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En socialkonservativ utrikes och
säkerhetspolitik
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk
grundsyn, något som tydligt avspeglas i partiets utrikespolitik.
Sverigedemokraternas nationalism är universell i den bemärkelsen att
vi tillerkänner alla nationer i världen samma grundläggande friheter och
rättigheter som vi kräver för vår egen nation. Med den utgångspunkten menar
vi att ingen stat eller nation har rätt att kränka eller förslava något annat folk.
Vi vill även stödja folk som med obestridlig historisk rätt till sitt territorium
och med stöd i folkrätten strävar efter ökad autonomi eller en självständig
demokratisk stat. Den svenska utrikespolitiken skall vara självständig och
primärt inriktad på att värna svenska intressen, samt demokrati och mänskliga
fri- och rättigheter i världen.
Sverigedemokraterna vill arbeta för att Sverige skall handla, samarbeta och
upprätthålla goda relationer med alla demokratiska och fredliga nationer och
stater i världen. När problem blir globala behövs en global plattform för att
bekämpa dem, genom internationellt samarbete. Särskilt viktigt är detta då
det är fråga om miljöhot, väpnade konflikter eller internationellt organiserad
brottslighet och terrorism. Internationellt samarbete är också viktigt för att hitta
gemensamma plattformar för att försvara demokrati samt mänskliga fri och
rättigheter.
Vi betraktar oss i fallande ordning som en del av en nordisk, en europeisk, en
västerländsk och en global gemenskap. I linje med detta vill vi särskilt arbeta
för att stärka den nordiska identiteten samt bredda och fördjupa det nordiska
samarbetet.
När stater samarbetar kan detta, förenklat uttryckt, ske på två grundläggande
nivåer: den mellanstatliga och den överstatliga. Samarbete mellan stater,
eller att Sverige frivilligt underordnar sig konventioner för mänskliga
rättigheter, innebär normalt ingen kränkning av den för oss så viktiga
suveränitetsprincipen. Tvärtom är sådant samarbete en förutsättning för fred
och stabilitet i världen. Sverigedemokraterna anser dock att mellanstatligt
samarbete, det vill säga samarbete mellan suveräna nationalstater, är fullt
tillräckligt Vi ser med stark skepsis på samarbeten som tar sig överstatliga
former, det vill säga genom en politisk union vars konstitution står över
medlemsstaternas. Det är då inte längre de enskilda folken som ytterst
bestämmer över politiken i det egna landet, utan det är det internationella
organet, varvid ländernas olikheter ofta leder till skeva maktförhållanden.
Grundtanken bakom vårt hävdande av suveränitetsprincipen är att varje folk
bäst känner sina egna intressen och därför också bäst kan värna om dessa.
Historien har visat att överstatliga organ sällan består i längden, och att de
snarare splittrar än knyter medlemsländerna närmare varandra.
Sverigedemokraterna ser FN som navet för internationellt utvecklings- och
fredssamarbete, och vill att FN ska vara en central del av Sveriges utrikes och
säkerhetspolitik. Vi värdesätter att FN är ett mellanstatligt samarbete mellan
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självständiga stater och ställer oss kritiska till EU:s förstärkta roll inom FN. Vi
anser samtidigt att de mänskliga rättigheterna så som de deklarerats av FN
bör vara den lägsta gemensamma nämnaren för alla staters uppförande. När
dessa allvarligt kränks anser vi det vara av överordnat intresse att försvara
mänskliga fri- och rättigheter jämfört med att hävda suveränitetsprincipen.
Det svenska biståndet och utvecklingssamarbetet skall vara riktat till de minst
utvecklade länderna och bör inte understiga den av FN rekommenderade
nivån. Sverigedemokraterna vill se en biståndspolitik som skapar
förutsättningar för människor i fattigdom och förtryck att förbättra sina
levnadsvillkor utifrån sina grundläggande behov i den omedelbara vardagen.
Vi vill ha ett tydligt fokus på fattigdomsbekämpning och att barnens bästa ska
få stå i centrum. Vi vill se ett bistånd som bättre än idag prioriterar att rädda liv
och lindra nöd, framför allt för de miljontals människor som befinner sig flykt
ute i världen.
En viktig princip i biståndet bör också vara hjälp till självhjälp och att hitta
nya innovativa vägar att bidra till länders utveckling, bland annat genom
utvecklingsfrämjande handel, i stället för att försätta länder och folk i
biståndsberoende. Vi vill också skapa ett ansvarsfullt bistånd inriktat på
effektivitet och resultat, där varje satsad krona ska göra så stor nytta som
möjligt.

1. Utrikespolitik med respekt för nationer
och folk
Sverigedemokraterna vill:
hh Stödja demokratiska och fredliga nationers rätt till
självbestämmande, suveränitet och territoriell integritet.
hh Stödja folk som med obestridlig historisk rätt till sitt territorium
och med stöd i folkrätten strävar efter ökad autonomi eller en
självständig demokratisk stat.
hh Verka för att nationer och stater respekterar grundläggande
demokratiska värderingar och mänskliga fri- och rättigheter.
hh Att Sverige skall handla, samarbeta och upprätthålla goda
relationer med alla demokratiska och fredliga nationer och stater
i världen.
Eftersom Sverigedemokraternas nationalism är universell vill stödja alla
demokratiska och fredliga nationers rätt till självbestämmande, suveränitet
och territoriell integritet. Med den utgångspunkten menar vi att ingen stat eller
nation har rätt att kränka eller förslava något annat folk.
Nationen är grunden på vilken varje demokratiskt samhälle vilar. Den är
det viktigaste verktyget för att forma gemenskap och samhörighet mellan
medborgare samt att skapa och bejaka en gemensam identitet. Imperier,
unioner och politiska rörelser har under lång tid kommit och gått, medan
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nationen som komponent i det internationella samfundet har visat sig
beständig.

Nationen - så länge den är demokratisk - är också den bästa garanten för
fred, säkerhet och mänskliga rättigheter. Det var fria nationer som under förra
århundradet gemensamt deklarerade de universella mänskliga rättigheterna.
Vi tar avstånd från alla former av nationalism som inte vilar på demokratisk
grund och menar att demokratin och nationalismen fullständigar varandra.
Demokratin har vuxit fram inom ramen för fria och självständiga nationer
och nationalstater, medan demokratin i sin tur också bidragit till att stärka
gemenskapen och minska konflikterna såväl inom nationer som mellan
nationer. Därför vill vi i utrikespolitiken verka för att fler stater och nationer
respekterar grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga fri- och
rättigheter.
Samtidigt som vi vill stödja staters rätt till självbestämmande, suveränitet och
rätt till sin kultur språk och tradition, är vi pragmatiska och inser att många
folk och minoriteter lever inom stater som inte respekterar dessas mänskliga
rättigheter. Kolonialmakter har också dragit upp många gränser utan hänsyn
till enskilda folk. Vi ser det därför som viktigt att stödja alla folk som med
obestridlig historisk rätt till sitt territorium och med stöd i folkrätten och via
fredliga metoder strävar efter ökad autonomi eller en framtid som självständig
demokratisk stat. Varje sådan situation måste dock handhas med stor omsorg
och försiktighet, samt med respekt för den lokala kontexten, så att en situation
inte förvärras av Sveriges och andra länders inblandning.

2. Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
Sverigedemokraterna vill:
hh Att arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i enlighet
med FN:s allmänna förklaring ska vara ett centralt element i
utrikespolitiken.
hh Verka för att fler stater lever upp till FN:s Allmänna förklaring om
mänskliga rättigheter.
hh I högre grad uppmärksamma och verka för barns mänskliga
rättigheter.
hh Att stödja kvinnors rättigheter och underlätta för dem att möta
reella utmaningar i deras vardag.
hh Att bekämpa könsrelaterat och hedersrelaterat våld samt
människohandel.
hh Att stödja utsatta kristna och verka för att förföljelsen av dem
upphör
hh Att stödja och uppmärksamma utsatta minoriteters situation.
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2.1 Inledning
Sverigedemokraterna ser de grundläggande mänskliga rättigheterna
som de definieras i FN:s Allmänna förklaring från 1948 som den minsta
gemensamma nämnare vilken alla stater i alla situationer bör leva upp
till. Sverigedemokraterna anser även att Europarådet har en viktig roll för
upprätthållandet av demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Vidare har
Europadomstolen en viktig uppgift när det gäller att följa upp situationer där
Europakonventionen inte efterlevs.
Vi anser att de mänskliga rättigheterna såsom de deklarerats av FN är
grundläggande och nödvändiga för att garantera människors välstånd.
När dessa allvarligt kränks anser vi försvaret av mänskliga fri och rättigheter
överordnat suveränitetsprincipen. Historien har lärt oss att stater, inte ens
demokratiska sådana, kan tillåtas obegränsat handlingsutrymme. Det
kommer alltid att finnas gärningar som det internationella samfundet inte
kan acceptera - den typen av grova och storskaliga förbrytelser som blev
upprinnelsen till antagandet av FN-deklarationen. Dessa har inte förpassats
till historien utan pågår fortfarande i våra dagar. Därför behövs fördrag som
garanterar individens säkerhet mot övergrepp från repressiva regimer. Iden
om statens begränsade befogenheter gentemot det egna folket har kanske
inte sedan 1948 varit så relevant som nu.

2.2 Universella mänskliga fri och
rättigheter
Vi anser att grundläggande mänskliga fri och rättigheter är universella,
lika viktiga och gällande för alla människor oavsett var de bor. Med den
utgångspunkten vill vi exempelvis verka för att fler länder lever upp till hela
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter i stället för att med hänvisning till
islam begränsa dessa i enlighet med Kairodeklaration som år 1990 antogs av
samtliga muslimska länder.

2.3 Bevara tyngden i begreppet mänskliga
fri och rättigheter
I ett mer svenskt sammanhang ser Sverigedemokraterna däremot risken
att begreppet mänskliga rättigheter urvattnas när det flitigt används för
att beskriva rättigheter som svenska politiska partier ser som i och för sig
önskvärda, men vilka saknar grund i internationell rätt. Vi vill därför reservera
det här begreppet för rättigheter som faktiskt är internationellt erkända.
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2.4 Mänskliga rättigheter för kvinnor och i
de minst utvecklade länderna
I många länder är kvinnor särskilt utsatta för sexuella övergrepp och andra
våldshandlingar samtidigt som de har dålig tillgång till rättslig hjälp. Kvinnor
riskerar exempelvis att utsättas för hedersmord, lynchning eller offentlig
avrättning efter det att de blivit utsatta för våldtäkt eller haft sexuellt umgänge
utanför äktenskapet. Människohandel för sexuella ändamål är en annan grov
om än tragiskt nog alltför vanlig kränkning som framförallt drabbar kvinnor.
Detta är allvarliga problem som vi vill se ett större fokus på i arbetet för
mänskliga rättigheter. Avseende mänskliga rättigheter i de minst utvecklade
länderna är det viktigt att inte glömma bort att också ekonomiska och sociala
rättigheter som ger grundläggande förutsättningar för överlevnad också
är en del av de mänskliga rättigheterna. Flertalet fattiga människor lever
på landsbygden där tillgång till livsmedel, rent vatten och sanitet kan vara
avgörande för att nå utveckling på andra områden och kunna verka för
medborgliga och politiska rättigheter. Detta gäller i synnerhet kvinnor som
ofta drar ett tungt lass för familjens överlevnad och ofta drabbas extra hårt av
extrem fattigdom. Att verka för kvinnors rätt till grundläggande förutsättningar
i deras vardag ger möjlighet till utveckling och framgång också inom andra
områden.

2.5 Barnens rättigheter
Vi vill verka för att barnkonventionen får en mycket större plats i utrikespolitiken
än den har idag. I konflikter och vid humanitära katastrofer är barn särskilt
utsatta. De grundläggande principerna om rätt till liv och utveckling och
att barnets eget bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör barn
ska vara centrala i arbetet för mänskliga rättigheter i utrikespolitiken.
Sverigedemokraterna anser också att könsselektiva aborter där framför allt
flickor aborteras är en oacceptabel typ av könsdiskriminering som inte hör
hemma i något civiliserat samhälle.

2.6 Stöd till utsatta kristna och andra
minoriteter
Kristna är en grupp som på många platser i världen förvägras sina mänskliga
rättigheter. De är också idag mer utsatta för förföljelse än någon annan
religiös grupp. Inbördeskrigen i Irak och Syrien har försvårat situationen än
mer. Stora delar av dessa länder kontrolleras av den extremistiska och brutala
terrororganisationen IS, vars uttalade mål är att utrota alla religiösa riktningar
utom sin egen. Det är enligt vår mening värt att särskilt uppmärksamma
det förtryck som kristna utsätts för, då deras situation tenderar att glömmas
bort. Ett annat exempel är Karenfolket som är en buddhistisk och kristen
minoritet med hemvist i sydöstra Burma. Sedan Burmas självständighet från
den brittiska kolonialmakten 1948 har karenfolket varit utsatt för allvarliga
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förföljelser. Även andra minoriteter som muslimska Rohingya folket är hårt
utsatta i Burma/Myanmar. I den fortsatta kontakten med Burma från Sveriges,
FN:s och EU:s sida är det av stor vikt att Sverige verkar för att det ställs tydliga
krav på Burma/Myanmar vad gäller fortsatta reformer innan ytterligare
förmåner ges. Kraftiga förbättringar vad gäller respekt för mänskliga
rättigheter och behöver göras och politiska fångar friges. Övergrepp från
militärjuntan på minoritetsbefolkningar måste få ett slut och minoriteters
rättigheter och ställning behöver säkerställas. Vi ser också med stort allvar på
att judar på olika håll i Europa och i andra delar av världen nu utsätts för ökad
grad antisemitism och våldshandlingar. Denna utveckling måste bekämpas.

3. Förenta Nationerna
Sverigedemokraterna vill:
hh Att FN ska inta en central plats i Sveriges utrikespolitik.
hh Att Sverige verkar för högre krav på de länder som leder FNarbete.
hh Att Sverige inom FN verkar för ett utökat arbete mot korruption
såväl internt som externt.
hh Att Sverige inom en snar framtid kan inta en icke-permanent sits
i FN:s Säkerhetsråd.
hh Att EU:s institutioner inte ska ha behörighet att föra Sveriges
talan inom FN.

