Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets
betänkande
2009/10:UFöU3

Svenskt deltagande i EU:s marina insats
utanför Somalias kust (Operation
Atalanta)
Sammanfattning
Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska
unionens marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta).
Utskottet konstaterar i betänkandet att Förenta nationernas säkerhetsråd
har välkomnat EU:s marina insats och i ett antal resolutioner, däribland
senast resolution 1897, gett ett mandat för stater att hjälpa Somalia att
komma till rätta med sjöröveriproblemet. FN:s säkerhetsråds bemyndigande sträcker sig fram till december 2010.
Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen bemyndigar regeringen att
under högst sju månader ställa en svensk väpnad styrka bestående av
högst 465 personer till förfogande för deltagande i Europeiska unionens
marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta), under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut
av Förenta nationernas säkerhetsråd.
I betänkandet understryker utskottet att det är angeläget att finna lösningar som medför tillräcklig kapacitet för lagföring av personer som
omhändertagits misstänkta för sjöröveri. Sådana lösningar måste enligt
utskottet innebära att rättsliga förfaranden kan genomföras i överensstämmelse med folkrätten, inklusive havsrätten och de mänskliga rättigheterna.
Utskottet anser att det är viktigt att ingångna avtal om överföring till tredjeland av omhändertagna personer följs upp och efterlevs.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Svenskt deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust
(Operation Atalanta)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under högst sju månader ställa en
svensk väpnad styrka bestående av högst 465 personer till förfogande för
deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust
(Operation Atalanta), under förutsättning att det även fortsättningsvis finns
ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:84 och avslår motion
2009/10:U6 yrkandena 1 och 2.

Stockholm den 18 februari 2010
På sammansatta utrikes- och försvarsutskottets vägnar

Anders Karlsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders Karlsson (s), Rolf
Gunnarsson (m), Gustav Blix (m), Staffan Danielsson (c), Allan Widman
(fp), Carina Hägg (s), Karin Enström (m), Holger Gustafsson (kd), Nils
Oskar Nilsson (m), Hans Linde (v), Else-Marie Lindgren (kd), Peter
Rådberg (mp), Kenneth G Forslund (s), Christian Holm (m), Kerstin Engle
(s), Inger Jarl Beck (s) och Carin Runeson (s).
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Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
Regeringen föreslår i proposition 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta) att
riksdagen bemyndigar regeringen att under högst sju månader ställa en
svensk väpnad styrka bestående av högst 465 personer till förfogande för
deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust,
under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för
styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
Propositionen har remitterats till utrikesutskottet. Utrikes- och försvarsutskotten har därefter beslutat – med stöd av 4 kap. 8 § riksdagsordningen –
att bereda propositionen i ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott.
En följdmotion har väckts med anledning av propositionen.
Inom ramen för ärendets beredning har den 4 februari 2010 en föredragning ägt rum inför utskottet med deltagande av kabinettssekreterare Frank
Belfrage (Utrikesdepartementet), departementsrådet Peter Göthe (Försvarsdepartementet) och generallöjtnant Anders Lindström (Försvarsmakten),
samtliga med medarbetare. Vid en föredragning inför utskottet den 11 februari 2010 redogjorde kabinettssekreterare Frank Belfrage med medarbetare för avtalsfrågor i anslutning till Operation Atalanta.

Bakgrund
FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) gick i juli 2007 ut med en internationell förfrågan om
assistans med eskort av humanitära hjälpsändningar som sjövägen transporteras till Somalia i WFP:s regi.
Förenta nationernas säkerhetsråd har i ett flertal resolutioner under 2008
(1814, 1816, 1838, 1846 och 1851) bl.a. välkomnat EU:s marina insats
utanför Somalias kust samt andra internationella och nationella initiativ
som syftar till att genomföra resolutionerna 1814 och 1816. Vidare har
Förenta nationernas säkerhetsråd bemyndigat stater och regionala organisationer att under FN-stadgans kapitel VII vidta åtgärder i Somalia i syfte att
förebygga, avvärja och bekämpa sjöröveri och väpnade rån utanför Somalias kust samt att skydda fartyg som deltar i transport och tillhandahållande av humanitära hjälpsändningar till Somalia. FN:s säkerhetsråds
bemyndigande förlängdes i november 2009 genom resolution 1897 till
december 2010.
