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PROGRAM FÖR
SVERIGES MEDLEMSKAP
I FN:s SÄKERHETSRÅD
2017–2018

FN:s generalförsamling har valt in Sverige som icke-permanent medlem
i FN:s säkerhetsråd för perioden 2017–18. Platsen i säkerhetsrådet är en
framgång för svensk utrikespolitik och diplomati. Det ligger i Sveriges
intresse att som ett öppet och omvärldsberoende land bidra till och slå vakt
om den internationella ordning där FN och dess säkerhetsråd är kärnan.
FN-stadgan ger säkerhetsrådet huvudansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet.
Sveriges kandidatur drevs utifrån kunskaper om och engagemang för internationell fred och säkerhet, liksom en tilltro till dialog och diplomati samt
respekt för folkrätten som verktyg. Fördjupade kontakter med många av
världens länder har gett oss en bättre bild av dagens utmaningar och hur
dessa uppfattas, men också en grund för att ta vidare vårt arbete in i säkerhetsrådet. Sverige ska lyssna till de som berörs, försvara de som behöver
det och stå upp för det vi tror på.
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SVERIGE SOM MEDLEM
Sverige ska som medlem i säkerhetsrådet vara ansvarsfull, professionell,
trovärdig, dialoginriktad och öppen. Vi avser bidra till säkerhetsrådets
huvuduppgift: att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Säkerhetsrådets agenda är vårt arbetsprogram. Det handlar om att föra en engagerad
och initierad politik i de många frågor som står på rådets dagordning, men
också om att ha beredskap att hantera nya kriser och konflikter.
Säkerhetsrådets medlemmar sitter enligt FN-stadgan i rådet å FN:s
medlemsländers vägnar. Rådet kan fatta beslut som är bindande för FN:s
samtliga 193 medlemsländer. Under de kommande två åren är det vår uppgift
att bidra till att de besluten blir så bra och effektiva som möjligt.

FOLKRÄTT, MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, JÄMSTÄLLDHET
OCH ET T HUMANITÄRT PERSPEKTIV
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”Tidig varning” måste följas av ”tidig handling”, inte minst av säkerhetsrådet.
Kapitel 6 i FN-stadgan är underutnyttjat. Ett förebyggande- och fredsbyggandeperspektiv bör genomsyra all FN:s verksamhet i sviktande stater. Samarbetet
med FN:s fredsbyggandekommission, där Sverige har ett djupt engagemang,
måste förbättras. Resurser behöver fördelas efter uppgift och nya säkerhetshot beaktas.
Ett aktivt samarbete med den nye generalsekreteraren, Antonio Guterres,
blir centralt för att göra framsteg inom tidig varning, riskanalys och det
konfliktförebyggande arbetet. För Sverige handlar det om en självklar prioritering, som vi länge drivit och tar med oss in i säkerhetsrådet.

NYA SÄKERHETSFR ÅGOR

Sveriges utrikespolitik vilar på en stadig grund av folkrätt, mänskliga rättigheter,
jämställdhet och ett humanitärt perspektiv. Det ska också säkerhetsrådstiden göra.

Världssamfundet konfronteras i ökad utsträckning med nya utmaningar.
Pandemier, naturkatastrofer och klimatförändringarna är exempel på detta.
Det behövs ett starkare globalt samarbete i migrationsfrågor. FN-systemet
i dess helhet behöver upptäcka och hantera dessa utmaningar för internationell fred och säkerhet i tid. Att verka för att stärka FN:s förmåga på detta
område är i linje med Sveriges övergripande förebyggande ansats.

Säkerhetsrådet är garanten för de mest centrala reglerna i den multilaterala
rättsordningen. Sverige kommer att fortsätta att uppmärksamma kränkningar
av FN-stadgans våldsförbud, av de mänskliga rättigheterna och av den internationella humanitära rätten. Respekt för folkrättens alla delar är grunden till
fred och vägen ur konflikt.

Klimatförändringarna utgör en särskild risk. Akut brist på vatten, mat eller
energi kan snabbt skapa eller påverka en redan befintlig konfliktsituation i
negativ riktning. Analys och information om klimat, miljö- och hälsohotsaspekter är därför viktiga vid planering och genomförande av FN-systemets
olika typer av insatser i fält.

