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En grupp soldater från FN-styrkan Monusco besöker byn Fataki i Ituriprovinsen, östra DR Kongo,
som på senare tid drabbats av våld från väpnade grupper.

Enligt FN:s livsmedelsprogram WFP
har människorna i de drabbade områdena
börjat dra ned antal mål om dagen
och barn har hoppat av skolan. WFP:s
regionchef i Väst- och Centralafrika,
Abdou Dieng, säger i ett pressmeddelande
att man ser ”tydliga tecken på en hotande
katastrof som världen inte kan fortsätta
ignorera”. Fler än 1,6 miljoner barn
riskerar allvarlig akut undernäring, vilket
motsvarar en ökning på 50 procent jäm
fört med den senaste stora hungersnöden
i Sahel 2012.

SEXANMÄLNINGAR MOT FN
NYTT MANDAT FÖR MONUSCO
Ett enigt säkerhetsråd beslutade i mars
att förnya mandatet för Monusco, FN:s
fredsfrämjande insats i Demokratiska
republiken Kongo. I det nya mandatet,
som sträcker sig till mars 2019, ingår att
ge stöd i samband med det planerade
valet i december. Insatsen ska tillhan
dahålla teknisk hjälp och logistiskt stöd
till valet, bistå vid utbildning av kongo
lesisk polis samt övervaka och rapport
era om kränkningar av de mänskliga
rättigheterna.
I ett gemensamt upprop inför
säkerhetsrådets beslut uttryckte fem
svenska civilsamhällsorganisationer,
däribland FN-förbundet, att utvecklin
gen i DR Kongo är djupt oroande och att
Sverige bör utnyttja sin röst i säkerhets
rådet så att situationen i landet upp
märksammas.

FN VÄLKOMNAR HISTORISKT
TOPPMÖTE
FN:s generalsekreterare António
Guterres var hoppfull efter toppmötet
i april mellan Nordkoreas ledare Kim
Jong-un och Sydkoreas president Moon
Jae-in och uppmanade de båda att snabbt
börja omsätta sina överenskommel
ser i handling. ”Generalsekreteraren
applåderar dagens toppmöte, som ver
kligen var historiskt. Många människor
runt om i världen rördes av den starka
bilden där de två ledarna kom samman
i syfte att främja harmoni och fred på
Koreahalvön”, sa Stéphane Dujarric,
Guterres talesperson.
Enligt den deklaration som tillkänna
gavs efter mötet har de två länderna bl a
kommit överens om att arbeta för total
kärnvapenavrustning på Koreahalvön
och att inleda samtal i syfte att även offi
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ciellt avsluta kriget mellan dem. Kriget
pågick 1950-1953 men inget fredsavtal
har ännu slutits.

NIO AV TIO ANDAS FÖRORENAD
LUFT
Nittio procent av jordens befolkning
andas in förorenad luft och sju miljoner
människor dör varje år av detta enligt
data från Världshälsoorganisationen
(WHO). Trots vissa framsteg är hal
terna av föroreningar fortfarande farligt
höga i stora delar av världen vilket leder
till luftvägsinfektioner och hjärt- och
lungsjukdomar. Det är ett hot mot hela
världens befolkning men drabbar de
”fattigaste och mest marginaliserade
människorna” mest, säger WHO:s
generaldirektör Tedros Adhanom
Gebreyesus, som menar att medlemslän
derna omedelbart måste agera för att
minska föroreningarna.
Enligt WHO går det att koppla luft
föroreningar till bl a transporter och
jordbruksindustrin men även till avfalls
förbränning, avskogning, sand och öken
stoft. Luftföroreningar i hemmen beror
på brist på rent matlagningsbränsle.

MATKRIS I VÄSTRA SAHEL
I västra Sahelregionen riskerar torka
och hunger att drabba befolknin
gen hårt. Mat som under vanliga
väderförhållanden skulle ha räckt till
september förväntas nu ta slut i maj.
Uppskattningsvis kommer ca fem
miljoner människor i norra Senegal,
södra Mauretanien och delar av Mali,
Niger, Burkina Faso och Tchad att vara
i behov mat- och försörjningsstöd när
deras reserver tar slut. Nu kräver flera
FN-organ att mer internationellt stöd ges
för att avvärja en allvarlig kris.

Under årets första tre månader riktades
54 anklagelser om sexuellt utnyttjande
och sexuella övergrepp mot personal
som arbetar för FN eller dess partner i
fält. Det meddelade världsorganisationen
den 1 maj.
Bland de 66 drabbade offren finns
åtminstone 13 flickor under 18 år.
Övergreppen har kopplingar till pågående
fredsbevarande insatser, FN-organ och
FN:s olika partner i fält. Alla anklagelser
har inte ännu kunnat styrkas.
”Varje anklagelse som involverar vår
personal underminerar våra värderingar
och principer och den insats som görs
av människor som tjänar med stolthet
och professionalism på några av världens
farligaste platser”, sa FN:s talesperson
till pressen. Att kämpa mot sexuella
övergrepp och att hjälpa och stötta dem
som har drabbats av dessa handlingar är
därför en fortsatt viktig prioritering för
FN under 2018, meddelade han vidare.

SVENSKOR PÅ TOPPJOBB I FN
Två svenskor har utsetts till toppjobb
inom FN-systemet. I december 2017
utsågs Gunilla Carlsson, tidigare
biståndsminister (M), till ny biträdande
chef inom UNAids, FN:s program mot
hiv/aids. Hon får samtidigt ställning som
assisterande generalsekreterare i FN.
I mars 2018 utsågs Åsa Regnér, som
sedan oktober 2014 varit svensk barn-,
äldre- och jämställdhetsminister (S), till
vice chef för UN Women. Även hon blir
assisterande generalsekreterare. Regnér
har tidigare varit bl a generalsekreterare
för RFSU och 2013-2014 landchef för UN
Women i Bolivia.
– Jag ser dagens utnämning som att
FN värdesätter svenskt FN-engagemang
och vår feministiska utrikespolitik, sa
Regnér vid tillkännagivandet.
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Alla vet att det billigaste, enklaste och minst plågsamma sättet att sluta röka är att
aldrig börja. På samma sätt är det billigast och enklast att avsluta väpnade kon
flikter som aldrig fått bryta ut. För att inte tala om det enorma mänskliga lidandet
som man undviker.
Inom FN pågår en spännande omorientering i linje med ovanstående reso
nemang. Den nya generalsekreteraren António Guterres driver kraftfullt tesen
att världssamfundet måste ändra sitt sätt att se på fred och säkerhet. ”Obalansen
mellan de resurser vi lägger på krig och de resurser vi lägger på fred måste
attackeras utan omsvep”, sa Guterres bl a när han i mars presenterade sin rapport
Fredsbyggande och hållbar fred. Han konstaterade att världen idag bevittnar ett
mänskligt lidande som är svårt att ta in och att det internationella samfundet
under de senaste tio åren lagt 233 miljarder dollar på stöd åt flyktingar, humanitär
hjälp och fredsbevarande insatser.
”De ekonomiska kostnaderna är ohållbara och de mänskliga är outhärdliga”,
fortsatte han, och slog fast: ”I stället för att agera i kriser måste vi investera mycket
mer på att förebygga dem.”
I linje med detta uppmanar Guterres alla aktörer till förnyade ansträngningar
över hela spektrumet av insatser för fred – från konfliktförebyggande och kon
fliktlösning till fredsbevarande och fredsbyggande insatser och långsiktig hållbar
utveckling. För hållbar utveckling – baserad på djup respekt för allas mänskliga
rättigheter – är det bästa redskap som finns när det gäller att motverka instabilitet
och våldsamma konflikter, menar han, och ”Agenda 2030 för
hållbar utveckling är vår gemensamma globala plan för
att attackera grundorsakerna till konflikter och skapa
fredligare, starkare och stabilare samhällen”.
Sällan har man sett en tydligare förklaring av hur
fred och säkerhet hänger samman med mänskliga
rättigheter och hållbar utveckling. Jag applåderar
och hoppas att alla goda krafter sluter upp kring hans
budskap.
Redaktör AnnaLena Karlsson Andrews
annalena.karlsson.andrews@fn.se
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Omslagsbild: Morsheda, 12 år, och hennes
10 månader gamla systerdotter Nisma tar en
liten promenad i gryningen i flyktinglägret
Kutupalong, Bangladesh. Barnen tillhör de
omkring 600 000 rohingyer som under hösten
2017 flydde från Myanmar (Burma) över
gränsen till Bangladesh.
Foto: © UNHCR/Andrew McConnell
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FRED OCH SÄKERHET

FRED OCH SÄKERHET

Några kvinnor går i resterna av det som varit ett läger för internflyktingar i Rutshuru i östra Demokratiska republiken Kongo.
En vecka tidigare tvingades de plötsligt bort från sina bostäder i lägret, som brändes ner, och nu har de ingenstans att ta vägen.

Nytt fokus i FN

Konflikter ska stoppas
innan de bryter ut
Världen behöver ett nytt förhållningssätt till fred. Genom att bevara freden och förhindra väpnad konflikt sparar man enormt mycket pengar och undviker samtidigt mänskligt lidande. Och det är mycket
lättare att agera förebyggande under fredstid än att försöka stoppa en konflikt när den väl brutit ut.
Dessa insikter ligger till grund för ett nytt fokus på konfliktförebyggande inom FN. Samtidigt
belyser de hur grundläggande och nödvändigt det är att investera i utveckling.
När António Guterres i januari 2017 till
trädde som FN:s generalsekreterare gjorde
han tidigt klart att världssamfundet måste
ändra sitt förhållningssätt till krig och
fred. ”Vi spenderar väldigt mycket mer tid
och resurser på att hantera kriser än vi gör
på att förhindra dem. Det pris människor
betalar är alldeles för högt. Vi behöver en
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helt ny approach”, sa Guterres när han för
första gången talade i FN:s säkerhetsråd i
rollen som generalsekreterare.
Sedan dess har han fortsatt att gång
på gång lyfta frågan om konfliktföre
byggande och hållbar fred (”sustaining
peace”), bl a när han besökte Sverige
i slutet av april och höll den s k Dag

Hammarskjöldföreläsningen i Uppsala.
FN har även inlett ett nytt samarbete med
Världsbanken för att belysa de ekono
miska konsekvenserna av krig. Enligt en
studie som presenterades i Stockholm i
mars kan satsningar på konfliktförebyg
gande åtgärder innebära besparingar på
mellan 5 och 70 miljarder dollar per år.
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I länder där det råder fred talas det om
konfliktförebyggande (”prevention”)
medan länder där det nyligen varit krig
behöver s k fredsbyggande insatser (”pea
cebuilding”). I båda fallen handlar det
om att se till att det finns institutioner
och processer som säkerställer att männ
iskors rättigheter respekteras och att de
kan leva trygga och drägliga liv.

STORT MERVÄRDE
Mervärdet med att satsa på att bygga
fredliga och inkluderande samhällen
– som mål 16 i Agenda 2030 handlar
om – är mycket stort. Om man job
bar med att t ex garantera mänskliga
rättigheter, jämställdhet och jämlikhet,
skapa inkluderande institutioner och
motverka korruption, så stärker
dessa insatser hela samhället
som blir mer harmoniskt,
fredligt och välmående.
Det blir bättre både på
en övergripande nivå
och på individnivå;
människor är trygga
och har rättigheter.
Johannes Oljelund
är utrikesråd på Utrikes
departementet med inriktning
på utvecklingssamarbete. Han har nyli
gen utsetts till ledamot i den rådgivande
styrelsen för FN:s fond för fredsbyggande
(Peacebuilding Fund, PBF). Fonden,
som inrättades 2005, ger i dagsläget stöd
till fredsbyggande insatser i ett 40-tal
konfliktområden.
– Generalsekreteraren har satt fredsbyg
gande och konfliktförebyggande i centrum
för hela diskussionen om FN-reformer och
om FN:s sätt att arbeta. Det finns ett klart
fokus idag på de här frågorna och en större
vilja att ta i konfliktfrågor – både för att
förhindra att konflikter bryter ut och för
att förhindra återfall i konflikter, säger han.
– Ett uttryck för detta är att Guterres
har satt ett sorts mål för PBF där han vill
att den ska öka sin utbetalningskapaci
tet till 500 miljoner dollar per år. Det är
en mycket substantiell höjning om man
betänker att fonden betalade ut 60 miljoner
dollar 2016 och 145 miljoner dollar 2017.

