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Rådet för utrikes frågor (utveckling) den 28 november 2022 

Kommenterad dagordning 

1.   Godkännande av dagordningen 

2.   A-punkter 

3.   Uppföljning av EU-AU-toppmötet i februari 2022 

Diskussionspunkt 

Ansvarigt statsråd: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell  

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera uppföljning av 
toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen som ägde rum i februari 
2022.  

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser det som angeläget att EU, 
såväl som AU, genomför sina åtaganden från toppmötet. Den gemensamma 
deklarationen från toppmötet visar bredden av EU:s och AU:s långvariga 
partnerskap, vilket i ökad grad bör synliggöras. När EU och dess 
medlemsstater genomför det som överenskommits vid toppmötet bör det 
kommuniceras i afrikanska länder och de ömsesidiga vinsterna framhävas. 
Partnerskapet bör fortsatt präglas av gemensamt stöd till en regelbaserad 
världsordning liksom respekt för mänskliga rättigheter och demokrati.  

Motståndskraften hos afrikanska länder behöver öka och kapaciteten stärkas 
inför framtida kriser. Det investeringspaket inom ramen för Global 
Gateway-strategin som lanserades i samband med toppmötet bör 
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konkretiseras och genomföras. De vid toppmötet annonserade 
flaggskeppsprojekten som fokuserar på jordbrukets värdekedjor och 
motståndskraftiga livsmedelssystem är särskilt angelägna att genomföra. 
Tillgången till finansiering för kontinentens egen jordbruksindustri behöver 
öka, samtidigt som den regionala och interkontinentala handeln bör främjas 
genom stöd till det afrikanska frihandelsområdet African Continental Free Trade 
Area (AfCFTA). Även inom global hälsa finns värdefulla möjligheter att 
stärka samarbetet mellan EU och AU. 

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Förbindelserna mellan EU 
och Afrika, med fokus på relationen mellan EU och Afrikanska unionen, 
behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 10 december 2021 
inför möte i rådet för utrikes frågor den 13 december 2021. 

Fortsatt behandling av ärendet: Uppföljning av toppmötet väntas stå på 
dagordningen när EU-kommissionen och AU-kommissionen möts i Bryssel 
den 28 november. Ett möte mellan EU:s och AU:s utrikesministrar planeras 
äga rum under våren 2023. 

4.   Team Europa i krishantering – Afghanistan och Ukraina 

Diskussionspunkt 

Ansvarigt statsråd: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell 

Diskussionens innehåll:  Biståndsministrarna väntas, med utgångspunkt i 
Team Europas arbete med krishantering, diskutera den senaste 
händelseutvecklingen i Afghanistan och Ukraina samt hur EU fortsatt kan 
stödja grundläggande samhällstjänster i länderna.  

Förslag till svensk ståndpunkt: Utvecklingen i Afghanistan är djupt 
oroande. Talibanerna har förvärrat en redan svår humanitär situation och 
landet befinner sig nära ekonomisk kollaps. Inskränkningarna av de 
mänskliga rättigheterna, särskilt för kvinnor och flickor, är ytterst allvarliga. 
Ett fortsatt EU-engagemang för Afghanistans befolkning, samt att EU bistår 
med fortsatt humanitärt stöd liksom stöd till grundläggande samhällstjänster, 
är därför angeläget, utan att legitimera talibanerna. 

Läget i Ukraina är mycket allvarligt. 40 procent av Ukrainas 
energiinfrastruktur har skadats genom ryska attacker. Stora delar av landet 
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har regelbundna elavbrott. Miljontals människor har begränsad eller ingen 
tillgång till vatten. Många kommer att stå utan värme och möjligheter att laga 
mat under vintern. Regeringen välkomnar därför EU:s ansträngningar för att 
skyndsamt och uthålligt stödja Ukraina. Utöver fortsatt politiskt, 
ekonomiskt, humanitärt och militärt stöd bör EU fortsätta arbetet för 
återuppbyggnaden av ett fritt och demokratiskt Ukraina samt verka för ett 
strukturerat och förutsägbart makrofinansiellt stöd. 

Att arbeta genom Team Europa-ansatsen syftar till att stärka samverkan 
mellan EU och EU:s medlemsstater. En ökad gemensam slagkraft är 
angeläget, inte minst i dessa kontexter. 

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Afghanistan behandlades 
senast vid EU-nämndens sammanträde den 8 oktober 2021 inför extrainsatt 
möte i rådet för utrikes frågor (utveckling) den 11 oktober 2021. Rysslands 
aggression mot Ukraina behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde 
den 11 november 2022, inför möte i rådet för utrikes frågor den 14 
november. 
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