EFFEKTIVARE KONFLIKTFÖREBYGGANDE

ÄNDAMÅLSENLIGA FREDSINSATSER

De globala målen för hållbar utveckling och det nya klimatavtal som antogs under 2015 ingöt välbehövligt mod i det internationella samarbetet.
Nu behövs ett genombrott för arbetet för fred och säkerhet. FN måste på
ett betydligt bättre sätt förebygga och hindra återfall i konflikter, inkludera
kvinnor i fredsprocesser samt beakta sambanden mellan fred, säkerhet och
utveckling, t.ex. vad gäller klimat, migration och jämställdhet. Alla delar av
FN-systemet måste bli bättre på att arbeta integrerat för att åstadkomma
varaktig fred och utveckling. Att förebygga och stävja konflikter minskar
människors utsatthet och försätter färre på flykt.

Den operativa miljön och det politiska uppdraget för FN-insatser kommer
att fortsätta att förändras och utvecklas. Helt andra krav ställs idag på att
kunna hantera bredden av uppgifter, från främjande av säkerhet och stabilitet
till skydd av civila och fredsbyggande. Samtliga komponenter – militära,
polisiära och civila – spelar en viktig och ömsesidigt förstärkande roll. Sveriges
bidrag med trupp till FN:s fredsbevarande insats i Mali (MINUSMA) och de
erfarenheter vi fått tack vare detta är ett viktigt bidrag till arbetet med att
utveckla FN-insatserna i fält.

3

Det är centralt att arbeta med effektivisering av FN:s insatser. Samtidigt
behöver också säkerhetsrådet, som utformar mandat för insatserna, ta hänsyn
till vilka förmågor som krävs och vilken kapacitet som finns att genomföra
uppgiften. En tydligare prioritering inom den fredsfrämjande verksamheten
kan såväl bidra till att stärka FN:s trovärdighet i fält, som till ett mer effektivt
resursutnyttjande. FN:s insatser ska ha tydliga och realistiska mandat.
Det sexuella våld som internationell trupp använt mot civilbefolkning bl.a.
i Centralafrikanska republiken är fullständigt oacceptabelt. FN måste agera
kraftfullt för att motverka sexuella övergrepp i samband med FN-insatser.
Sverige kommer med kraft driva krav på effektiv nolltolerans.

GENOMSLAG FÖR JÄMSTÄLLDHET
Kvinnor, fred och säkerhet är en prioritet för Sverige som medlem i säkerhetsrådet. Kvinnors aktiva inflytande i fredsprocesser är en strategisk fråga
för internationell fred och säkerhet. Det normativa ramverket är till stor del
på plats men uppföljning och genomförande kan och måste bli bättre. Som
medlem kommer vi att arbeta för att genomförandet på marken stärks i de
landsituationer som står på säkerhetsrådets dagordning.
Ett starkt inflytande av kvinnor behövs i varje fredsprocess för att skapa
legitimitet, ägandeskap och hållbarhet. För detta behövs tydliga mandat från
säkerhetsrådet, inklusive när det gäller uppföljning och ansvarsutkrävande.
Rådet behöver också granska att de fredsbevarande insatsernas arbete med
kvinnor, fred och säkerhet är konsekvent, integrerat och långsiktigt. Det kan
handla om att bjuda in en representant för en kvinnoorganisation till att ge
en briefing i säkerhetsrådet, men även att FN i fält för dialogen.
Informationsinhämtningen behöver också utvecklas. Könsuppdelad statistik
kan i högre utsträckning användas för att synliggöra hur kvinnor respektive
män drabbas av en konflikt. På så vis kan bättre underlag inhämtas för
beslut om lämpliga åtgärder. FN behöver också en adekvat resurssättning
för arbetet med kvinnor, fred och säkerhet.

ÖPPNARE SÄKERHETSR ÅD
Ökad transparens, representativitet och effektivitet är en målsättning för
svensk FN-politik. Det var ett nyckelbudskap i vår kandidatur och blir en
viktig dimension under vår tid som medlem. Vårt arbetssätt ska präglas
av transparens och dialog, på ett sätt som bidrar till både förankring och
förtroende.
Att ha dialog är centralt. Det gäller andra länder i säkerhetsrådet, länder på
rådets dagordning, länder som bidrar med trupp till FN:s insatser, civilsamhället, regionala aktörer samt regionala organisationer. De som berörs
behöver konsulteras. Att ha en dialog innebär inte alltid att man är överens.
Vetoanvändningen måste begränsas – särskilt vid situationer av massövergrepp som Syrien – och på sikt helt avskaffas. Sverige stödjer och deltar
i initiativ för att begränsa användandet av vetot, särskilt i fall där risk för
folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsbrott föreligger.