EN AKTÖR AV MÅNGA
Trots sitt engagemang i FN:s fond för
fredsbyggande är Johannes Oljelund noga
med att framhålla att den bara är en aktör
av många i FN-systemet som jobbar med
insatser som kan betecknas som fredsbyg
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gande och konfliktförebyggande.
– Som exempel kan nämnas FN:s
utvecklingsprogram UNDP som beteck
nas som ett konfliktförebyggande pro
gram. Frågan är inbyggd som en grund
bult i hela FN-organisationen och får nu
ökad uppmärksamhet. Och ser man till
de olika delarna i Agenda 2030 så är det
verkligen en agenda för konfliktförebyg
gande och fredsbyggande!
I princip kan man se allt utvecklings
arbete som konfliktförebyggande, menar
Johannes Oljelund vidare, eftersom det
bidrar till att skapa välmående och fredliga
samhällen. Han får medhåll i den analysen
av Jens Petersson, Svenska FN-förbundets
biträdande generalsekreterare.
– Enligt min mening har det mesta som
görs med biståndsmedel en konfliktföre
byggande dimension. Ju fler barn
som får vettig utbildning,
desto mindre risk att de
kan lockas att bruka våld
på fel sätt. Ju fler som går
mätta, desto färre anled
ningar att bråka om de
förnödenheter som finns,
o s v, säger han.
Mot den bakgrunden är
det ett ”oerhört svek” att de rika
länderna inte lägger en större del av sina
pengar på bistånd, fortsätter Jens Petersson.
– Under snart ett halvt sekel har
världssamfundet uppmanat världens
rikare länder att använda 0,7 procent
av sin bruttonationalinkomst, BNI,
till bistånd. Men endast sex av dem
når upp till det målet: Sverige, Norge,
Luxemburg, Danmark, Nederländerna
och Storbritannien.
– Om man kunde få till stånd det lyftet,
och få de länder som inte når 0,7 procent
att skärpa sig, så skulle stora pengar frigö
ras för biståndsinsatser som kan förebygga
väpnade konflikter, säger han.

FÅ STÅR UPP FÖR R2P
Ytterligare ett svek från världssamfundet
är det faktum att alltför få länder i dags
läget står upp till försvar för principen
skyldighet att skydda (Responsibility to
Protect, R2P), fortsätter Jens Petersson.
R2P antogs i FN 2005 i syfte att skydda
utsatta civila mot allvarliga folkrättsbrott.
Enligt denna princip ska möjligheterna
att förebygga och därmed avvärja brott
alltid uttömmas innan mer inkräktande
och tvingande åtgärder övervägs. Men
trots att förebyggande arbete ursprungli

Skyldighet att skydda
(Responsibility to Protect, R2P)
är en princip som tillkom 2005 då världens
länder enades i FN om att förebygga och
ingripa mot de allvarligaste övergreppen
mot civilbefolkningar. Principen utgår från
internationell lag och ska skydda civila
mot folkmord, krigsbrott, etnisk rensning
och brott mot mänskligheten. Den reglerar
både staters ansvar och det internationella
samfundets skyldighet att garantera
människors säkerhet. Det ska ske i första
hand genom samarbete och stöd och som
sista utväg i form av tvingande åtgärder
som FN:s säkerhetsråd beslutar om.

gen lyftes fram som den viktigaste delen
av principen verkar detta ha kommit helt
i skymundan i debatten.
Svenska FN-förbundet har länge
jobbat med att belysa och stödja R2P. Nu
när konfliktförebyggande och freds
byggande seglar upp som centrala frågor
på FN:s agenda kan det vara läge att
påminna om kopplingarna mellan dessa
frågor och R2P, menar Jens Petersson.
– Vid det historiska toppmötet i FN
2005 enades världens länder både om
skyldighet att skydda och om att skapa en
fredsbyggande kommission (Peacebuilding
Commission, PBC) med tillhörande fond
(PBF). En anledning till att man kunde
enas om R2P, trots att principen delvis sågs
som ett hot mot länders suveränitet, var
att den ingick i ett paket där man skapade
fredsbyggande fonden och utsatta länder
alltså lovades nya pengar och insatser för
att förebygga våld, säger han.

ÅTERSKAPA STÖD
Tror du att man kan börja prata mer om
skyldighet att skydda igen och återskapa
ett stöd för principen om man kraftigt
ökar olika fredsbyggande insatser?
– Ja, om det togs ett omtag och nysat
sades på PBF så skulle det kunna ge hela
R2P-paketet den kraft det hade från
början, säger Jens Petersson.
– Men det kräver också att de som
arbetar med fredsbyggande och konflikt
förebyggande själva vågar använda R2P
som etikett för sina insatser. Då får vi den
sammanhängande tankegång om hur
världen ska kunna hantera konflikter som
R2P-begreppet var tänkt att vara.
AnnaLena Karlsson Andrews
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Att väpnade grupper och styrkor använder sig av barn under 18 år ses av FN som en av sex allvarliga överträdelser mot barns rättigheter i krig. På
bilden från den 7 februari 2018 frisläpps 300 barn från olika väpnade grupper i Yambio, Sydsudan.

”Barnsoldater tidig
varning om folkmord”

Användningen av barn i krig är ett mått på allvaret i situationen och bör
ses som ett tidigt tecken på att utvecklingen kan vara på väg i riktning mot
folkmord eller andra storskaliga förbrytelser. Det menar Roméo Dallaire som
var befälhavare för FN-missionen i Rwanda under folkmordet 1994.
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aktörer inom säkerhetssektorn.
I ett banbrytande projekt i Sierra Leone
under 2016 och 2017 har man också
genomfört en omfattande verksamhet
med ”fredsklubbar” bland barn i grund
skolan. Aktiviteten har lett till att bar
nen behandlar varandra bättre, ingriper
i olika sammanhang för att stoppa våld
och mer tydligt tar allmän ställning för
fred och fredliga metoder.

UPP PÅ AGENDAN
I mars 2018 besökte Dallaire Sverige
tillsammans med Shelly Whitman som

Foto: Evan Schneider

– Jag har bevittnat hur barn indoktrine
rats, lärts upp och beväpnats för att begå
folkmord. Att barn görs till förövare i
vuxnas krig är fullständigt perverst. I
Rwanda var de flesta förövarna barn. Det
fick mig att bestämma mig för att ägna
mitt liv åt att stoppa det här vansinnet.
Det berättar den kanadensiske gene
ralen Roméo Dallaire som 1994 förde
en förtvivlad kamp för att få omvärlden
att ingripa när situationen höll på att
spåra ur i Rwanda där han var chef för
FN-missionen Unamir. Han misslycka
des och resultatet blev ett folkmord där
närmare en miljon människor dödades.
Erfarenheterna från Rwanda fick
Dallaire att 2007 grunda organisationen
Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative.
Till skillnad mot många andra aktörer
som jobbar med att påverka beslutsfat
tare i fråga om barn i krig har hans orga
nisation fokus på att genomföra insatser
på fältnivå, främst i form av träning och
utbildning av soldater, poliser och andra

leder Dallaire-initiativets dagliga arbete.
De båda understryker att övergrepp mot
barn i krig måste upp på den övergri
pande globala agendan för fred och
säkerhet, i stället för att hanteras som
en underordnad fråga. Det handlar inte
bara om omtanke om barnen, utan även
om att förhindra att konflikter eskalerar
och, i värsta fall, leder till folkmord och
andra omfattande och allvarliga förbry
telser mot utsatta folkgrupper.
– Vi har jämfört den lista över all
varliga situationer som tas fram av det
globala centret för skyldighet att skydda
(Global Centre for the Responsibility to
Protect) med den lista över övergrepp
mot barn i krig som FN:s särskilda
representant i frågan gör. I princip är
det samma situationer på båda listorna
vilket har gjort att vi undersökt frågan
närmare, berättar Whitman.
– Samtidigt har vi en situation där
det behövs bättre kunskaper om vilka
faktorer som ska betraktas som tidiga
varningstecken för de förbrytelser som
skyldighet att skydda handlar om (folk
mord, etnisk rensning, krigsbrott och
brott mot mänskligheten). Vår slutsats är
att övergrepp mot barn i allmänhet, och
rekryteringen av barnsoldater i synner
het, är ett viktigt sådant tidigt varnings
tecken, fortsätter hon.

TEORETISK DISKUSSION
Roméo Dallaire.

Dallaire och Whitman menar att ett
problem med principen skyldighet att
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skydda har varit att diskussionen om
den till stor del varit teoretisk och
handlat om politiska aspekter.
– Debatten lägger sig sällan på en
konkret nivå där man tittar på en
företeelse och konstaterar: ”om det
där händer, då riskerar ni att hamna i
en extrem situation”. Användningen
av barn som redskap för krig är
en sådan konkret företeelse, säger
Dallaire.
Att vrida fokuset för debatten till
utnyttjandet av barn som ett tidigt
varningstecken skulle även göra att
mer betoning läggs på att förebygga
och förhindra upptrappningen av
konflikter, snarare än på att reagera
i ett sent stadium eftersom det är
kostsamt och komplicerat att få stopp
på en negativ våldsspiral, tillägger
Whitman.
– Den här frågan är tydlig och
handgriplig och den kan leda till
handgripliga insatser som kan bryta
onda cirklar av våld. Om vi startar
verksamhet som innebär att barnen
förstår att vi vill förhindra att de blir
redskap i kriget – som vi gjorde i vårt
projekt i Sierra Leone – då kan vi göra
verkliga framsteg, säger hon.
– Det är också en fråga där det finns
stor potential att få med sig en bredd
av samhällsaktörer i syfte att bygga ett
fredligt samhälle från grunden. För
vilken militär eller politisk ledare vill
stå upp och säga att den är FÖR att
göra barnen till krigets redskap?

Fatou Bensouda,
chefsåklagare vid
Internationella
brottmålsdom
stolen ICC, talar
till Romstadgans
parter i decem
ber 2017.

20 år med ICC

En ny internationell
rättsordning växer fram
Romstadgan, som ligger till grund
för Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC), fyller 20 år.
En ny internationell rättsordning
tar sakta form.
Romstadgan antogs 1998 och i juli
2002, efter att 60 länder ratificerat det,
trädde avtalet i kraft. Tre år senare
kom den första arresteringsordern mot
Joseph Kony och hans närmaste män i
den ugandiska rebellrörelsen Herrens
motståndsarmé (LRA). Ärendet hade
hänvisats till ICC av Ugandas regering.
Även Demokratiska republiken Kongo
bad tidigt ICC om hjälp. I mars 2012
dömdes den kongolesiske krigsherren
Thomas Lubanga för att ha rekryterat
barnsoldater. Det var ICC:s första dom.

HAR KRITISERATS
FAKTA: Barnsoldater
Barn under 18 år används av både
regeringar och andra militära styrkor och
miliser runt om i världen. De används både
i sidofunktioner – som t ex bärare, spejare,
minröjare och kockar – och vid frontlinjen
som regelrätta soldater eller självmordsbombare. Flickor utnyttjas ofta sexuellt men
används även i alla de andra funktionerna.
FN räknar rekryteringen av barn till väpnade
styrkor som en av sex allvarliga överträdelser mot barns rättigheter i krig. De övriga
fem är dödandet och skadandet av barn,
sexuellt våld mot barn, bortförandet av
barn, attacker mot skolor och sjukhus samt
nekandet av mat, vatten och sjukvård.
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ICC har kritiserats för att vara en
tidskrävande, kostsam institution med
begränsade framgångar.
Dess anhängare beskriver hellre ICC
som banbrytande. Ett exempel är den
fällande domen mot DR Kongos före
detta vice-president Jean-Pierre Bemba.
Det var första gången som ett åtal främst
baserades på anklagelser om våldtäkt
och sexuella övergrepp.
Trots att flera afrikanska länder
själva anmält ärenden till ICC kritiseras
domstolen med jämna mellanrum för att
vara partisk mot Afrika. I fjol lämnade
Burundi domstolen. Fortfarande är en
tredjedel av ICC:s drygt 120 medlems
länder afrikanska. Chile Eboe-Osuji
från Nigeria är ICC:s ordförande. Fatou

Bensouda från Gambia är chefsåklagare.
Tre kategorier av brott utreds: folk
mord, krigsförbrytelser och brott mot
mänskligheten. Grundtanken är att ICC
ska gripa in i situationer där en enskild
stat inte vill eller själv klarar av att agera.
Ett exempel är Kenya där nationella
domstolar aldrig utredde misstänkta
brott efter våldsvågen i samband med
valet 2007. Om en stat inser att den själv
inte kommer att kunna hantera en situa
tion kan den referera den till ICC, vilket
flera afrikanska länder har gjort. FN:s
säkerhetsråd kan också besluta om att
referera en situation till ICC, oavsett om
staten där brotten utspelar sig är part till
Romstadgan eller inte.
– Internationella brottmålsdomstolen
är en stor framgång för den interna
tionella rättsskipningen. Vi ser gärna
att även FN:s säkerhetsråd i högre grad
hänvisar ärenden till domstolen, inte
minst i svåra konflikter som i Syrien,
säger Svenska FN-förbundets ordfö
rande Aleksander Gabelic.