3.1 Inledning
Sverigedemokraterna ser FN som den primära mekanismen för internationellt
samarbete vad gäller fred och säkerhet samt samverkan för demokrati
och mänskliga fri och rättigheter. FN har sedan organisationen grundades
1945 varit mellanstatlig och en nationernas förening, baserad på den
grundläggande principen att alla dess medlemmar är fria och likvärdiga,
en princip som Sverigedemokraterna vill slå vakt om. Samtidigt är de
grundläggande mänskliga rättigheterna som de definieras i FN:s Allmänna
förklaring från 1948 den minsta gemensamma nämnare vilken vi anser att
alla stater i alla situationer bör leva upp till. När dessa allvarligt kränks finner
vi försvaret av mänskliga fri och rättigheter överordnat suveränitetsprincipen.
Historien har lärt oss att stater, inte ens demokratiska sådana, kan tillåtas
obegränsat handlingsutrymme. Därför behövs FN samarbetet för att garantera
individens säkerhet mot övergrepp från repressiva regimer och verka för en
positiv utveckling i fler länder. Säkerhetsrådet har därtill en viktig funktion att
verka för fred och säkerhet och när så krävs utifrån ett brett mandat kunna
besluta om fredsskapande och fredsbevarande insatser, även om det ska
göras med stor försiktighet.
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3.2 Högre krav
Sverigedemokraterna ser FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna
som vägledande dokument för världssamfundets välfärd. Konventionerna bör
ratificeras av alla medlemsstater och praktiskt efterlevas i så stor utsträckning
som möjligt. Eftersom det finns stora tveksamheter i många staters efterlevnad
spelar konventionskommittéerna en nyckelroll då de övervakar och kritiserar
stater som inte lever upp till sina åtaganden. Sverigedemokraterna ser en
uppenbar risk för att förtroendet för FN:s institutioner urholkas om dess organ
leds eller dess ledare tillsätts av stater som uppenbarligen inte lever upp till
de mest grundläggande kraven på respekt för mänskliga rättigheter. Vi vill
därför att Sveriges arbetar för hårdare krav på att de som leder FN-arbete
själva föregår med gott exempel. Vi anser det även vara fundamentalt att FN
är uppmärksam på och motverkar eventuell korruption internt i organisationen
samt bidrar till minskad korruption externt genom FN:s utvecklingssamarbete.

3.3 EU:s institutioner i FN
EU:s deltagande i FN-samarbetet regleras av resolution 65/276 vilken i sin tur
bygger på FN:s resolution 3208. Den senare ger den europeiska ekonomiska
gemenskapen observatörsstatus i FN. Den förra ger också EU:s institutioner
- även då den understryker att EU inte är medlemsstat - långtgående rätt att
agera som en sådan. Att EU:s institutioner tillåts representera samtliga av EU:s
medlemsländer i FN är ett tydligt steg mot en federal europeisk stat, något
som Sverigedemokraterna kraftigt motsätter sig och till vilket det svenska folket
aldrig gett sitt medgivande. Vi befarar dessutom att det slutgiltiga målet är
att helt ersätta medlemsländernas representation i FN. Sverigedemokraterna
är av den uppfattningen att FN, i och med det viktiga arbete Sverige historiskt
bidragit med, kommer att gå miste om en betydelsefull röst om den här
utvecklingen tillåts fortsätta.

3.4 Sveriges kandidatur
Sverigedemokraterna anser att Sverige som nation har stor trovärdighet i fråga
om konflikthantering, internationellt samarbete och mänskliga rättigheter.
Sverige är därför bättre meriterat än många andra stater att förvalta en ickepermanent plats i Säkerhetsrådet. Vi stöder därför Sveriges kandidatur.
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4. Bistånd och utvecklingssamarbete som
gör nytta – med de mest utsatta i fokus
Sverigedemokraterna vill:
hh Verka för ett generöst humanitärt bistånd.
hh Verka för en generös internationell flyktinghjälp.
hh Prioritera kvotflyktingar genom UNHCR.
hh Stödja flyktingmottagande utvecklingsländer.
hh Sluta göra avräkningar för flyktingmottagande i Sverige.
hh Rikta biståndet mot de minst utvecklade länderna.
hh Fokusera på fattigdomsbekämpning i människors vardag.
hh Prioritera insatser för barn.
hh Verka för tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet.
hh Verka för jordbruksutveckling och ett hållbart skogsbruk.
hh Verka för utbildning.
hh Verka för en tydligare redovisning av fördelning och resultat av
biståndet genom internationella organisationer.
hh Övergå till resultatbaserat bistånd.

4.1 Inledning
Sverigedemokraterna vill se en biståndspolitik som skapar förutsättningar
för människor i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor utifrån
sina grundläggande behov i den omedelbara vardagen. Vi vill ha ett tydligt
fokus på fattigdomsbekämpning och att barnens bästa ska få stå i centrum.
Sverigedemokraterna vill se ett ansvarsfullt bistånd där varje satsad krona
ska göra så mycket nytta som möjligt. Vi nöjer oss inte med en kvantitativ
målsättning utan fäster större fokus på kvaliteten och ett bistånd som är
inriktat på effektivitet och resultat, med de mest utsatta människorna och minst
utvecklade länderna i fokus. Det svenska biståndet bör inte understiga den av
FN rekommenderade nivån på 0,7 % av BNI.
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4.2 Humanitärt bistånd
Sverigedemokraterna lägger stor vikt vid att Sverige ska kunna vara med och
bidra med resurser för att lindra nöd och rädda liv vid stora humanitära kriser
och katastrofer av olika slag. Humanitära insatser ska vara opartiska och ha
en god samordning.

4.3 Flyktinghjälp
Miljontals människor befinner sig på flykt. De allra flesta av dessa befinner
sig i krisens närområde. I flyktingläger och i länder med stort mottagande är
behoven stora och i många fall akuta. Sverigedemokraternas flyktingpolitik har
som målsättning att med de resurser vi har hjälpa så många flyktingar som
möjligt, rädda liv och rikta hjälpen till de mest utsatta.
Det är därför varken klokt, rättvist eller humant att i första hand satsa på
den lilla grupp som kan ta sig till Europa. Vi vill istället prioritera bistånd
till flyktinghjälp via UNHCR och andra organisationer som finns i krisernas
närområden. Vi vill även via öronmärkta fonder stödja länder i krisregioner
som har ett stort mottagande.
Vi ställer oss kritiska till att använda en stor del av biståndet till
flyktingmottagning i Sverige. Genom att föra en mer ansvarsfull och mindre
kostsam invandringspolitik kan vi på sikt istället renodla biståndet till
internationella insatser och öka resurserna till internationell flyktinghjälp.
Den inhumana och illegala flyktingsmugglingen över Medelhavet skördar
många människoliv. Ett viktigt steg för att stoppa trafiken i livsfarliga båtar
är att Sveriges signalpolitik och prioriteringar förändras. Vi vill värna rätten
enligt FN:s flyktingkonvention att söka asyl. Att däremot beviljas asyl är ingen
rättighet, utan något som vi menar främst ska vara ämnat för dem som
uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention. I kombination med ett generöst
flyktingbistånd enligt ovan vill vi i mottagningen av flyktingar prioritera dem
som har flyktingskäl enligt konventionen och att kvotflyktingar som erbjuds
vidarebosättning enligt avtal med UNHCR. Vi även öppna för att öka Sveriges
nuvarande kvot genom UNHCR så länge antalet hålls inom en nivå vi klarar
av att hantera. Detta för att sända tydliga signaler om att vidarebosättning via
UNHCR prioriteras framför illegala vägar.
Vår vision är att laglig och säker hjälp via UNHCR ska vara det självklara och
tillgängliga alternativet vid konflikter och stora humanitära kriser istället för
hänsynslösa flyktingsmugglare.
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4.4 Långsiktigt utvecklingsbistånd
I Sveriges internationella utvecklingssamarbete finns ett tydligt fokus på
medborgerliga och politiska rättigheter, demokratibistånd och stöd till statliga
institutioner. I sak är detta bra insatser med ett gott syfte. Vi ifrågasätter dock
hur effektivt detta hjälper människor i fattigdom och förtryck att förbättra sina
levnadsvillkor utifrån sina egna prioriteringar i den omedelbara vardagen.
Sverigedemokraterna vill i stället se ett ökat fokus på sociala och ekonomiska
rättigheter.
För att nå ut till de mest utsatta människorna är svenska organisationer som
verkar bland lokalbefolkningen ett bra och viktigt verktyg. Biståndsformen
budgetstöd ställer stora krav på mottagarländerna, och den är därför svår att
kombinera med ambitionen att satsa på de minst utvecklade länderna. Utan
tillräcklig kontroll är risken överhängande att biståndsmedel används fel. Vi vill
därför avveckla denna form av bistånd. Biståndspolitiken skall bedrivas med
respekt för mottagarländernas kultur och traditioner så länge dessa inte bidrar
till att allvarligt kränka mänskliga fri- och rättigheter. Stor varsamhet krävs
för att undvika riskerna med så kallad fungibilitet, det vill säga att biståndet
får oönskade effekter, till exempel i form av ett frigörande av resurser som
icke-demokratiska regimer kan använda för att öka förtrycket av den egna
befolkningen eller till att föra krig mot sina grannar.

