
  

 

 

 

 

 

 

Sverige blev under en omröstning ikväll invalt i FNs säkerhetsråd. Den 1 januari 
2017 tar Sverige för första gången på tjugo år plats i rådet för perioden 2017- 
2018.  
 
Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer nu att använda även den här 
utrikespolitiska arenan till att fortsätta att vara en global aktör för demokrati, 
mänskliga rättigheter och jämställdhet.   

Under två år (2017-2018) kommer vi att sitta vid bordet och vara med och fatta 

de viktigaste besluten om världens säkerhet.  

Syrienkriget är inne på sitt sjätte år. I världen pågår 40 väpnade konflikter och 11 

fullskaliga krig. Konflikter långt borta påverkar även oss här hemma, det visar 

inte minst de stora flyktingströmmar vi ser idag. Regeringen tar ansvar för 

Sverige och Sveriges säkerhet. 

Nu ska vi använda vår tid i säkerhetsrådet till att stärka FN:s förmåga att hantera 

världens många problem.  

 

Kan Sverige verkligen göra någon skillnad i säkerhetsrådet? 

Självklart. Det spelar stor roll vilka länder som har de icke-permanenta platserna. 

Det är en bild som delas av de permanenta medlemmarna. Ett bra exempel är 

Litauen, som med sitt medlemskap höll frågan om Ukraina på säkerhetsrådets 

dagordning. 

 

 

 



 

  

Vilka frågor ska Sverige driva i rådet? 

Framför allt handlar det om att hantera frågorna på säkerhetsrådets dagordning 

utifrån våra värderingar. Förra gången vi satt i säkerhetsrådet var det vi som 

ständigt förde fram folkrätt och mänskliga rättigheter. Så ska det bli även denna 

gång. Situationen i Sveriges närområde och det faktum att vår europeiska 

säkerhetsordning utmanas visar betydelsen av respekt för internationella regler 

och principer.  

Vi ska arbeta för att säkerhetsrådet ska bli bättre på att agera innan konflikter 

bryter ut, och se sambanden mellan säkerhet, utveckling, klimat och 

jämställdhet. Vi vill jobba för mer transparens och öppenhet i säkerhetsrådet. Vi 

vill prata med länder i stället för bara om länder.  

 

Varför prioriterar regeringen FN framför EU? 

EU förblir Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena. Regeringens bestämda åsikt 

är att vi måste verka både i EU och FN. Ett starkt FN är bra för EU och ett starkt 

EU är bra för FN. Ett bra exempel är Libyen, där EU bekämpar flyktingsmuggling i 

Medelhavet utifrån ett mandat från säkerhetsrådet. Resultatet av 

Storbritanniens folkomröstning förra veckan visar på hur viktigt det är att värna 

multilateralt engagemang och samarbete. 

 

Varför konkurrerar vi med EU-länder (Italien och Nederländerna)? 

Vi anmälde vår kandidatur först av de tre länderna som har kandiderat. Vi har 
länge verkat för en rotationsordning som gör att länder slipper kandidera mot 
varandra. Det kommer vi fortsätta att göra även nu. 
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