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Internationellt och EU

KOMMITTÉ 17 – INTERNATIONELLT OCH EU
1. UTRIKESUTRIKES - OCH SÄKERHETSPOLITIK FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING
UTVE CKLING
Människors drömmar om frihet, egenmakt och demokrati går aldrig att i längden stänga
inne. Varje människa har rätt till ett liv i värdighet, fritt från förtryck, fattigdom och ofrihet.
Inte bara vi som lever idag utan även våra barn, barnbarn och kommande generationer. Vi
bär alla ett ansvar för att göra vårt jordklot till en god livsmiljö.
Centerpartiet vill se en utveckling som bygger på samstämmighet syftande till att nå hållbara
utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar, att sträva efter socialt, ekonomiskt och
ekologiskt välstånd – hållbar utveckling. Det handlar inte om vi och de – det handlar om oss
alla, våra barn och deras i generationer. Det handlar om individers rättigheter och
möjligheter, om olikheter som förenar inte skiljer oss åt på vår unika planet.
Vi står inför breda globala utmaningar. En värld där miljökatastroferna blir fler, kampen
om resurser ökar och flyktingströmmar växer - där hotas fred, ekonomisk, ekologisk och
social utveckling. För att kunna föra detta i en positiv riktning måste vi klara att själva och
tillsammans med det multilaterala systemet fokusera på en Hållbarhetsagenda. En sådan
agenda krävs för att väga av mellan olika mål och resurssamla för de gemensamma uppdrag
som prioriteras.
Sveriges utrikespolitik ska enligt Centerpartiet ytterst syfta till att säkra en hållbar
utveckling baserad på de värden vi står för – frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi
vet att både i det korta och långa perspektivet är det nödvändigt att söka lösningar
tillsammans med andra för att forma en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar värld. Vi
ska göra det tillsammans med andra stater som medlem i EU och som medlem i FN.
Folkrätt och internationell rätt utgör en grundpelare i vår strävan.
Det ligger i vårt säkerhetspolitiska intresse att skydda våra grundläggande värden, att
genom stärkt internationellt samarbete säkra fred och hållbar utveckling här hemma, i EU
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och i världen. Det globala samhället innebär mer än tidigare ett gemensamt beroende, att
avstånd i tid och rum bleknar alltmer bort. Sverige ska aktivt verka för att förnya den egna
och EU:s utrikes- och säkerhetspolitik i syfte att forma en hållbar utveckling. EU ska
självständigt och tillsammans med andra vara en tydlig röst för att bygga en samlad agenda
för det 21 århundradet.
Sverige kan inte göra allt, men vi ska aktivt sträva efter att i vår utrikespolitik främja och
söka samverkan med de stater som vill ta täten för att forma en Hållbarhetsagenda. Det
handlar om att kraftsamla för hållbar frihandel, hållbar tillväxt, att på ett hållbart sätt utrota
fattigdomen, hållbart säkra miljötvister och säkra hållbar fred. FN och det internationella
samfundet måste fokusera arbetet tydligare för att nå målet om en hållbar värld – även för
kommande generationer.
Sverige och EU ska vara en aktiv och konstruktiv kraft i arbetet med att stärka FN. FN har
en unik position och legitimitet, något vi måste värna. FN:s säkerhetsråd behöver dock
utvecklas. Rådets sammansättning behöver bättre spegla den värld vi lever i och en
utvidgning förordas därför. Vetorätten för de permanenta medlemmarna bör avskaffas. I
avvaktan på detta finns steg att ta, som att exempelvis ställa krav på att lämna
röstförklaringar vid beslut i säkerhetsrådet. Här har EU och dess permanenta medlemmar
en central roll. Inte minst viktigt då de två permanenta EU-medlemmarnas agerande här
återverkar även på EU:s förmåga att utveckla en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik för
EU.
Sverige måste bidra med militär personal till fler insatser som utförs av FN. Sverige har
under de senaste mandatperioderna ökat bidraget till internationell krishantering i syfte att
bidra till fred och säkerhet. Insatserna görs främst inom ramen för EU- eller NATOsamarbetet och på basis av ett FN-mandat. Det är bra att dessa organisationer tar på sig att
genomföra uppgifter inom internationell krishantering. Men för att stärka FN:s förmåga
som fredsskapande och fredsbyggande aktör behöver Sverige och övriga EU-länder i ökad
utsträckning delta i insatser direkt under FN-flagg. Det kan gälla t ex i Palestina.
Sveriges engagemang i Afghanistan ska vara långsiktigt. Omvärldens hjälp är nödvändig för
att ge afghanerna möjlighet att bygga upp olika delar av samhällsstrukturen, skapa hållbar
utveckling och för att bidra till säkerheten i landet. Sverige bör även fortsatt lämna både
civilt och militärt stöd.
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Stater och samhällen blir långsiktigt hållbara endast om det finns en fungerande och
oberoende rättsstat som befolkningen har förtroende för. Sveriges och EU:s stöd till det
internationella samfundet för att bygga rättstater behöver stärkas. Det kan handla om att
väsentligt öka satsningen på poliser i FN-tjänst för att bygga upp fungerande polisväsende
som är både effektivt och förtroendeskapande. Sverige har god kompetens på området men
det har saknats såväl politisk vilja som tydliga incitament för den enskilde polisen vilket
inneburit att Sveriges bidrag varit för begränsade. Ansvaret för att ändra på det åvilar både
politiker och myndigheter.
Sverige ska arbeta för att förhindra straffrihet. Om de som begått övergrepp inte straffas
leder det till nya övergrepp. På senare tid har man kunnat skönja ljusningar, då ledare som
begått brott efterlyses av och utlämnas till internationella brottmålsdomstolen i Haag. Det
internationella samfundet liksom enskilda stater måste nu bygga vidare på denna positiva
utveckling. Den internationella brottmålsdomstolen måste ges ökad tyngd. Det handlar om
att stärka den internationella rätten på rättslöshetens bekostnad. Här måste även de som
använder våldtäkter som ett vapen i konflikter lagföras och straffas.
Kampen för nedrustning måste intensifieras. Det handlar om små och lätta vapen som dödar
flest människor idag, det handlar om de kärnvapen som hotar hela mänskligheten och det
handlar om att stärka arbetet på kärnvapenfria zoner. Sverige bör inom EU arbeta för att
unionen ska bli kärnvapenfri, till att börja med genom att de strategiska kärnvapnen
avvecklas i Europa. Det vore ett viktigt steg mot det slutliga målet om en kärnvapenfri värld
och en tydlig markering från de europeiska länderna. Sverige ska aktivt arbeta för att
utveckla Mellanöstern till en zon fri från massförstörelsevapen.
Vi förespråkar en skärpt lagstiftning avseende såväl export som import av försvarsmateriel. I
regelverket finns skäl att starkare betona de utrikespolitiska målen och skyddet för
grundläggande mänskliga rättigheter.
Sverige och EU måste såväl kunna tala som samarbeta med alla stater. Det får däremot
aldrig finnas någon tvekan om de värden vi står för. Ingen härskare ska tvivla på vårt stöd
för människor som kräver sin frihet, kräver demokrati och grundläggande mänskliga
rättigheter. Det må gälla Libyen, Jemen, Syrien, Saudi-Arabien, Bahrein, Förenade
Arabemiraten, Kuba Nordkorea, Vitryssland, Zimbabwe eller andra stater.
I mellanöstern och Nordafrika har befolkningen i det ena landet efter det andra rest sig mot
förtryck. Drömmen om demokrati är inte längre bara en dröm, även om en lång väg
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återstår. EU, Sverige och andra måste påverka utvecklingen i riktning mot ökad demokrati
och bättre respekt för mänskliga rättigheter. Det är också viktigt att bidra med insatser som
stärker ländernas och invånarnas möjligheter till ekonomisk tillväxt.
Sverige och EU har ett självklart och strategiskt uppdrag att utveckla goda och hållbara
grannskapsrelationer – österut, söderut, norrut och västerut. Goda grannar är inte tysta,
smyger inte utan är tydliga och söker lösa konflikter. Vi ska aktivt verka för utvidgning och
utveckling av EU för ett öppet och hållbart Europa.
EU måste fördjupa samarbetet med Ryssland för att bygga säkerhet med - inte mot
Ryssland. Detta är ett vitalt strategiskt uppdrag och ett viktigt test på EU:s förmåga till
gemensamt utrikes- och säkerhetspolitiskt agerande.
EU:s roll som god granne i Mellanöstern är likaså av strategiskt intresse. Det är angeläget att
lösa konflikterna och att bidra till att utveckla demokratiska rättstater. Vitalt är att såväl
israeler som palestinier får leva i sin stat med både säkra och erkända gränser.
Utgångspunkten för en sådan hållbar fred måste vara 1967 års gränser med eventuella
överenskomna landbyten samt Jerusalem som en huvudstad för båda länderna. En sådan
tvåstatslösning ska ge både Israel och Palestina rätt att leva inom säkra och erkända gränser.
Sverige bör ge fortsatt starkt stöd till skapandet av en palestinsk stat. Sverige uppgraderar
därför statusen för den palestinska delegationen i Sverige. Sverige är berett att erkänna
Palestina som stat om inte fredsförhandlingarna leder till ett snart och tydligt resultat, Detta
utifrån den helt unika situation som gäller i detta fall och det statsbyggande arbete som såväl
Sverige, EU som andra bidragit till under lång tid.
Sverige har ett starkt intresse att fortsatt arbeta för att utveckla det nordiska samarbetet både
utrikes- och säkerhetspolitiskt och inom övriga områden för en hållbar agenda. Norden har
möjlighet att genom stärkt samverkan inom olika internationella organ medverka till
konstruktiva och hållbara lösningar, byggda på gemensamma värderingar.