4.5 Fokus på barn och utbildning
Sverigedemokraterna anser att satsningar på barn, barnens rättigheter och
barnkonventionen bör få större utrymme i biståndspolitiken. Varje dag dör
tusentals barn i diarré orsakad av bristande sanitet. Barn är också oftast mest
utsatta i krig och katastrofer. De riskerar bland mycket annat att drabbas av
barnarbete, sexuellt utnyttjande, våld och diskriminering, barnäktenskap och
könsstympning.
Att lära sig läsa och skriva är också förutsättningar för ett självständigt liv
med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Vi vill framförallt stödja
biståndsinsatser som verkar för alla barns rätt till utbildning där extra insatser
också kan behövas för flickors rätt till skolgång. Utbildning är också en
generellt viktig faktor för att länder ska kunna resa sig ur fattigdom och bör
prioriteras.

4.6 Vatten och sanitet
I bland annat östra Afrika vandrar kvinnor och barn dagligen långa sträckor
för att hämta vatten som i de flesta fall är förorenat. Idag saknar fortfarande
miljontals människor tillgång till rent vatten och fungerande sanitet. Förorenat
vatten och bristande sanitet utgör också en hälsorisk för gravida och vid
förlossning. Tillgång till rent vatten, säker sanitet och hygien är grundläggande
mänskliga rättigheter som kan vara avgörande för människors överlevnad,
hälsa, jämställdhet, utbildning, välfärd och produktiva förmåga. Vi vill därför
starkt prioritera denna del av biståndet.
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4.7 Skogs- och jordbruk
En stor majoritet av de fattigaste människorna lever på landsbygden och
är beroende av jordbruket för sin överlevnad. Tillgång till livsmedel är ett av
de områden som fattiga människor prioriterar högst. Jordbruksutveckling
är ett grundläggande verktyg för att bekämpa fattigdom. Att ge människor
förutsättningar att säkra tillgången till livsmedel och förbättra sin ekonomi kan
också vara avgörande för att göra sin röst hörd och få inflytande i sin närmiljö.
Den tropiska skogen härbärgerar mellan 50 och 70 procent av alla jordens
växt- och djurarter. Den tjänar som en genbank för livsmedel, mediciner,
råvaror för industrin mm. En fjärdedel av världens befolkning är beroende
av skogsresurser för sitt levebröd, majoriteten av dem i utvecklingsländer.
Tropikskogen har även en viktig klimatfunktion. Vi vill därför att vissa delar av
den ska kunna skyddas helt medan andra ska kunna nyttjas på ett sätt som
är ekonomiskt, ekologiskt och miljömässigt varaktigt. Vi vill därför investera
kraftigt vad gäller biståndet för jordbruksutveckling och hållbart skogsbruk.

4.8 Effektivitet och uppföljning
Idag råder alltför stor otydlighet gällande fördelningen av bistånd via
internationella organisationer. Sverigedemokraterna anser också att det
multilaterala utvecklingssamarbetet idag saknar klara och uppföljningsbara
resultatkrav. Detta försvårar möjligheten för riksdag och utskott att
fatta tillförlitliga beslut om biståndets budget. Vi vill därför verka för en
tydligare redovisning av biståndets fördelning samt en mer kontinuerlig
resultatuppföljning i det multilaterala biståndet.
Sverigedemokraterna vill även överlag i biståndet se en övergång till
resultatbaserade biståndsformer, vilket betyder att pengarna betalas ut i
efterhand på basis av uppnådda resultat. För oss är det självklart att det krävs
resultat för fortsatta utbetalningar, oavsett om det gäller samarbete med
svenska, utländska lokala eller multilaterala organisationer och myndigheter.
I dag kan vi tyvärr se exempel på bistånd som fortsätter att betalas ut trots att
uppenbara brister kvarstår. Sverigedemokraterna föreslår även regelbunden
vetenskapligt förankrad resultatuppföljning av biståndet, till exempel genom
stickprovskontroller av projekt.
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5. Utvecklingshandel
Sverigedemokraterna vill:
hh Komplettera traditionellt bistånd bistånd med handel avsedd att
stödja utvecklingsländer
hh Underlätta för svenska företag att investera i utvecklingsländer
hh Verka för bra arbetsvillkor.
hh Stödja småföretagare i utvecklingsländer.
hh Verka för närmare relation mellan bistånd och handel.
hh Driva frågan i EU om rätten för medlemsländerna att
sluta specifikt orienterade bilaterala handelsavtal med
utvecklingsländer för att stödja deras framsteg.
Ett generöst bistånd för att bekämpa extrem fattigdom och bidra till lösandet
av humanitära kriser är viktigt. Vi ser dock brister med dagens traditionella
bistånd. Det riskerar att försätta länder i bidragsberoende trots att många
utvecklingsländer, särskilt i Afrika, har växande marknader. För att lyfta dessa
länder långsiktigt och för att bidragsberoendet ska upphöra behövs också
hjälp till självhjälp genom företagande och handel.
Sverigedemokraterna vill hjälpa svenska företag att investera mer i
utvecklingsländer. Fler företag och ökat entreprenörskap leder till fler
arbetstillfällen och ökade skatteintäkter för biståndsländerna. Vi vill också
främja många små entreprenörer i utvecklingsländer, inte minst kvinnor som
det är viktigt att stödja med exempelvis utbildning och mikrolån.
Det finns redan exempel på verksamheter som stödjer företagande inom
Swedfund, Business Sweden, Exportkreditnämnden och Svenska institutet.
Detta är något vi vill prioritera och vidareutveckla till ett eget område som vi
kan kalla utvecklingshandel. Att knyta handel och bistånd närmre varandra är
något också Nederländerna genomfört.
Sverigedemokraterna vill även sluta bilaterala handelsavtal med
utvecklingsländer. Vi ser att EU:s försök att genomföra handelslättnader för
utvecklingsländer inte har lyckats i tillräcklig omfattning. Många av dem tycks
snarare vara utformade för att gynna EU än för att lyfta länder ur fattigdom.
Idag är det dock inte möjligt att sluta bilaterala handelsavtal då vi är bundna
till EU:s gemensamma handelspolitik. Då även vi stödjer ett frihandelsområde
inom EU inser vi svårigheterna med att sluta större bilaterala handelsavtal med
tredjeparter.
Dock anser vi att EU borde göra undantag i sin handelspolitik så att man
tillåter begränsade bilaterala avtal med inriktning på specifika varor och
tjänster i syfte att främja utvecklingsländers tillväxt. Handelsavtal med
inriktning på specifika varor och tjänster ökar handeln och skapar därmed fler
arbetstillfällen och minskad fattigdom. Dessa bilaterala avtal skulle skapa en
naturlig handelsförbindelse med Sverige. Handelsavtalen i fråga ska innehålla
krav på bra och rättvisa arbetsvillkor mm.
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För en hållbar utveckling är det också av vikt att kombinera stöd till
företagande och handel med krav på åtgärder för att stävja korruption, och
att inom ramen för utrikespolitiken stödja en demokratisk utveckling där
makthavare respekterar mänskliga rättigheter och tar ansvar för den egna
befolkningen.

