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Statsminister Fredrik Reinfeldt summerar det svenska EU-ordförandeskapet

Många utländska gäster kommer att delta
i valrörelsen, skriver Eva Gustavsson

Krav på visum för Schengenområdet har
avskaffats för Serbien, Montenegro och
Makedonien. Läs mer här och på
Stiftelsens hemsida

I Vitryssland hålls lokalval i vår och presidentval 2011. Christian Holm har besökt
Stiftelsens vitryska samarbetspartier.

“Vi lyckades nå resultat för
alla våra prioriteringar”
En summering av det svenska EU-ordförandeskapet
När Sverige tog över EU-ordförandeskapet
i somras var finanskrisen fortfarande ett
faktum. Vi var inte säkra på hur det skulle
gå med Lissabonfördraget. Vi visste inte
hur slingrig vägen till klimatmötet i Köpenhamn skulle bli. Vi skulle försöka få en
Östersjöstrategi och ett Stockholmsprogram
på plats. Och vi skulle försöka driva på
utvidgningen av EU. Det var många svåra
frågor som låg framför oss.
Ordförandeskapets slogan var: ”Vi antar
utmaningen”. Och det gjorde vi.
Klimatfrågan stod högst på vår dagordning
under hela hösten. Vi kom till klimatförhandlingarna i Köpenhamn med ett omfattande
mandat. EU hade långsiktiga mål för utsläppsminskningar och ett erbjudande om
att ytterligare minska våra utsläpp om andra
länder gjorde detsamma. Vi lovade dessutom
att bidra ekonomiskt till utvecklingsländernas
klimatåtgärder.
EU kom till Köpenhamn enat och med höga
ambitioner. Vi åkte därifrån besvikna och med
en alltför urvattnad överenskommelse. Nu
återstår att se om årets klimatmöte i Mexiko
kan komma längre.
Det svenska ordförandeskapet skulle också
följa upp arbetet med finanskrisen. Det
var dags att börja fila på vägar ut ur krisåtgärderna och mot bättre offentliga finanser.
Med facit i hand kan vi konstatera att vi

Statsminister Fredrik Reinfeldt i sällskap med EUkommissionens ordförande José Manuel Barroso.
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kommit en bra bit på vägen. Vi har fått
tydligare regler på plats som stärker vår
motståndskraft mot kommande kriser. Och
vi kommer att vara ännu starkare när återhämtningen är tryggad.

På dagordningen
20- 21 januari: Mediaträning
i Dominikanska Republiken
i samarbete med Fuerza Nacional
Progresista (FNP).
22-25 januari: Seminarium om
kampanj och strategi - i samarbete Fuerza Nacional Progresista
(FNP) i Dominikanska Republiken.
25-28 januari: Studieresa till
Bryssel för turkiska ungdomar
i samarbete med AK Parti Youth.
1-4 februari: Studieresa till
Bryssel för bosniska kvinnor. Ett
arrangemang i samarbete med
Partija demokratskog progresa
(PDP).
28 februari-2 mars: Rundabordskonferens för kvinnliga parlamentariker från Turkiet. Konferensen hålls i Stockholm och sker
i samarbete med AK Partiet.
12-14 mars: Skribentutbildning:
Tredje utbildningstillfället för
grupp två och första tillfället för
grupp tre (ansökningstid går ut
15 februari).
12-14 mars: Ideologiutbildning i
Izmir, Turkiet. Utbildningen sker
i samarbete med tankesmedjan.
ALT.
17 april, kl 9-10.15: Under
Kommunala Rikskonferensen i
Göteborg anordnas ett seminarium om Stiftelsens verksamhet.
Medverkar gör bl.a. Gunnar
Hökmark, Göran Lennmarker och
politiker från Kroatien.
7-10 maj: Spring School på
Muskö i Stockholms skärgård.
Utbildning utifrån boken
“Principles for a Free Society”.
Deltagare från Kaukasus och
östra Europa.
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Trots att det irländska folket röstade ja till
Lissabonfördraget förvandlades hösten till
en tid av institutionell oreda. Nya krav från
Tjeckiens president för att skriva under.
Långa diskussioner kring de höga poster
som följde på fördraget. Jag överdriver
inte när jag säger att det var en lättnad när
fördraget äntligen trädde i kraft.
EU-ordförandeskapet var en fantastisk
prövning av ett slag som man sällan får
möta i livet. Jag är stolt över att vi lyckades nå resultat för alla våra prioriteringar.
Vi fick ett stark klimatmandat på plats. Vi
följde upp finanskrisen. Vi antog en strategi
för Östersjön. Vi fick på plats Stockholmsprogrammet för rättsliga och inrikes frågor.
Vi stärkte EU som global aktör och påbörjade ytterligare utvidgning av unionen. Vi
fick Lissabonfördraget på plats och lyckades enas om två nya ledare – en permanent
ordförande och en ”utrikesminister”.
Nu går Europeiska unionen in i en ny
era. Det ska bli spännande att följa – från
sidlinjen.
Fredrik Reinfeldt,
statsminister