Den 10 november 2008 antog Europeiska unionens råd (rådet) den
gemensamma åtgärden 2008/851/Gusp om Europeiska unionens militära
insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av
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piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust. Insatsen, som går under
benämningen Operation Atalanta, inleddes den 8 december 2008 och dess
mandat löpte till att börja med fram till den 13 december 2009.
Då EU bedömt insatsen som både effektiv och framgångsrik antog rådet
den 8 december 2009 den gemensamma åtgärden 2009/907/Gusp om ändring av den gemensamma åtgärden 2008/851/Gusp. Enligt den gemensamma åtgärden 2009/907/Gusp ska EU:s militära insats upphöra den 12
december 2010. Ställningstagandet om förlängningen av Atalanta visar
enligt regeringen på EU:s beslutsamhet att fortsatt ta sitt ansvar med att ge
skydd åt fartyg från WFP och andra sårbara fartyg.
Det svenska deltagandet inom ramen för Operation Atalanta var i mars
2009 föremål för riksdagens ställningstagande (bet. 2008/09:UFöU3, rskr.
2008/09:190) efter förslag i proposition 2008/09:108 Svenskt deltagande i
Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust. Sverige deltog
mellan den 15 maj och 15 september 2009 i Operation Atalanta.
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) uppmanade den 7 april 2009
Försvarsmakten att ange förutsättningar för att delta i Operation Atalanta
under 2010 (Fö2009/23/SI). Försvarsmakten lämnade den 29 april 2009 in
sitt svar på detta. Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) anvisade den
2 juli 2009 Försvarsmakten att påbörja planering och vidta förberedelser
för att delta i Operation Atalanta under 2010. Försvarsmakten redovisade
sitt svar den 2 oktober 2009. Regeringen bemyndigade den 5 november
2009 Försvarsmakten att placera officerare vid insatsens operativa högkvarter och styrkehögkvarter. Vidare anvisade Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) den 10 december 2009 Försvarsmakten att påbörja planering och
vidta förberedelser för att kunna delta i Operation Atalanta i ytterligare två
månader under 2010 (Fö2009/1457/MIL).

Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår i proposition 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta) att
riksdagen bemyndigar regeringen att under högst sju månader ställa en
svensk väpnad styrka bestående av högst 465 personer till förfogande för
deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust,
under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för
styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
I propositionen redogörs för situationen i Somalia, svenskt engagemang
i landet, Europeiska unionens marina insats Operation Atalanta inklusive
det folkrättsliga mandatet för insatsen, andra internationella insatser i Somalia, Sveriges deltagande i Operation Atalanta och regeringens överväganden.
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Motionen
I flerpartimotion 2009/10:U6 (v, s, mp) framhålls att ett nytt svenskt deltagande i EU-insatsen Operation Atalanta är väl motiverat genom den svåra
humanitära situationen i Somalia och genom att insatsen bidrar till att
WFP:s sändningar kan nå fram. I motionens yrkande 1 betonas vikten av
att ytterligare uppmärksamma FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 respektive 1820 om kvinnor, fred och säkerhet samt 1612 om barn och väpnad
konflikt.
Enligt motionens yrkande 2 bör riksdagen godkänna regeringens förslag
under den förutsättningen att problematiken med eventuella tillfångatagna
pirater kan klargöras.
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Utskottets överväganden
Utskottet vill inledningsvis understryka att situationen i Somalia fortsätter
att ge skäl till stor oro. Under de senaste 19 åren har landet saknat en
fungerande centralregering och präglats av mer eller mindre permanent
inbördeskrig. Den humanitära situationen bedöms i dagsläget vara mycket
allvarlig, och den fortsätter att förvärras på grund av säkerhetsläget, torkan
och de ökade livsmedelspriserna. Omkring 3,6 miljoner människor, eller
närmare hälften av befolkningen, är i akut behov av nödhjälp. Sjötransporter är avgörande för WFP:s verksamhet i Somalia. Sedan EU:s marina
insats Operation Atalanta inleddes i december 2008 har fler än 50 WFPfartyg eskorterats med en last på 300 000 ton mat till nödställda i Somalia. Inget av dessa fartyg har attackerats.