NIO PERSONER DÖMDA
ICC har hittills dömt nio personer för
bl a mord, rekrytering av barnsolda
ter, våldtäkt som krigsförbrytelse och
förstörande av kulturbyggnader som
krigsförbrytelse. Fem fall har lagts ner,
en person har frikänts och fyra rätte
gångar är i gång.
Drygt 20 förundersökningar pågår,
flera av dem i icke-afrikanska stater.
USA, Pakistan och Israel är exempel på
länder som står utanför ICC.
Görrel Espelund, frilansjournalist
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Antal människor som skadats och dödats av minor
och andra explosiva lämningar 2016
Russia
Croatia

Belarus

Bosnia & Herzegovina
Serbia

Poland

Ukraine

KOSOVO
Tajikistan
Afghanistan

Tunisia

Albania

Libya
Algeria

Guinea-Bissau

Colombia

South
Korea

Egypt

WESTERN
SAHARA
Mali

Iran

Niger

Lao PDR
Pakistan

Sudan

Chad

Nigeria

India

Sri Lanka

Cameroon
D.R.
Congo

Uganda
Rwanda

Azerbaijan
Turkey
Syria

Mozambique
Zimbabwe

Chile

Cambodia

Armenia

Angola

Namibia

Philippines

Thailand

SOMALILAND
Somalia

South
Sudan

Vietnam

Myanmar

Yemen

Lebanon
Israel

NAGORNOKARABAKH

Iraq

Palestine

Antal skadade och dödade

Kuwait

1-9
10-49
50-199
200-499
500 or more
Länder som skrivit under Ottawafördraget om förbud mot landminor står i fetstil

© ICBL-CMC November 2017

2016 dödades eller skadades 8 605 personer i 51 länder av minor och andra odetonerade explosiva föremål. Det är den högsta siffran sedan 1999.
Källa: Landmine Monitor 2017.

Rekordmånga dör i minolyckor

Förnyade ansträngningar krävs
Under de två senaste åren har exceptionellt många människor dött
eller skadats i minolyckor. Antalet förolyckade, däribland många barn,
har varit rekordhögt. Trots det har det svenska biståndet till minröjning
halverats under senare år.

– Det är framför allt icke-statliga väp
nade styrkor som använder sig av dessa.
De är särskilt svåra att röja eftersom man
inte vet hur de är tillverkade, säger han.

Under 2016 rapporterades över 8 000
minolyckor till den internationella
expertgrupp som varje år sammanställer
rapporten Landmine Monitor. Antalet
personer som förolyckades var det hög
sta sedan de internationella mätningarna
startade 1999.
De flesta minolyckorna inträffade i
Libyen, Ukraina, Jemen och i de konflik
ter som pågår i Mellanöstern. Majoriteten

Trots denna dystra utveckling har det
svenska stödet till minröjning, och till
andra aktiviteter för att minska antalet
minoffer, drastiskt skurits ner. Enligt
siffror från FN:s kontor i Genève bidrog
Sverige med 109 miljoner kronor 2010.
I den senaste sammanställningen, som
gjordes 2017, hade insatserna mer än
halverats och uppgick då till 44 miljoner
kronor.
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av de drabbade tillhörde civilbefolk
ningen och 42 procent var barn.
Enligt Gunnar Klinga, som arbetar
med minhantering på Utrikesdeparte
mentet, är en orsak till det ökande
antalet minoffer användningen av hem
tillverkade försåtsmineringar, s k IED:s
(improvised explosive devices). Sådana
har använts i stor utsträckning bl a i Irak
och i Colombia under senare år.

MINSKAT STÖD
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Syrienkonflikten och andra uppblossade
oroshärdar i Mellanöstern.
Många internationella givare var
snabba med att uppfatta vändningen
och ökade sina insatser på området.
Från 2015 har det internationella stödet
ökat med 22 procent enligt siffror från
Landmine monitor. Men Sverige hängde
alltså inte med.

KRÄVER ÖKAT STÖD

Mohammed Ali as Saadi, 9 år, från Jemen
förlorade ena ögat och fick stora ärr i samband
med en minolycka.

Erik Pettersson, på Sidas enhet för
fred och mänsklig säkerhet, menar att
insatser mot minor inte har prioriterats
i de strategier som styr hur biståndet ska
användas. I dag finns minröjningsin
satser bara med i Sveriges strategi för
bistånd till Irak och Afghanistan. Det
har gjort det svårt för Sida att jobba med
dessa frågor i andra länder.
– Det finns väldigt få strategier som
slår fast att minaktiviteter ska vara prio
riterade. Det tyder på att frågan har gått
ner i prioritet hos politikerna, säger han.
Samtidigt pekar Erik Pettersson på att
antalet personer som dog i minolyckor
sjönk under många år. Det gjorde att
minfrågan sågs som ett minskande
problem. Förändringen kom med
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LITET STÖD
Bland de svenska frivilligorganisatio
nerna är också stödet till minrelaterade
aktiviteter litet. I den så kallade CSOdatabasen, som visar Sidas ramorgani
sationers insatser, går det inte att spåra
några direkta insatser för minröjning. I
dag verkar FN-förbundet vara den enda
aktör i Sverige som bedriver insamling
till just minröjning. Pengarna går till
Unmas, FN:s minröjningsorganisation.
– Insamlingen har engagerat både
företag och våra lokalföreningar.
Att skänka pengar till minröjning är
mätbart eftersom man kan räkna ut
hur många kvadratmeter av ett minfält
man har kunnat röja för pengarna, säger
Aleksander Gabelic.
Nils Resare, frilansjournalist

Foto: FN/JC McIlwaine

Minor och andra explosiva lämningar skadar
och dödar även när kriget är slut. Det är en tyst
katastrof som hindrar barn från att gå i skolan,
bönder från att bruka sina marker och flyktingar
från att återvända hem. Majoriteten av dem som
drabbas är civila och över 40 procent är barn.
Svenska FN-förbundet vill med projektet Minor
öka kunskapen om frågan, skapa opinion för en
värld utan minor och ge stöd till FN:s livsviktiga
arbete på området. Insamlade medel går till
FN:s minröjningsorganisation Unmas och dess
insatser för att röja mark, utbilda människor och
stödja minoffer i Demokratiska republiken Kongo.

FN-förbundet med ordförande
Aleksander Gabelic i spetsen har
vid flera tillfällen påpekat detta. I en
debattartikel 2017 krävde förbundet
t ex att stödet till minrelaterade insat
ser måste öka.
– Jag tycker att neddragningen är
väldigt olycklig. Men jag tror inte att
det direkt finns någon baktanke bakom
detta, det är snarare någon form av miss
i arbetet, säger Aleksander Gabelic.
Han ser minfrågan som ett stort pro
blemområde som inte får särskilt mycket
medial uppmärksamhet. Samtidigt har
biståndsinsatser på detta område stor
potential att göra nytta.
– Det är viktigt att se vilka konse
kvenser minorna får även många år efter
att ett krig har tagit slut. Minröjning är
viktigt både för utvecklingen och för
att man ska kunna leva ett normalt liv.
Mineringar påverkar jordbruket, försörj
ningen och möjligheten för barn att gå i
skolan, säger han.
Erik Pettersson, på Sida, konstaterar
att intresset för minfrågan har kommit
och gått under åren. 1997 gick Nobels
fredspris till kampanjen för att förbjuda

minor, International Campaign to Ban
Landmines, och det har gått 20 år sedan
det s k Ottawafördraget om förbud mot
användning av minor antogs.
– Det är kanske naturligt att frågan
kommer och går lite. 2017 var ett låg
vattenmärke för finansiering av min
hantering, säger Erik Pettersson.
Men för första gången på många år
har nu Sida beslutat att skjuta till mer
pengar till minhantering. Satsningen
görs i samarbete med Danish Demining
Group (DDG) och Mines Advisory
Group (MAG).
– I januari 2018 tog vi beslut om ett
stort nytt minhanteringsprogram. Det
handlar om 280 miljoner kronor på fyra
år, säger Erik Pettersson.

Var med och skapa en tryggare tillvaro
för civilbefolkningen i DR Kongo!

Swisha

valfritt belopp
till 9005638 och
ange MINOR

En plats med explosiva lämningar har spärrats
av i avvaktan på röjning. ”UXO” står för
”unexploded ordnance”; odetonerat krigsma
teriel.
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Sverige har tagit flera initiativ i FN:s säker
hetsråd för att skydda civilbefolkningen i
Syrien. På bilden använder en kvinna i
uppsamlingslägret Herjelleh utanför
Syriens huvudstad Damaskus
tomkartonger för att kunna
koka ägg åt sina barn. Intensiva
bombningar av östra Ghouta,
som de kommer ifrån, tvingade
tiotusentals människor på flykt i
mars 2018 med en akut humanitär
kris som följd.

Stöd

folket i Syrien!

Swisha

valfritt belopp
till 9005638 och
ange SYRIEN

Kritik mot Sverige i säkerhetsrådet
”Sverige kan göra mer för skyldigheten att skydda”
Sverige får kritik för att inte tillräckligt ha lyft skyldighet att skydda
(Responsibility to Protect, R2P) i FN:s säkerhetsråd. På den svenska
FN-representationen försvarar man sig med att R2P är ett brett koncept
och att arbetet med det sker på olika plan.
– Vi är besvikna på att Sverige under sin
tid i säkerhetsrådet inte varit mer aktivt i
frågor som rör R2P, säger Anna Samulski,
forskare och analytiker på Global Centre
for the Responsibility to Protect.
– Visst kan man applådera ansträng
ningarna vad gäller den humanitära kri
sen i Syrien, men Sverige borde ha tagit
fler initiativ för att få stridande parter att
upphöra med krigsförbrytelser och brott
mot mänskligheten, fortsätter hon.
Anna Samulski lyfter i stället fram
Peru som exempel på en representant
i säkerhetsrådet som i nära nog alla
uttalanden har understrukit vikten av
R2P i situationer där civilbefolkningen
riskerar att utsättas för övergrepp.
– Att förebygga grymheter borde även
genomsyra Sveriges arbete i säkerhets
rådet, säger Anna Samulski.
Samtidigt vill hon lyfta fram
Myanmar (Burma) som ett exempel
där hon tycker Sverige har utmärkt sig.
Sverige och Nederländerna är de enda
länderna i säkerhetsrådet som drivit
frågan att hänvisa misstänkt folkmord
på rohingynerna till Internationella
brottmålsdomstolen (ICC).
Skyldighet att skydda antogs 2005
men principens innebörd är fortfarande
omtvistad. Cecilia Anderberg är första
sekreterare vid Sveriges permanenta
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FN-representation i New York.
– Tyvärr kretsar R2P-diskussionen
i stor utsträckning runt den s k tredje
pelaren och de fall då en stat har miss
lyckats med att skydda sin befolkning,
d v s tillfällen då ett ingripande med
tvingande åtgärder är befogat. Detta
har gjort att frågan politiserats väldigt
mycket eftersom stater som är negativa
till R2P hävdar att principen kränker
enskilda staters suveränitet, säger hon.