Skribentutbildning
Tycker du att det är roligt att skriva?
Är du dessutom intresserad av utrikespolitik?
Då är du välkommen att ansöka om
att få komma med i den skribentutbildning som Stiftelsen ordnar för
tredje året i rad.
Det blir en liten, utvald grupp som
kommer att arbeta intensivt tillsammans under ledning av
Marika Ehrenkrona och Elisabeth
Precht.
Under kursen varvas teori med praktiska skrivövningar. Inbjudna talare
ger utrikespolitiska analyser och delar
med sig av sina erfarenheter.
Du är välkommen att sända arbetsprov och en beskrivning av dig själv
till elisabeth.precht@hjalmarsonstiftelsen.se senast den 15 februari
2010. Det första kurstillfället är 13-14
mars 2010.
Läs mer på www.hjalmarsonstiftelsen.
se

www.hjalmarsonstiftelsen.se

Kort och Gott
Nya visumregler för
Serbien, Montenegro
och Makedonien
Strax före jul avskaffades krav på visum
för Schengenområdet för medborgare från
Serbien, Montenegro och Makedonien. Detta
är en framgång för europavänner och det
svenska ordförandeskapet, skriver Gerald
Knaus, grundare och ordförande för the European Stability Initiative (ESI) i en artikel på
Stiftelsens hemsida.
Gerald Knaus menar att visarestriktionerna
var kontraproduktiva. Handel begränsades
och psykologiska gränser skapade tvivel
om en gemensam europeisk framtid. Han
anser att mycket är vunnet med reformen,
bland annat har länderna förbättrat sina
gränskontroller, vilket var ett krav från EU
för visumfrihet. Denna positiva utveckling
omfattar även Albanien och Bosnien för vilka
Gerald Knaus tror att restriktionerna kommer

att lyftas någon gång under innevarande år.
Kanske redan före sommarsemestrarna.
Men, skriver Knaus, nu måste Serbien,
Montenegro och Makedonien visa att det var
rätt att slopa kravet på visum. Reformerna
måste fortgå och man bör följa upp och
påtala de positiva effekterna av reformen,
exempelvis om ökad handel med EU och
ifall fler studenter från dessa länder läser i ett
EU-land.
Processen som lett fram till liberaliseringen
för visum är ett bra exempel på att EU:s softpower fungerar, anser Gerald Knaus. Han
förklarar att nyckeln till framgång är att ställa
mycket strikta men rättvisa krav.
Läs vidare på www.hjalmarsonstiftelsen.se

Lokalval i Vitryssland - under våren 2010
I mitten av december besökte jag Minsk
tillsammans med en mindre grupp från Jarl
Hjalmarson Stiftelsen. Syftet var att träffa
representanter för våra systerpartier i landet.
Stiftelsen arbetar sedan många år med att stötta
partier från den demokratiska oppositionen i
denna Europas sista diktatur.
På plats i Vitryssland träffade vi ledare för
såväl olika oppositionspartier som för deras
ungdomsförbund och även ytterligare ett antal
av deras medlemmar. Vi mötte också en grupp
aktiva kvinnor inom partierna som var mycket
engagerade och som i olika delar av landet
jobbar hårt för att få tillstånd förbättringar i
landet.
Under våren 2010 ska det hållas lokalval
i Vitryssland och inför det måste partierna
förbereda sig för valrörelse och vara beredda
att sätta igång valkampanjen när det meddelats
vilket datum som valet ska hållas. Vissa förberedelser kan självklart göras dessförinnan,
men möjligheterna för hur och vad man kan
och får göra är relativt begränsade.
2011 är det åter dags för presidentval. Det
förra hölls 2006 och präglades av ett omfat-

Parlamentet i Minsk.