Sjöröveri fortsätter att utgöra ett hot mot den fria sjöfarten, den internationella handeln, godstransporter och besättningarnas säkerhet. Hotet är
särskilt allvarligt utanför Somalias kust, och detta har drabbat såväl kommersiell sjöfart som WFP:s humanitära hjälpsändningar. Utbredd fattigdom, en långvarig konflikt och avsaknad av en fungerande centralregering,
som kan hantera säkerhetssituationen och skydda landets kust samt garantera lag och ordning, har bidragit till att sjöröveri blivit en betydande
inkomstkälla för olika kriminella grupperingar i Somalia. Det illegala och
oreglerade fisket som pågått i många år har dessutom reducerat fiskbeståndet och inkomstmöjligheterna för somaliska fiskare.
På grund av den fortsatt stora risken för att attackeras av sjörövare och
de därmed mycket höga försäkringskostnaderna har allt fler rederier börjat
undvika farleden genom Suezkanalen. För ett fartyg som i stället rundar
Godahoppsudden förlängs sjövägen till och från Asien med omkring 4 000
nautiska mil (ca 7 400 km).
Enligt propositionen har en stor del av sjöröveriet utgått från områden i
den självstyrande regionen Puntland i norra Somalia och från delar av
södra Somalia, men under 2009 började också rapporter komma om att
sjörövarna använde de yttre öarna i Seychellerna som bas för sin verksamhet. Som en följd av ökat sjöröveri i ett större geografiskt område än
tidigare öster om Somalia har Operation Atalantas geografiska insatsområde vidgats till att i dag inkludera förutom Adenviken också delar av
Indiska oceanen.
Sjörövarna attackerar fartyg oavsett storlek och kräver höga lösensummor, vilka brukar uppgå till mellan en och fyra miljoner US-dollar per
fartyg. Sjöröveriattacker mot fartyg som fraktar olja eller andra farliga
ämnen och där tyngre vapen, exempelvis raketgevär, används medför risker för miljökatastrofer med långtgående konsekvenser.
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Somalia är ett av de länder med vilka Sverige bedriver ett långsiktigt
utvecklingssamarbete. Det svenska utvecklingsbiståndet till Somalia uppgick 2009 till närmare 80 miljoner kronor, en ökning med cirka 30 %
jämfört med 2008. En betydande andel av detta belopp har gått till verksamhet som FN:s utvecklingsprogram (UNDP) bedriver i landet och som
bl.a. innefattar kapacitetsuppbyggnad av övergångsinstitutionerna, stöd till
polis och rättsväsende samt främjande av de mänskliga rättigheterna.
Utöver det långsiktiga utvecklingssamarbetet bidrog Sverige under 2009
dessutom med drygt 205 miljoner kronor i humanitärt stöd till Somalia.
Sverige är medlem i den internationella kontaktgruppen för Somalia och
har bidragit med såväl politiskt som ekonomiskt stöd till fortsatta fredsansträngningar inom ramen för den FN-ledda s.k. Djiboutiprocessen.
Det svenska deltagandet inom ramen för Operation Atalanta har tidigare
varit föremål för riksdagens ställningstagande efter förslag i propositionen
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias
kust (prop. 2008/09:108, bet. 2008/09:UFöU3, rskr. 2008/09:190). I proposition 2009/10:84 slås fast att Operation Atalanta ska ses i ljuset av den
samlade strategi för Somalia för åren 2009–2013 som EU:s medlemsstater
enats om. Strategin är ett viktigt verktyg för unionens bidrag till den
sociala och ekonomiska utvecklingen i landet.
Operation Atalanta syftar till att ge skydd åt fartyg som för WFP:s räkning transporterar mat till nödställda i Somalia, att skydda sårbara transporter, inklusive handelsfartyg, utanför Somalias kust samt att nödvändiga
åtgärder vidtas, vilket inkluderar användning av våld, för att förebygga,
avvärja och bekämpa sjöröveri och väpnade rån mot fartyg i de områden
där insatsen genomförs.
Operation Atalanta är den första marina insats som genomförs inom
EU:s ramverk för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
(GSFP). Av propositionen framgår att insatsen genomförs längs hela Somalias kust, på internationellt vatten, på somaliskt territorialhav och inre
vatten samt i vattnen runt Seychellerna. En logistikbas har upprättats i Djibouti.