HÅLLER INTE MED
Cecilia Anderberg håller inte med om
Anna Samulskis kritik mot Sverige. R2P,
understryker hon, är långt ifrån bundet
till säkerhetsrådet och Sverige arbetar
brett med frågan.
– Sverige arbetar med R2P både tema

tiskt, exempelvis med förebyggande och
ansvarsutkrävande frågor, och geogra
fiskt, d v s i landrelaterade frågor. Sverige
deltar också aktivt i flera nätverk som
sätter skyldighet att skydda i fokus, säger
Cecilia Anderberg.
Ett exempel där Sverige har varit
drivande i säkerhetsrådet för att skydda
civilbefolkningen är krisen i Syrien.
Tillsammans med Kuwait lade Sverige
fram den resolution om eldupphör, stopp
mot attacker mot civila, sjukhus och
skolor samt krav på humanitärt tillträde,
som antogs i februari i år. Det var en stor
framgång då en lång rad resolutioner om
Syrien stoppats av ryska veton.
– Men arbetet handlar inte bara om
att lyfta R2P i anföranden i säkerhetsrå
det, utan kanske främst om att se till så
att man skyddar och stärker mänskliga
rättigheter, rättsstatens principer och
de regler som krävs för att R2P inte ska
behöva aktualiseras, säger hon.
Görrel Espelund, frilansjournalist

Exempel på Sveriges bidrag i världens kriser:
• 2011 gav säkerhetsrådet Nato mandat att ingripa i Libyen med flyganfall mot
regeringsstyrkor för att förhindra misstänkta övergrepp mot civilbefolkningen.
Sverige deltog med en flygspaningsinsats och totalt cirka 140 personer.
• F N-resolutionen 2100 gav FN-insatsen Minusma mandat att skydda civilbefolkningen
mot våld i Mali. Särskild tonvikt lades på skyddet av kvinnor och barn. Omkring 310
svenskar deltar i insatsen.
• F N-styrkan Unmiss i Sydsudan fick 2014 ett mandat som fokuserar på skydd av civila
med särskilt skydd för kvinnor och barn, övervakning och undersökning av brott mot
de mänskliga rättigheterna. Sverige bidrar med två officerare och ett antal poliser.
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SKYLDIGHET ATT SKYDDA – ROHINGYER

En grupp rohingyer på flykt från Myanmar (Burma) har
tagit sig över floden Naf och fortsätter till fots med sikte
på flyktingläger i Bangladesh.

Omvärlden svek utsatt folkgrupp
Efter att i åratal ha blivit förtryckta och diskriminerade utsattes den etniska minoriteten rohingyer i
Myanmar (Burma) under hösten 2017 för systematiska och storskaliga övergrepp från både regeringsstyrkor och majoritetsbefolkningen. Idag har 90 procent av gruppen drivits på flykt. Vad har gjorts och
vad mer kan göras för att skydda rohingyerna?
Skyldighet att skydda (Responsibility
to Protect, R2P) är en princip som
utgår från nuvarande internationella
lagar som folkmordskonventionen,
Genèvekonventionerna och Romstadgan.
Principen har sina rötter i en rapport
från 2001 av den internationella kom
missionen om intervention och stats
suveränitet där det slogs fast att statlig
suveränitet måste inbegripa skyldigheter
gentemot den egna befolkningen. Mot
denna bakgrund utvecklades R2P som
ett verktyg för att förhindra allvarliga
folkrättsbrott. Principen antogs enhälligt
av världens stats- och regeringschefer vid
ett toppmöte i FN 2005.
Enligt R2P har alla FN:s medlems
länder en skyldighet att förhindra och
stoppa folkmord, krigsbrott, etnisk
rensning och brott mot mänskligheten.

Skyldigheten ligger i första hand på
den berörda staten, men det internatio
nella samfundet har ett ansvar att vidta
åtgärder om staten misslyckas eller inte
vill skydda sin egen befolkning. Fredliga
medel som diplomati och påtryckningar
ska alltid vara förstahandsalternativet.
När fredliga verktyg inte räcker, eller
när länder inte vill samarbeta eller själva
begår övergreppen, måste det internatio
nella samfundet ta till alla tillgängliga
medel för att leva upp till sin skyldighet
att skydda människor från dessa brott.
Som en sista utväg kan även tving
ande åtgärder vidtas, inklusive militär
intervention. Sådana åtgärder måste då
godkännas av säkerhetsrådet.
Förebyggande arbete är en viktig del
av R2P. Ett av de främsta verktygen som
utvecklats inom ramen för principen

är ett ramverk för tidig varning för de
nämnda brotten. Med hjälp av ramverket
kan riskfaktorer identifieras tidigt. Det
skapar förutsättningar för ett snabbt och
väl anpassat agerande för att motverka
vidare upptrappning och därigenom
minska mänskligt lidande.
R2P är FN:s främsta verktyg för att
förhindra och stoppa de allvarligaste
folkrättsbrotten. Det är ett åtagande
som alla FN:s medlemsländer har gjort.
Trots det har omvärlden inte agerat för
att skydda rohingyerna, vars allvarliga
situation länge varit känd.

ROHINGYER – EN BAKGRUND
Rohingyer är en etnisk och religiös
minoritetsgrupp från framför allt
Myanmars västra provins Rakhine.
Myanmars befolkning är till cirka 90
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Mumtaz, 30 år, visar brännskadan
hon fick i ansiktet under massa
kern i byn Tula Toli, Myanmar,
den 30 augusti 2017. Mumtaz blev
våldtagen och därefter inlåst i ett
brinnande hus. Hennes make sköts
ihjäl och två av hennes barn döda
des också. Hennes 7-åriga dotter
Rozia skadades i huvudet av en
machete men överlevde och befin
ner sig i flyktingläger i Bangladesh
tillsammans med sin mamma.

procent buddister och den muslimska
delen av befolkningen, som majoriteten
av rohingyerna tillhör, utgör knappt fyra
procent.
En utbredd uppfattning i Myanmar är
att rohingyerna ursprungligen kommer
från Bangladesh, samtidigt som många
i Bangladesh är av uppfattningen att
rohingyer har sitt ursprung i Myanmar.
Varken Bangladesh eller Myanmar har
accepterat rohingyerna som medborgare.
Många buddister i Myanmar hyser agg
mot rohingyer och anser att de är utlän
ningar utan rätt att vara i landet. Vidare
har buddistiska organisationer uppre
pade gånger framställt muslimer som
ett ”hot mot ras och religion” och i vissa
fall har politiker till och med offentligt
förespråkat att rohingyer ska dödas.

SITUATIONEN FÖR ROHINGYER
Trots vetskapen om allvaret i rohingy
ernas situation och trots att världens
länder har ett ansvar att skydda den
utsatta gruppen har medlemmarna i
FN:s säkerhetsråd genom sin oförmåga
och ovilja att agera kollektivt svikit
rohingyerna.
Myanmars säkerhetsstyrkor påbörjade
i augusti 2017 utrensningsoperationer
med syftet att fördriva rohingyerna från
Myanmar. Våldtäkter och massmord
är några av de metoder som använts,
bl a har människor bränts levande.
I många fall har säkerhetsstyrkorna
också samarbetat med den buddistiska

lokalbefolkningen. Övergreppen mot
rohingyerna började dock långt tidigare
med våld och allvarliga inskränkningar
av deras mänskliga rättigheter, t ex
genom diskriminerande äktenskapslagar
och begräsningar i reproduktions- och
rörelsefrihet samt genom vägran att
erkänna befolkningsgruppen eller ge den
identitetshandlingar och medborgarskap.
Den kända politikern och fredsprista
garen Aung San Suu Kyi, och Myanmars
regering, påstår att myndigheterna bara
bekämpar militanta grupper i de norra
delarna av Rakhine. Flertalet rappor
ter, bl a från FN:s högkommissarie för
mänskliga rättigheter (OHCHR), visar
dock att utrensningsoperationerna
avsiktligt riktats mot rohingyer som
befolkningsgrupp.
I slutet av 2017 besökte Pramila
Patten, FN:s särskilda sändebud mot
sexuellt våld i konflikter, rohingyerna
i flyktinglägren i Bangladesh. Senare
talade hon inför FN:s säkerhetsråd om
de chockerande iakttagelser och berät
telser hon fått ta del av. Alla hundratals
kvinnor som hon talade med hade
utsatts för eller bevittnat sexuellt våld.
Vidare berättade Patten att ”slakt” och
”våldtäkt” var de två vanligast förekom
mande orden som upprepades under
vittnesmålen.
Övergreppen har resulterat i att
nästan 700 000 rohingyer har tvingats
fly landet sedan augusti 2017. Om man
räknar in de rohingyer som flytt tidigare

har nästan 900 000 människor eller 90
procent av hela den idag existerande
befolkningsgruppen flytt. Antalet döds
fall är omöjligt att fastställa eftersom
internationella aktörer nekas tillträde till
Rakhineprovinsen. Trots det har flera
rapporter om massgravar läckt ut.

MISSLYCKANDE AV OMVÄRLDEN
FN:s högkommissarie för mänskliga
rättigheter, Zeid Ra’ad Al Hussein, har
sagt att Myanmars säkerhetsstyrkors
agerande är ett “skolboksexempel på
etnisk rensning”. FN:s särskilda råd
givare för förhindrandet av folkmord,
Adama Dieng, har uttalat sig om att
arméns utrensningsoperationer har
varit både förutsägbara och möjliga att
förhindra, men att det internationella
samfundet har stuckit huvudet i sanden.
Dieng är också en av de FN-tjänstemän
som antytt att det handlar om folk
mord. Rohingyernas situation visar
tydliga tecken på att det är ett folkmord
som begås. Det har funnits åtskilliga
varningssignaler om detta och nästan
alla riskfaktorer i FN:s ramverk för tidig
varning uppfylls.
Folkmordskonventionen är internatio
nell och universell lag, vilket betyder att
alla måste följa den. Enligt konventionen
definieras folkmord som handlingar
med ”avsikt att helt eller delvis förinta
en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd
eller religiös grupp såsom sådan”.
Det som skiljer folkmord från de andra

mänskliga rättigheter en oberoende
undersökningskommission för att utreda
rohingyernas situation i Myanmar.
Kommissionen har gjort flera uttalan
den baserade på information från bl a
civilsamhällesorganisationer. Hittills
har dock kommissionen nekats tillträde
till Rakhineprovinsen.
• I november 2017 drev Sverige, till
sammans med Storbritannien, att säker
hetsrådet skulle göra ett ordförande
uttalande där bl a det utbredda och
systematiska våldet mot rohingyer i
Rakhineprovinsen fördömdes. Det var
första gången på nästan tio år som ett
ordförandeuttalande i frågan antogs.
• I november 2017 nådde Bangladesh
och Myanmar en överenskommelse om
återvändande för rohingyaflykting
arna från Bangladesh till Myanmar.
Överenskommelsen hade i april 2018

Myanmar var länge en militärmakt. 2015
hölls öppna val för första gången på 25 år
och i mars 2016 tillträdde en civil regering
under ledning av Aung San Suu Kyi. Militärens
politiska inflytande är dock fortfarande starkt
och militära ledare agerar ofta utan order
från den civila regeringen. Regeringen har
inte heller motsatt sig eller tydligt fördömt
militärens övergrepp på rohinghyer. Den
har dessutom motsatt sig kraven på att ge
rohingyer medborgarskap.

ännu inte förverkligats. Flera aktörer,
inklusive FN:s flyktingorgan (UNHCR),
har varnat för att förhållandena på plats
ännu inte är tillräckligt säkra för att
flyktingarna ska kunna återvända.
• I december 2017 besökte FN:s särskilda
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brotten som R2P innefattar är att det
också är olagligt att uppmana till, eller
försöka begå, folkmord även om själva
brottet sedan inte genomförs. Dessutom
kan folkmord ur juridisk synvinkel tol
kas som snäppet allvarligare än de andra
brotten eftersom folkrätten säger att alla
världens länder är ansvariga att inte bara
stoppa och bestraffa folkmord utan även
att förebygga det. Mot denna bakgrund
är det tydligt att det internationella
samfundet misslyckats med sin uppgift
att förebygga och förhindra folkmordet
på rohingyer.
Flera åtgärder enligt R2P, som t ex
riktat utvecklingsbistånd, som syftar till
att stärka rohingyernas möjligheter och
rättigheter, hade på ett tidigt stadium
kunnat bidra till att förhindra det
oerhörda lidande som gruppen utsatts
för. När upptrappningen av övergreppen
väl var ett faktum i augusti 2017 hade
ett snabbt agerande av medlemmarna
i FN:s säkerhetsråd kunnat möjliggöra
en FN-ledd militärinsats i Rakhine med
uppgift att fungera som en skiljevägg
mellan civila rohingyer och Myanmars
militärer. Det hade kunnat skydda
hundratusentals utsatta människor och
hade samtidigt skapat förutsättningar
för fredsbyggande åtgärder och långsik
tiga lösningar.

