
Anf. 11 HANS LINDE (V): 

Herr talman! Låt mig påminna om att under den tid som Carl Bildt läste upp sin utrikespolitiska 

deklaration dog 30 kvinnor runt om i världen. De dog i samband med missfall för att de inte fick den 

läkarvård de behövde. De dog i samband med förlossning för att de inte fick den sjukvård som hade 

kunnat rädda deras liv. De dog i samband med en illegal abort. Men Carl Bildt kritiserar mig för att jag 

talar om dessa kvinnor. Han tycker att jag i stället borde tala om fiberoptiska kablar i Östersjön och 

situationen på Spetsbergen. Tack, Carl Bildt, för att du så tydligt klargör skillnaden mellan oss två när 

det kommer till politiska prioriteringar i utrikespolitiken.  

Jag skäms inte, och jag kommer aldrig att be om ursäkt i denna kammare för att jag tycker att den 

viktigaste utrikespolitiska frågan i dag är att bekämpa fattigdomen, mödra- och barnadödligheten och 

hungern på detta jordklot. Då blir det kanske också ganska logiskt att jag pratar om de människor som 

drabbas av hungern, fattigdomen och barnadödligheten och som jag har mött runt om på jordklotet i 

stället för att prata om utvecklingen i Tromsö och på Fyn.  

Jag noterar att utrikesministern helt struntade i att svara på de frågor jag ställde. I stället ägnade han 

sin tid åt tjafs och olika typer av tjuvnyp. Inte med ett kommatecken berörde utrikesministern det 

faktum att den borgerliga regeringen har bidragit till att svenska skattemedel har gått till att investera 

i företag som plundrar de fattigaste länderna på deras råvaror och skatteinkomster. Inte med ett 

kommatecken berörde Carl Bildt detta faktum, trots att vi vet att det är en av huvudförklaringarna till 

att vi inte når millenniemålen och till att förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och kamp mot 

hunger och för jämställdhet slås sönder.  

Inte heller berörde Carl Bildt med ett kommatecken det faktum att man under den borgerliga 

regeringens tid vid makten genom Exportkreditnämnden avsatt 15 miljarder kronor för att garantera 

affärer med diktaturen i Iran. Jag begär inte att Carl Bildt ska kunna svara på varje fråga i varje detalj. 

Men nu sitter handelsministern två stolar bort. Handelsministern kan väl skicka en liten lapp och 

informera utrikesministern om hur det kommer sig att man pumpar in svenska skattemedel i handeln 

med Iran. Låt mig förklara vad dessa krediter innebär! De innebär att regimen i Teheran kan köpa 

svenska varor men sedan strunta i att betala och skicka fakturan till de svenska skattebetalarna. Är 

det ett bra sätt att stödja kampen för demokrati och frihet i Iran? Jag tror knappast det.  

Sedan försöker Carl Bildt få den här debatten att bli en tävling om vem som ska säga ordet ”Norden” 

flest gånger. Jag tror att detta nyvaknade intresse och engagemang för Norden och Arktis väcker viss 

förvåning, framför allt i våra nordiska grannländer.  

Jag noterar också att Carl Bildt i sitt inlägg egentligen inte svarar på en av de centrala frågor som 

Urban Ahlin lyfte fram här tidigare, nämligen den om engagemanget i FN. Nu har Sverige en konkret 

möjlighet att kandidera till FN:s säkerhetsråd 2017. Det var tur, så att säga. Vi skulle egentligen ha 

behövt sätta i gång kampanjen redan nu för att ha en rimlig chans att kunna kandidera. Om vi vill sitta 

i säkerhetsrådet 2017 behöver vi nu tydliggöra att vi kandiderar, dra i gång en tydlig kampanj, tillsätta 

ett sekretariat och presentera en tydlig vision för vad vi vill i säkerhetsrådet. Men ingenting av detta 

händer just nu i den borgerliga regeringen.  

Jag tycker att det nu är dags för Carl Bildt att lämna tydliga besked i den här frågan. Avser den 

borgerliga regeringen att kandidera till FN:s säkerhetsråd 2017? När sjösätts kampanjen? När 

presenteras visionen?  

I stället för att prata om denna helt centrala fråga i svensk utrikespolitik står Carl Bildt och berömmer 

sig för att man inte blev inröstad i MR-rådet, med motiveringen att det var en massa diktaturer som 

inte röstade på Sverige. Jag kan påminna Carl Bildt om att en majoritet i FN i dag inte är diktaturer. 

Det var också en rad demokratier som inte valde att rösta på Sverige i omröstningen till MR-rådet. Det 

är väl ändå lite talande för regeringens politik gentemot FN att man inte väljer att kandidera. Det är 

detta det handlar om. Man är för rädd för att förlora igen när det gäller arbetet i säkerhetsrådet.  

Herr talman! Jag måste trots allt säga att jag ofta under de sex år jag har suttit i utrikesutskottet och 

haft möjlighet att resa runt i världen slagits av vilken positiv bild människor har runt om på jordklotet 

av vårt land. Man har en positiv bild av Sverige för att vi har stått upp mot orättvisor och kolonialism, 



för att vårt land många gånger tagit täten i arbetet för nedrustning och fred och för att vårt land varit 

en fristad för många av dem som flytt undan förtryck och krig. Det är ett resultat av att vi i vårt land 

har haft en stark freds- och solidaritetsrörelse. Människor i det här landet har gått samman och satt 

avtryck i utrikespolitiken. Man förhindrade att Sverige fick en atombomb på 50-talet och såg till att 

Sverige stod upp mot Vietnamkriget på 70-talet, och Sverige spelade en avgörande roll i befrielsen av 

södra Afrika på 80-talet.  

Men jag måste också erkänna att jag inte bara möter detta beröm av Sverige och denna positiva bild 

av vårt land. Jag möter också parlamentariker i Chile, folkrörelser i södra Afrika, småbönder i 

Nicaragua och även – hör nu, Carl Bildt – politiska företrädare för våra nordiska grannländer som 

undrar vart den svenska rösten har tagit vägen. Var finns Sverige i dag i de centrala utmaningarna och 

i kampen mot orättvisorna? Svaret är att vi diskuterar fiberoptiska kablar i Östersjön.  

 