2. HÅLLBAR SÄKERHET TILLSAMMANS
TIL LSAMMANS – VÅRT FÖRSVAR
Sverige bygger hållbar säkerhet tillsammans med andra. Den nordiska
solidaritetsförklaringen är en del av detta, likväl som det självklara uppdraget som följer av
vårt medlemskap i EU. Vårt försvar har genomgått en omfattande reformering. Det arbetet
måste fortsätta och Centerpartiet arbetar för att det kan ske på ett sätt som säkrar både vår
förmåga till territoriellt försvar och internationella insatser.
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Försvarets resurser måste kunna användas vid civila kriser och katastrofer, såväl inom landet
som i andra länder. Genom förbättrad samverkan, planering, förberedelser och övningar
med t ex hemvärn och nationella skyddsstyrkor ökar effektiviteten i detta.
Sverige ska delta i utformningen av EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik.
Konceptet med stridsgrupper har varit aktivt sedan 2007 och Sverige har två gånger varit
ledande för den Nordiska stridsgruppen. Det är nödvändigt att snabbinsatsförmågan inom
EU stärks, så även viljan att både delta och finansiera insatserna Om det nuvarande systemet
med snabbinsatsgrupper inte reformeras bör det avvecklas och ersättas med ett annat system
som ger möjlighet till snabba insatser.
Under denna mandatperiod ska ett nytt beslut tas om försvarets framtida inriktning.
Insatsberedskap i kombination med en stark teknisk utveckling och avancerade vapensystem
gör tillsammans med starkt begränsade resurser att samarbeten med andra blir alltmer
viktiga. Det är nödvändigt att göra en bred analys av såväl vår omvärld som våra försvarsoch säkerhetspolitiska samarbeten. Det gäller såväl EU, Norden och NATO. Frågan om ett
NATO-medlemskap bör vara en del av denna analys.
Försvarets miljöpåverkan måste minska. Förutom de rent miljömässiga aspekterna finns
andra fördelar med ett bränslesnålt försvar som i ökad utsträckning använder sig av
förnybar energi. Mindre bränsleförbrukning innebär mindre beroende av sårbara
bränsletransporter. Användandet av förnybar energi innebär bättre försörjningsmöjligheter i
en situation när tillgången till olja minskar.