INTERNATIONELL RESPONS
FN:s säkerhetsråd är den församling
i världen som har störst möjlighet att
agera för att skydda rohingyerna. Med
Sverige som en av medlemmarna under
2017–2018 har även den svenska reger
ingen möjligheter att påverka händelse
utvecklingen. Trots en svår situation där
flera av rådsmedlemmarna varit ovilliga
att ta sitt ansvar så har några åtgärder
vidtagits:
• Både det internationella civilsamhället
och experter inom FN har flera gånger
uppmanat Myanmars regering att stoppa
övergreppen mot rohingyerna och att
garantera deras mänskliga rättigheter.
• Trots motstånd från vissa säkerhets
rådsmedlemmar har Sverige sedan janu
ari 2017 drivit att frågan om rohingyerna
ska tas upp i FN:s säkerhetsråd. Sveriges
tidiga och upprepade agerande har lett
till att situationen har diskuterats i rådet
vid tio tillfällen under 2017 och 2018.
Sverige har även varit initiativ- eller
medinitiativtagare till flera möten.
• I mars 2017 inrättade rådet för

”Jag saknar min mamma men så länge jag lever kommer jag att ta hand om min bror” säger Jainab,
14. Hon och hennes bror Mahboob, 8, är de enda överlevande från sin familj och bor nu i flykting
lägret Kutupalong i Bangladesh tillsammans med en tidigare granne.

SKYLDIGHET ATT SKYDDA – ROHINGYER

VÄGEN FRAMÅT
Trots den svåra situationen finns det
mycket som Sverige och FN kan göra.
Svenska FN-förbundet förespråkar föl
jande åtgärder:
• Garantera säkert och frivilligt återvändande till Myanmar för rohingyer
som flytt till Bangladesh. En sådan
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sändebud mot sexuellt våld i konflikt,
Pramila Patten, flyktinglägret Cox’s
Bazaar i Bangladesh och samlade in viktiga
vittnesmål från rohingyer som hon sedan
rapporterade om i FN:s säkerhetsråd. Även
Sveriges utrikesminister Margot Wallström
besökte under 2017 Cox’s Bazaar för att
tala med rohingyerna på plats.
• Sverige har varit tydligt och explicit
i EU, säkerhetsrådet och i FN:s råd för
mänskliga rättigheter med att frågan bör
hänskjutas till den internationella brottmålsdomstolen, ICC.
• Säkerhetsrådet har under en tid arbetat
för att möjliggöra en fältresa till landet.
Sverige har varit drivande i detta arbete.
I april 2018 gick Myanmars regering till
slut med på att ta emot rådet och resan
kunde genomföras i slutet av månaden.

Rohingyer på flykt från Myanmar tar sig över floden Naf på en enkel flotte, med sikte på flyktingläger i
Teknaf, Bangladesh. Omkring 600 000 rohingyer drevs på flykt från Myanmar mellan augusti och novem
ber 2017. De anlände till Bangladesh hungriga, traumatiserade, utmattade och i behov av akut nödhjälp.

process måste ledas av FN:s flykting
organ UNHCR och en förutsättning är
att förhållandena i Myanmar ändras så
att rohingyernas mänskliga rättigheter
respekteras.
• Hänvisning av fallet till Internationella
brottmålsdomstolen (ICC) genom en
resolution i FN:s säkerhetsråd.
• Omedelbart och obehindrat tillträde för
FN:s undersökningskommission till alla
delar av landet, även Rakhineprovinsen.

• Vapenembargo mot landet och riktade
sanktioner mot ledare i armén för att
minska risken för fler övergrepp.
• Klarspråk om att det handlar om ett
folkmord för att understryka allvaret och
det internationella samfundets ansvar
enligt R2P och internationell lag.
• Hänvisning till R2P och folkmordskonventionen för att tvinga Myanmars reger
ing att gå med på lämpliga internationella
åtgärder för att skydda rohingyerna.

Var med och påverka situationen för den utsatta folkgruppen rohingyer! Här är några förslag på vad DU kan göra:

Sprid kunskap
om läget!

Mejla en
riksdagsledamot!

Beställ en bunt av detta faktablad
och/eller Världshorisonts tema
nummer om fred och säkerhet och
dela ut dem i olika sammanhang!
Faktabladet kan beställas gratis i
upp till 30 ex om du är medlem i
FN-förbundet, porto tillkommer
dock. För buntpriser på faktablad
och Världshorisont, skriv till
varldshorisont@fn.se.

Skriv ett mejl till din lokala riks
dagsledamot och fråga vad hen
gör för att stoppa folkmordet på
rohingyer! På riksdagen.se (fliken
”ledamöter & partier”) kan du
se ledamöterna från din valkrets
och deras kontaktuppgifter. Tipsa
om detta faktablad genom att
länka till fn.se/faktablad. Där kan
riksdagsledamoten läsa mer om
rohingyernas situation och se
förslag på åtgärder.

Ordna ett rollspel!
Lär dig och andra mer om FN,
Myanmar och rohingyernas
situation genom att arrangera ett
FN-rollspel tillsammans med din
lokala FN-förening, din skolklass
eller en grupp vänner! Läs mer om
hur du går till väga och ladda ner
vårt nya FN-rollspel om Myanmar
och rohingyer på fn.se/rollspel.

Ring 08-462 25 40
eller ansök på
fn.se/medlem
FN-fakta nr 2/18: Skyldighet att skydda – rohingyer. Text: Linda Divkovic. Faktabladet kan beställas från FN-förbundet
(upp till 10 ex gratis, porto tillkommer dock). E-post: info@fn.se · Telefon: 08 – 462 25 40 · Webb: www.fn.se
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En tonårspojke
i hamnstaden
Aden väntar på ett
matpaket vid ett
matdistributionscen
ter som drivs av FN:s
livsmedelsprogram
WFP.

Brittiska FN-förbundet
tar strid för folket i Jemen
Kriget i Jemen är en fråga för brittiska väljare. Det anser brittiska
FN-förbundet som driver en kampanj för eldupphör och ett stopp för
brittisk vapenexport till Saudiarabien.
Kriget i Jemen brukar kallas ”det bort
glömda kriget”, men för det brittiska
FN-förbundet (UNA-UK) är det en
het kampanjfråga. Organisationen har
tagit upp frågan med såväl den brittiske
utrikesministern Boris Johnson som med
landets FN-ambassadör Karen Pierce.
– I mars i år lanserade vi en ny kam
panj för Jemen och uppmanade våra
medlemmar runt om i landet att skriva
till sina folkvalda parlamentsledamöter
för att kräva att den brittiska regeringen
agerar inom ramen för internationellt
samarbete och prioriterar fred i Jemen,
säger Laurel Hart, kampanjgeneral för
Yemen can’t wait.

TRE FRÅGOR
UNA-UK har satt upp tre frågor som
de vill att medlemmarna ska ta upp
i sina brev: att Storbritannien lägger
fram en resolution i FN:s säkerhetsråd
som kräver omedelbart eldupphör,
att Storbritannien utnyttjar sina goda
kontakter och utövar påtryckningar
på den saudiska regeringen för att ingå
villkorslösa fredsförhandlingar samt att
Storbritannien stoppar all vapenexport
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till Saudiarabien som, likt alla parter i
konflikten, anklagas för att bryta mot de
mänskliga rättigheterna.
– Vi vill att medlemmarna skriver
egna brev till sina parlamentsledamöter,
eller ordnar personliga möten med dem.
Vi valde bort protestlistor som går att
skriva under med ett enkelt knapptryck
eftersom de ofta försvinner i mängden.
Personliga brev har en bättre effekt,
säger Laurel Hart.

HUMANITÄR KRIS
FN beskriver kriget i Jemen som en av de
värsta humanitära kriserna i världen just
nu. Drygt 22 miljoner människor, vilket
motsvarar 80 procent av befolkningen,
är i behov av humanitär hjälp. På reger
ingens sida står en saudiskledd militär
koalition som består av nio arabländer.
Tillsammans strider de mot huthi
rebellerna som fortfarande kontrollerar
huvudstaden. Iran anklagas för att stödja
rebellerna.
– FN:s princip om skyldighet att skydda
(RP2) handlar om att stoppa grymheter
och våld mot civila. Att Storbritannien
säljer vapen till Saudiarabien, som sedan

används för att bomba Jemen, går emot
den principen. Det får oss att framstå
som en nation som säkrar handelsavtal
på bekostnad av människoliv. Det visar
också på dubbelmoral och inkonsekvens
i brittisk utrikespolitik. Det går inte att
handplocka vilka situationer man ska
ingripa i för att uppfylla sina förpliktelser,
för då underminerar man förtroendet för
internationella normer, säger Laurel Hart.

SVENSK VAPENEXPORT
Även Sverige exporterar vapen till
Saudiarabien.
– Många trodde att den svenska
vapenexporten till Saudiarabien
upphörde i och med att det militära
samarbetsavtalet sades upp men det
stämmer inte, säger Svenska Freds ord
förande Agnes Hellström.
Organisationen har under lång tid
arbetat för att stoppa vapenexporten till
Saudiarabien. I februari röstade riks
dagen igenom skärpta regler för export
av krigsmateriel. Men Agnes Hellström
är inte nöjd.
– Nu är det upp till den politiska viljan
att driva på för att export till exempelvis
Saudiarabien upphör. För trots skärp
ningen innebär regelverket inget absolut
förbud av vapenexport till diktaturer
utan är öppet för tolkningar, säger hon.
Även Förenade Arabemiraten, en annan
krigförande part i Jemen, har fått köpa
svenskt krigsmateriel under 2016 och 2017.
En rad svenska frivilligorganisationer,
bl a Svenska FN-förbundet, har vid flera
tillfällen krävt att ett tydligt demokratikri
terium införs för export av krigsmateriel.
Görrel Espelund, frilansjournalist
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Gabelic lämnar
ordförandeposten
Efter 18 år på posten som ordförande för Svenska FN-förbundet lämnar
Aleksander Gabelic den i samband med förbundets kongress i juni. Här
svarar han på Världshorisonts frågor.
Hur kom du i kontakt med FN-förbundet
och vad ledde fram till att du valdes till
ordförande?
Jag var med och bildade Burlövs FN-före
ning 1986. 1990–1995 var jag internatio
nell sekreterare på Landsrådet för Sveriges
Ungdomsorganisationer, LSU, och då kom
jag återigen i kontakt med FN-förbundets
verksamhet. Jag blev invald i styrelsen
1994. Jag var viceordförande när jag
valdes till förbundets ordförande vid kon
gressen i Östersund 2000 och efterträdde
då riksdagsledamoten Viola Furubjelke.
Hur har förbundet förändrats under den
tid du varit ordförande?
År 2000 hade organisationen ca tio
anställda och verksamheten var inte lika
omfattande som den är idag. Målet har
varit att utveckla och stärka organisatio
nen både som rörelse och opinionsbildare.
Idag har vi en bra verksamhet med många
aktiva medlemmar och 30 duktiga medar
betare. Jag är egentligen inte rätt person att
recensera detta men mycket bra har hänt
under de här åren. FN-förbundet är idag
en mer relevant och respekterad organisa
tion. Jag märker det påtagligt i kontakter

med media, politiker, myndigheter, företag
och andra organisationer etc.
Vilka har de största framgångarna varit
under de här åren?
Jag är mest stolt över att vi så konsekvent
drivit arbetet med kampanj och insam
ling för flickors rättigheter i Sverige och
världen. Jag är också glad att vi lyckades
starta ett insamlingsarbete mot minor.
Vad har varit svårast?
Det kanske svåraste var frågan om arvo
dering av ordförande eftersom det berörde
mig själv. Jag tycker ändå det känns bra
att vi nu kan välja en efterträdare till mig
som förhoppningsvis kan få samma förut
sättningar att verka som ordförande. Jag
tror att många idag inser värdet av att ha
en ordförande som är tillgänglig på heltid.
Nämn ett par tillfällen som varit höjdpunkter för dig personligen!
En höjdpunkt var när jag hösten 2005 fick
ingå i den svenska regeringsdelegationen till
FN:s reformtoppmöte och lyssna på många
av världens regerings- och statschefer. En
annan är våra resor för riksdagsledamöter.

