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SVERIGES FÖRSVAR OCH SÄKERHET, MOTIONERNA 12.1, 12.2, 12.3
12.1.1 Att Centerpartiet inrättar en ”minitankesmedja” som har som uppgift att ligga i täten
avseende tankar och konstruktiva förslag som ger ett svenskt försvar som inger respekt
både utanför och innanför landets gränser.
12.2.1 Att Sverige skall ha en Försvarsmakt som kan försvara hela vårt eget territorium i alla
klimatförhållanden som råder i Sverige.
12.2.2 Att folkförankringen skall säkerställas genom att Försvarsmakten finnas decentraliserad
över ytan med större eller mindre enheter.
12.2.3 Att försvarsmaktens personalförsörjning fortsatt bygger på frivillighet i fredstid.
12.2.4 Att Sverige skall bidra till säkerheten i Norden genom ett eget starkt försvar och genom
ett nära militärt samarbete med de nordiska länderna och EU.
12.2.5 Att Sverige över tiden skall ha militära resurser som kan värna medborgarna i luften, till
sjöss och på land.
12.2.6 Att förmågan att samverka med polisen vid terrorbrott stärks och att samövningar
genomförs.
12.2.7 Att personalförsörjningen av främst tidvis tjänstgörande personal ges sådana ekonomiska
förutsättningar att målen kan nås.
12.2.8 Att privata och kommunala företag med mindre än 50 anställda ges ekonomisk
kompensation för kostnader som uppstår maa anställning av tidvis tjänstgörande
personal är anställda i företaget.
12.2.9 Att åtgärder vidtas för att stärka skyddet mot IT-hotet.
12.3.1 Att uppdra åt riksdagsgruppen att arbeta för en förstärkning av vårt lands
försvarsförmåga.
Motionsyttrande:
Motionerna tar upp viktiga frågor kring Sveriges försvar och partistyrelsen kan instämma i
mycket av det som motionärerna för fram.
Centerpartiet har alltid verkat för ett folkförankrat svensk försvar, och bejakar en levande
försvarsdebatt. Vi slår vakt om de ideella insatserna inom totalförsvaret för att medborgarnas
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delaktighet ska finnas kvar, till exempel inom Hemvärnet och de frivilliga
försvarsorganisationerna.
Sverige ska ha ett försvar som kan hävda vår territoriella integritet, försvara hela vårt land och
hantera olika slags krissituationer. Vi har garnisoner spridda över landet och vid skarpt läge ska
vårt rörliga insatsförsvar kunna gripa in där det behövs. Sveriges säkerhet beror också i hög grad
av hur nära vi kan samarbeta militärt med goda demokratier i vår omvärld, med Norden, med
EU och med NATO.
Personalförsörjningen ska bygga på frivillighet i fredstid och en viktig del av reformen är att
armén ska bestå av en betydande andel tidvis tjänstgörande soldater och officerare. Att klara
övergången till det nya systemet är en stor utmaning och det är viktigt att försvarsmakten har
tillräckliga resurser samt gott stöd från samhället i övrigt. En viktig faktor är att de tidvis
tjänstgörande kan kombinera en civil anställning eller studier med militära insatser och att
näringsliv och offentlig sektor ser positivt på detta.
Sveriges försvar omfattar i fredstid ca 50 000 soldater, varav 22 000 i hemvärnet med närvaro
över hela landet. Högteknologisk försvarsmateriel kostar allt mer, även personalförsörjning på
frivillighetens grund kostar. Centerpartiet är inte främmande för att på sikt öppna upp för en lite
högre nivå på försvarsanslagen.
Motion 12.2 lyfter behovet om samverkan mellan polis och försvarsmakt. Försvarsmakten och
delar av polisen ska gemensamt kunna arbeta mot t.ex. omvärldshot som terrorbrott, och
partistyrelsen menar att samarbetet bör öka. Dock är det viktigt att de olika rollerna är tydligt
definierade.
Motion 12.3 menar att eftersom eventuella angrepp mot Sverige inte bara riskerar att genomföras
med militära medel så krävs en försvarsförmåga som inte bara skall kunna möta ett militärt
angrepp, utan även politiska, ekonomiska och ideologiska hot, t.ex. informationskrigföring.
Centerpartiet delar motionernas ansats om att Sveriges försvarsförmåga är viktig och att
insatsförsvaret också skall kunna försvara Sveriges intressen och territorium. Det är viktigt att vi
även anpassar vår försvarsförmåga efter nya typer av hot, t.ex. cyberhot som kan störa eller
lamslå samhällsviktiga funktioner och andra verksamheter. Informationssäkerhet är en fråga
som har betydelse för hela samhället. En strategi för hur detta ska säkras bör övervägas.
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Partistämman beslutade att bifalla följande att-satser:
12.2.3 att Försvarsmaktens personalförsörjning fortsatt bygger på frivillighet i fredstid.
12.2.4 att Sverige skall bidra till säkerheten i Norden genom ett eget starkt försvar och
genom ett nära militärt samarbete med de nordiska länderna och EU.
12.2.5 att Sverige över tiden skall ha militära resurser som kan värna medborgarna i luften, till
sjöss och på land.
att en nationell strategi för stärkt informationssäkerhet i samhällsviktiga verksamheter tas fram.