EU:s utrikesministrar antog den 15 juni 2009 rådsslutsatser i vilka man
beslutade om att förlänga Operation Atalanta med 12 månader från den 13
december 2009, med förbehåll för att ett giltigt mandat för styrkan även i
fortsättningen finns enligt beslut av FN:s säkerhetsråd. Under insatsperioden 2010 kommer både fregatter och andra fartyg med tillhörande helikoptrar tillsammans med stödfartyg och flygplan för havsövervakning att
samtidigt vara operativa i insatsområdet. Medlemsländernas fartyg leds
från det operativa högkvarteret i Northwood, Storbritannien, av en av EU
utsedd operationsbefälhavare som får politisk och strategisk vägledning av
Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp).
Som framgått söker regeringen genom proposition 2009/10:84 riksdagens medgivande att under högst sju månader ställa en svensk väpnad
styrka bestående av högst 465 personer till förfogande för deltagande i
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Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust. Detta under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan
enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Särskilt fokus kommer
att ligga på uppgiften att skydda FN:s världslivsmedelsprograms humanitära hjälpsändningar, vilkas betydelse för Somalias befolkning är central.
Enligt 10 kap. 9 § regeringsformen får svensk väpnad styrka sändas till
annat land om riksdagen medger det, om det är medgivet i lag som anger
förutsättningarna för åtgärden eller om skyldighet att vidta åtgärden följer
av internationell överenskommelse eller förpliktelse som har godkänts av
riksdagen.
FN:s säkerhetsråd har under 2008 i de tidigare nämnda resolutionerna
konstaterat att situationen i Somalia utgör ett hot mot internationell fred
och säkerhet och har med stöd av kapitel VII i FN-stadgan uppmanat stater och regionala organisationer att bidra till kampen mot sjöröveri och
väpnade rån mot fartyg utanför Somalias kust. Vidare har FN:s säkerhetsråd i resolution 1816, förlängt genom resolution 1846 och utvecklat i
resolutionerna 1851 och 1897, lämnat bemyndigande om att ingripa mot
sjörövare även på somaliskt territorium, inklusive på dess territorialhav, till
de stater som notifierat Somalias övergångsregering (The Transitional Federal Government of the Republic of Somalia, TFG). Folkrätten, däribland
FN:s havsrättskonvention, innehåller detaljerade regler för hur stater kan
och bör ingripa mot sjörövare.
Utskottet konstaterar att det följaktligen finns ett tydligt mandat i folkrätten för att utöva maktbefogenheter mot sjöröveri på internationellt vatten.
Genom FN:s säkerhetsrådsresolutioner föreligger även ett tydligt mandat
för att vidta nödvändiga åtgärder för att stävja väpnade rån mot fartyg på
somaliskt territorialhav. Operation Atalanta har därmed ett tydligt folkrättsligt stöd. Föreskriven notifiering har skett genom EU:s försorg. Utöver
mandatet från säkerhetsrådet föreligger även samtycke för insatsen från
TFG, vilket utgör ytterligare en folkrättslig grund för insatsstyrkan när den
verkar på somaliskt territorialhav och inre vatten.
Av propositionen framgår att rätten att ingripa med våld för att avvärja
angrepp mot fartyg eller för att uppbringa sjörövarfartyg, beslagta egendom ombord, omhänderta sjörövare och att se till att de ställs inför rätta
har preciserats i de insatsregler som styr insatsstyrkans våldsanvändning.
Enligt insatsreglerna kan det under vissa omständigheter förekomma våldsanvändning som går utöver traditionellt självförsvar. Avtal som reglerar
bl.a. den rättsliga statusen för deltagande personal, s.k. SOFA-avtal, har
slutits med de länder i vilkas territorium EU-styrkan uppehåller sig under
insatsen. För detta har EU slutit avtal med Djibouti, Seychellerna och Somalia.
I sitt förra betänkande om Operation Atalanta (bet. 2008/09:UFöU3)
underströk utskottet att avtal mellan EU och stater i den aktuella regionen
så långt möjligt måste undanröja risker för att omhändertagna misstänkta
sjörövare, liksom flyktingar, utsätts för tortyr, dödsstraff eller andra former
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av kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Av den nu aktuella propositionen framgår att den svenska styrkan har att agera i enlighet med de
regler som gäller för insatsen, och folkrättens krav, inklusive havsrätten
och de mänskliga rättigheterna, samt svensk rätt.