3. HÅLLBART UTVECKLINGSSAMARBETE
UTVECKLINGS SAMARBETE
Sveriges Politik för global utveckling (PGU) har varit i kraft i snart tio år. De milleniemål
för halverad fattigdom som världssamfundet genom FN enats om ska vara uppfyllda år
2015. För perioden efter 2015 finns det än så länge inga konkreta mål uppsatta på
motsvarande sätt som milleniemålen. Det är väsentligt att nu inte släppa de mål som
uppställts utan fortsätta arbeta för att uppfylla dessa. Det handlar bland annat om att stoppa
spridningen av HIV/AIDS och andra sjukdomar. Vi måste också gå vidare med nya,
långsiktiga visioner för den globala utvecklingen. Det gäller frihet (mänskliga rättigheter,
utbildning och demokrati), utveckling (mat, entreprenörskap, frihandel, fri rörlighet), miljö
och klimat (vatten, ny teknik, klimateffektivitet, förnybar energi).
Fattigdomen i världen har minskat markant de senaste årtiondena. Trots det råder
fortfarande svår fattigdom och allvarliga orättvisor på många håll runt om i världen. 40
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procent av världens befolkning lever på mindre än två dollar om dagen. Detta är inte
hållbart och kan aldrig accepteras. Därför måste Sverige fortsatt ha ett starkt och långsiktigt
utvecklingssamarbete. Sverige ska driva på för att fler rika länder tar sitt ansvar gentemot de
delar av världen som fortsatt behöver vårt bistånd. Om fler bidrog i kampen mot fattigdom
på motsvarande sätt som Sverige, skulle vi kunna nå FN:s milleniemål. Självklart förutsätter
det att även de enskilda länderna tar sitt ansvar för att nå målen. De har nyckeln till
framgång. Så länge det finns behov ska vi bistå med en procent av vår BNI –
bruttonationalinkomst.
Biståndet är ett redskap för att nå de övergripande målen om hållbar utveckling.
Prioriteringen av demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljö/klimat samt
jobb och entreprenörskap är centrala byggstenar när vi formar Hållbarhetsagendan.
Centerpartiet vill lägga särskild vikt vid utbildning, mötes- och organisationsfriheter samt
tydligt fokusera på att säkra tillgången till rent vatten vid sidan om insatser för att klara
klimatanpassning. Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en viktig källa till både
utveckling och fred. Vid sidan av rent vatten är tillgång till elektricitet en avgörande
förutsättning för utveckling. Här gäller det att på ett hållbart sätt hitta lösningar för
teknikutveckling som möjliggör detta.
Samtidigt som utvecklingen är stark i delar av Afrika är situationen för flera länder i Afrika
söder om Sahara fortsatt svår, till exempel de pågående omfattande svältkatastroferna i östra
Afrika. I de flesta andra delar av världen går utvecklingen i rätt riktning relativt snabbt.
Även om svenskt bistånd även framöver kommer att behövas i till exempel Mellanöstern och
Latinamerika måste fokus för det svenska biståndet ligga på länder i Afrika. I takt med att
en större andel av biståndet går till länder i Afrika bör utfasningar göras i flera av Sveriges
samarbetsländer i Östeuropa för att frigöra medel.
Eftersom vi tror på varje människas inneboende kraft har vi en hög tilltro till det civila
samhället som en prioriterad och kraftfull aktör och genomförare i svenskt
utvecklingssamarbete. Vi ser hellre bistånd från människa till människa än från stat till stat,
även om det givetvis också behövs. Detta handlar också om att upprätthålla ett starkt
förtroende för det bistånd som utförs med de svenska skattebetalarnas pengar och att
säkerställa att biståndet sker på ett effektivt sätt och når fram till målgrupperna.
Civilsamhället utgör tillsammans med parlamenten viktiga watch-dogs och är själva
grunden för en fungerande demokrati och rättstat. Centerpartiet vill se en större andel
biståndsmedel via civilsamhällets organisationer. I takt med att dessa anslag ökar bör
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andelen budgetstöd till stater minska för att frigöra resurser. För att öka förutsägbarheten
och hållbarheten i detta bistånd bör basbudgetstöd ges i större utsträckning till
civilsamhällesorganisationerna.
Inriktningen för budgetstödet till utvecklingsländer bör förändras. Sveriges biståndsmedel
bör i ökad utsträckning användas till sektorsbudgetstöd istället för det traditionella
budgetstödet. Därutöver bör principen om ”cash on delivery” nyttjas mer, för att säkerställa
att biståndsmedlen faktiskt når fram till de insatser och reformer som de är avsatta för.
Sverige bör aktivt driva dessa två förhållningssätt i diskussionerna inom biståndsorganet
OECD-DAC.
Kvinnor har en nyckelroll för förändring och utveckling. För att säkra en hållbar tillväxt och
utveckling måste kvinnors möjligheter förstärkas och tas till vara. Företagande och
entreprenörskap driver fram utveckling och tillväxt. Kvinnors företagande måste prioriteras
som en nyckel till ekonomisk utveckling. Att kvinnor i många länder inte har möjlighet att
delta i samhället på lika villkor som män hindrar utveckling både på ett personligt och på ett
nationellt plan. Vi vill i högre utsträckning inrikta utvecklingssamarbetet mot insatser för att
öka kvinnors deltagande i utbildning, satsa mer på kvinnors entreprenörskap och att göra
lagar och regler jämställda. Så mycket som 70% av världens fattiga bor på landsbygden och
de flesta av dem är beroende av jord, skog eller fiske för sin överlevnad. En hög andel av
bönderna är kvinnor och även här är det tydligt att genusfrågorna måste uppmärksammas
för att nå förändring. En särskild fråga som är viktig är förbättrade möjligheter för kvinnor
att äga mark.
Livsmedelsproduktion och de enskilda jordbrukarna måste ges bättre förutsättningar, vilket
ger utrymme för investeringar och tillväxt. Sverige bör genom dialog med internationella
organisationer och med enskilda biståndsländer visa på vikten av en jordbruks- och
näringspolitik som utvecklar landsbygden. Förutsättningarna är stärkt enskild äganderätt,
bättre lånemöjligheter, långsiktigt förutsägbara ekonomiska strukturer och fungerande
lokala och regionala marknader. Vi välkomnar den ökade privata investeringsviljan som
finns i till exempel de afrikanska ekonomierna. Samtidigt har EU ett ansvar för att
reformera den gemensamma jordbrukspolitiken så att den inte skadar möjligheterna för
låginkomstländer att utveckla sin egen jordbrukssektor.
Arbetet för frihandel och marknadsekonomi i EU:s gemensamma jordbrukspolitik är en
viktig pusselbit för att stärka de fattigare ländernas möjligheter att konkurrera och sälja sina
produkter. Dagens jordbrukspolitik från EU, USA och andra stora aktörer innebär stora
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problem för människor i utvecklingsländer som ska försöka konkurrera lokalt och globalt
med produkter som har både exportstöd och andra marknadsstörande åtgärder.
För ett lands utveckling och tillväxt är tillgång på energi fullständigt nödvändig. Förnybar
energi kan vara väldigt enkel och småskalig och kan därmed vara en lösning i många länder.
Om biståndet stödjer produktion av förnybar energi kan en klimatvänlig tillväxt skapas, i
länder som i dagsläget står inför stora utmaningar till följd av ett ändrat klimat och bristande
tillväxt.
I utvecklingen av hållbara lösningar i södra Afrika är det viktigt att vara uppmärksam på,
försöka lösa och förhindra nya konflikter. En av de centrala anledningarna till de bakslag
som sker på kontinenten är pågående konflikter. En av de pågående konflikter som i detta
sammanhang måste uppmärksammas är det som händer i östra Kongo. Både de ofattbara
övergrepp som återkommande sker gentemot kvinnor och barn – med massvåldtäkter som
vapen - och den mineraljakt som pågår. Här liksom i övriga insatser måste vi vara beredda
till insatser både på plats och på vår hemmaplan. På plats i form av t ex säkerhetsstöd,
särskilt stöd till kvinnor och barn som drabbas. Här hemma i form av att t ex gå före och
lagstifta mot de s k konfliktmineralerna.
Med anledning av den finanskris som drabbat världen de senaste åren och att svenskt bistånd
baseras på en procent av Sveriges BNI, har biståndet fluktuerat kraftigt. Centerpartiet ser
det som viktigt att hitta lösningar på kraftiga svängningar i biståndet och då kan en väg vara
att forma en utjämningsfond för biståndet. Om en liten andel av biståndsbudgeten årligen
avsattes i placeringar med låg risk skulle medel från fonden kunna användas i
biståndsbudgeten de år då BNI och därmed biståndet sjunker. Effekten skulle bli att
biståndet blir mer förutsägbart och långsiktigt hållbart där världens fattiga inte skulle
behöva drabbas av att Sveriges BNI fluktuerar.
Det är ett problem att kapital försvinner ut ur utvecklingsländer istället för att göra nytta i
dessa länder. Det har föreslagits olika sätt att möta problemet, t.ex. att förstärka arbetet mot
skatteparadis och att arbeta hårdare mot korruption. Under de kommande åren bör Sverige i
internationella sammanhang intensifiera arbetet på dessa områden.
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Centerpartiet vill:


Att Sverige ska forma och verka för en Hållbarhetsagenda för global hållbar utveckling
som omfattar områdena utrikes- och säkerhetspolitik, mänskliga rättigheter, utveckling,
miljö/klimat samt handel.



Att Sverige verkar för ökad frihandel som en del i arbetet för att minska fattigdomen i
världen.



Att regelverket för export och import av försvarsmateriel skärps.



Att Sverige är berett att erkänna Palestina som stat om inte fredsförhandlingarna leder till
ett snart och tydligt resultat.



Att en palestinsk vilja att stärka sin ställning i FN stöds.



Utveckla det nordiska samarbetet och ta bort gränshinder för att underlätta arbete, handel
och gränsöverskridande samarbete.



Att EU:s snabbinsatsgrupper om de inte reformeras bör avvecklas och ersättas med ett
annat system som ger möjlighet till snabba insatser.



Att Sveriges beredskap att bidra till internationell krishantering stärks.



Att Sveriges nuvarande militära samarbeten utreds inför nästa försvarsbeslut.



Att Sverige avsätter 1% av vår BNI för bistånd.



Att utöver dagens prioriterade områden inom utvecklingssamarbetet även ökat fokus sätts
på utbildning, rent vatten och tillgång till energi samt att stärka kvinnors ställning, sexuella
och reproduktiva rättigheter och hälsa.



Att andelen bistånd som kanaliseras via civilsamhällets organisationer ökar och i större
utsträckning tilldelas basbudgetstöd från Sida.



Att Sverige såväl nationellt som inom EU verkar för en lagreglering som stoppar
användning av konfliktmineraler.



Att en utjämningsfond för biståndet inrättas.

4. ETT EU FÖR INDIVIDEN - EN REFORMAGENDA FÖR EUROPA
De senaste årens ekonomiska och finansiella kris har varit förödande för många människor
runt om i Europa. Osäkerhet inför framtiden har skapat en oro som har utnyttjats av
intoleranta politiska krafter. I dagens Europa ser vi att protektionism, nationalism och
främlingsfientlighet breder ut sig. Själva kärnan i EU – den fria rörligheten – har ifrågasatts
av en rad politiker och medlemsstater och har satt Europasamarbetet på prov.
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En sådan utveckling riskerar att stå i vägen för ett demokratiskt EU som bygger på respekt
för människors frihet och solidaritet mellan olika delar av Europa. EU har inneburit mycket
för freden, för att människor ska få röra sig fritt och för att vi ska få en bättre miljö. Men EU
kan ännu bättre. Centerpartiet vill att framtidens Europa ska vara grönt, konkurrenskraftigt
och liberalt.
Centerpartiets idétradition grundad på decentralisering och motstånd mot
maktkoncentration och byråkratiskt beslutsfattande är viktig att värna. Viljan till egenmakt
och tilltron till att det är individen som kan fatta de bästa besluten för att forma sitt liv har en
stark genklang i Centerpartiets historia. I Centerpartiets Europa är det därför den enskilde
människan som alltid ska vara utgångspunkt för de beslut som fattas.
I den dagliga politiken innebär detta att all politik ska syfta till att ge den enskilda
människan mer makt över sitt eget liv. Centerpartiets långsiktiga vision för EU är att
unionen ska koncentrera sitt arbete till politikområden där det finns ett tydligt europeiskt
mervärde. EU:s lagstiftning ska koncentreras till vad just unionen gör bäst.
Det dubbla valåret 2014, som inleds med val till Europaparlamentet, ställer höga krav på att
Centerpartiets Europapolitik är tydlig och välkänd för allmänheten. Precis som på andra
politiska nivåer fattas då och då beslut inom EU som går emot Centerpartiets uppfattning,
men eftersom risken är hög att länder och människor ställs mot varandra är det mycket
viktigt att stå emot frestelsen att alltid måla upp dåliga beslut som orsakade av Bryssel. För
Europas framtid är det farligt om förtroendet för EU som samarbetsprojekt undergrävs.
Samtidigt finns saker inom EU-samarbetet som Centerpartiet ställer sig kritiskt till och vill
förändra.
Med en halv miljard människor, vars prioriteringar och bakgrunder ibland skiljer sig åt
markant, blir frågan om vilken roll det offentliga ska spela extra tydlig. När beslut fattas i
EU är det för ett frihetligt och federalistiskt parti viktigt att vara medvetet om att rätt beslut
ska fattas på rätt plats. Det krävs därmed politiskt mod och fingertoppskänsla att säga att EU
behöver mindre muskler inom vissa områden, men större inom andra.
Centerpartiet vill att EU ska arbeta med de stora penseldragen och lämna detaljfrågorna åt
medlemsstaten, kommunen, landstinget, civilsamhället eller allra helst till individen själv.
Med andra ord – Centerpartiet vill att EU ska vara smalare, men vassare.