Partistämman att avslå följande att-satser:
12.1.1
12.2.9

Partistämman beslutade att anse följande att-satser i detta avsnitt besvarade:
12.2.1
12.2.2
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.3.1

NATO, MOTIONERNA NR 12.4, 12.5, 12.6
12.4

Att motionen med tillstyrkan överlämnas till Centerpartiets förbundsstämma med
begäran att partiet i Riksdagen väcker frågan i enlighet med motionens
intentioner.

12.5

Att Centerpartiet ställer sig positivt till ett eventuellt framtida medlemskap i
NATO och vill se en förutsättningslös utredning för vad ett medlemskap skulle få
för konsekvenser.

12.6

Att Centerpartiets riksstämma uppdrar åt partiets riksdagsgrupp att verka för att
en allsidig utredning om Sveriges anslutning till NATO snarast förverkligas.
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Motionsyttrande:
Centerpartiet anser att kärnan i Sveriges säkerhetspolitik, den militära alliansfriheten, ska ligga
fast. Vidare konstaterar partistyrelsen att det är viktigt att Sveriges säkerhetspolitik fortsatt
utformas i brett nationellt samförstånd.
Säkerhetsbilden i vår omvärld förändras allt snabbare och nya tider kan kräva nya medel.
Insatsberedskap i kombination med en stark teknisk utveckling och avancerade vapensystem gör
tillsammans med starkt begränsade resurser att samarbeten med andra blir alltmer viktiga.
Under de senaste decennierna har Sverige därför genomfört militära fredsbevarande och
fredsframtvingande insatser tillsammans med andra länder i regi av såväl FN som NATO.
Sverige har även blivit en aktiv och uppskattad partner i NATO:s Partnerskap för Fred, där ett
stort antal länder, från Europa och före detta Sovjetunionen, samövar och utbyter information
med NATO. Där har det svenska försvaret, gång på gång, visat upp sin mycket goda förmåga att
samarbeta med andra aktörer och även visat prov på kvalificerad spetskompetens inom en rad
områden. Svenska soldaters förmåga att samarbeta med andra och lösa komplicerade och farliga
uppdrag, ofta långt hemifrån, förtjänar stor respekt. För att upprätthålla det svenska försvarets
kompetens och förmåga är det viktigt att Sverige har fortsatt möjlighet att delta i internationella
samövningar, också inom ramen för NATO-strukturen.
Den tidigare försvarsberedningen landade 2008 i slutsatsen att det var dags att analysera Sveriges
militära samarbeten inom EU, med NATO och andra berörda fora. Det enda partiet som då
reserverade sig mot dessa slutsatser var Vänsterpartiet. Centerpartiet har de två senaste
stämmorna efterlyst en analys av Sveriges militära samarbeten inom Norden, med EU och med
NATO med anledning av de stora omvärldsförändringar som ägt rum de senaste decennierna.
Förändringar i samarbetet med NATO förtjänar en öppen, vital och seriös debatt på bred front.
Centerpartiet deltar aktivt i försvarsberedningens arbete som ligger till grund för nästa
försvarsbeslut och har bidragit till att försvarsberedningens fortsatta arbete nu skall inkludera ett
beaktande av utvecklingen av de militära samarbeten som Sverige deltar i. Centerpartiet följer
frågan om NATO-samarbetet noga och bidrar fortsatt till en utåtriktad debatt för ett långsiktigt
hållbart svenskt försvar.
Partistämman beslutade att bifalla följande att-sats:
att Sveriges militära samarbeten med Norden, de baltiska länderna, EU och Nato allsidigt
utreds.
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Partistämman beslutade att avslå följande att-satser:
12.5
12.6

