Utrikesutskottets betänkande
2018/19:UU5

Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE)
Sammanfattning
Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna.

Behandlade förslag
Redogörelse 2018/19:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om
verksamheten under 2018.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Redogörelse 2018/19:OSSE1 OSSE:s svenska
redogörelse om verksamheten under 2018

delegations

Riksdagen lägger redogörelse 2018/19:OSSE1 till handlingarna.
Stockholm den 4 april 2019
På utrikesutskottets vägnar

Kenneth G Forslund
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth G Forslund (S), Hans
Wallmark (M), Olle Thorell (S), Markus Wiechel (SD), Pyry Niemi (S),
Kerstin Lundgren (C), Håkan Svenneling (V), Margareta Cederfelt (M), Björn
Söder (SD), Sara Heikkinen Breitholtz (S), Aylin Fazelian (S), Fredrik Malm
(L), Ludvig Aspling (SD), Janine Alm Ericson (MP), Magnus Ek (C),
Magdalena Schröder (M) och Robert Halef (KD).
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Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
Utrikesutskottet behandlar i detta betänkande redogörelse 2018/19:OSSE1
OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2018.
Inga motioner har väckts i ärendet.

Redogörelsens huvudsakliga innehåll
I redogörelsen redogör OSSE-delegationen för verksamheten inom OSSE:s
parlamentariska församling och för den svenska delegationens arbete under
2018.
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Utskottets överväganden
OSSE
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen lägger redogörelse 2018/19:OSSE1 OSSE:s svenska
delegations redogörelse om verksamheten under 2018 till
handlingarna.

Redogörelsen
Av redogörelsen framgår att OSSE:s årliga vintermöte hölls i Wien den 22–23
februari och samlade ca 240 ledamöter från över 50 länder, däribland
ledamöter från den svenska delegationen. Det årliga sommarmötet hölls i
Berlin den 7–11 juli och samlade ca 300 ledamöter. Vid detta möte, som
fokuserade på den parlamentariska församlingens roll i uppfyllandet av
OSSE:s beslut, bidrog ledamöter från den svenska delegationen bl.a. genom
att arrangera och stå som värdar för två sidoarrangemang.
Vidare framhålls att följande ledamöter under 2018 haft särskilda poster i
den parlamentariska församlingen: Margareta Cederfelt (M) som vice
president och ledamot i arbetsgruppen för migrationsfrågor, Kent Härstedt (S)
som särskild representant för Östeuropa samt Christian Holm Barenfeld (M)
som ledamot i arbetsgruppen för organisationens stadgar.
Församlingens budget uppgick till 3 161 000 euro för perioden den
1 oktober 2017–30 september 2018. Budgetåret börjar den 1 oktober. Den
svenska delegationens bidrag uppgick till c:a 112 000 euro.

Utskottets ställningstagande
Utskottet konstaterar inledningsvis att OSSE är världens största regionala
säkerhetsorganisation med 57 deltagande stater i Europa, Kaukasus,
Centralasien och Nordamerika. OSSE verkar för att främja säkerhet och
stabilitet i regionen utifrån en brett definierad syn på säkerhet som omfattar tre
dimensioner: en säkerhetspolitisk, en ekonomisk och miljömässig samt en
rörande demokrati och mänskliga rättigheter. Organisationens särskilda styrka
ligger bl.a. i dess breda krets av deltagande stater, den konfliktförebyggande
verksamheten, det breda spektrumet av institutioner och instrument som
medger snabb och flexibel konflikthantering samt den utbredda fältnärvaron.
Den europeiska säkerhetsordningen är till stor del kodifierad i OSSE:s
grunddokument som slår fast OSSE:s principer och de deltagande staternas
politiska åtaganden. Utskottet vill understryka vikten av att Sverige fortsätter
att aktivt stödja OSSE och verkar för att upprätthålla den europeiska
säkerhetsordningen.
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UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet noterar att OSSE:s politiska församling under 2018 genomförde
åtta valobservationer vid både parlamentsval och presidentval. Utskottet ser
positivt på att ledamöter från riksdagens OSSE-delegation i hög grad deltog i
dessa observationer.
Utskottet välkomnar redogörelsen av delegationens arbete under 2018 och
föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna.
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BILAGA

Förteckning över behandlade förslag
Redogörelsen
Redogörelse 2018/19:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om
verksamheten 2018.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019
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