10

5. ETT EU BASERAT PÅ ÖPPENHET
ÖPPENH ET OCH MED ETT STARKT
STARK T FÖRSVAR FÖR
INDIVIDENS RÄTTIGHETER
RÄTTIGHET ER
De senaste årens ekonomiska och finansiella kris har gjort Centerpartiets vision om ett
gränslöst Europa särskilt angelägen. Centerpartiet har en lång tradition av att stå upp för
individens rätt att röra sig över gränser för att skapa sin egen framtid. En tradition som har
kommit att symboliseras av vårt entydiga motstånd mot övergångsregler och starka försvar
av Schengensamarbetet. För Centerpartiet är solidaritet med människor från andra delar av
Europa av central betydelse för europapolitiken.
Samtidigt som solidariteten inom Europa är viktig, får människor från andra delar av
världen inte glömmas bort. En styrka hos EU är förmågan att hela tiden fortsätta att
utvecklas och att påverka sitt grannskap i en demokratisk riktning. Centerpartiet stödjer
därför helhjärtat en fortsatt utvidgning av EU. Vi anser särskilt att Turkiets
anslutningsförhandlingar måste påskyndas. Ett turkiskt EU-medlemskap är en historisk
möjlighet för medborgarna i EU och Turkiet.
Ett öppet samhälle bygger också på en human, rättssäker och generös migrationspolitik. För
Centerpartiet handlar migrationspolitiken i grund och botten om möjligheten att röra sig
över gränser. Människors strävan efter att skapa ett bättre liv någon annanstans ska
underlättas. Med samma självklarhet som vi vill kunna studera och jobba i andra delar av
världen vill vi att andra människor ska ha möjligheten att komma till Europa för studier och
arbete. På samma sätt som vi vill kunna få skydd om krig eller förföljelse drabbar vårt land
ska vi erbjuda skydd åt dem som behöver söka det hos oss.
En fortsatt harmonisering av migrationspolitiken i Europa är därför en viktig fråga för
Centerpartiet. Här ser vi två viktiga utvecklingsområden. Det ena är att höja miniminivån
för hela Europa, så att vi får en rättslig grund för att ställa de övriga medlemsländerna i EU
till svars i de fall där de inte uppfyller internationella konventioner. Det andra handlar om
att öka mottagandet av människor som söker skydd i Europa.
Under det senaste årtiondet har övervakningssamhället blivit en verklighet, ofta på grund av
initiativ på EU-nivå. I motsats till denna utveckling vill Centerpartiet ha ett öppet samhälle
där vi som medborgare har en tydlig rätt till en privatsfär. Rätten till ett privatliv är en
grundläggande mänsklig rättighet. Individens fri- och rättigheter får bara inskränkas om det
är proportionerligt i förhållande till syftet och om det går att visa att inskränkningarna är
absolut nödvändiga i ett demokratiskt samhälle.
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Idag är Centerpartiet det enda svenska liberala parti som i EU-samarbetet konsekvent
arbetar för att försvara individens rätt till ett privatliv. Även under de kommande åren
kommer Centerpartiet att arbeta för att rulla tillbaka den europeiska övervakningsstaten.
Detta kommer att göras genom att kräva proportionalitetsprövningar av lagstiftning, att inte
acceptera svepande och oproportionerliga system för masslagring av data och att söka
samarbetspartners som prioriterar integritetsfrågorna.

6. DJÄRVA REFORMER FÖR ATT FULLBORDA DEN INRE
IN RE MARKNADEN.
Centerpartiet anser att en stor del av framgången med EU-samarbetet beror på strävan efter
att skapa en gemensam europeisk marknad för varor, tjänster, kapital och människor. Men
tyvärr är den inre marknaden långt ifrån fullbordad. Centerpartiet anser att den inre
marknaden och dess potential återigen bör hamna i fokus för det europeiska samarbetet.
För Centerpartiet är det enormt viktigt för Europas framtida konkurrenskraft med en
fungerande gemensam tjänstemarknad. En fortsatt utveckling av tjänstedirektivet är därför
nödvändig. Vi anser att handeln med tjänster ska vara lika fri som handeln med varor.
I EU finns över 20 miljoner små och medelstora företag (SME:s) som tillsammans sysselsätter
88 miljoner människor. Det är i allt väsentligt i dessa företag som de nya jobben kommer att
skapas. Därför vill Centerpartiet ta tillvara deras möjligheter att växa och anställa. Vi vill
bland annat intensifiera regelförenklingsarbetet inom EU och därmed göra det enklare att
starta och driva företag. Vi vill även underlätta för SME:s att söka finansiering utanför det
egna landets gränser och förbättra den europeiska riskkapitalmarknadens transparens och
tillgänglighet. Dessutom vill vi göra det lättare att ta jobb i andra EU-länder genom att till
exempel förbättra det ömsesidiga erkännandet av examina och förenkla processerna med att
få arbetstillstånd. Andelen kvinnor som driver privata företag är generellt låg inom EU. Med
fler entreprenörer som är kvinnor skapas större möjligheter tillväxt. I arbetet med att
underlätta för SME:s bör därför även ambitionen att öka kvinnors företagande spela en
viktig roll.
Att fullborda den inre marknaden för energi, genom integrering av nät, produktion och
standards, är vitalt för Centerpartiet. Fördelarna är betydande, både när man ser till
ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Med en gemensam europeisk
energimarknad skapas gröna konkurrensfördelar för Sverige. Framtidens energiproduktion
kommer att se annorlunda ut. Genom nya möjligheter för mindre energiproducenter och
framväxten av förnybar energi skapas arbetstillfällen både på landsbygden och i städerna,
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ofta inom små och medelstora företag. Satsningar på en grön energi gynnar därmed både
1

klimatet, konsumenterna och företagandet.

Centerpartiet vill att EU ska bidra till den gröna energiomställningen genom att hålla fast
vid målen om förnybar energi, satsa på energieffektivisering, anta lagstiftning om
standardiseringar och uppmuntra användandet av smarta elnät och elmätare, samt utvidga
ekodesigndirektivet till att gälla en bredare produktpalett.
En välfungerande IT-infrastruktur i hela Europa är både klimatsmart och skapar
tillväxtmöjligheter. EU:s digitala agenda skulle inte ha tillkommit utan Centerpartiets
insatser under det svenska EU-ordförandeskapet. En digital inre marknad har potentialen
att göra Europa till den mest konkurrenskraftiga och intressanta investeringsmarknaden i
världen. För att den digitala agendan ska genomföras krävs långtgående reformer och
visionärt tänkande.

