barntema och dela priset mellan en ung aktivist och en
person som ägnat sin livsgärning åt barns rättigheter.

Jag hoppas att priset är en inspiration för alla de som dagligen kämpar för
barn och framför allt unga flickor.

https://www.regeringen.se/