SAMARBETE MED REGIONALA ORGANISATIONER
FN och EU verkar sida vid sida. Som aktiv medlem i båda avser Sverige
bidra till att stärka samarbetet dem emellan. Ett starkt FN mår bra av ett
starkt EU – och vice versa.
FN:s samarbete med regionala organisationer är principiellt viktigt. Det
gäller inte minst samarbetet med Afrikanska unionen i säkerhetsrådssammanhang. Sverige kommer att verka för en fortsatt utveckling av det
omfattande samarbetet mellan AU och FN i första hand vad gäller fred och
säkerhet.
Sverige kommer fortsatt att inta en konsekvent och samordnad svensk
hållning i de olika internationella organisationer där vi medverkar.

Sverige kommer att vara aktivt engagerad i rådets informella arbetsgrupp
för kvinnor, fred och säkerhet.
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SÄKERHETSR ÅDETS AGENDA
Rådets arbete domineras av landspecifika situationer. Detta blir också fokus
för Sverige som rådsmedlem. Det är i den geografiska kontexten som våra
tematiska prioriteringar främst ska få genomslag. Rådets agenda är delvis
händelsestyrd, varför det är viktigt att ha beredskap för det oväntade.
Rådets geografiska fokus kan således komma att skifta under vår tid som
medlem.

AFRIK A
En betydande del av säkerhetsrådets agenda rör Afrika. De största
fredsbevarande insatserna finns på
den afrikanska kontinenten. I Afrika
har också FN sin bredaste närvaro
och ofta en operativ roll för fred
och säkerhet. FN:s konfliktförebyggande arbete behöver stärkas
samtidigt som kopplingen mellan
fred/säkerhet, mänskliga rättigheter
och utveckling behöver främjas
ytterligare. Samarbetet mellan FN
och Afrikanska unionen är centralt.
Rådets agenda avseende Afrika
söder om Sahara inkluderar bl.a.
Somalia, Mali, Demokratiska Republiken Kongo (DRK), Liberia, Sudan,
Sydsudan samt Centralafrikanska
republiken (CAR).
Sverige har en betydande närvaro
i Liberia där FN och säkerhetsrådet
fortsatt kommer att behöva arbeta
för fredlig utveckling. Detta även
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efter ett eventuellt tillbakadragande
av den fredsbevarande insatsen
(UNMIL). FN har en viktig roll i
Somalia där Sverige har ett starkt
och långvarigt engagemang till stöd
för en hållbar fredsprocess och
statsbyggande.
Mali är ytterligare en central utmaning
för säkerhetsrådet. Det behövs ett
tydligare fokus på grundorsakerna
till konflikten och ett fredsbyggandeperspektiv behöver integreras i
arbetet. Den svenska närvaron har
förstärkts av vårt omfattande och nydanande truppbidrag till MINUSMA.
FN:s största fredsbevarande insats
finns i DRK. MONUSCO har en viktig
roll för att övervaka utvecklingen
och agera förebyggande. Sverige har
en lång tradition av aktivt engagemang i Stora sjö-regionen, både
bilateralt och som FN-medlem.

MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIK A
Mellanöstern och Nordafrika har
tagit en allt större plats på rådets
dagordning under de senaste åren
bl.a. med anledning av fredsprocessen i Mellanöstern, och läget
i Syrien, Västsahara, Irak, Libyen
och Jemen. Rådets handlingskraft
paralyseras i vissa fall framför allt på
grund av låsningar mellan de permanenta säkerhetsrådsmedlemmarna.
Även i Mellanöstern och Nordafrika
har FN ett brett engagemang som
bl.a. inbegriper en central roll i flera
av regionens fredsprocesser, brett
humanitärt engagemang liksom
stöd till stabilisering och långsiktig
utveckling. FN:s roll i övergången
från konfliktlösning och humanitärt
stöd till stabilisering och långsiktig
utveckling bör stärkas i regionen.