Utskottet erinrar om att huvudsyftet med Operation Atalanta är att
skydda fartyg som utför mattransporter för WFP:s räkning och att skydda
andra sårbara transportfartyg. Som ett led i Operation Atalantas verksamhet kan svensk personal även komma att omhänderta personer misstänkta
för sjöröveri. I propositionen anges att syftet med ett sådant omhändertagande inte är att personerna i fråga ska lagföras i Sverige. I stället kan
dessa personer komma att överlämnas till myndigheter i ett annat land,
med vilket EU har ingått avtal.
EU har, för att säkerställa en effektiv och rättssäker hantering av misstänkta sjörövare i insatsområdet, ingått avtal som reglerar modaliteterna
med länder i regionen för att möjliggöra ett eventuellt överlämnande av
omhändertagna sjörövare. Sådana avtal om överföring har hittills slutits
med Kenya och Seychellerna. Utskottet konstaterar att dessa avtal har publicerats i EU:s officiella tidning (EUT L 79/49 25.3.2009 respektive EUT
L 315/37 2.12.2009).
I respektive avtal ingår ett antal preciserade villkor för hur överförda
personer ska behandlas, lagföras och ställas inför rätta. Utan anspråk på att
ge en fullständig bild av dessa villkor kan som exempel nämnas att det i
avtalen anges att en överförd person ska behandlas humant och inte utsättas för tortyr eller grym, inhuman eller förnedrande behandling eller straff,
att vederbörande ska ställas inför rätta eller friges inom rimlig tid, att den
rättsliga prövningen ska vara rättvis och öppen och göras av en kompetent, oberoende och opartisk instans enligt gällande nationell lagstiftning.
För en överlämnad person som blir åtalad preciseras i respektive avtal ett
antal minimigarantier. Garantierna innebär bl.a. att den åtalade omgående
ska få detaljerad information om vilka anklagelser som riktas mot honom,
har rätt till tolkning och har rätt att överklaga domslut till högre instans i
det aktuella landet. Utskottet noterar att det i avtalen mellan EU och
Kenya respektive EU och Seychellerna slås fast att Eunavfor1 ska underrättas om var en överförd person kvarhålls, om personens fysiska tillstånd
försämras och om anklagelser om otillbörlig behandling. Representanter
för EU och Eunavfor samt nationella och internationella humanitära organisationer har rätt att besöka överförda personer. I avtalet med Kenya slås
fast att dödsstraff inte får utmätas. Seychellerna har inte dödsstraff.
Utskottet välkomnar att det i avtalen om överföring bl.a. ställs som krav
att folkrätten, inklusive de mänskliga rättigheterna, fullt ut respekteras. Det
bör i sammanhanget framhållas att FN:s säkerhetsråd i resolution 1897,
liksom i tidigare resolutioner om situationen utanför Somalias kust, understryker att rättsliga förfaranden måste ske i överensstämmelse med folkrätt
1 Eunavfor (European Union-led naval force) definieras som EU:s militära högkvarter
och nationella kontingenter som bidrar till Operation Atalanta, deras fartyg, flygplan och
tillgångar.
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och internationell människorättslagstiftning. Utskottet anser att det är viktigt att ingångna avtal om överföring av omhändertagna personer följs upp
och efterlevs.
Som nämnts anges i propositionen att avsikten inte är att man i Sverige
ska lagföra personer som omhändertagits och är misstänkta för sjöröveri.
Misstänkta personer kan emellertid, om så är lämpligt, överlämnas till
berörd EU-medlemsstat eller till stat med vilken EU ingått avtal om överlämnande för lagföring. Rättsligt sett är således lagföring i Sverige möjlig.
Utöver de avtal som EU redan ingått med Kenya respektive Seychellerna finns det, enligt vad utskottet erfarit, behov av att finna lösningar
som innebär att ytterligare länder i regionen deltar i ansträngningarna mot
sjöröveri. Utskottet ser positivt på att EU strävar efter att träffa avtal om
överföring också med andra länder i regionen än Kenya och Seychellerna.
Utskottet vill understryka att det är angeläget att finna lösningar som medför tillräcklig kapacitet för lagföring och innebär att rättsliga förfaranden
kan genomföras i överensstämmelse med folkrätten, inklusive havsrätten
och de mänskliga rättigheterna. Regeringen bör verka för detta. Utöver
avtal med ytterligare länder om lagföring kan enligt utskottet andra alternativ prövas, exempelvis överföring av straffverkställighet till tredjeland eller
upprättande av en regional domstol.
