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Fredssamtalen återupptas 
När Cyperns president Nikos Anastasiades och den turkcypriotiska ledaren Der‐

vis Eroglu möttes den 11 februari 2014, enades de om att återuppta förhandling‐
arna om en lösning av Cypernfrågan och kom överens om en gemensam avsikts‐
förklaring.  
President Anastasiades gav en presskonferens dagen efter för att informera om 

innehållet i den gemensamma förklaringen. I den presenteras inte en lösning utan 
de grundläggande principer och det ramverk som ska göra det möjligt att nå en 
lösning.  
Anastasiades sa bland annat: 
"Lösningen kommer att baseras på 

överenskommelser på hög nivå och på 
relevanta FN‐beslut och ‐resolutioner, 
som garanterar dess varaktighet, bär‐
kraft och funktionalitet, såväl som på 
implementeringen av EU:s principer och 
värderingar".   
"Det centrala i vår politik har varit att 

utnyttja det intresse, som finns från 
länder som har intressen i vår region 
och som kan påverka utvecklingen, ge‐
nom att lyfta fram att en lösning på Cy‐
pernfrågan som avsevärt skulle bidra, 
inte bara till stabilitet, utan också till 
fred i regionen, såväl som till möjlighe‐
ten att exploatera naturtillgångar i östra 
Medelhavet. 
Samtidigt, och i syfte att skapa nöd‐

vändiga förutsättningar för en verklig 
dialog, har vi arbetat hårt för att få ett 
annat perspektiv på Cypernproblemet genom våra krav på aktiv medverkan från 
Turkiet, som fortsätter att ockupera den norra delen av vårt land.  
Med syftet att undvika svepskäl som tagits upp, gick vi över till att utse en för‐

handlare för den grekcypriotiska befolkningen, trots den andra sidans invänd‐
ningar, och för första gången sedan 1974 lyckades vi engagera Turkiet i samtalen.  
För att nå en lösning som är förenlig med europeiska principer och värderingar 

och unionens regelverk, har vi haft fortlöpande kontakter med ordförandena för 
EU:s tre institutioner och med europeiska regeringsledare. Vi har lyckats uppnå 
att EU nu får en mer betydelsefull roll i samtalen som kommer att återupptas. Det 
framgår tydligt av det pressmeddelande som utfärdades av ordföranden för Eu‐
ropeiska rådet, Herman Van Rompuy, och ordföranden för Europeiska kommis‐
sionen, José Manuel Barroso.  
För att skapa nya impulser i en ny förhandlingsrunda, framförde vi förslag på en 

rad konkreta förtroendeskapande åtgärder. Efter mödosamma ansträngningar 
från vår sida, har vi inte bara blivit förstådda utan det verkar också som om åtgär‐
derna kommer att prioriteras av länder som Cypern har vänskapliga relationer till. 
Det framgår av innehållen i de många pressmeddelanden som följde när den ge‐
mensamma förklaringen antogs." 
 

Fortsättning på sidan 2 

 

Hela avsiktsförklaringen 

"Joint Declaration February 2014", 
finns i pdf‐format på 
www.uncyprustalks.org,  

Den nås enklast genom en sökning 
där på "Nicosia, 11 February 2014" 
som leder till sidan där länken är. 
 

 
Förklaringen lästes upp av UNFI‐
CYP:s chef, Lisa Butten, efter mö‐
tet. Anastasiades står till vänster på 
bilden och Eroglu till höger. 
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Fredsförhandlingarna återupptas, fortsättning från sidan 1:  

President Anastasiades försäkrade turkcyprioterna om sin uppriktiga avsikt och önskan att snarast nå en lösning på Cypernfrå‐
gan "på ett sätt som kommer att återställa de mänskliga rättigheter och grundläggande friheterna för alla medborgare i Repu‐
bliken Cypern, en lösning utan vinnare eller förlorare eller möjligheten för en sida att utöva sin makt över den andra, en lösning 
som ger möjlighet till samexistens, gemensamt skapande och välstånd i en modern europeisk stat." 

Internationella samfundet välkomnar samtal 
En rad av världens ledare välkomnar att ledarna för de båda befolkningsgrupperna enats om att återuppta för‐
handlingarna för att nå en lösning på Cypernproblemet. 