Sverige tar som säkerhetsrådsmedlem med sig ett långvarigt och
folkrättsligt grundat engagemang
till stöd för en tvåstatslösning
inom ramen för fredsprocessen i
Mellanöstern. I Syrien måste rådet
agera ansvarsfullt för att lösa konflikten, samt bevara rådets legitimitet och auktoritet. Alla parter i
konflikten har en skyldighet att respektera den internationella humanitära rätten. Sveriges humanitära
engagemang ger extra kraft åt
Sveriges agerande i säkerhetsrådet
för fred i Syrien.
FN har en viktig roll i att förebygga
och hindra återfall i konflikt i både
Irak och Libanon och bedriver viktiga
medlingsinsatser i Jemen och
Libyen.

EUROPA
Även om den europeiska kontinenten
inte utgör ett huvudsakligt fokus för
rådets dagordning, är utvecklingen
i närområdet och EU:s grannskap
prioriterat för Sverige. Frågor
som avhandlas inkluderar Ukraina,
Cypern samt Västra Balkan (BosnienHerzegovina och Kosovo).

Situationen i Ukraina intar en
särställning. Sverige har – liksom hela
EU – en principiellt och folkrättsligt
baserad hållning i förhållande till
Rysslands illegala annektering av
Krim och aggression mot Ukraina.
Sverige kommer att vara en konsekvent röst för att på olika sätt hålla
frågan vid liv i säkerhetsrådet.
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ASIEN
FN och säkerhetsrådet har en viktig
roll i Afghanistan. Sverige stödjer ett
aktivt FN-engagemang i Afghanistan.
Vi har en relativt stark närvaro i landet
och ett mångårigt engagemang.

Nordkoreas kärnvapenprogram är
en central punkt på säkerhetsrådets
dagordning. Rådets behandling
syftar till att förmå landet att upphöra
med utvecklingen av, och att fullständigt avveckla, sitt program.

LATINAMERIK A
Den amerikanska kontinenten tar
idag upp en begränsad del av rådets
arbete. Colombia och Haiti står på
agendan. Sverige har ett långt och
djupt engagemang för fred i
Colombia. Vi har av parterna

tilldelats fl era uppgifter i det
reviderade fredsavtalet. I säkerhetsrådet kommer vi aktivt att bidra
till övervakningen av och stödet till
genomförandet av fredsavtalet.

Terrorismbekämpning är en viktig fråga för säkerhetsrådet. Sverige anser att
det behövs ett starkt FN som agerar med självförtroende utifrån sitt mandat
för att ett samlat världssamfund effektivt och legitimt ska förebygga och
bekämpa terrorism och våldsbejakande extremism. FN:s olika organ måste
samverka och ge ett samlat stöd till åtgärder på nationell och regional nivå.
Det handlar om att motverka finansieringen av terrorism och utbyta information
om terroristorganisationers verksamhet. Lika viktigt är det förebyggande
arbetet, särskilt gentemot ungdomar. Mänskliga rättigheter och demokrati
måste värnas och grundorsakerna till våldsbejakande extremism och terrorism
undanröjas. Samhällens motståndskraft och arbetet mot ekonomiska och
sociala klyftor behöver stärkas.
Sanktionsarbetet är en viktig del av säkerhetsrådets arbete och utgör ett
instrument för att trygga fred och säkerhet. Rådet kan under FN-stadgans
kapitel 7 anta sanktioner. Genomförandet följs sedan upp i de 13 sanktionskommittéer som etablerats och där samtliga rådsmedlemmar deltar.
Sanktionsregimerna och sanktionsbesluten i säkerhetsrådet omvandlas till
EU-lagstiftning. Ett enhetligt och rättssäkert genomförande av sanktionerna är
viktigt. De behöver därtill kompletteras och samordnas med andra insatser
som rådet kan besluta om i syfte att främja internationell fred och säkerhet.
Sverige, som har en stolt tradition på området, kommer att leda sanktionskommittén för Libyen.
Säkerhetsrådet arbetar också med icke-spridning av massförstörelsevapen, bl.a. genom en särskild arbetsgrupp (den sk. 1540-kommittén).
Sverige kommer också att leda arbetsgruppen för barn i väpnad konflikt.
Gruppen har bland annat uppdraget att behandla rapporter om särskilda
landsituationer och rekommendera åtgärder.
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