Utskottet noterar att regeringen i propositionen redovisar att finansiellt
stöd lämnas från EU:s stabiliseringsinstrument för åtgärder som syftar till
förbättring av fängelseväsendet i Kenya och Seychellerna och att EU lämnar stöd till Amisom (Afrikanska unionens insats i Somalia). Sveriges
bilaterala stöd till Kenya inkluderar stöd till reformering av rättsväsendet
och polisväsendet samt insatser för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna.
Regeringen föreslår att det svenska bidraget till EU:s marina insats utanför Somalias kust ska utgöras av patrullfartyget (Ocean Patrol Vessel)
Carlskrona med bl.a. en helikopterenhet och en säkrings- och bordningsstyrka. Det väpnade svenska bidraget till insatsen, som tillika utgör patrullfartyget Carlskronas bemanning, kan komma att uppgå till ca 175
personer. Den väpnade svenska styrkan omfattar också väpnad personal
som vid behov ska möjliggöra en förstärkning eller evakuering, eller sammantaget högst 465 personer.
Avsikten är att det svenska deltagandet i insatsen ska inledas i april
2010 och vara under högst sju månader. Sverige kommer under de första
fyra månaderna, dvs. under en period från mitten av april till mitten av
augusti, även att ha ledningsansvaret för Operation Atalantas styrkehögkvarter i området. Det innebär att en svensk amiral kommer att vara styrkechef
och leda styrkehögkvarteret, placerat ombord på patrullfartyget Carlskrona.
Styrkehögkvarteret leder EU:s insats på plats i området och ansvarar för
samordning med andra aktörer i insatsområdet. Styrkehögkvarteret lyder
under det operativa högkvarteret placerat i Northwood, Storbritannien.
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Utskottet noterar att Operation Atalantas insatsområde på rådssekretariatets webbplats anges omfatta södra delen av Röda havet, Adenviken och
en del av Indiska oceanen, inklusive Seychellerna, vilket är en yta jämförbar med Medelhavet. Flera andra flottstyrkor är också verksamma i detta
område. Det gäller den USA-ledda CTF-151, Nato samt ryska, indiska,
japanska, malaysiska och kinesiska fartyg. Utskottet konstaterar att Operation Atalantas insatsområde successivt utvidgats till att de facto sträcka sig
långt utanför Somalias kust.
Efter det att Sverige under fyra månader haft ledningsansvaret för Operation Atalanta kommer patrullfartyget Carlskrona att tillfälligt lämna insatsen, men vara kvar i insatsområdet. Detta för att erbjuda personalen
ledighet och för att mindre löpande underhåll ska kunna utföras på fartyget. Därefter kommer patrullfartyget Carlskrona att åter träda in i insatsen,
dock utan ledningsansvar.
Regeringen har den 5 november 2009 bemyndigat Försvarsmakten att,
under den period Sverige har ledningsansvaret för insatsen, placera högst
åtta officerare vid insatsens operativa högkvarter och styrkehögkvarter,
utöver den reguljära bemanningen av svenska officerare som tjänstgör vid
dessa staber (Fö2009/1457/MIL).
Utöver det föreslagna väpnade bidraget beslutade regeringen den 19
november 2009 att Kustbevakningen får ställa ett av sina sjöövervakningsflygplan med personal till förfogande för deltagande i Operation Atalanta
under högst fyra månader (Fö2009/2291/SSK). Insatsen ska inledas under
första halvåret 2010. Det svenska bidraget från Kustbevakningen kommer
att ställas under EU:s operativa ledning. Bidraget utgör ett efterfrågat stöd
till insatsen som helhet. Bidraget med ett sjöövervakningsflygplan kompletterar Sveriges övriga bidrag till Operation Atalanta.
Utskottet noterar att rådet för utrikes frågor (Foreign Affairs Council,
FAC) den 25 januari 2010 antagit rådsslutsatser om att EU ska sätta upp
en gemensam säkerhets- och försvarspolitisk insats för att bidra till utbildning av nationella säkerhetsstyrkor knutna till Somalias övergångsregering
(TFG).
Utskottet förutsätter att regeringen informerar riksdagen vid viktigare
händelser som kan inverka på genomförandet av den marina insatsen.