De har varit mycket framgångsrika och har
gett starka minnen från bl a DR Kongo,
Bangladesh, Colombia och Pakistan.
Vad ska du göra nu?
Jag har blivit ledamot i Europaparlamentet
för socialdemokraterna efter att Jens
Nilsson gått bort. Jag påbörjade detta
uppdrag i april men avgår formellt som
FN-förbundets ordförande när förbun
det har kongress i Örebro i juni.
Vad önskar du för FN-förbundets fortsatta utveckling?
Jag önskar allt det bästa för FN-förbundet
och att man fortsätter att utveckla och
stärka FN-rörelsen. Den behövs mer än
någonsin med tanke på hur det ser ut i
världen och Sverige.
Något mer som du vill säga?
Jag vill tacka alla jag samarbetat med och
träffat i min roll som ordförande, och all
personal. Det har varit en fantastisk resa
och jag tar nu med mig FN-perspektivet
in i EU-arbetet.
AnnaLena Karlsson Andrews

GLOBALA FRÅGOR LYFTS
INFÖR VALET

GUTERRES TRÄFFADE
FN-FÖRBUNDET

FN-KOMMITTÉ GRANSKADE
SVERIGE

Globala frågor kommer ofta i skymun
dan i valrörelser. Mot den bakgrunden
har 51 svenska frivilligorganisationer,
däribland FN-förbundet, lanserat
kampanjen Hjärta världen. ”I en tid då
tongångarna är hårda och nationalistiska
väljer vi att #hjärtavärlden”, skriver orga
nisationerna, och lyfter fram sex viktiga
globala frågor. Inför kampanjen har en
Sifoundersökning gjorts som visar att
8 av 10 svenskar vill att politiker ska dis
kutera mänskliga rättigheter, miljö och
klimat i valrörelsen. Se hjärtavärlden.nu.

Företrädare för Svenska FN-förbundet
fick den 22 april träffa FN:s generalse
kreterare António Guterres i samband
med hans fyra dagar långa Sverigebesök.
Mötet ägde rum på Uppsala slott i
anslutning till att Guterres höll den
s k Hammarskjöldföreläsningen.
Dessförinnan deltog han i ett arbets
möte för säkerhetsrådet på Dag
Hammarskjölds gård Backåkra, som är
nyrenoverad. Mötet på Backåkra i Skåne
var historiskt då det var första gången
som säkerhetsrådet möttes utanför USA.

FN-förbundet deltog i Genève den
2–3 maj när FN:s rasdiskriminerings
kommitté (CERD) granskade hur Sverige
lever upp till konventionen mot rasdiskri
minering. Flera punkter i FN-förbundets
parallellrapport till kommittén, bl a
bristande tillämpning av lagstiftningen
mot rasistiska och nazistiska aktiviteter,
hatbrott mot utsatta grupper och bris
tande rättigheter för urfolk och minori
teter, återkom i kritiken från experterna.
Också förbundets krav på en oberoende
svensk MR-institution diskuterades.
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Marita blev Årets
FN-lärare

Danna Gutierrez (i mitten) tyckte det var roligast och mest givande att sitta i generalförsamlingen.
Till vänster: Anna Bragmark och till höger Asha Yuusuf.

Spyken värd för SweMUN 2018
Svenska FN-förbundet arrangerar årligen ett stort, nationellt FN-rollspel
och i april var det återigen dags. I ett vårljummet Lund samlades 120
elever från 20 olika gymnasieskolor för att tillsammans genomföra den
sjätte upplagan av SweMUN – Sweden Model United Nations.
FN-rollspel är simulerade FN-möten
där deltagarna får möjlighet att på
ett roligt och lärorikt sätt utforska
internationell diplomati. Värd för årets
SweMUN var FN-skolan Spyken i
Lund. Deltagarna kunde välja att sitta i
säkerhetsrådet eller i ett av fyra utskott
i generalförsamlingen. Ungdomar från
FN-förbundets ordförandepool för
FN-rollspel agerade ordförande.
Danna Gutierrez deltog som delegat
för Japan i utskottet för mänskliga
rättigheter.
– Det var jättekul! Jag visste inte
vad jag skulle förvänta mig och kände
mig lite oförberedd men jag lärde mig
väldigt mycket, som hur FN fungerar
och hur man skriver och faktiskt förstår
resolutioner, säger hon.

TRE DAGAR
Under de tre dagar som rollspelet pågick
fick deltagarna debattera, förhandla
och rösta om resolutioner. De fick
lyssna på sakkunniga gästtalare som
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bl a talade om flickors rättigheter,
religionsfrihet och FN:s princip om
skyldighet att skydda. I säkerhetsrådet
fick de dessutom fördjupa sig i situatio
nen i Myanmar, och när nyheten kom
om mötet i det riktiga säkerhetsrådet
med anledning av kemvapenattacken
i Syrien, hamnade även det ämnet på
agendan. Hela rollspelet bevakades av
ett pressteam bestående av Spykens egna
elever.
Nytt för i år var att Spykens FN-elev
förening anordnade Aktion FN för
fred i samband med SweMUN. Fyra
gånger om året får FN-skolorna Aktion
FN-paket med redskap för att uppmärk
samma en global fråga. Den här gången
handlade det om att samla in under
skrifter mot kärnvapen. En annan nyhet
på årets SweMUN var att observatörer
från åtta FN-föreningar var på plats för
att i framtiden kunna anordna egna,
lokala FN-rollspel.

Varje år delar Svenska FN-förbundet ut priset
’’Årets FN-lärare’’ till en lärare på en av lan
dets certifierade FN-skolor. I år gick det till
språkläraren Marita Jansson på Voxnadalens
Gymnasium i Edsbyn. Marita har under flera
år ökat kunskapen om FN och internationella
frågor. Genom studieresor till Sydafrika,
insamlingsprojekt och utställningar har hon
lyckats engagera både elever och ortsbor i
FN-frågor.
Skolans FN-elevförening blickar hela tiden
framåt för att hitta nya sätt att sprida kunskap
om Agenda 2030 samt bidra till FN-förbundets
insamlingsprojekt. Maritas råd till andra
lärare är att inkludera alla elever i FN-arbetet
oavsett bakgrund, årskurs och programval.
Hon menar att det inte bara är samhällspro
grammen som berörs utan att ett brett samar
bete i skolan behövs.
I sin roll som lärare anser hon att det är
viktigt att ge eleverna hopp så att deras enga
gemang upprätthålls. Det är också viktigt för
henne att ge skolans FN-elevförening förtro
ende kring vilka projekt som ska hållas och att
eleverna får arbeta självständigt.
– Vi har haft allt från musikcaféer och mark
nader till nattinnebandyturnering, pantstatio
ner och loppis där eleverna eller folk i bygden
har kommit för att bidra på olika sätt. Eleverna
blir peppade av att se resultatet av våra insam
lingsprojekt vilket i sin tur ger ringar på vattnet
som sprids vidare bland både unga och vuxna.
Marita tycker att det är givande att vara en
FN-skola då skolan får tillgång till material
och inspirerande föreläsare. Att engagera sig
i FN-förbundets olika projekt har även ökat
skolans gemenskap.
Så länge det finns orättvisor i världen kommer
Marita att brinna för människans rätt till sitt
eget liv. Voxnadalens gymnasium och Edsbyn
har bevisat att ett litet samhälle kan göra skill
nad så länge invånarna har stora hjärtan.
Ange Musekura, praktikant
Marita Jansson på Voxnadalens
Gymnasium i Edsbyn är Årets FN-lärare.

Miriam Siemsen Rundberg
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Riksdagsvalet och globala frågor
I september är det val i Sverige. Världshorisont ställde ett par frågor till partierna i riksdagen:
Varför är globalt samarbete viktigt och vilken FN-politik önskar ni att Sverige bedriver?
VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet vill se en rättvis och jämlik värld där alla människor har samma möjligheter och frihet att leva de liv de vill.
Den internationella solidariteten är en förutsättning för detta. Genom globalt samarbete kan vi bekämpa fattigdom, motverka klimatförändringarna, värna folkrätten och bygga säkerhet och fred tillsammans. Sverige har en viktig roll att spela i
att utveckla och stärka FN. Vi vill se en svensk FN-strategi med fokus på ett reformerat FN, jämställdhet, fredlig konflikthantering och respekt för folkrätt och mänskliga rättigheter.

SOCIALDEMOKRATERNA

Världen står idag inför många svåra utmaningar, från klimatförändringar till arbetet för internationell fred och säkerhet.
Endast genom globalt samarbete kan dessa utmaningar övervinnas. För oss socialdemokrater är FN navet i det arbetet.
Därför vill Socialdemokraterna se ett starkare FN som bättre kan hantera kriser, värna mänskliga rättigheter och främja
utveckling. I detta ingår bl a att, som ett led i vår feministiska utrikespolitik, förbättra FN:s arbete för kvinnors och flickors
rättigheter över hela världen och ge kvinnor en mer framträdande roll i arbetet för fred.

MILJÖPARTIET

Globalt samarbete är en hörnsten för en fredlig och civiliserad värld, där världens nationer söker samförstånd, inte konflikt,
och gemensamma lösningar på vår tids stora utmaningar, vilka ofta inte känner nationsgränser. I en tid av växande nationalistiska och isolationistiska strömningar är det viktigare än på länge. Miljöpartiet står upp för ett bistånd på en procent och
för Sveriges aktiva och breda deltagande i FN-arbetet. Vi ser FN som en central aktör för fred, fattigdomsbekämpning och
internationellt miljöarbete. Vi vill se ett starkare FN, som ger de ekonomiskt svaga länderna en starkare röst.

CENTERPARTIET

Globalt samarbete är centralt för att nå lösningar på de internationella utmaningar världen står inför. Det handlar om allt
från klimatförändringar till säkerhetspolitik och flyktingfrågor. När världsekonomin blir allt mer komplex ökar också behovet
av samarbete. FN ska ta globalt ansvar men ständiga veton motverkar ett handlingskraftigt FN. FN:s beslutsfattande
behöver reformeras. Säkerhetsrådet behöver oftare kunna agera för att stoppa folkmord, brott mot mänskliga rättigheter och
krigsbrott. FN måste göra mer för att motverka och förebygga sexuella övergrepp och förövarna måste ställas till svars.

LIBERALERNA

I en orolig värld spelar samarbete mellan länder en viktig roll för hela världens fred och säkerhet. FN har onekligen en
särställning vad gäller konfliktlösning och internationell samverkan och Liberalerna tycker att samarbete över gränserna
är en viktig hörnsten för liberal utrikespolitik. Vi tror dock att FN måste reformeras, FN-stadgan ska ändras och att det ska
införas ett demokratikrav för medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det är inte rimligt att länder vars uppgift är
att granska mänskliga rättigheter själva bryter mot dem.

MODERATERNA

Vi lever i en orolig omvärld där FN är en central aktör och har det högsta ansvaret för att upprätthålla internationell fred och
säkerhet. FN:s handlingskraft avgörs av medlemsländerna och därför måste säkerhetsrådets sammansättning reformeras
liksom FN:s fackorgan. Vi behöver ett starkare FN som värnar principen om skyldigheten att skydda, utvecklar möjligheten
till humanitär intervention och har ett fortsatt starkt mandat att bedriva resultatinriktad fattigdomsbekämpning. Sveriges
prioriteringar i FN ska vara konfliktlösning och mänskliga rättigheter samt nödvändiga reformer av FN-systemet.

KRISTDEMOKRATERNA

Vi har alla ett moraliskt ansvar att arbeta för att utrota fattigdom och förtryck i världen. Idén om att alla människor, var de
än bor, har samma värde och att vi alla har ett ansvar för varandra är grundläggande i den kristdemokratiska ideologin och
FN är en unik och central aktör i detta arbete. För att mer effektivt kunna svara på globala utmaningar bör Sverige verka
för att vetorätten i säkerhetsrådet begränsas. Vi vill se över det svenska stödet som går till olika FN-organ och verka för att
generalförsamlingen och dess utskott moderniseras. Särskilda kriterier bör också införas för platserna i MR-rådet.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Globalt samarbete är viktigt därför att vissa samhällsproblem bekämpas effektivast på en global nivå – t ex internationella
konflikter, terrorism, fattigdom och miljöproblem. Sverigedemokraterna ser FN som den primära mekanismen för internationellt samarbete gällande fred och säkerhet samt för samverkan till stöd för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter.
FN som organisation har dock brister som behöver åtgärdas – t ex problem med korruption. Sverigedemokraterna vill att
Sverige ska arbeta mer aktivt för att förhindra att de medlemsstater som allvarligt bryter mot mänskliga rättigheter tilldelas
ledande roller inom FN:s olika kommittéer och utskott.
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Foto: Miriam Siemsen Rundberg

Chefen för FN:s
befolkningsfond
UNFPA, Natalia
Kanem (till vän
ster) tillsammans
med FN-förbundets
generalsekreterare
Petra Hallebrant.