Partistämman beslutade att anse övriga att-satser i detta avsnitt besvarade:
12.4

FÖRSVARSMAKTENS PERSONALFÖRSÖRJNING, MOTIONERNA 12.7, 12.8, 12.9
12.7.1

Att man återinför allmän värnplikt.

12.8.1

Att medborgartjänsten ska bestå i arbete och insatser inom försvars-, och
säkerhetsområdet, Civilförsvaret eller annan offentligfinansierad verksamhet som
sjukvård, äldreomsorg eller olika former av samhällsservice och krisberedskap; att
någon form av ersättning ska utgå; att ett mer detaljerat förslag utarbetas av
centerpartiet inför valrörelsen 2014.

12.9.1

Att trygga vårt behov av personal/soldater samt ha kapacitet att försvara hela
Sverige ska Centerpartiet verka för att värnpliktssystemet återinförs.

Motionsyttrande:
Den 1 juli 2010 avskaffades värnplikten i fredstid. Det tycker Centerpartiet är bra. Vi har länge
arbetat för att frivillighet, motivation och viljan att tjänstgöra i insatsförsvaret nationellt och
internationellt ska utgöra grunden för rekrytering.
Försvarets personalförsörjning är mycket viktig. Insatsförsvaret är baserat i Sverige och ska
försvara Sveriges intressen och territorium, men även kunna delta i fredsinsatser utomlands. För
att det nya systemet med insatsförsvar ska fungera är det viktigt att hitta de som är bäst lämpade
för uppgifter inom försvarets alla grenar, det vill säga som anställd inom försvarsmakten eller för
fortsatt utbildning till yrkes- eller reservofficer samt inom hemvärnet.
Det är viktigt att Försvarsmaktens fortsätter att effektivisera organisationen. Det är också viktigt
att man hittar lösningar för att få nyrekryterade soldater att stanna kvar, t.ex. genom att erbjuda
olika slags anställningar och möjligheten till civil utbildning. Samtidigt måste man orka hålla ut
och ge stora omställningsprocesser, som den från invasionsförsvar till insatsförsvar, tid att ”sätta
6

Centerpartiets partistämma 2013
Slutprotokoll – Försvars och utrikespolitik

sig”. Centerpartiet tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det
är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. En obligatorisk
medborgartjänst strider mot principen om det fria valet och är inget som partistyrelsen förordar.
Partistämman beslutade att avslå följande att-satser:
12.7.1
12.8.1
12.9.1

C-INITIATIV FÖR ETT BÄTTRE MILITÄRT FÖRSVAR, MOTION 12.10
12.10.1

Att uppdra åt partistyrelse och riksdagsgrupp att ta erforderliga försvarspolitiska
initiativ för högre insatsberedskap, bättre tillgänglighet och ökad uthållighet.

Motionsyttrande:
Centerpartiet ansåg det nödvändigt att modernisera det gamla invasionsförsvaret till ett modernt
insatsförsvar med förband som, till skillnad från den gamla modellen, omedelbart kan sättas in
och vara operativa varhelst det behövs – i Sverige eller utomlands. Det förändringsarbete som
krävts av försvarsmakten och dess stödjande myndigheter har varit mycket omfattande och
pågår fortfarande, varvid det anses som prematurt att tillsätta en särskild utvärdering.
Centerpartiet och regeringen är fortsatt måna om att tillsätta de resurser som krävs för att stärka
Sveriges försvarsförmåga och insatsberedskap.
Motionären lyfter särskilt fram en debatt om Sveriges incidentberedskap som präglade den
försvarspolitiska debatten våren 2013. Enligt riksdagens beslut ska Försvarsmaktens beredskap
mot incidenter vara ”omedelbart tillgänglig”. I Sverige fungerar luftbevakningens radarsystem,
stridsledning och signalspaning dygnet runt. Därutöver ska det finnas en incidentberedskap, t.ex.
startklara flygplan. De mer exakta kraven på hur incidentberedskapen skall se ut framgår av
regeringens anvisningar för försvarsplaneringen, vilka omfattas av sekretess.
Partistyrelsen bedömer att den svenska incidentberedskapen är rimlig, eftersom vårt närområde
präglas av mer avspänning än under kalla kriget. Försvarsmaktens egna bedömningar är
vägledande. Samtidigt menar partistyrelsen att försvarsmakten måste anpassa
incidentberedskapen kontinuerligt utifrån förändringar i vårt närområde.
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Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motion besvarad:
12.10.1	
  

