4 maj 2018
Hej Maj-Lis, Clary och Christina!
Tack för ert brev till utrikesminister Margot Wallström och regeringen. Jag arbetar på
Utrikesdepartementets ministerkansli och har blivit ombedd att svara.
Jag vill börja med att be om ursäkt för det sena svaret på ert brev från februari. Sverige har
under lång tid uppmärksammat den utsatta situationen för rohingyerna och tagit upp frågan i
FN, EU och i våra bilaterala kontakter med Myanmars regering. Den svenska regeringen
arbetar genom alla kanaler för ett stopp för militärens våldsanvändning, för att humanitära
aktörer och medier ska ges fullt och säkert tillträde och för att de som är skyldiga till brott och
kränkningar mot mänskliga rättigheter ställs inför rätta. I vår dialog med andra länder, inte
minst i regionen, framhåller vi vikten av att de utövar sitt inflytande. Regeringen har även en
regelbunden dialog med det svenska civilsamhället om Myanmar och utrikesminister Margot
Wallström träffade ett antal civilsamhällesorganisationer inför sin resa till Cox Bazar i
november 2017.
Utrikesminister Margot Wallström har bl.a. i en artikel i Expressen den 13 februari 2018
fastslagit att vittnesmålen inifrån Myanmar om dödande, tortyr och allvarliga sexuella
övergrepp är många och fasansfulla och att det som sker kan betecknas som brott mot
mänskligheten. Dessa vittnesmål bör samlas in så att de skyldiga kan ställas till svars. Sverige
har varit tydligt och explicit inom såväl EU, FN:s säkerhetsråd som FN:s råd för mänskliga
rättigheter med att situationen i Myanmar bör hänskjutas till den internationella
brottmålsdomstolen (ICC), bl.a. i vårt uttalande i säkerhetsrådet den 13 februari 2018 och EU:s
rådslutsatser den 26 februari 2018.
Som medlem i FN:s säkerhetsråd har Sverige, tillsammans med Storbritannien, intagit en
ledande roll i frågan om rohingyernas situation. Ordförandeskapsuttalandet i FN:s
säkerhetsråd den 6 november 2017 som Sverige var drivande bakom var en viktig markering
från rådet. Situationen har diskuterats i rådet vid åtta tillfällen sedan den 30 augusti 2017 och
Sverige har varit initiativ- eller medinitiativtagare till flera möten. Sverige har också varit
drivande för att rådet reser till Myanmar och Bangladesh vilket skedde i månadsskiftet aprilmaj.
Vidare har Sverige stöttat FN-systemets ansträngningar för en stärkt FN-roll, t ex genom att ett
sändebud utses. Utrikesminister Margot Wallström har välkomnat att FN:s generalsekreterare

António Guterres den 26 april 2018 utsåg Christine Schraner Burgener till särskilt sändebud för
Myanmar, vänligen se länk till tweet av utrikesministern:
https://twitter.com/margotwallstrom/status/989569920336846848
Regeringen fattade den 26 april beslut om en ny strategi för utvecklingssamarbetet med
Myanmar 2018-2022 som omfattar 1,25 miljarder kronor för Sidas verksamhet och 30 miljoner
kronor för Folke Bernadotteakademins verksamhet för hela perioden. Samtidigt beslutade
regeringen även om ett kompletterande uppdrag för utvecklingssamarbetet med Bangladesh.
Uppdraget handlar om att stärka kapacitet att förebygga kriser, konflikter och katastrofer,
bidra till resiliens och minskat humanitärt beroende i flyktingmottagande områden, bland
värdsamhällen och rohingya-flyktingar. Tre fjärdedelar av flyktingarna utgörs av kvinnor och
barn, som utgör en särskild målgrupp i uppdraget. Det kompletterande uppdraget ökar den
innevarande volymen för utvecklingssamarbetet med Bangladesh från 1,6 miljarder till 1,9
miljarder för perioden 2014-2020.
För mer information, vänligen se denna
länk: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/regeringen-okar-stodet-tillrohingyer-i-bangladesh-samt-har-beslutat-om-ny-strategi-for-myanmar/
Sverige ger också humanitärt stöd för livräddande insatser på totalt 266 miljoner kronor under
2017 och 77 miljoner kronor hittills under 2018 för att hjälpa rohingyer på flykt, både i
Bangladesh och Myanmar. Beredskap finns att bistå efter behov med ytterligare medel och
insatser via Sida.
För att långsiktigt kunna lösa rohingyernas svåra situation och möjliggöra för flyktingarna att
återvända krävs säkerhet och att Myanmars regering tar itu med orsakerna till
diskrimineringen mot rohingyer i landet. Rekommendationerna från en rådgivande
kommission för Rakhine som leddes av Kofi Annan utgör en vägkarta för detta arbete. Sverige,
tillsammans med EU och FN, står redo att stödja genomförandet av dessa rekommendationer,
inte minst avseende medborgarskapsfrågan.
Vänliga hälsningar,
Linnaea Manberger
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