6. EU:s gemensamma utrikes och
säkerhetspolitik
Sverigedemokraterna vill:
hh Värna Sveriges röst i världen och en självständig utrikespolitik.
Sverigedemokraterna vill att Sverige som land ska värna om goda relationer
med alla världens fredliga och demokratiska stater. Vi anser att Sverige som
land har en viktig roll i att vara en tydlig röst för fred, demokrati och mänskliga
rättigheter i utrikespolitiken, samt att bidra till fattigdomsbekämpning och
utveckling genom bistånd och handelssamverkan.
Samtidigt inser Sverigedemokraterna att när problem blir globala måste också
bekämpandet av dem ges en global plattform. Särskilt viktigt är detta då
det är fråga om miljöhot, väpnade konflikter eller internationellt organiserad
brottslighet och terrorism. Internationellt samarbete är också viktigt för att hitta
gemensamma plattformar för att försvara mänskliga fri- och rättigheter.
I första hand vill vi att sådant samarbete sker genom FN och Europarådet.
Vi kan även stödja gemensamma uttalanden i EU:s utrikespolitiska
instanser så länge de görs på en mellanstatlig nivå med konsensus mellan
medlemsstaterna och så länge varje medlemsstat också fortsatt har frihet att
föra en utrikespolitik i enlighet med sina intressen.
Vi anser det dock inte nödvändigt att EU ska ha en egen utrikestjänst och
utrikesrepresentant med långtgående befogenheter. Vi ser en utveckling
mot att alltmer av utrikespolitiken förflyttas från respektive medlemsland till
EU och dess utrikestjänst och att Sverige på sikt helt måste släppa sin egen
utrikespolitik och lämna över hela ansvaret till EU. Detta ser vi som ett tydligt
steg mot en federal europeisk stat, något som Sverigedemokraterna kraftigt
motsätter sig.
En självständig utrikes- och säkerhetspolitik och egna internationella
relationer är en naturlig och viktig del av en självständig stats kompetens.
Vi anser heller inte att EU ska aspirera på att ersätta FN som den viktigaste
samarbetsorganisationen för fred och säkerhet i världen.
Vi vill att Sveriges röst för fred, demokrati och mänskliga fri och rättigheter ska
få fortsätta att finnas, och att samarbete när det bedöms som nödvändigt ska
ske på mellanstatlig nivå.
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7. Nordiskt samarbete
Sverigedemokraterna vill:
hh Stärka och fördjupa det nordiska samarbetet.
hh Stärka och bevara det nordiska kulturarvet.
hh Stärka den nordiska språkförståelsen.
hh Marknadsföra Norden som besöks- och turistmål.
hh Fördjupa samarbetet inom frågor som rör djurskydd
hh Stärka samarbetet för att motverka radikalisering, terrorism och
terrorresor.
hh Att Sverige tar ansvar för sin inre säkerhet i syfte att bevara
Nordens öppna gränser.
hh Verka för att försvara yttrandefriheten i Norden.

7.1 Inledning
Vi betraktar vi oss, i fallande ordning som en del av en nordisk, europeisk,
västerländsk och global gemenskap. I linje med detta vill vi särskilt arbeta för
att stärka den nordiska identiteten samt bredda och fördjupa det nordiska
samarbetet. Våra länder har mycket gemensamt och det nordiska samarbetet
är väl inarbetat sedan lång tid. Tillsammans utgör vi världens tionde största
ekonomi och våra länder är på många områden och i många sammanhang
världsledande.

7.2 Kultur
Det nordiska kultursamarbetet utgör hörnstenen i den gemenskap som binder
de nordiska länderna samman. Kultursamarbetet återspeglar den grund av
gemensamma värderingar och gemensamma kulturarv som vi i de nordiska
länderna står på. Den strategi som har tagits fram för det nordiska samarbetet
kring kulturella frågor under de närmaste åren har flera positiva inslag, men
den kan förbättras.
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7.3 Språkförståelse
Möjligheten att kommunicera via de nordiska språken är en nyckelfaktor i
det nordiska samarbetet. Inte minst för det nordiska kultursamarbetet är det
fundamentalt. Tyvärr ser vi tydliga tecken på att den nordiska ömsesidiga
språkförståelsen håller på att försämras. Sverigedemokraterna tar denna
fråga på största allvar och kommer att verka för att motverka fortsatt intranordisk språkförbistring och för att förstärka den ömsesidiga nordiska
språkförståelsen och därmed den nordiska kulturella gemenskapen.

7.4 Turism
Norden är ett starkt varumärke i världen och ses både som en politiskt stabil
region med en långvarig demokratisk tradition och som en region väl värd
att besöka. Sverigedemokraterna menar att det finns anledning att följa upp
och förstärka marknadsföringen av Norden internationellt, inte minst i syfte att
öka intresset för Norden som besöksmål och handelsplats. Våra möjligheter
att marknadsföra resurser som inte går att utlokalisera, såsom kultur- och
naturturism är utan tvekan viktiga dragplåster för att förstärka framförallt
turismen och besöksnäringen i Norden.

7.5 Djurskydd
Djurskyddet inom de nordiska länderna har långa anor och en djup folklig
förankring. För många invånare i Norden är det goda djurskyddet en så viktig
fråga att den betraktas som en del av den nationella och regionala kulturen
och identiteten. Vår ambition är att de nordiska länderna enas om att vara
världens ledande region vad gäller djurskydd. Det finns fortfarande stora
skillnader mellan de nordiska länderna beträffande djurskyddslagstiftningen
och uppföljningen av denna, vilket gör att vissa industrier kan skaffa sig
konkurrensfördelar genom att flytta tillverkning till länder med svagare skydd.
Sverigedemokraterna vill därför inom ramen för det nordiska samarbetet
arbeta för att de nordiska länderna i högre utsträckning ska harmonisera
djurskyddslagstiftning och regelverket för uppföljande kontroller.

7.6 Motverka terrorism
Sverigedemokraterna ser vikten av att de nordiska länderna samarbetar
för att motverka radikalisering, terrorism och den oroande utveckling
som innebär att unga i norden reser för att delta i terrorverksamhet med
framförallt IS. Problemets gränsöverskridande natur gör att det måste ses i
ett nordiskt perspektiv. För att bibehålla de nordiska ländernas öppna inre
gränser krävs tillit, och för tillit krävs att Sverige kan hantera sin inre säkerhet.
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Sverigedemokraterna ser det därför som en förutsättning för det nordiska
samarbetet att Sverige klarar detta. De senaste årens signaler om att man i
övriga Norden upplever en oro över Sveriges hantering av gränsbevakning,
migrationspolitik och fria rörlighet är något vi därför tar på största allvar.

7.7 Yttrandefrihet
Ett av de områden där de nordiska länderna är världsledande är rätten
att tala och skriva fritt. Tyvärr är nu yttrandefriheten satt under press av
antidemokratiska och islamistiska krafter, något som också fördömts av
Nordiska Rådets kultur-och utbildningsutskott. Sverigedemokraterna vill därför
framhålla vikten av fortsatt samarbete för att gemensamt i Norden försvara
yttrandefrihet, en fri press och kvalitetsjournalistik.