Utskottet utgår också från att insatsreglerna för deltagande militär personal
säkerställer att omhändertagna misstänkta sjörövare, liksom eventuella
skyddssökande flyktingar, får en rättssäker behandling i enlighet med folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Utskottet erinrar om att militära
enheter, liksom enskilda sjömän som är verksamma i insatsen, kan komma
att ställas inför situationer där tydliga och klart formulerade insatsregler
kan vara av avgörande betydelse.
Att riksdagen ger regeringen bemyndigande att sända en svensk trupp
på uppdrag i annat land är ett beslut som innebär ett betydande ansvar.
Som tragiska erfarenheter har visat kan förluster i människoliv inte uteslutas. Utskottet konstaterar att hotbilden för den svenska personalen kommer
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att variera. Det åligger Försvarsmakten att göra en hot- och riskbedömning
för de insatser som utförs och vidta nödvändiga åtgärder med ledning av
dessa bedömningar.
Utskottet vill understryka betydelsen av att styrkan har tillgång till kvalificerade sjukvårdsresurser och konstaterar att Försvarsmakten vid en
föredragning i utskottet har redovisat att förbandets tillgång till sjukvårdsresurser är tillfredsställande. Utskottet delar regeringens uppfattning att det
under försämrade säkerhetsförhållanden är viktigt att regeringen har möjlighet att snabbt och tillfälligt förstärka de militära insatser som Sverige
genomför. En sådan förstärkning kan omfatta såväl tillförsel av personal
och materiel som undsättnings- och evakueringsoperationer.
Utskottet vill i sammanhanget inskärpa betydelsen av att Sverige aktivt
ska verka för att FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 (2000) om kvinnor,
fred och säkerhet, 1612 (2005) om barn i väpnade konflikter och 1820
(2008) om sexuellt våld i väpnade konflikter utgör självklara beståndsdelar
i det freds- och säkerhetsfrämjande arbetet inom Operation Atalanta. Utskottet välkomnar att en genderrådgivare ingår i den svenska militära insatsen.
Utskottet har inhämtat att en ingående utbildning i nämnda FN-resolutioner, i enlighet med gängse standardförfaranden inom Försvarsmakten,
numera utgör ett stående inslag när svensk militär personal förbereds inför
deltagande i internationella fredsfrämjande insatser. Utskottet vill dock
framhålla betydelsen av att dessa resolutioner genomsyrar verksamheten
också i en insats av den typ som är föremål för behandling i detta betänkande, dvs. en insats som närmast uteslutande är tänkt att bedrivas till sjöss.
Det finns en mängd tänkbara situationer – från omhändertagande av
underåriga personer som har deltagit i kriminell verksamhet och sjöröveri
till givande av skydd åt eventuella flyktingar – där ingående kunskaper i
resolutionerna 1325, 1612 och 1820 kan ge viktiga bidrag till den svenska
personalens kompetens och förmåga att agera korrekt. Utskottet anser även
att svensk militär personal kan bidra till att kunskapen om nämnda resolutioner vinner spridning också bland de övriga deltagande ländernas militära enheter.
Riksdagen har för 2010 anvisat 2 537 312 000 kr under anslag 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser. Regeringen har inom anslaget bl.a. beräknat
medel för fredsfrämjande insatser i Afghanistan och Kosovo. Regeringen
beräknar kostnaden för det nu aktuella bidraget till Operation Atalanta till
cirka 290 000 000 kr, vilket ryms inom den beräknade medelsramen.
Vidare bedömer regeringen att eventuella merkostnader för en förstärkning
och/eller evakuering ryms inom i dag beräknade medel inom anslaget.
FN bedömer att 1 av 5 somaliska barn är akut undernärt. Somalia är ett
av världens farligaste och fattigaste länder, och behovet av humanitära
insatser i landet är oerhört stort. Allra allvarligast är förhållandena i södra
och centrala delarna av landet. Omkring 3,6 miljoner människor i Somalia
behöver hjälp från omvärlden. Trots ökande osäkerhet i landet och våldsamma sjöröveriattacker längs kusten och ute till havs kunde FN:s världs-
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livsmedelsprogram (WFP) under 2009 öka de humanitära livsmedelsleveranserna till Somalia. Nära 2,9 miljoner människor som drabbats av
konflikt eller torka eller tvingats lämna sina hem kunde erhålla sådan hjälp.