7. EN GRÖN MARKNADSEKONOMI
MARKNADSEKON OMI I EUROPA
Smart miljöpolitik baserar sig på insikter om hur människor fungerar och uppmuntrar det
goda beteendet. Det handlar om att utforma politik som ligger så nära marknadens
funktionssätt som möjligt. Centerpartiet verkar därför för en ambitiös europeisk miljöpolitik
baserad på marknadsekonomiska lösningar och på respekt för fria människors förmåga att
själva välja. EU ska inte välja åt människor, utan istället öppna upp för att individen själv
ska kunna göra klokare val. Miljölagstiftningen ska vara tydlig och uppnå sina mål, utan att
skapa onödigt regelkrångel för individer eller företag. Det ska vara enkelt och lönsamt att
agera klimatsmart.
Även på miljöområdet är det viktigt att EU:s åtgärder hanterar europeiska problem genom
europeiska lösningar. Centerpartiet har därför föreslagit en gemensam ram för
miljöpolitiken – en Common Environmental Policy (CEP) – för att öka samordningen av
2

miljöpolitiken.

Såväl grundvatten och kontroll av kemikalieanvändning är exempel på pan-europeiska
problem som bör hanteras av EU. Ett annat tydligt exempel är den europeiska handeln med
utsläppsrätter (ETS), som nu har funnits i drygt sex år. Trots en inledande tid med
barnsjukdomar anser Centerpartiet att systemet nu är moget att ta rollen som det

1 Se även kapitel 3 Sverige utan klimatutsläpp i förnyelseprogram miljö.
2 Se även kapitel 2 Rätt beslut på rätt plats i förnyelseprogram miljö.
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kraftfullaste verktyg vi har i kampen mot klimateffekterna. Fortfarande krävs dock åtgärder
för att systemet ska vinna marknadens förtroende. Därför behövs regler som stärker
marknadens transparens och integritet. Liknande krav ska ställas på ETS-systemet som
redan finns för handel med aktier och finansiella instrument. För att skapa tydlighet på
marknaden om det framtida utbudet av utsläppsrätter och främja prisstabilitet bör också
utsläppstaket inom ETS anpassas till de utsläppsmål som ställts upp till 2050.
Centerpartiet anser att EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy,
CAP) kan bidra till ett bättre klimat genom att reformeras i en grönare riktning, i synnerhet
genom att få in energiproduktion som ett tredje försörjningsben för jord- och skogsbruken.
Utvecklingspotentialen för förnybar energiproduktion inom jord- och skogsbruket är
enorm. Genom Centerpartiets förtjänst har Europaparlamentet till exempel antagit att
CAP:en bör ha som mål att EU:s jordbruk ska använda 40 procent förnybara bränslen till år
2020 och bli fossilfritt till år 2030.

3

Ytterligare europeiskt mervärde kan skapas genom ett grönt transportnät med
höghastighetståg och godstransporter som binder samman Europa, så kallade gröna
korridorer. Centerpartiet vill att den typen av projekt ska bli lättare att finansiera genom
samarbeten mellan EU, medlemsstaterna och privata finansiärer.

8. JÄMSTÄLLDHET ÄR NYCKELN
NYCK ELN TILL TILLVÄXT I EUROPA
Europa står inför enorma utmaningar de kommande åren, då den globala kampen om
arbetskraft, kapital och investeringar hårdnar med nya ekonomiska stormakter som Kina
och Indien. Samtidigt börjar Europas befolkning i arbetsför ålder snart att minska i takt med
att de stora efterkrigsgenerationerna går i pension. Det blir utan tvekan en svår uppgift att
upprätthålla välfärden med allt färre i arbete.
För att tackla utmaningarna har Europa 2020-strategin (EU:s strategi för jobb och tillväxt)
satt upp som ett av de viktigaste målen att få fler i arbete: 75 procent av Europas befolkning både kvinnor och män - ska vara sysselsatta.
Centerpartiet ser här en fantastisk möjlighet att öka tillväxten genom att öka såväl kvinnors
företagande som deltagande på arbetsmarknaden. Enligt officiella beräkningar skulle EU:s
samlade BNP kunna öka med upp till 20 procent om kvinnor arbetade i lika hög
utsträckning som män.

3 Se även kapitel 2 Rätt beslut på rätt plats i förnyelseprogram miljö.
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Centerpartiet anser att ett mer jämställt samhälle skulle ta tillvara den enorma resurs som
kvinnors arbete och entreprenörskap ger i form av tillväxt och innovation. I
regeringsställning har Centerpartiet därför arbetat aktivt med att föra in
jämställdhetsperspektivet i Small Business Act. Även i andra politikområden inom EU
måste jämställdhetsperspektivet bli tydligare. För att även EU-institutionerna ska bli
jämställda vill Centerpartiet genomföra en nomineringsreform, för att undvika
osynlighetsfällan, så att alltid en man och en kvinna nomineras till ledande poster inom EU.

9. ETT SLAGKRAFTIGT EU MED FOKUS PÅ DET EUROPEISKA
EUR OPEISKA MERVÄRDET
Med Lissabonfördraget har det direktvalda Europaparlamentets makt ökat. Det ökade
inflytandet blev tydligt i och med förhandlingarna om Europa 2020-strategin. Genom
Centerpartiets försorg var Europaparlamentet den första EU-institution som initierade en
debatt om en ökad grad av ekonomisk koordinering och så kallade Euroobligationer för att
ta Europa ur den statsfinansiella krisen.
Under en strikt budgetrestriktiv linje vill Centerpartiet tydligare koppla Europa 20204

strategin till EU:s budget. För att uppnå en budget för framtiden bör det i både
årsbudgeterna och i det fleråriga finansiella ramverket tydligt framgå vilka utgifter som är
kopplade till Europa 2020-strategin. Därigenom blir det tydligare att alla EU:s
politikområden ska sträva åt samma håll. Den ökade transparensen skulle bidra till att
allmänheten enklare kan följa EU:s arbete samt ställa de ansvariga till svars om målen inte
uppfylls. Resurserna ska gå till åtgärder som ger mervärde på EU-nivå och där medborgarna
har gett tydliga mandat. För att öka tydligheten och transparensen gentemot väljarna bör
EU:s fleråriga budgetramar överensstämma med kommissionens och Europaparlamentets
mandatperioder för att på så vis öppna en möjlighet för väljarna att utkräva ett politiskt
ansvar för utformningen av EU:s budget.
EU-kommissionen presenterade i juni 2011 förslag på nya direkta EU-skatter i form av en
EU-moms och en skatt på finansiella transaktioner. Centerpartiet slår vakt om den
nationella beskattningsrätten, ökad transparens i budgetprocessen och minskat regelkrångel.
Således motsätter vi oss införandet av EU-skatter. Vi tror även att EU-skatter skulle skada
legitimiteten för Europasamarbetet, i ett läge där trovärdigheten och relevansen behöver
förstärkas.