UNFPA-chefen:

Extraordinärt stöd
från svensk allmänhet
Tio miljoner kronor har FN-förbundets
projekt Flicka nu samlat in till FN:s
befolkningsfond UNFPA. Pengarna går till
arbetet mot barnäktenskap och kvinnlig
könsstympning i Etiopien. På ett hotell i
Stockholm berättar UNFPA-chefen Natalia
Kanem om fondens arbete som inte minst
handlar om sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter (SRHR) och om att fler
flickor och kvinnor ska kunna ta sin rätt
mätiga plats i samhället.
Att SRHR-frågorna är kontroversiella
och ständigt möter motstånd visar bara hur
betydelsefullt arbetet är, menar Kanem.
– Att vi kan förändra situationen för
någon som skulle dö om vi inte ingrep är
bevis nog, säger hon.
– Se på det program som Sveriges
Foto: Mats Hemlin

Lars
Ahlner,

70 år, har varit
aktiv i Gotlands
FN-förening sedan
tidigt 80-tal. Han
har varit ordförande,
styrelseledamot, kassör och sekreterare. Varje
månad bidrar han dessutom till projektet Skolmat
och inför sitt 70-årskalas önskade han sig gåvor
till FN-förbundets projekt Flicka istället för
presenter.

regering hjälper UNFPA med. Där vi
faktiskt erbjuder säkra preventivmedel,
där vi erbjuder unga människor informa
tion som kan rädda liv och där vi säger att
sexuellt och könsbaserat våld är fel och
något som omedelbart bör upphöra. Det
är väldigt bra och kontroversiella ämnen
att ta itu med, fortsätter hon.

SÄGER TACK
Till de i Sverige som bidrar till UNFPA:s
arbete genom FN-förbundets projekt
Flicka säger hon tack.
– Det överväldigande stödet som den
svenska allmänheten visar är enligt mig
extraordinärt. Det finns väldigt få länder
där tusentals människor skulle gå sam
man för att försöka förstå ett problem
som inte direkt påverkar dem själva.
Miriam Siemsen Rundberg

10-ÅRIG FLICKA

Hjälp till att
stoppa könsstympning
och barnäktenskap

Flickor i tioårsåldern är en grupp som
fonden ofta talar om. Kanem berättar att
bilden av den tioåriga flickan är viktig
eftersom hon i den åldern antingen har
ett liv fullt av möjligheter framför sig,
eller ett liv kantat av begränsningar.
– Istället för att gå i skolan gör hon hus
hållsarbete, blir gift vid tidig ålder, utsätts

Läs en längre
version av
intervjun på
fn.se/kanem

det jag tror att man kan göra på lokal nivå för FN:s
arbete. Vi har dock haft det lite kämpigt med att hålla
föreningen här på Gotland flytande. Det är inte så lätt
att få de yngre att engagera sig, så därför har jag
ställt upp genom åren.

få samma möjligheter som alla andra att ta sig
fram i samhället, så kan man inte göra för mycket.

Berätta om ditt födelsedagsfirande!
I min ålder har man inte samma behov av nya
köksattiraljer och liknande så inför min 70-årsdag
sa jag till alla jag bjöd att de kunde få lämna ett
bidrag till FN-förbundets projekt Flicka istället. Det
var väldigt uppskattat och sammanlagt har vi nog
samlat in ca 5 000 kr.

Du har varit medlem i Gotlands FN-förening i
nästan 40 år, vad har fått dig att stanna så länge? Varför valde du just Flicka som insamlingsprojekt?
Det finns många projekt som är viktiga men när det
FN-föreningen här på Gotland satsar på att
gäller flickors rättigheter, rätten till utbildning och att
öka kunskapen och vetskapen om FN och det är
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för kvinnlig könsstympning och/eller blir
könsdiskriminerad på annat sätt. Hon får
barn när hon är för ung, hennes kropp
utarmas och hon får aldrig chansen att bli
Einstein eller det hon skulle ha blivit. Och
så fortsätter det även för hennes barn.
Kanem är hoppfull om att vi till 2030
kommer att ha gjort stora framsteg för att
nå de globala målen för hållbar utveckling
som FN:s medlemsländer har enats om
inom ramen för Agenda 2030. Hon tror
t ex att könsstympning kan utrotas inom
vår livstid men att det kräver samarbete
och strategiskt arbete.
– Utvecklingen går åt rätt håll, jag vill
bara se att den ökar i fart, säger hon.

Swisha

valfritt belopp
till 9005638 och
ange FLICKA

Du är även månadsgivare till Skolmat, varför
tycker du att det är ett viktigt projekt?
Jag tror att Skolmat har stor betydelse för att få
fler barn att gå i skolan. Familjer med knappa
resurser får en anledning att skicka sina barn till
skolan om de vet att barnet kommer få ett mål
mat den dagen.
På så vis är även
Skolmat ett projekt
projektet FLICKA
som riktar sig till
flickor eftersom
Läs mer på
färre flickor än
fn.se/flicka
pojkar idag får gå
klart skolan.

Stöd
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Foto: Svenska FN-förbundet

Delar av Växjö FN-förenings styrelse. Från vänster i bild: Rajib Hossain Khan, Mohammed
Salahuddin Jewel, Julia Möhring, Charlotte Renström, Katharina Seinsche och Isabelle Westling.

Nystart för Växjö FN-förening
Växjö FN-förenings styrelse träffas varje torsdag på Linnéuniversitetet.
Föreningen gör nu en nystart för att få fler av medlemmarna att bli aktiva.
– Så vitt jag har förstått det från föregående
styrelse har FN-föreningen i Växjö haft litet
inflytande och inte synts så mycket. Därför
har vi ännu inte någon riktig relation till våra
medlemmar men vi arbetar på det. Vi har börjat skicka ut informationsbrev och vi bjuder in
dem till våra olika aktiviteter, säger Katharina
Seinsche som är ordförande sedan februari.
Eftersom de som är aktiva i föreningen i
huvudsak är studenter har föreningsarbetet

varit nästan helt centrerat till universitetsområdet. Styrelsen välkomnar dock alla, inte bara
studenter, att engagera sig.

MÖTE OM MINOR
– Vi är öppna för alla och med den nya styrelsen har vi också börjat annonsera om våra
aktiviteter. I april föreläste Linda Divkovic från
FN-förbundets kansli om minor. Inför det besöket ställde vi oss i centrum en lördagsmorgon.

FN-seniorer möts i Stockholm
Foto: Svenska FN-förbundet

På initiativ av tre medlemmar i Stockholms men vanligtvis är de ca tio stycken. Genom åren
FN-förening startades för drygt tio år sedan en har många aktuella ämnen diskuterats, ofta
seniorgrupp. En grupp av vänner som träffas för
att fika och prata FN.
– Det var när de tre ”initiativtagarna”, Lars
Eriksson, Inga-Britt Höjer och Britt Olofsson,
slutade i Stockholms FN-förenings styrelse som
de beslöt att de skulle fortsätta att träffas för
att diskutera FN-frågor. Eftersom de disponerade sina dagar relativt fritt, blev det på dagtid
de träffades, berättar Berith Granath som
sedan förra året har mötena hemma hos sig.
FN-seniorerna träffas hemma hos Berith. Från
Gruppen träffas en gång i månaden och de
vänster i bild: Lisa Wendelius, Gunvor Ngarambe,
”FN-seniorer” som idag ingår är medlemmar i
Margareta Lindborg, Bertil Lindborg, Berith Gra
Sollentunas och Stockholms FN-föreningar. Det
nath och Elsa Tegstam. Saknas på bilden gör Bengt
varierar hur många som kommer till mötena
Göran Bergstrand, Björn Höjer och Britt Olofsson.
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Vi bjöd in allmänheten och berättade om vad vi
gör på campus.
Styrelsen diskuterar även hur relationerna
till resten av rörelsen kan förbättras.
– Vi tittar på hur vi kan få bättre förbindelser med FN-förbundets kansli i Stockholm
men även med FN-föreningarna i Lund och
Malmö som är de närmst liggande, mest aktiva
föreningarna, berättar Katharina.
Föreningen driver inga specifika sakfrågor
för tillfället men har diskuterat olika teman för
året. Själv brinner Katharina för utbildningsfrågor. Inte minst mål fyra av de globala målen
som handlar om allas rätt till god utbildning.
– Jag tror att utbildning är nyckeln till att
uppnå flera av de globala målen. Med ordentlig
utbildning kan man få möjlighet att arbeta för t ex
jämställdhet eller för att skydda miljön, säger hon.

BRETT FOKUS
Katharina flyttade till Sverige från Tyskland för
att läsa sin masterutbildning här. Därhemma
arbetade hon på studentkåren och engagerade
sig även på olika sätt för flyktingar. När hon
började studera i Växjö visste hon att hon ville
engagera sig ideellt även här. FN-förbundets
breda fokus lockade henne.
– På ett personligt plan tycker jag att det
bästa med att vara med i föreningen är att få
träffa många nya människor. På ett bredare
plan anser jag att det finns ett stort värde i att
utbilda människor i aktuella frågor. Och att få
vara förespråkare för mänskliga rättigheter och
hållbar utveckling.
Miriam Siemsen Rundberg

utifrån tidningsartiklar som deltagarna tagit
med sig. De brukar även bjuda in olika gäster.
– Vi har det väldigt trevligt. Det är ett fint
sätt att träffa vänner med samma intresse.
Berith har efter många år som anställd på
FN-förbundet återigen blivit invald i Stockholms FN-förenings styrelse. I styrelsen pågår
diskussioner om att till hösten starta en formell
seniorsektion som komplement till föreningens
student- och ungdomssektioner.
– Det är nog så att i många FN-föreningar att
en stor grupp medlemmar ungdomar. Många slutar vara aktiva när studier, jobb och familj kräver
mycket tid under flera år. När folk går i pension
kanske de vill engagera sig på nytt i föreningslivet. Där kommer FN-seniorerna in, säger Berith.
Miriam Siemsen Rundberg
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Foto: Caroline Andersson

Agenda 2030
engagerade brett
i Karlskoga

En danslektion för att samla in pengar till projektet Minor arrangerades i Göteborg.

Bio, dans och quiz i Göteborg

TÄVLADE OM SMYCKE
En kväll anordnade gruppen ett quiz. Pengarna
som samlades in från de 54 deltagarna gick
direkt till FN-förbundets insamlingsprojektet
Minor. De som bidrog med minst 20 kronor
var dessutom med och tävlade om ett smycke
från Feministsmeden. Totalt samlades ca
900 kronor in under kvällen. Vinnaren av quizet
fick produkter som föreningen hade blivit
sponsrade med.

Schyman talade i Ronneby
FN-föreningen i Karlskrona/Ronneby arrangerade i början av året en föreläsning på Kulturcentrum i Ronneby med temat ”Militarism och
försvar – Framtidens utmaningar för stabilitet
i världen”. Ett femtiotal personer slöt upp och
lyssnade till Gudrun Schymans anförande.
Schyman kommenterade bl a dagens
svenska försvarspolitiska debatt och de röster
som säger att det finns ett ökat militärt hot
mot Sverige. Hon hävdade att hoten emot oss i
själva verket är av ett helt annat slag. De stora
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Vid ett annat tillfälle hölls en danslektion
för nybörjare på Twisted Feet Dance Academy.
De ca 15 deltagarna som kom betalade genom
att swisha 100 kronor till insamlingsnumret för
Minor-projektet.
”Vi har lärt oss massor och har haft kul
på vägen!”, berättar gruppens två ansvariga,
Josefin Gustavsson och Valentina Bravo Jara.
Miriam Siemsen Rundberg

Foto: Valentina Bravo Jara

Under våren har FN-föreningen i Göteborg
gjort en insats för FN-förbundets projekt Minor.
Bakom de olika arrangemangen, som har gått
ut på att samla in pengar till projektet och
sprida kunskap om minsituationen i världen,
står föreningens grupp för mänskliga rättigheter. En grupp som samlar personer med
intresse för MR-frågor.
För att sprida kunskap om konsekvenserna
av minor höll gruppen bl a en visning av
dokumentären ”The Deminer” på Hagabion.
En film om den självlärda, kurdiska minröjaren
Fakhir Berwari.

Anna Henderson deltog i föreningens quizkväll
och vann ett halsband från Feministsmeden.

FN-föreningen i Karlskoga genomförde
den 12 april två evenemang kring Agenda
2030. Först höll Elsa Rechlin, en av FN-förbundets unga ambassadörer, ett föredrag
kring de globala målen på Karlskoga
folkhögskola.
– Eleverna var väldigt pålästa och
hade en egen hållbarhetsgrupp på skolan,
berättar hon.
På eftermiddagen arrangerade FN-föreningen i samverkan med ABF, Rädda Barnen, Folkhälsonämnden i kommunen och
Karlskoga Folkhögskola en utställning, en
föreläsning och ett panelsamtal med lokala
politiker och företagare kring Agenda 2030.
Evenemanget inleddes med att Elsa
Rechlin berättade om målen. Därefter
fick politikerna reflektera över målens
betydelse för partiernas politik och
publiken hade möjlighet att ställa frågor
till panelen.
– Förhoppningen var att skapa ökad
kännedom om målen och hur det går att
arbeta vidare med dem, berättar Camilla
Jern, kvalitetsledare på Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga/Degerfors som
modererade panelsamtalet.
Målgruppen för evenemanget var alla
framtidsintresserade med ett särskilt fokus
på unga och förstagångsväljare.