8. Försvarssamarbete
Sverigedemokraterna vill:
hh att Sverige ingår en försvarsallians med Finland.
hh att det nordiska försvarssamarbetet inom ramen för NORDEFCO
fördjupas.
hh att Sverige står utanför NATO och andra stormakters
militärallianser.
Den svenska militära alliansfriheten har tjänat landet väl sedan den rådande
utrikespolitiska linjen infördes 1814. Det är viktigt att bidra till avspänning i
det militärt strategiska område där Sverige befinner sig. Det är därför viktigt
att Sverige inte ingår i en militär allians som kan rubba balansen i vårt
närområde. Därför ska Sverige stå utanför NATO och andra stormakters
militärallianser.
Det finns däremot skäl att försäkra sig om att kunna arbeta förebyggande
för att minska risken för militär aggression syftande till att menligt påverka
Sveriges nationella frihet eller det svenska folkets självbestämmanderätt. Ett
sätt att arbeta förebyggande vore att ingå en allians med Finland. Sverige
och Finland möter samma säkerhetspolitiska utmaningar med hänsyn till
ländernas gemensamma geografiska läge. Sverige och Finland har därutöver
starka kulturella och politiska band och en lång gemensam historia.
Genom en försvarsallians höjs tröskeleffekten och nya strategiska djup skapas,
vilket stärker ländernas försvarsförmåga.
En försvarsallians med Finland ska inte ha som uttalat syfte ett försvar mot en
utpekad part, utan syftar till att befria de båda länderna från eventuella yttre
politiska och militära påtryckningar.
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Möjligheter finns dessutom att fördjupa försvarssamarbetet med övriga
nordiska länder inom ramen för NORDEFCO, och detta oaktat om Sverige och
Finland utgör en försvarsallians och Norge, Danmark och Island ingår i en
annan. Detta fördjupade försvarssamarbete kan ses som ett naturligt fortsatt
steg eftersom Sverige gemensamt med övriga nordiska länder etablerade en
solidaritetsförklaring år 2011. Vad gäller samarbete kring materiel, övningar
och underrättelseutbyten med olika länder anser Sverigedemokraterna att
detta ska fortsätta. Likaså bör redan inledda militära samarbeten fortsätta.

9. Internationella militära insatser
Sverigedemokraterna vill:
hh Att Sverige efter förmåga aktivt ska kunna delta i insatser inom
ramen för FN och OSSE.
hh Att internationella insatser där Sverige deltar ska åtnjuta mandat
av FN
hh Att extra medel tillskjuts Försvarsmakten i kompensation för de
ekonomiska konsekvenserna av internationella insatser.
Sedan FN:s tillkomst har Sverige deltagit i många av organisationens
fredsbevarande insatser, allt som allt uppgående till 120 internationella
uppdrag i 60 länder.
Under senare år har dock Sverige nästan helt valt bort att delta i FNledda fredsbevarande insatser, och i stället givit företräde åt EU- eller
NATO-ledda insatser. FN har synbarligen valts bort som konflikthanterare
av diverse svenska regeringar, vilket Sverigedemokraterna beklagar.
Sverigedemokraterna ser FN som det primära samarbetsorganet för
att hantera konflikter och värna fred och säkerhet. En grundläggande
förutsättning för internationella insatser ska vara ett tydligt mandat från FN:s
säkerhetsråd.
Sverige bör efter förmåga, när vi finner starka motiv därtill, aktivt delta i
insatser inom ramen för FN och Organisationen för säkerhet och samarbete
i Europa (OSSE), samt verka för att stärka dessa organisationers kapacitet.
Det är också av vikt att insatserna har tydliga mål och en genomtänkt strategi
för att insatsen ska kunna bidra till fred och stabilitet. Internationella insatser
får dock inte leda till att vårt eget lands fortbestånd ställs på spel. Därför bör
extra medel tillskjutas Försvarsmakten som kompensation för de ekonomiska
konsekvenserna av internationella insatser.
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10. Vapenexport
Sverigedemokraterna vill:
hh Att Sverige ska ha en egen fungerande försvarsindustri.
hh Att principerna för vapenexport ska utgå från en avvägning
mellan Sveriges försvarsindustriella och säkerhetspolitiska
intressen å ena sidan, och å den andra sidan att en avvägning
vad gäller mottagarlandet görs, enligt svenska utrikespolitiska
mål, situationen vad gäller mänskliga rättigheter, graden av
demokrati, risken för anfallskrig eller att vapen används mot den
egna befolkningen.
hh Att artikel 346 i funktionsfördraget om skyddandet av inhemska
försvarsindustrier respekteras.
För bevara Sverige som ett alliansfritt land och garantera en stabil och god
tillgång på försvarsmateriel måste Sverige förfoga över en försvarsindustri
som på egen hand kan ge ett tillräckligt bidrag till utvecklingen av ny materiel,
framförallt genom export.
Sådan export måste självfallet regleras. Exportkontrollrådet och Inspektionen
för strategiska produkter (ISP) verkar i enlighet med existerande regelverk, som
upprättats i bred politisk enighet på såväl nationell som internationell nivå.
Principerna för Sveriges vapenexport ska baseras på en avvägning mellan
Sveriges försvarsindustriella och säkerhetspolitiska intressen å ena sidan,
och hänsynstaganden till svenska utrikespolitiska mål och situationen för
mänskliga rättigheter i mottagarlandet å den andra. Sverigedemokraterna
stödjer dessa principer. Dessutom välkomnar vi att man framöver även vill
ta hänsyn till graden av demokrati i mottagarlandet, under antagandet att
möjlighet härvidlag finns till nyanserade bedömningar i enlighet med gällande
regelverk.
Det är också viktigt att noggrant överväga riskerna för att köparstaten kan
inleda ett anfallskrig mot ett annat land, eller för att vapnen i fråga sätts in mot
den egna befolkningen. Sverige framstår i internationell jämförelse som väl
kapabelt i detta avseende, vilket är något som främjar vårt rykte och som vi
kan förbättra ytterligare.
Vidare finns EU:s gemensamma ställningstagande om principerna för
vapenexport samt de åtta kriterier som ska beaktas innan beslut om
krigsmaterielexport fattas. Dessa kriterier anser Sverigedemokraterna ska
följas. Sveriges handlingsfrihet eller möjlighet att bedriva en inhemsk dynamisk
försvarsindustri får emellertid aldrig inskränkas. Därför måste Sveriges och
övriga medlemsstaternas möjlighet att tillämpa artikel 346 i funktionsfördraget
om skyddandet av inhemska försvarsindustrier respekteras.
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11. Internationell terrorism
Sverigedemokraterna vill:
hh Ta tydligt avstånd från och motverka all internationell terrorism
och extremism.
hh Stödja internationell samverkan för att motverka terrorism.
hh Stödja internationell samverkan för att motverka resor i syfte att
delta i terrorism eller terrorträning.
På senare år har den internationella terrorismen utvecklats till ett högst
påtagligt och allvarligt fenomen. Vi vill att Sverige i sin utrikespolitik ska ta
tydligare avstånd från - och göra allt för undvika att vare sig direkt eller indirekt
bidra till terroristers verksamhet. Det måste alltid vara ett överordnat mål
att skydda och försvara dem som kan riskera att falla offer för terrorism och
extremism.
I ett läge där flera terroristattacker har genomförts på olika håll i Europa, och
där allt fler individer tragiskt nog väljer att stödja terrorism genom aktiviteter
i eller utanför Europa, så krävs internationell samverkan för att effektivt
bemöta detta hot. Detta är viktigt ur flera perspektiv, dels för att inte ytterligare
destabilisera regioner som är särskilt hårt drabbade, såsom Syrien och Irak,
dels för att lindra det mänskliga lidandet där, dels för att värna säkerheten i
Europa och förhindra ytterligare radikalisering och risk för nya terrorbrott.
Vi välkomnar de initiativ som tagits av bland annat EU och Europarådet för
att motverka rekryteringen av så kallade ”foreign fighters” men anser dem
ändå klart otillräckliga. Med tanke på att den fria rörligheten inom EU också
försvårar möjligheten att stoppa terrorister så vill vi framhålla vikten av såväl
politisk som polisiär samverkan mellan länder. På sikt vill vi också se ett
återupprättande av effektiva gränskontroller. Det är viktigt att varje land också
tar sitt eget ansvar och genomför nödvändiga lagändringar för att stoppa
terrorism och terrorresor.
Sverigedemokraterna välkomnar att FN genom olika instrument engagerar
sig i kampen mot terrorismen. Exempelvis konventionen om motverkande
av bombattacker från 1997 och resolutionen om stävjade av terrorresor
från 2014 är viktiga dokument som alla stater bör ratificera och följa.
Sverigedemokraterna ser tyvärr med oro på att det i dagsläget kan
ifrågasättas huruvida Sveriges lagstiftning lever upp till vad det internationella
samfundet efterfrågar, därför kommer vi att arbeta för en modern och effektiv
antiterrorpolicy i linje med FN:s resolutioner och internationella avtal.
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Bilaga 1 av 1 – Aktuella konflikter och
situationer i utrikespolitiken
Utrikespolitiken befinner sig i ständig och snabb förändring och vi är medvetna
om att följande situationer och konflikter kan förändras. Med reservation för
att därmed också våra ställningstaganden kan ändra sig, vill vi ändå ge några
konkreta exempel på tidigare ställningstaganden och hur vi framöver vill stödja
länder och folk inom ramen för en utrikespolitik med respekt för nationer och
folk.