4 Se även kapitel 3.2 Den europeiska ekonomin – krishantering och framtidsagenda i yttrandet Ekonomisk
politik.
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För Centerpartiet, som tror på teknikens möjligheter att möta framtidens utmaningar, är
den gemensamma forskningspolitiken ett viktigt område. Forskning och innovation bör
vara ett av EU:s kärnområden och en större andel av unionens budget bör gå till forskning.
Andra områden som har en naturlig roll i EU:s budget är insatser för miljö och klimat, den
gemensamma jordbrukspolitiken, sammanhållningspolitiken, det rättsliga samarbetet och
EU som utrikespolitisk aktör.
För Centerpartiet är det viktigt att vi har en gemensam jordbrukspolitik i EU, istället för 27
olika. Men det finns mycket i CAP som behöver ändras. Till exempel måste stödnivåerna
jämnas ut och bli mer lika mellan medlemsländerna. Landsbygdsprogrammet är en ganska
ny företeelse i CAP, som vi vill bygga ut och värna. Programmet är viktigt eftersom det
möjliggör landsbygdsutveckling och matproduktion i alla delar av EU. Dessa delar av CAP
behöver förstärkas, på bekostnad av till exempel marknadsregleringar och miljöskadliga
subventioner.
Sammanhållningspolitiken är för Centerpartiet en viktig del av EU:s agenda för att skapa
hållbar tillväxt i hela unionen. Alla regioner ska omfattas av EU:s politik för regional
tillväxt, men regioner med störst behov ska prioriteras. En viktig fråga för Centerpartiet att
driva i EU-förhandlingarna de kommande åren är att få behålla det särskilda stöd som vissa
regioner och öar i Sverige och Finland får utifrån deras glesa befolkningstäthet.
Ett EU som prioriterar klart avgränsade politikområden, där vinsten av gemensam
europeisk politik är hög, har potential att bidra till långsiktig hållbar tillväxt i hela Europa.
Men då måste EU-politiken först ses som en helhet, inte som ett nollsummespel där vissa
vinner och andra förlorar.
Centerpartiet vill:


Att EU i alla beslut verkar för öppenhet mot omvärlden, till exempel genom en reform av
den europeiska migrationspolitiken.



Att EU:s medlemsländer tar ett solidariskt ansvar och säkrar det ekonomiska ramverket
som krävs för att bygga ekonomisk styrka, samt för att klara en politik för sammanhållning
och utveckling.



Att all lagstiftning som kan påverka människors integritet och rättigheter först utreds om
de är proportionerliga och absolut nödvändiga i ett demokratiskt samhälle och därmed i
förväg granskas om de är förenliga med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
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Det nuvarande datalagringsdirektivet är ett exempel på lagstiftning i EU som inte kan anses
vara en absolut nödvändighet i ett demokratiskt och fritt samhälle. Det bör därför rivas upp.


Att EU ska anta ett genomgripande reformprogram med syftet att fullborda den inre
marknaden för följande marknader: digitala tjänster, tjänster, energi, transport, järnväg,
forskning, telekom och finans.



Att EU:s ekonomi ska göras klimatneutral till 2050 på det mest kostnadseffektiva sättet.



Att jämställdhet mellan kvinnor och män ska genomsyra arbetet med Europa 2020, i syfte
att optimera EU:s tillväxt- och jobbskaparpotential.



Genomföra en nomineringsreform, för att undvika osynlighetsfällan, så att alltid en man
och en kvinna nomineras till ledande poster i EU.



Att EU satsar sina resurser på områden där det finns ett tydligt europeiskt mervärde –
smalare, men vassare.



Att den gemensamma jordbrukspolitiken används för att skapa ett konkurrenskraftigt och
miljömässigt hållbart europeiskt jordbruk.



Att sammanhållningspolitiken omfattar EU:s alla regioner och att dagens system med
gleshetsstöd bibehålls.

MOTIONER
EN NORDISK FÖRBUNDSSTAT
FÖRBUNDSS TAT - MOTION 17:1 -17:2
17:1:1. Att stämman uppdrar åt partistyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som får i
uppdrag att utarbeta en plan för hur Centerpartiet kan stärka det nordiska
samarbetet.
17:1:2. Målsättningen ska vara ett långsiktigt arbete i riktning mot ett statsförbund
eller en förbundsstat.
17:2. Att Riksstämman ger partiledningen i uppdrag att ta sådana initiativ att
visionen kan bli föremål för en bred och förutsättningslös utredning med deltagande
från de Nordiska länderna.
Motionsyttrande: Det nordiska samarbetet är ett av Sveriges viktigaste internationella
samarbeten. Det fördjupas kontinuerligt, bland annat genom samarbetet i Nordiska rådet
och nordiska ministerrådet. I det förstnämnda ingår parlamentariker från Centerpartiet och
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i det sistnämnda ingår ministrar från Centerpartiet. Mot bakgrund av detta ser vi inget
behov att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att stärka det nordiska samarbetet, så som
föreslås i motion 17:1. Vi ser positivt på att de nordiska länderna skulle ha en gemensam
plats för Norden i det ekonomiska samarbetet G 20. Ett utökat samarbete och en gemensam
plats i G 20 behöver dock inte bygga på att de nordiska länderna bildar en gemensam
nordisk förbundsstat, vi ser heller inga andra starka skäl eller folkligt stöd för en nordisk
förbundsstat.
Partistämman beslutade:


Att motion 17:1 avslås.



Att motion 17:2 avslås.

OBLIGATORISKT TILLHÖRA
TILLHÖ RA HEMVÄRNET,
HEMVÄRN ET, LOTTAKÅREN ELLER RÖDA KORSET MOTION 17:3
17:3. Att Centerpartiet ska jobba för att det ska bli obligatoriskt att alla mellan 18-65
år tillhör Hemvärnet, Lottakåren eller Röda Korset.
Motionsyttrande: Människors frivilliga engagemang i olika organisationer och föreningar är
något Centerpartiet tycker är mycket viktigt och vill ta vara på. Detta engagemang måste
bygga på frivilligt medlemskap. Vi är genom grundlagen garanterade föreningsfrihet. Det
innebär att man har rätt att gå med i en organisation om man vill men även rätt att välja att
stå utanför en organisation. Vår inställning är att vi inte ska gå fram med något förslag som
skulle innebära att vi tvingar människor att vara med i organisationer mot deras vilja.
Partistämman beslutade:


Att motion 17:3 avslås.