TIPSA L ANDET RUNT:
Skicka ditt tips till:
varldshorisont@fn.se och skriv
“Landet runt” i ämnesraden

kostnaderna för ett starkare försvar som en del
förespråkar, kan istället användas till andra
mer angelägna ändamål; vi bör exempelvis
bättre hantera miljöproblem, flyktingströmmar
och social oro, menade hon.
Schyman talade också om att det omfattande militära tekniska kunnandet kan användas i civila sammanhang och som partiledare
för Feministiskt Initiativ ville hon framhålla
att feminismen kan ses som en garant för ett
fredligare samhälle. Under kvällen gjordes
också flera kopplingar till Agenda 2030 och de
globala målen för hållbar utveckling.

ENGAGERA DIG LOK ALT
Ju fler som engagerar sig, desto
mer kan vi åstadkomma! Som medlem
är du välkommen att vara med och
forma verksamheten i din lokala FNförening. Möjligheterna är många!
Ta kontakt med din FN-förening
via www.fn.se (Engagera dig).
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INFORM ATION FR ÅN SVENSK A FN-FÖRBUNDE T

Årets MR-pris

I juni tillkännager FN-förbundet vem
som är årets MR-pristagare. Håll utkik
efter mer information på fn.se/kalender.

Träffa oss i Almedalen!

Är du på plats under politikerveckan i
Almedalen den 1-8 juli? Missa då inte
FN-förbundets seminarier! Vi kommer
bl a att ha en politikerutfrågning med
fokus på Agenda 2030 och ett samtal om
framgångar och utmaningar för Sverige
i FN:s säkerhetsråd. Du som inte är på
plats kan se dem i efterhand på fn.se/
almedalen2018.

För dig som hänger i klassrum finns också
flera roliga övningar. Gå in på världskoll.se
och testa dina kunskaper redan idag!

Tävla med jämställda toner!

Är du 13-19 år och drömmer om att få
en låt utgiven på riktigt? Då kan du vara
med i vår musiktävling UNsigned! Den
har jämställdhet som tema och sista
tävlingsdag är 5 juni. Läs mer och skicka
in ditt bidrag på fn.se/unsigned.

Nytt informationsmaterial
om Agenda 2030

Vill du lära dig mer om Agenda 2030
och de globala målen för hållbar utveck
ling? Läs vårt nya häfte för att lära dig
mer om de olika delmålen och hur FN
arbetar med varje mål! Beställ gratis
från fn.se/butik eller ladda ned digitalt
på http://bit.ly/2vlU79r.

Bättre Världskoll och ny
lärarhandledning

Världskoll.se är nu lite snyggare och lite
bättre! Du kan jämföra fler länder, se glo
bal utveckling i världen och vara bäst i quiz.

FN-förbundet har fått ett varmt tack
från FN:s befolkningsfond UNFPA för
att vi har samlat in över 10 miljoner kr
till arbetet för flickors rättigheter i norra
Etiopien. Tack vare insatserna från alla
givare, medlemmar, FN-föreningar och
elevföreningar har 10 000 flickor sluppit
att könsstympas och bli bortgifta.
UNFPA:s chef Natalia Kanem framförde
hälsningen till FN-förbundets general
sekreterare Petra Hallebrant i samband
med sitt Stockholmsbesök i april. Läs
mer på www.fn.se/blogg.

Vi behöver din e-postadress!

Bidrag att söka

Nu finns det möjlighet för FN-föreningar
och -distrikt att söka projektbidrag för
att anordna aktiviteter som uppmärk
sammar Sveriges arbete i FN:s säkerhets
råd. Aktiviteten måste äga rum under
2018 och upp till 40 000 kr kan sökas.
Mer information och ansökningsformu
lär hittar du via fn.se/projektbidrag.

Tack från UNFPA

Nya regler för person
uppgifter

GDPR (General Data Protection
Regulation) är en ny dataskyddslag som
börjar gälla inom EU den 25 maj och
ersätter den svenska personuppgiftslagen
PuL. Mycket är sig likt, men skyddet
för din personliga integritet förstärks.
Därför uppdaterar FN-förbundet våra
allmänna villkor och vi har tagit fram en
integritetspolicy som bl a beskriver hur
och varför vi sparar dina uppgifter. Du
behöver inte göra något, men om du vill
kan du läsa mer om GDPR och ta del av
de uppdaterade villkoren samt integri
tetspolicyn på fn.se/integritetspolicy.
Du som är ansvarig för att hantera
personuppgifter i en FN-förening eller
ett FN-distrikt ska ha fått information
och riktlinjer via e-post. Vid frågor kring
GDPR kontakta therese.bengtsson@fn.se.

För att du ska kunna ta del av informa
tion via e-post från oss på FN-förbundet
behöver vi din e-postadress. Skriv ett
mejl där du tydligt anger fullständigt
namn och adress, och gärna medlems
numret (”kundnummer”) som står
ovanför din adress på baksidan av
denna tidning. Skicka det till
therese.bengtsson@fn.se.
Stort tack för hjälpen!

Internationella praktikanter

Följande personer kommer hösten 2018
att skickas ut av Svenska FN-förbundet
som praktikanter hos våra systerförbund
i andra länder: Nairi Moosakhanian
(Armenien), Anna Foucard och Emelie
Wendesten (Georgien) samt Helge
Drebold och Sofia Esfandi (Tanzania).

Personalnytt

Cecilia Bergman är ny projektledare för
medlemsutveckling och insamling.

Foto: Mostphotos/JanneBanan

Snart kongress!

Nu är det snart dags för kongress i Svenska FN-förbundet! Den äger
rum i Örebro den 16-17 juni där omkring 220 personer kommer att
samlas för att bl a behandla motioner och välja ny styrelse och ordfö
rande för förbundet. Temat för kongressen 2018 är ”Tillsammans för
en global framtid”. På plats i Örebro kommer deltagarna att kunna
inspireras av nya eventutställningar för Flicka och Skolmat, digitalt
material, filmer och mycket mer – allt för att peppa vår verksamhet
på alla nivåer! Vill du läsa de 38 motionerna till årets kongress, och
även se hur förbundsstyrelsen besvarat dem? Detta och mycket annat
hittar du på fn.se/kongress.
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a l eksan der ga bel ic

or dför a n de i sv e nsk a f n-för bu n det :

FN MÅSTE BLI BÄTTRE
PÅ ATT SKYDDA CIVILA
Säkerhetsrådets och FN-chefen António Guterres Sverige
besök nyligen gav god uppmärksamhet åt FN-frågorna. På
inbjudan av Sveriges regering besökte generalsekreteraren
under fyra dagar i tur och ordning Lund, Backåkra, Uppsala
och Stockholm. En tanke med besöket var att rådet skulle
överbrygga motsättningarna mellan länderna. Från vistelsen
på Dag Hammarskjölds gård Backåkra rapporterades också
vissa framsteg i samtalen om Syrien, även om generalsekrete
raren tonade ned förväntningarna.
Inför säkerhetsrådets besök förde FN-förbundet fram krav
dels på att FN-chefen måste verka för bättre samarbete i rådet,
dels på att FN måste bli bättre på att skydda civila i konflikt.
Den senare frågan diskuteras i en krönika av FN:s särskilde
rådgivare för FN-principen skyldighet att skydda (R2P), Ivan
Šimonović. Krönikan, som kan läsas på FN-förbundets webb
plats, är av stort intresse för FN-rörelsen i Sverige.
Šimonovićs budskap är att det inte är något fel på R2P som
verktyg för att förhindra övergrepp. Problemet är att FN och dess
medlemmar inte lever upp till sina åtaganden att tillämpa princi
pen. Ett exempel är just den drygt sju år långa konflikten i Syrien.
När R2P diskuteras måste de humanitära kostnaderna och
lärdomarna av både handling och icke-handling analyseras.
Vi är skyldiga våra medmänniskor i Jemen, Myanmar och
Syrien att inte låta debatten om insatsen i Libyen 2011 leda
till handlingsförlamning. FN-rådgivaren påpekar att FN har
utrett det internationella samfundets respons eller brist på

respons i Rwanda, Srebrenica och Sri Lanka, medan liknande
utredningar för Syrien och Myanmar saknas.
R2P lyfts ofta fram som en överenskommelse och betrak
tas därmed inte som en tvingande princip. Det är en felsyn.
Šimonović berör att R2P vilar på bl a folkmordskonventionens
förpliktelse för alla stater att förhindra folkmord. Det innebär
i klartext att alla länder måste agera tidigt för att stoppa folk
mord. Även FN-chefen har en viktig roll i egenskap av länk
mellan FN:s experter och rådet.
När människor behöver FN och dess medlemsländer får
världssamfundet inte svika. I den svenska regeringens värde
grund för säkerhetsrådsarbetet betonas folkrätten och mänskliga
rättigheter som två av fyra grundpelare. Att tillämpa FN-prin
cipen skyldighet att skydda i rådsarbetet är i linje med dessa prio
riteringar och en möjlighet att finna en väg framåt i konflikter
som de i Jemen, Myanmar och Syrien. Regeringen bör ta initiativ
i den riktningen under återstoden av sitt rådsmedlemskap.
För min egen del är det efter arton år som ordförande för
Svenska FN-förbundet dags att gå vidare till nya uppdrag. Jag
vill avsluta dessa rader med att tacka förbundets medlemmar,
förtroendevalda och anställda för den här tiden. Tillsammans
har vi gjort en fantastisk resa. Arbetet för ett bättre och star
kare FN fortsätter under nytt ledarskap efter sommarens kon
gress. Jag ser själv fram emot att fortsätta mitt engagemang för
både FN- och EU-frågorna som Europaparlamentariker och
jag hoppas att vi ses i framtiden.

Foto: Magnus Rönnkvist

Nästa nummer
… av Världshorisont ges ut den 20 september och kommer
att handla om rasism och etnisk diskriminering.
Under våren 2018 har Sveriges regering rapporterat till FN om hur
arbetet går i vårt land när det gäller att motverka rasism och etnisk
diskriminering. Det svenska civilsamhället, med FN-förbundet i spetsen,
har levererat en alternativ rapport till FN. I början av maj förhördes
regeringen av FN:s rasdiskrimineringskommitté, CERD. Världshorisont
redogör för FN:s rekommendationer till Sverige efter förhöret och tittar
närmare på ett par nyckelfrågor.
Nazister från Nordiska motståndsrörelsen har marscherat på svenska
gator under året som gått. Vi reder ut var gränsen för yttrandefrihet går
och vilka möjligheter att ingripa som svensk lagstiftning ger polisen.
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Beställ gärna extra exemplar av Världshorisonts temanummer och dela
ut dem till intresserade eller lägg dem i närmaste väntrum. Skicka din
beställning till varldshorisont@fn.se!
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POSTTIDNING B
Avsändare Svenska FN-förbundet
Box 15 115
104 65 Stockholm
Begr. eftersändning

Swisha

valfritt belopp
till 9005638 och
ange MINOR

SK Ä NK EN GÅVA SOM
H JÄ LPER UNDER Y TA N
Krig tar inte slut när vapnen tystnar. Minor som ligger gömda i marken skadar och dödar människor långt efter att kriget tagit slut.
Därför stödjer vi FNs livsviktiga arbete med att röja minor. Vårt mål är en minfri värld! Nu kan du hjälpa oss att röja minor.
Ditt bidrag går till DR Kongo där varje kvadratmeter som röjs skapar nya ytor för människor att leva på.

HJÄLP OSS RÖJA MINOR – GÅ IN PÅ FN.SE /MINOR
Swisha valfritt belopp till 9005638, ange MINOR
All insamling går via Svenska FN-förbundets PG 90 05 63-8 och granskas av Svensk Insamlingskontroll.
Svenska FN-förbundet är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar i samband med en gåva. Vi behandlar dina
uppgifter för att kunna fullfölja de åtaganden som är kopplade till din gåva. I övrigt använder vi dina uppgifter endast för ändamål som
rör förbundets egen verksamhet och insamling. Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, se fn.se/integritetspolicy