Mer än 90 % av WFP:s livsmedelsleveranser till Somalia anländer sjövägen. WFP avser att öka de humanitära livsmedelsleveranserna så att 3,5
miljoner människor ska kunna bistås. En absolut förutsättning för detta är
enligt WFP att det finns eskorteringsstöd till de hjälpsändningar som fraktas sjövägen till Somalia. Sedan systemet med eskort av sjötransporter till
Somalia inleddes har inte någon attack ägt rum mot fartyg på väg dit, lastade med livsmedel för WFP:s räkning.
Utskottet anser att det internationella samfundet har ett ansvar att så
långt möjligt lindra nöden och fattigdomen för Somalias befolkning. Det
är därför angeläget att Operation Atalanta kan bidra till att förhöja säkerheten i farvattnen utanför Somalia och att WFP:s humanitära hjälpsändningar
kan nå fram till människor på det somaliska fastlandet. Om hjälpen på
grund av sjöröveriet inte kan nå Somalia sjövägen bedöms de humanitära
konsekvenserna bli betydande.
EU är den största bidragsgivaren till Somalia och samarbetar nära med
andra internationella parter. EU stöder strävanden mot försoning i Somalia
liksom ansträngningar att få till stånd en allomfattande fredsprocess. Från
unionens sida främjas en mångfasetterad ansats där man länkar samman
säkerhet och utveckling, rättstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, jämställdhetsaspekter och internationell humanitär rätt. Prioritet ges
till verksamhet som främjar fred och återhämtning för Somalias befolkning. Det arbete som utförs av den internationella kontaktgruppen för
Somalia under ledning av FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för
Somalia tillmäter EU stor betydelse. Utskottet noterar att rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (Gaerc) den 27 juli 2009 antog rådsslutsatser om situationen i Somalia. En av de frågor som tas upp i
rådsslutsatserna är behovet av miljöskydd inom kustområden och skydd av
fisket. Vid motsvarande rådsmöte den 8 december 2009 antog rådet ett
beslut om ändring av gemensam åtgärd 2008/851/Gusp om EU:s militära
insats mot piratdåd utanför Somalias kust i syfte att göra det möjligt för
den EU-ledda marina styrkan att bidra till övervakningen av fiskeriverksamheten i området. De båda nämnda rådsmötena ägde rum under det svenska
EU-ordförandeskapet.
Utskottet delar regeringens ståndpunkt att ett svenskt deltagande i Operation Atalanta kompletterar och förstärker Sveriges engagemang i Somalia, som bl.a. kommer till uttryck i ett långsiktigt utvecklingssamarbete
med landet, i humanitärt stöd och i form av Sveriges medverkan i den
internationella kontaktgruppen för Somalia. Utskottet vill understryka att
det, för att nå en varaktig lösning på problemen med sjöröveri och väpnade rån utanför Somalias kust, krävs en lösning på konflikten i Somalia.
Återupprättandet av ett effektivt samhällsstyre och förbättrade försörjningsmöjligheter för befolkningen skulle medföra en rad positiva effekter, däri-
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bland gynnsammare förutsättningar för regional stabilitet. Operation
Atalanta utgör ett komplement till övriga former av svenskt engagemang
för Somalia. Att Sverige deltar i den marina insatsen, och under en period
på fyra månader även har ledningsansvaret för insatsens styrkehögkvarter,
är ett uttryck för Sveriges ambition att vara en trovärdig och respekterad
aktör inom EU:s krishantering.
Utskottet anser att motion 2009/10:U6 (v, s, mp) yrkandena 1 och 2 är
tillgodosedda och därmed kan avstyrkas.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet att riksdagen bifaller proposition 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust
(Operation Atalanta) och därmed, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta
nationernas säkerhetsråd, bemyndigar regeringen att under högst sju månader ställa en väpnad styrka bestående av högst 465 personer till förfogande
för deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens
marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta):
Riksdagen medger att regeringen under högst sju månader ställer en
svensk väpnad styrka bestående av högst 465 personer till förfogande för
deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust,
under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för
styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd (se avsnitt 7).

Följdmotionen
2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. (v, s, mp):
1.

2.
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Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i motionen om FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325, 1612
och 1820.
Riksdagen godkänner regeringens förslag under den ytterligare förutsättningen att klargörande av problematiken med eventuella tillfångatagna pirater kan göras enligt vad som anförs i motionen.
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BILAGA 2

FN:s säkerhetsråds resolution 1897 (2009)
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