Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:2970
av Karin Enström m.fl. (M)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 5 Internationell
samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om politikens inriktning och
tillkännager detta för regeringen.

Sammanfattning
Sverige ska vara en stark röst för fred, frihet och försoning. Vi ska främja demokrati,
mänskliga rättigheter och hållbar utveckling och hävda internationell rätt och
jämställdhet. Sveriges engagemang ska alltid styras av ett tydligt resultatfokus. Med det
läget som råder i stora delar av världen är det arbetet viktigare än på många år. Målet är
att bidra till att omvandla förtryck till frihet, fattigdom till framsteg och resursslöseri till
hållbar utveckling. Vi ska främja öppenhet och handel som en väg till fler jobb och
högre tillväxt, men också som ett redskap för bättre förståelse och tolerans. Och vi ska
fortsätta vara ett land som tar ansvar för människor på flykt.

Anslagsanvisning
Tabell 1. Moderaternas förslag till anslag för 2016 uttryckt som differens gentemot
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regeringens förslag (tusental kronor).
Tusental kronor
Ramanslag
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11

Avgifter till internationella organisationer
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Nordiskt samarbete
Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt
diverse kostnader för rättsväsendet
Inspektionen för strategiska produkter
Forskning, utredningar och andra insatser rörande
säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning
Bidrag till Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut (Sipri)
Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
Svenska institutet
Information om Sverige i utlandet
Samarbete inom Östersjöregionen
Summa

Regeringens
förslag
1 328 554
140 072
13 595
3 826

Avvikelse från
regeringen (M)

29 015
45 808
25 402
16 675
98 066
15 475
188 715
1 905 203

Politikens inriktning
Världen är mer orolig och osäker än på länge. Det handlar om allt från kriget i Syrien,
den ryska aggressionen mot Ukraina och flyktingströmmar över Medelhavet.
En allt mer osäker omvärld ställer stora krav på Sverige som internationell aktör och
vikten av fungerande internationell samverkan och nya komplexa och svårförutsägbara
utmaningar ställer krav på nya svar.
Sverige ska ha förmågan att kunna förebygga och hantera de kriser vi ställs inför, men
vi ska även samverka tillsammans med andra. Det kräver att vi för en aktiv utrikes-,
försvars- och säkerhetspolitik.
Utgångspunkten i idéerna om individens rätt till frihet, människans okränkbarhet och
tron på potentialen för var och en att utvecklas och växa utifrån sina förutsättningar är
central. Detta är idéer som nu ifrågasätts av auktoritära regimer och våldsbejakande
rörelser. Det gör det allt mer angeläget att vi tillsammans med andra hittar svar på hur vi
möter den nya tidens många utmaningar.
Vi vill att Sverige och EU ska fortsätta att verka för demokrati, mänskliga rättigheter
och rättsstatens principer i en alltmer globaliserad värld där värden som dessa ofta
ifrågasätts. Folkrätten och principen om staters territoriella integritet måste fortsätta att
gälla. Att med våld eller hot om våld flytta gränser är ett oacceptabelt brott mot
folkrätten.
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Vi vill fortsätta att stärka samarbetet och samhörigheten med våra nordiska och baltiska
grannar och fortsätta att arbeta tillsammans för ökad rörlighet, fortsatt integration och
om centrala utmaningar som miljö och säkerhet.
Vi är övertygade om att en friare och mer demokratisk värld också blir en fredligare
värld. Förenta nationerna ska fortsätta att vara en hörnsten i svensk utrikespolitik. FN
ska tillsammans med EU, OSSE och andra internationella organisationer fortsätta att
arbeta aktivt för att få stopp på krig och kriser runt om i världen, och främja fred, frihet
och försoning. Sverige ska fortsäta vara redo att delta med militära förmågor i
fredsfrämjande insatser runt om i världen som leds av FN, EU eller Nato. När det
behövs ska vi också vara redo att införa smarta sanktioner som drabbar auktoritära
regimer men inte deras medborgare.
Sverige ska fördjupa samarbetet med Nato och ta fram en färdplan för svenskt
medlemskap i Nato. Det ger Sverige större möjligheter att ta ansvar för och påverka en
organisation som i dag är helt central för vår egen och Europas säkerhet. Ett sådant
beslut bör även tas i nära dialog och helst tillsammans med Finland.
Sverige ska driva på för att nå fred och försoning i konfliktdrabbade länder. Situationen
i Syrien är en mänsklig katastrof och situationen i Irak, Jemen och stora delar av
Nordafrika är alarmerande. Det gäller också flera länder i Storasjöregionen och
Centralafrika. Sverige ska bidra till konkreta insatser för att stoppa våld och öka
respekten för grundläggande rättigheter.
De människor som lever i diktaturens järnhårda grepp hamnar ofta i skuggan av de
våldsamma och akuta kriserna. Vi måste fortsatt fortsätta stödja demokratiska krafter i
länder som Kuba och Vitryssland.
Förtrycket av etniska och religiösa minoriteter ökar och människors religionsfrihet
kränks. Sverige ska i internationella sammanhang arbeta för att värna utsatta
minoriteter. Alla människors lika värde är fundamentalt, och yttrande- och
religionsfrihet är centralt för ett öppet och fritt samhälle. Sverige ska fortsätta att
bekämpa all form av diskriminering.
Klimat- och resursfrågorna blir i högre utsträckning säkerhetsfrågor. Kampen om
resurser kan skapa spänningar och i förlängningen leda till konflikter och
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flyktingströmmar. Sverige ska vara ledande i det internationella klimatarbetet och hitta
svar som ger ett effektivare resursutnyttjande. Kostnadseffektiva klimatåtgärder i andra
länder, klimatsäkrat bistånd, ökad sammanlänkning av energinäten i Europa och fortsatt
främjande och utveckling av förnybara energikällor är viktiga åtgärder som bör
prioriteras.
Jämställdhet, SRHR och kvinnors lika rättigheter är en av våra viktigaste demokratiska
utmaningar. Detsamma gäller hbtq-personers rättigheter varhelst de ifrågasätts. Internet
blir allt viktigare i allt fler människors vardag. Det skapar enorma möjligheter, inte
minst som ett verktyg för yttrandefriheten, men fel använt kan det innebära intrång,
begränsningar och användas för repression. Den personliga integriteten och den
enskildes rättigheter måste värnas. Vi vill att Sverige skall vara en ledande aktör för
såväl friheten som säkerheten på nätet.

Karin Enström (M)

Sofia Arkelsten (M)

Margareta Cederfelt (M)

Göran Pettersson (M)

Sotiris Delis (M)

Tobias Billström (M)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Anti Avsan (M)

Hans Wallmark (M)

Olof Lavesson (M)
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