Mellanöstern Israel/Palestina
Sverigedemokraterna vill:
hh Att en långsiktigt hållbar fred mellan parterna ska vara det
övergripande målet.
hh Att fredsförhandlingar med krav på båda parter ska vara en
grundförutsättning för en tvåstatslösning.
hh Att Sveriges erkännande av Palestina återkallas till dess att de
folkrättsliga kriterierna är uppfyllda och en riksdagsmajoritet
stöder beslutet.
hh Att en regering där Hamas ingår inte ska ses som legitim.
hh Att erforderliga krav för att erhålla bistånd ställs på den
palestinska myndigheten.
Vi anser att det internationella samfundets övergripande målsättning
i Mellanösternkonflikten måste vara en långsiktigt hållbar fred. Om en
tvåstatslösning kan lösa konflikten och leda till långsiktig fred är det något vi
stödjer. En grundförutsättning för det är fredsförhandlingar där det ställs krav
på båda parter, och där båda är beredda och ges möjlighet att kompromissa
för hållbara lösningar. Ett erkännande av staten Palestina bör dock inte
komma i fråga förrän vedertagna folkrättsliga kriterier är uppfyllda, nämligen
att staten i fråga besitter ett landområde, en regering med territoriell kontroll
och ett folk. Ytterligare ett krav för erkännande bör vara att de palestinska
myndigheterna genomför avsevärda förbättringar vad gäller att ta avstånd
från terrorism och antisemitism samt att respektera demokrati och mänskliga
rättigheter.
De palestinska områdena har i nuläget ingen stabil regering och när sådan
tidigare har funnits har den inte utövat effektiv kontroll över hela territoriet.
Även om Israel kontrollerar delar av området är det svårt att fullt ut applicera
den folkrättsliga grundsatsen att man kan lätta på kontrollkriteriet när ett folk
är utsatt för förtryck. Detta eftersom det inte finns en stabil regering som ens
kan utöva kontroll över de områden Israel inte kontrollerar.
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Hamas som kontrollerar Gaza är i mångt och mycket själva ansvariga för
den svåra situation befolkningen på Gaza befinner sig i, och de utövar själva
terrorism riktad mot Israel. Så länge Hamas fortsätter med sin terrorism och
har som målsättning att utplåna staten Israel och utrota alla judar ser vi dem
överhuvudtaget inte som legitima i en regeringsbildning.
Det finns också anledning att ifrågasätta det svenska erkännandets
lämplighet i och med att beslutet har en riksdagsmajoritet emot sig. I
stora, principiellt viktiga beslut om erkännande av stater förespråkar därför
Sverigedemokraterna en mer ansvarsfull linje, där regeringen söker stöd hos
en bred riksdagsmajoritet som står bakom beslutet, och där beslut inte fattas
enbart för att vinna kortsiktiga politiska poäng.
Vi ser allvarlig på att Palestinska myndigheten betalat ut löner till dömda
terrorister, samtidigt som Sverige bidragit med stora biståndssummor. Om
svenska biståndsmedel ska gå till Västbanken/Gaza anser vi att sådana
löneutbetalningar till terrorister måste upphöra och att det måste ställas
högre krav på ett avståndstagande och ett aktivt arbete mot antisemitism
och terrorism. Därför vill vi prioritera humanitära insatser och insatser i det
civila samhället på dessa områden, och i dagsläget avsluta biståndet till den
Palestinska myndigheten.