SVERIGES VETERANPOLITIK, MOTION 12.11
12.11.1

Att medel avsedda för vård och rehabilitering av den eller de som skadas vid
internationella militära insatser avsätts på lämpligt sätt i samband med att man
medverkar i beslut om internationella insatser.

Motionsyttrande:
Statens riskgaranti gäller om du tjänstgör utomlands i en militär insats. Det är Försvarsmakten
som hanterar riskgarantin och den finns reglerad i förordningen om Försvarsmaktens personal
vid internationella militära insatser. Det är regeringens bedömning att försvarsmakten bör
fortsätta att göra försäkrings- och ersättningsförhållandena tydliga för personalen i
internationella militära insatser. Det är i första hand parterna inom det statliga avtalsområdet
som ska pröva frågor om försäkringslösningar och skadeersättning för personalen vid sådana
insatser.
En utredning om den svenska veteranpolitiken (SOU 2013:8) överlämnades i januari 2013 till
försvarsministern. Utredningen föreslår att frivilliga försvarsorganisationer och frivilliga veteranoch anhörigorganisationer som ger stöd till dem som tjänstgör eller har tjänstgjort i en
internationell militär insats och deras anhöriga ska kunna få statligt bidrag för denna
verksamhet. Som ett svar på detta stärker nu regeringen Försvarsmaktens möjligheter att ge
ekonomiskt stöd till veteran- och anhörigorganisationer. Ett bredare arbete med införandet av
regeringens veteransoldatpolitik pågår inom Försvarsmakten. Bland annat inrättas ett tjugotal
psykologtjänster samt ett trettiotal rehabiliteringsspecialister och en särskild veteranenhet har
inrättats inom myndigheten. Genom regeringens förslag görs stöd till veteran- och
anhörigorganisationer till en uttalad uppgift för Försvarsmakten, vilket partistyrelsen
välkomnar. Därmed anses motionen besvarad.
Partistämman beslutade att bifalla följande att-sats:
att Försvarsmakten tar sitt ansvar för att säkerställa samverkan mellan olika aktörer i syfte att ge
ett heltäckande stöd för de som skadas vid internationella militära insatser.
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Partistämman beslutade att avslå följande att-sats:
12.11.1

RAOUL WALLENBERG, MOTION 12.12
12.12.1

Att man snarast öppnar alla arkiv rörande Raul Wallenberg och har en öppen
debatt om vad han gjorde under andra världskriget.

Motionsyttrande:
Utrikesdepartementet har skapat en databas som innehåller vittnesmål och sovjetiska dokument
om den svenske diplomaten Raoul Wallenberg som försvann i Ungern 1944. Databasen
innehåller mer än 1 000 dokument på sammanlagt 10 000 sidor. Alla vittnesmål som samlats in
sedan 1944 fram till i dag återfinns liksom alla dokument rörande Raoul Wallenberg som
erhållits från ryska/sovjetiska arkiv i pdf-form. Databasen är tillgänglig för alla och nås via
Utrikesdepartementets hemsida. Partistyrelsen anser därmed motionen besvarad.
Partistämman beslutade att anse följande att-sats besvarad:
12.12.1

ISRAEL, MOTION NR 12.13
12.13.1

Att man snarast startar en debatt som belyser värdet att i nyhetsvärlden och
litteraturen belysa värdet av att ”låta båda sidor komma till tals”.