INTERNATIONELLA
INTERNATIONE LLA ÅTAGANDEN - MOTION 17:417:4 - 17:8
17:4:1. Att Centerpartiet verkar för en proaktiv utrikespolitik som gör att Sverige
ligger i framkant för att försvara mänskliga rättigheter och sätta tryck på diktaturer.
17:4:2. Att Centerpartiet verkar för att Sverige och EU erbjuder FN krishanteringsoch fredsbevarande resurser när kriser bryter ut.
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17:4:3. Att Centerpartiet verkar för att EU:s medlemsstater tillsammans solidariskt
täcker kostnaderna för när EU:s Battle Groups skickas ut på uppdrag.
17:4:4. Att Centerpartiet verkar för att regeringen fullt ut stöttar etableringen av
EU:s nya utrikestjänst, EEAS.
17:4:5. Att Centerpartiet fortsatt verkar för en enad europeisk röst i världen med
avskaffad vetorätt inom EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.
17:4:6. Att Centerpartiet verkar för att Doha-förhandlingarna slutförs, att ett grönt
WTO-avtal utvecklas för att säkra en friare handel i världen.
Motionsyttrande: Centerpartiets utrikespolitik bygger till stor del på att främja demokrati
och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Att sätta tryck på diktaturer, att ibland straffa
dem med sanktioner, men även föra diskussioner med dem för att bidra till förändring är del
av den politiken. Sverige måste bidra till fler insatser som utförs av FN. Sverige har under de
senaste mandatperioderna ökat bidraget till internationell krishantering i syfte att bidra till
fred och säkerhet. Insatserna görs främst inom ramen för EU- eller NATO-samarbetet och
på basis av ett FN-mandat. Det är bra att dessa organisationer tar på sig att genomföra
uppgifter inom internationell krishantering. Men för att stärka FN:s förmåga som
fredsskapande och fredsbyggande aktör behöver Sverige och övriga EU-länder i ökad
utsträckning delta i direkta insatser under FN-flagg.
För att öka effektiviteten i EU:s stridsinsatsstyrkor måste systemet reformeras. Att
solidariskt mellan EU-länder täcka kostnader för insatsen kan vara ett sätt att förbättra
systemets funktionssätt. Den nya utrikestjänst, EEAS, kommer att spela en viktig roll i
strävan att EU ska bli en global aktör. Att avskaffa vetorätten inom EU:s utrikes- och
säkerhetspolitik är också ett steg i denna riktning (se valplattform EU-valet 2009).
Att uppnå en i sanning fri handel skulle gynna alla länder, framförallt utvecklingsländerna.
Ett framgångsrikt slutförande av Doha-rundan skulle innebära ett steg i den riktningen. Det
är viktigt att koppla ihop frihandelsfrågan med klimatfrågan och ett grönt WTO-avtal är
därför en bra idé. Vad som måste undvikas är dock att utvecklade länder använder miljöoch klimatkrav som ett sätt att stänga ute produkter och tjänster från utvecklingsländer.
17:5. Att man bör utreda och verka för att allt bistånd förutom katastrofbistånd
inriktas och fokuseras på ett land. Detta bör göras inom FN.
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Motionsyttrande: Samordning av biståndsinsatser är en mycket viktig fråga, och central för
att biståndet ska vara effektivt. Sedan några år tillbaka arbetar såväl givare som mottagare av
bistånd intensivt med frågorna. I Sverige har vi genomfört en landfokusering som innebär
att antalet samarbetsländer minskats, just för att biståndet ska kunna bli mer effektivt. Men
att rikta allt bistånd mot ett enda land anser vi inte vara en lämplig väg framåt.
17:6:1. Att Sverige snarast, helst omedelbart, avvecklar sin militära närvaro i
Afghanistan.
17:6:2. Att Sverige i stället ökar de humanitära insatserna i landet.
Motionsyttrande: Den afghanska regeringen och det internationella samfundet har enats om
en strategi för hur säkerhetsansvaret ska överföras från ISAF-styrkan till afghanerna själva.
En sådan utveckling är nödvändig för att bidra till att skapa en långsiktigt hållbar stat.
Tanken är att säkerhetsansvaret under 2014 ska vara överfört till afghanerna. Både inför
detta och efter finns det behov av internationell militär närvaro. Vi anser att Sverige fortsatt
ska bidra till den FN-mandaterade insatsen. Det finns ingen motsättning mellan bistånd och
militära insatser. Tvärtom är de båda nödvändiga för att skapa fred. Sveriges engagemang är
långsiktigt. Vi har varit en stor biståndsgivare i många år och kommer vara det många år
framöver, även efter att den militära insatsen avslutats.
17:7. Att Sverige bör verka för ett kraftigt ekonomiskt stöd från FN för uppbyggnad
av EKO-turismen i området Israel, Palestina, Jordanien och verka för att dessa bildar
en stat.
Motionsyttrande: Det internationella samfundet lämnar i dagsläget ett omfattande stöd till
Palestina. Det handlar bland annat om humanitärt stöd till Gaza och att bygga upp en
fungerande framtida palestinsk stat. I dagsläget är dessa mer relevanta än kraftiga satsningar
på turism. Det senare är också beroende av ett stabilt säkerhetsläge, något det nuvarande
stödet siktar mot att skapa.
Frågan om en helt annan statsbildning saknar relevans. Centerpartiet förordar en
tvåstatslösning, där såväl Israel som Palestina har rätt till en egen stat med säkra och erkända
gränser. Detta är också grunden för fredsförhandlingarna.
17:8. Att Centerpartiet verkar för att slopa de diplomatiska garantierna.
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Motionsyttrande: Diplomatiska garantier användes vid utlämning av de båda egyptiska
medborgarna. Det byggde på en misstanke att de utlämnade personerna kunde drabbas av
tortyr eller inte få en rättvis rättegång.
De diplomatiska garantierna sökte hitta en lucka i vårt ansvar. Centerpartiet anser att det ej
är acceptabelt. Erfarenheten visar att denna typ av garantier inte fungerat på det sätt de var
avsedda.
Partistämman beslutade:


Att anse att-sats 17:4:1 besvarad.



Att att-sats 17:4:2 bifalls.



Att att-sats 17:4:3 bifalls.



Att att-sats 17:4:4 bifalls.



Att anse att-sats 17:4:5 besvarad.



Att att-sats 17:4:6 bifalls.



Att motion 17:5 avslås.



Att motion 17:6 avslås.



Att motion 17:7 avslås.



Att anse motion 17:8 besvarad.
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