Den saharisk-arabiska staten
Sverigedemokraterna vill:
hh Erkänna den Saharisk-arabiska republiken.
hh Verka för att den av FN utlovade folkomröstningen om
Västsaharas framtid genomförs.
Det västsahariska folket förklarade sig självständigt år 1976 och har
av FN deklarerats såsom varande ett icke-självständigt område under
avkolonisering. År 1975 avvisade den Internationella domstolen Marockos
anspråk på området. Det finns en exilregering och ett fungerande styre över
det område som inte är ockuperat. Samtidigt har västsaharierna under mycket
lång tid ivrat för självständighet utan att ta till vapen.
Sverigedemokraterna anser att den bästa vägen i riktning mot självständighet
är att fredsförhandlingar fullföljes och att den av FN utlovade folkomröstningen
kommer till stånd. Marocko visar dock inga tecken på att vilja samarbeta
med Västsahara och dess exilregering eller att bidra till att möjliggöra en
folkomröstning. Det är därför viktigt att Sverige och EU sätter press på Marocko
så att landet inte fortsätter att förhala och försvåra en framtida folkomröstning.
Att erkänna den Saharisk-arabiska staten är ett sätt att visa ett tydligt stöd.
Sveriges riksdag har också i ett majoritetsbeslut uttalat sitt stöd för ett sådant
erkännande.
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Irak och Syrien
Sverigedemokraterna vill:
hh Uppmärksamma de mänskliga och kulturella värden som håller
på att gå förlorade i inbördeskrigens Syrien och Irak.
hh Visa sitt tydliga stöd för de utsatta kristna i regionen såväl som
för andra utsatta minoriteter.
hh Att FN upprättar en skyddad zon för utsatta minoriteter
hh Att minoriteter i Irak, speciellt de kristna på Nineveslätten och
kurderna i norra Irak, ska få ökat självstyre.
Inbördeskrigen i Irak och Syrien har varit förödande för ländernas befolkningar
i allmänhet och dess minoriteter i synnerhet. Redan från konfliktens början
har de kristna haft det särskilt svårt som utsatt religiös grupp, eftersom att
de, till skillnad från exempelvis sunnitiska, shiitiska och kurdiska parter, varit
färre till antalet och varken haft grannstater eller mäktiga organisationer till att
stödja och försvara dem. Detta har lett till att många kristna har fördrivits, flytt
eller mördats. Kyrkor har förstörts, präster och biskopar har bortförts och olika
kristna samfund är på väg att utplånas.
Som en följd av att den extremt radikala och brutala terrororganisationen
Islamiska Staten (IS) etablerat en allt starkare närvaro i området under 2014,
har förföljelserna på religiösa grunder trappats upp ytterligare och kristna
har mördats eller fördrivits. Även andra minoriteter, såsom muslimer som
inte ställer upp på IS krav och kvinnor generellt, har fallit offer för IS brutalitet.
Situationen för de kristna måste betecknas som ett religiöst och kulturellt
folkmord. Vi Sverigedemokrater ser med stor oro på utvecklingen för kristna
och andra minoriteter i Syrien och Irak. Därför vill vi verka för en av FN
upprättad skyddad zon för utsatta minoriteter.
Kristna gruppers historiska koppling till Nineveslätten i norra Irak är stark och
det är en del av det forna assyriska riket. Under lång tid har assyrier/syrier/
kaldéer utgjort majoritetsbefolkningen. Dessa grupper kräver tillsammans med
andra minoriteter att Nineveslätten ska bli ett område med utökad autonomi
- en egen administrativ provins inom ramen för den irakiska konstitutionen.
Denna strävan vill Sverigedemokraterna understödja.
Kurderna har visat förmåga att försvara det territorium de ser som sitt, och
de har arbetat för en mer demokratisk utveckling än vad som varit fallet i
andra delar av regionen. Kurderna har vidare visat prov på solidaritet då
de gav kristna minoriteter skydd under IS härjningar. Kurderna som folk
lever geografiskt relativt väl samlat. De har en rik historia där de under olika
perioder haft visst självstyre och även idag besitter en sådan, nämligen
i norra Irak. Framförallt i norra Irak har kurderna varit med och hejdat IS
framryckningar. Kurderna har tack vare sin visade förmåga att värja sig fått
militärt stöd från olika västländer.
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Med hänsyn till att Irak är en på många sätt problematisk statsbildning, att
centralregeringen i Bagdad inte har någon reell kontroll över sitt territorium,
att kurderna kontrollerar sitt territorium och att kurderna har en demokratisk
uppbyggd och väl fungerande ledning, så anser vi att de bör få utökat
självstyre. Vart gränserna i norra Irak ska gå är dock omstritt, då kurder och
kristna ibland gjort anspråk på samma områden, men vi vill verka för en
långsiktig konstitutionell lösning som samtidigt tar hänsyn till såväl kurdernas
anspråk på utökat självstyre som till de kristnas legitima anspråk på ökad
autonomi och självstyre.

Ryssland och Ukraina
Sverigedemokraterna vill:
hh Stödja Ukrainas rätt till territoriell integritet och oberoende.
hh Starkt fördöma Rysslands intervention som strider mot folkrätten.
hh Att stödpaket till Ukraina kombineras med nödvändiga krav för
att få en positiv utveckling till stånd i landet.
Konflikten mellan Ukraina och de ryskstödda utbrytarrepublikerna DPR
och LPR har fått svåra följder för stora delar av det ukrainska folket.
Sverigedemokraterna vänder sig starkt emot Rysslands agerande och ser
det som uppenbart att Rysslands stöd till rebellerna utgör en kränkning av
internationell rätt.
Även Rysslands annekteringen av Krim anser vi strida mot folkrätten. Inget
tyder heller på att den ryskspråkiga folkgrupp som är i majoritet på halvön har
utsatts för ett så starkt förtryck att det skulle kunna legitimera en utbrytning ur
Ukraina.
Det område som utgör Ukraina blev en enhetlig republik först i samband med
bildandet av Sovjetunionen och landet blev en modern suverän stat först 1991.
Även om territoriet historiskt sett varit splittrat så anser vi att det ukrainska
folket, med sin historiska nationella identitet, har en självklar rätt till en egen,
oberoende nationalstat, och att de internationellt erkända gränser som landet
idag har - inkluderande Krim och de omstridda områdena i öster - måste
bevaras från främmande intervention.
Sverigedemokraterna stöder därför de sanktionsåtgärder som Sverige
och övriga EU har satt i kraft gentemot Ryssland. Partiet stöder även den
nuvarande suspenderingen av Rysslands rösträtt inom Europarådets
Parlamentariska Församling, samt de resolutioner församlingen antagit och
som fördömer Rysslands agerande i östra Ukraina och på Krim.
Samtidigt som Sverigedemokraterna starkt fördömer Rysslands agerande
anser vi det vara av vikt att också kunna kritisera EU:s agerande och ställa
tydliga krav på Ukraina. Sverigedemokraterna vill gärna vara med och på
olika sätt stödja Ukraina men vi tar avstånd från landets högerextrema partier
och anser det viktigt att regeringen i Ukraina motverkar paramilitära gruppers
inflytande i landet. Sverigedemokraterna vänder sig också starkt emot de

27

politiska krafter både inom EU och i Ryssland som vill ställa EU och Ryssland
på varsin sida, och som hävdar att om man är kritisk gentemot ena sidan så
tar man ipso facto odelat parti för den andra i alla avseenden. Vi menar att
kritik mot EU för dess överstatlighets skull inte alls har med Ryssland att göra,
och att oppositionen i Ryssland måste få kritisera regimen utan repressalier.
Vi intar därför en tredjeposition som tillåter kritik mot bägge parterna där en
sådan förefaller oss befogad.

Somaliland
Sverigedemokraterna vill:
hh Verka för ett svenskt erkännande av Somaliland.
Somalilands självständighetsanspråk grundar sig dels på områdets koloniala
historia, dels på klantillhörigheterna i området. Under 1800-talets senare del
blev Somaliland en brittisk koloni, medan nuvarande Somalia tillföll Italien.
Områdena avkolonialiserades år 1960 och gick samman i en stat, Republiken
Somalia. Sedan dess har det rått olika sorters missnöje och olika strider och
klankrig har utbrutit. 1991 utropades den självständiga staten Somaliland av
Isaaq-klanerna och oppositionsgruppen SNM.
Samtidigt som den andra landsdelen Somalia har lidit svårt till följd av
inbördeskrig och religiös fanatism, så har Somaliland kunnat åtnjuta över två
decennier av fredlig och stabil utveckling. Till skillnad från länder med liknande
förutsättningar har Somalilands invånare hållit fyra demokratiska val i rad
utan komplikationer. (Författningen stipulerar val vart sjätte år.) Befolkningen
måste anses ha stöd i folkrätten i sin önskan att få forma en stat i så måtto
att de utgör ett folk, besitter ett landområde och har en regering som är i
stånd att utöva territoriell kontroll. Oaktat att Somaliland är ett klanbaserat
samhälle har man funnit vägen till demokrati. Denna utveckling bör tjäna som
föredöme i andra regioner runt om i världen som önskar mer självstyre. På
grund av att Afrikanska Unionen, som främst styrs av odemokratiska regimer,
inte är beredda att erkänna Somaliland har dess invånare inte fått det stöd de
förtjänar från Västvärldens sida. Sverigedemokraterna vill verka för att Sverige
erkänner Somaliland, tillsammans med kravet att man fortsätter den goda
utveckling som varit och respekterar grundläggande demokratiska värderingar
och mänskliga fri- och rättigheter. Ett svenskt erkännande skulle underlätta för
vårt land att på olika sätt stödja Somaliland och dess befolkning till en positiv
framtid.