Motionsyttrande:
Motion 12.13 berör Israels behandling i press, radio och TV samt litteratur i Sverige. Motionären
anser att reportage vinklas som gör att Israel avbildas i ofördelaktig dager, och föreslår att man
snarast startar en debatt som belyser värdet att i nyhetsvärlden och litteraturen ”låta båda sidor
komma till tals”.
Tillgången till oberoende medier som står fria från såväl politisk kontroll och censur, som snäva
ekonomiska intressen, är en avgörande del av demokratin och av granskningen av makten i
samhället. I Sverige är tryckfriheten en grundlagsskyddad rättighet som regleras i
tryckfrihetsförordningen. Envar har också rätt att fritt distribuera producerade texter. Starka och
9
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oberoende massmedier är en förutsättning för en fungerande demokrati. För Centerpartiets del
är det viktigt att det finns fungerande mediebevakning och att det finns goda förutsättningar för
konkurrerande medier. På så sätt ges goda möjligheter att händelser kan belysas ur flera olika
perspektiv. Hur oberoende medier porträtterar exempelvis en stat är ingenting som Centerpartiet
kan eller vill agera i.
Partistämman beslutade att avslå följande att-sats:
12.13.1

VÄSTSAHARA, MOTION 12.14
12.14.1

Att Centerpartiet ska verka för att Sverige ska erkänna Västsahara som en
självständig stat.

12.14.2

Att Centerpartiet ska verka för att Sverige ska driva Västsaharafrågan hårdare i
EU och FN.

Motionsyttrande:
Centerparitet anser att vi ska stödja varje folks rätt till självbestämmande och respektera fria och
rättvisa val. Lika självklart är det att Centerpartiet ska vara tydliga mot förtryckarregimer av
vilket slag de än må vara.
Enligt folkrätten måste tre villkor vara uppfyllda för ett erkännande av stater. Enkelt uttryckt
måste det finnas ett eget territorium, en befolkning och en regering som utövar effektiv kontroll
över de två förstnämnda. Utifrån dessa grunder måste varje fråga om erkännande av stater
prövas unikt. Säkerhetsrådets beslut om erkännande av stater får direkt verkan. Samtidigt kan
stater som inte uppfyller alla tre kriterier ändå erkännas t.ex. fallet med Kosovo.
Vad gäller frågan om ett erkännande av Palestina är det unikt och baserar sig på FN:s
resolutioner om bildandet av två stater, om den långvariga ockupationens konsekvenser för
utvecklingen och det långvariga stödet för att stärka den palestinska myndighetens kapacitet.
Enligt FN:s utvärdering har arbetet med att konsolidera kontroll, inom ett område som är
ockuperat, kommit så långt som är möjligt. Situationen gällande Västsahara är på samma sätt
unik och måste självklart prövas på sina grunder.
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Den svenska regeringen stödjer FN:s generalsekreterares särskilde sändebud för Västsahara och
ansträngningarna i syfte att finna en rättvis, varaktig och ömsesidigt acceptabel politisk lösning
på konflikten. För närvarande bedömer regeringen att ett erkännande av Västsahara skulle
underminera FN:s ansträngningar att finna en lösning i enlighet med folkrättens principer.
Riksdagen uppmanade regeringen 2012 att erkänna den Sahariska arabiska demokratiska
republiken, Västsahara. Centerpartiet framhöll då att det är regeringen som enligt kapitel 10 i
Sveriges grundlag ska ta ställning i erkännandefrågor. I ett regeringsbeslut i januari 2013
konstaterade regeringen att de folkrättsliga förutsättningarna för att erkänna Västsahara som en
självständig stat inte var uppfyllda. Bedömningen är att det inte finns någon västsaharisk stat som
kan sägas utöva en effektiv kontroll över vare sig huvuddelen av territoriet eller den befolkning
som bor där.
Centerpartiet har tydligt lyft kravet på att FN-styrkan (MINURSO) som övervakar vapenvilan
och har i uppdrag att genomföra en folkomröstning om områdets status, även måste få ett
mandat att övervaka hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i Västsahara. Vidare driver
Centerpartiet tydligt kravet på att EU:s handelsavtal inte får leda till att Marocko njuter
frukterna från de ockuperade områdena. Partistyrelsen konstaterar att inget annat EU-land har
erkänt Västsahara som en egen stat men konstaterar samtidigt vikten av att EU är pådrivande
och att FN intensifierar sina ansträngningar att nå en politisk lösning på konflikten.
Partistämman beslutade att bifalla följande att-satser:
att Sverige, nationellt såväl som i EU och FN, ska driva på för en rättvis, varaktig och
ömsesidigt acceptabel politisk lösning som ger Västsaharas folk självbestämmande.
att ha beredskap att positivt pröva ett erkännande av Västsahara.