tande valfusk, förföljelse, trakasserier och
fängslanden av oppositionella. Därefter har
dialogen, mellan Vitryssland och EU och dess
medlemsländer ökat, i förhoppning om att nå
demokratiska framsteg.
Från Jarl Hjalmarson Stiftelsen fortsätter vi
under denna tid att ha ett intensivt samarbete
med våra vitryska politiska vänner.
Christian Holm, riksdagsledamot M
och ledamot av JHS styrelsen

www.hjalmarsonstiftelsen.se
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Kroatien valde president
– en socialdemokrat
Kroatien har valt ny president, Ivo Josipovic,
socialdemokraternas kandidat. Andrija Hebrang från Hjalmarsonstiftelsens samarbetsparti HDZ (Hrvatska demokratska zajednica)
hamnade på tredje plats i första valomgången
och gick alltså inte vidare till andra omröstningen.
Premiärminister Jadranka Kosor, HDZ,
(som anses vara landets i särklass populäraste
politiker) har uttalat sitt stöd för Ivo Josipovic.
Båda är intresserade av att arbeta med frågor
som ger landet möjlighet att så snart som
möjligt ta steget in i kretsen av EU-medlemmar. En central fråga i detta sammanhang är
korruptionsbekämpning.
Enligt nationella och internationella valobservatörer gick valet till i enlighet med uppsatta demokratiska spelregler. Valdeltagandet
var drygt 50 procent.

Demokratibistånd i EU
I slutet av förra året arrangerade European
Network of Political Foundations (ENoP) som
första enskilda organisation ett seminarium för
att belysa Europeiska Rådets slutsatser om ett
samstämmigt Europeiskt demokratibistånd.
Stiftelsen deltog på seminariet i Bryssel.
ENoP är ett nätverk som samlar 60 Europeiska politiska stiftelser från höger till vänster,
från 25 olika länder. Hjalmarsonstiftelsen är en
av dessa medlemmar
Slutsatsen från seminariet var att det är
mycket viktigt att EU arbetar för att samordna
sina insatser inom området för demokratibistånd och att det samtidigt är viktigt att de
politiska partierna inte glöms bort.
- Det civila samhället må spela en viktig roll
för demokratiutvecklingen, men det kan inte
ersätta de politiska partierna, sa Andrea Ostheimer, Konrad Adenauer Stiftung, Bryssel,
som sammanfattade seminariets diskussioner.

I demokratiska val utsågs i slutet av
november Porfirio Lobo till president
i Honduras. Den 27 januari tillträder
han sitt ämbete. Lobo tillhör Stiftelsens
samarbetsparti i Honduras - Partido
Nacional.

Ett ögonblick med
Eva Gustavsson
Managing Director
JHS

Kampanjteknik
lärs ut i valet
Ett nytt år är här och med det nya förhoppningar och utmaningar. Jarl Hjalmarson Stiftelsen
planerar - som tidigare år - en lång rad utbildningar i Sverige och utomlands.
En nyhet under förra året var att Stiftelsen
under EU-valkampanjen arrangerade besöksprogram för 50-talet gäster från länder som
aspirerar på EU-medlemskap. Besökarna kom
bland annat från Turkiet, Ukraina och länderna
på Balkan. Initiativet, som i flera fall var en del
av EU-utbildning i Stiftelsens regi, var mycket
uppskattat och omvittnat lärorikt.
Inför höstens val kommer vi därför att bjuda in
ännu fler gäster att delta i och lära av vår kampanj. Meningen är att de ska resa med riksdagskandidater, vara med på kampanjbussar, besöka
skolor, torgmöten och många fler valaktiviteter.
Om besöksprogrammet och mycket mer
informerar Stiftelsen under ett seminarium på
Kommunala Rikskonferensen i Göteborg den
16-17 april. Kroatien och Stiftelsens samarbete
med Hrvatska Demokratska Zajednica (HDZ)
kommer att presenteras av Gunnar Hökmark
som är ordförande för Europaparlamentets
Kroatienkommitté. Dessutom kommer gäster
från Kroatien att ge sin syn på landets utveckling och kommande EU-medlemskap samt av
Stiftelsens verksamhet i landet.
De mörka skuggorna växer i vår omvärld. I
vårt närområde gäller det i första hand Ryssland där demokratiska tendenser steg för steg
kvävs. Men det finns ljuspunkter i bland annat
Latinamerika. En är Chile, där Sebastian Piñera
från Renovación Nacional (gemensam kandidat
för Stiftelsens två samarbetspartier i Chile - RN
och UDI) gick vidare till den andra valomgången den 17 januari. Piñera fick nära 45 procent
av rösterna medan hans motståndare Eduardo
Frei fick 30 procent. En 15-procentig skillnad
som bådar gott inför söndagens val.

Detta nyhetsbrev är utgivet av Jarl Hjalmarson Stiftelsen och utkommer tio gånger per år.
Redaktör: Elisabeth Precht, tel 08-676 8110; elisabeth.precht@hjalmarsonstiftelsen.se.
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