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser:
12.14.1
12.14.2

BISTÅND, MOTIONERNA 12.15, 12.16
12.15.1
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12.16.1

Att budgetbistånd som ges direkt till regeringar skall innehålla krav på nationella
handlingsplaner, med implementering och uppföljning av dessa för att motverka
kvinnlig könsstympning.

Motionsyttrande:
Sveriges bistånd syftar till att utveckla en mer hållbar värld – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Extrem fattigdom drabbar alltjämt 1,4 miljarder människor, särskilt drabbade är människor i
konflikt och post-konfliktmiljöer. Sverige har i likhet med andra länder ett ansvar att bistå till
utveckling för att därmed bygga en mer hållbar värld.
Självklart ska det svenska biståndet vara effektivt och välriktat. För Centerpartiet är målet inte
ett högt bistånd - utan en öppen, fri och hållbar värld. En värld där fattigdomen är utrotad. Då
blir biståndet överflödigt. För att nå målet krävs att biståndet bidrar till att förändra systemfel
som hindrar ekonomisk, social och ekologisk utveckling på ett hållbart sätt. Korruptionen är ett
gissel för utveckling och ska på alla sätt motverkas.
Av det skälet har Centerpartiet verkat för såväl uppbyggnad av granskande institutioner, stärka
parlamentens granskande roll, stödja civilsamhällets möjligheter att granska och samtidigt
reagera tydligt på rapporter om korruption. Men ett modigt svenskt bistånd som söker förändra i
konfliktmiljöer och svaga stater utsätts alltid för risker. Det viktiga är att söka minimera dem
samtidigt som tydligt markera och söka rättelse om korruption upptäcks. Ett effektivt,
långsiktigt och hållbart bistånd tar både fighten mot korruption och för Parisdeklarationens och
Busan-deklarationens åtaganden.
Motion 12.16 föreslår att budgetbistånd som ges direkt till regeringar skall innehålla krav på
nationella handlingsplaner, med implementering och uppföljning av dessa för att motverka
kvinnlig könsstympning. Budgetstöd förekommer i två former, dels det generella och dels det
sektorbaserade. För att erhålla budgetstöd krävs respekt för mänskliga rättigheter och
demokrati, sund ekonomisk politik, strategi för fattigdomsbekämpning, etablerade ekonomiska
system och korruptionsbekämpning. För närvarande är det tre länder som får budgetstöd från
Sverige; Burkina Faso, Moçambique och Tanzania. Sida betalade 2012 ut 823 miljoner kronor i
generellt budgetstöd för fattigdomsbekämpning. Det motsvarar knappt 3 procent av det svenska
biståndet. Regeringen har tydligt verkat för att det skall finnas en tydligare koppling mellan
budgetstöd och respekt för mänskliga rättigheter och då inte minst jämställdhet och sexuella
reproduktiva rättigheter och hälsa. I t.ex. Burkina Faso och Tanzania är könsstympning
förbjudet.
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Fördelarna med budgetstöd är långsiktighet och därmed bättre möjlighet till påverkan genom
dialog. Arbetet för att ytterligare stärka arbetet mot könsstympning sker såväl i samarbete med
andra EU-länder, FN-organisationer och civila samhället. I december 2012 antog FN:s
generalförsamling resolution A/RES/67/146 som uppmanar världens länder att avskaffa kvinnlig
könsstympning. Denna resolution är ytterligare ett verktyg för att ställa krav på nationella
åtgärder mot könsstympning av flickor.
Budgetbiståndet är ett verktyg för att påverka regeringar, också för kvinnor och flickors
rättigheter. Budgetstödet har tillexempel använts till stora satsningar på hälsa och undervisning
och i Tanzania har det svenska budgetstödet bidragit till en omstrukturering av
utbildningssystemet. I dag är grundskoleutbildningen gratis och många fler barn går i skola, från
knappt 60 procent år 2000 till drygt 95 procent år 2010. Könsfördelningen mellan pojkar och
flickor har i grundskolan i Tanzania i stort sett utjämnats. Utbildning av flickor är ett verktyg
för att stärka deras kunskap om sina rättigheter och kan i sin tur bidra till att stödet för
könsstympning minskar över tid.
Det är Centerpartiets mening att budgetstöd kan bidra till fördjupad dialog med
samarbetsländers regeringar, ökad kunskap och satsningar på hälsa och utbildning och befarar
att villkorat budgetbistånd riskerar att försvåra detta viktiga normförändringsarbete.
Partistämman beslutade att avslå följande att-sats:
12.16.1

Partistämman beslutade att anse övriga att-satser i detta avsnitt besvarade:
12.15.1

FÖRENTA NATIONERNA, MOTION 12.17
12.17.1

Att Sverige ska utgöra en drivande kraft för implementeringen av FN-resolutioner
1325, Kvinnor, fred & säkerhet, 1820 och 1960 – för att motverka sexuellt våld mot
kvinnor i krig och konflikter, samt för att öka kvinnors deltagande som aktörer
och beslutsfattare i fredsförhandlingar och återuppbyggnad.
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12.17.2

Att Sverige måste stärka sin position som FN-land i EU-kretsen och bland övriga
västländer genom att driva en kraftfull säkerhetsrådskampanj för att säkerställa en
plats i säkerhetsrådet 2017-2018.

Motionsyttrande:
Centerpartiet vill att Sverige och EU ska vara en aktiv och konstruktiv kraft i arbetet med att
stärka Förenta Nationerna (FN). FN har en unik position och legitimitet, något vi måste värna.
För att stärka FN:s förmåga som fredsskapande och fredsbyggande aktör har Centerpartiet
tydligt lyft att Sverige och övriga EU-länder i ökad utsträckning bör delta i insatser direkt under
FN-flagg. Det är viktigt att kvinnor finns med i ledande ställning och också i de uppdrag som
FN och EU tar på sig ute i världen. Det är också partistyrelsens åsikt att Centerpartiet skall
fortsätta att aktivt verka för att Sverige ska vara en drivande kraft för att FN-resolutionerna
1325, Kvinnor, fred & säkerhet, 1820 och 1960 utgör en viktig grund i allt arbete för att förebygga
och lösa konflikter.
2012 invigdes det nordiska centret för genderfrågor på Livgardet i Kungsängen. Det är det första
internationella centret av sitt slag för kunskapsutveckling om framför allt kvinnor i konflikt. Det
är Centerpartiets förhoppning att centret kan spela en viktig roll i arbetet att bättre förbereda
Sveriges och andra länders styrkor för internationella insatser och att det sätter frågan om
kvinnors roll i fred- och säkerhetsfrågor högre på den politiska dagordningen.
I samband med den utrikespolitiska debatten i riksdagen 2012 ställdes frågor från oppositionen
om regeringens avsikter beträffande Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd 2017-2018. Detta
med anledning av att ingen aktiv kampanj till stöd för den svenska kandidaturen ännu har
inletts. Sverige anmälde 2004 sin kandidatur till säkerhetsrådet 2017-2018. Avsikten att
kandidera kvarstår, men tidpunkten måste närmare värderas, bl.a. i ljuset av Finlands, Islands
och Sveriges kampanjerfarenheter under senare år (Finland och Island till säkerhetsrådet och
Sverige till FN:s råd för mänskliga rättigheter). Kampanjer av detta slag tar allt större resurser i
anspråk och kräver därför noggrant övervägande, inte minst i perspektivet av att vi konkurrerar
mot två andra EU-länder (Italien och Nederländerna). Sveriges grundläggande engagemang och
syn på FN som en hörnsten i svensk utrikespolitik ligger fast, vilket som bekant bekräftades i
utrikesdeklarationen. Slutligen kan partistyrelsen konstatera att Sverige är sjätte största
bidragsgivaren till FN-systemet totalt.
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Partistämman beslutade att bifalla följande att-sats:
12.17.1

Partistämman beslutade att anse övriga att-satser i detta avsnitt besvarade:
12.17.2
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