 

FN:s Generalsekreterare  
Ban Ki‐moon  välkomnar  den  gemen‐
samma  avsiktsförklaringen  och  att 
fullvärdiga  förhandlingar  lanseras  på 
nytt, för att nå en heltäckande lösning 
av  Cypernfrågan.  FN  "kommer  att 
fortsätta  att  stödja  grekcyprioterna 
och  turkcyprioterna  i deras  ansträng‐
ningar att återförena ön och gå vidare 
efter årtionden av separation", sa han. 

FN:s  säkerhetsråd  uttrycker  sin  för‐
hoppning om att  ledarna kommer att 
utnyttja  denna  möjlighet  att  nå  en 
heltäckande  lösning  baserad  på  en 
federation med  två  befolkningsgrup‐
per, två zoner med politisk jämlikhet, i 
enlighet  med  säkerhetsrådets  rele‐
vanta resolutioner. 

Säkerhetsrådet  upprepar  sitt  fulla 
stöd  och  menar  att  en  återförening 
kommer  att medföra  fördelar  för  ön. 
De ser fram emot väsentliga framsteg 
i  förhandlingarna  så  snart  som  möj‐
ligt. 
  

 
 

 
 
 

Ryssland  
Utrikesdepartementets talesman ut‐

tryckte en  förhoppning om  att  "i den 
kommande  dialogen  kommer  båda 
sidor att inrikta sig på en heltäckande, 
rättvis och hållbar  lösning på Cypern‐
problemet  som  grundar  sig  på  rele‐
vanta  resolutioner  från  FN:s  säker‐
hetsråd  och Cyperns  interna  avtal  på 
hög nivå från 1977 och 1979". 

   

EU  
Ordförandena  för  kommissionen  och 
rådet,  José Manuel  Barroso  och  Her‐
man  Van  Rompuy,  gratulerar  de  två 
ledarna  i  ett  gemensamt  uttalande, 
hyllar deras mod och skriver:  

"Vid Cyperns  anslutning  till  EU,  för‐
klarade  sig  unionen  beredd  att  ac‐
kommodera  villkoren  för  en  lösning  i 
enlighet med  de  principer  som  unio‐
nen bygger på. 

Som meddelats  förut är  kommissio‐
nen angelägen om att ta sin del för att 
stödja  förhandlingarna,  som  genom‐
förs under överinseende av FN, och för 
att erbjuda allt det stöd som parterna 
och FN finner mest användbart. 

När  förhandlingarna  återupptas, 
kommer  Barrosos  personliga  repre‐
sentant  att  bidra  aktivt  till  att  finna 
konstruktiva  lösningar,  i enlighet med 
EU:s  regelverk,  för  att  lösa  problem 
som kvarstår. 

Parallellt  kommer  kommissionen 
också  att  öka  sina  insatser,  för  att 
hjälpa  den  turkcypriotiska  befolk‐
ningsgruppen  att  förbereda  imple‐
menteringen av gemenskapens  regel‐
verk. 

EU  stöder  också  ansträngningarna 
att nå en överenskommelse mellan de 
två parterna om ett paket med förtro‐
endeskapande åtgärder som kan bidra 
till  att  inspirera  till  en  lösning  till  för‐
mån  för  cypriotiska  folket.  EU  är  be‐
redd att titta på hur man kan bidra till 
detta på ett kreativt sätt med en slut‐
lig lösning i sikte." 

   

Storbritannien  
Avtalet är ett viktigt steg framåt, 
menar  premiärminister David Ca‐
meron. 
 
"Det ger en verklig möjlighet att 

säkra en varaktig och heltäckande 
lösning  och  jag  applåderar  presi‐
dent  Anastasiades  och  dr  Eroglu 
för det mod de visat genom att gå 
med på att återuppta samtalen. 
 
Deras  fortsatta  pragmatism  och 

vilja  att  hitta  en  lösning  kommer 
att  vara  avgörande  under  de 
kommande månaderna  för  att  se 
till  att  Cyperns  återförening  blir 
verklighet. Vi kommer att  fortsät‐
ta  att  stödja  alla  cyprioters  ge‐
mensamma  mål  fullt  ut  om  en 
enad och välmående ö." 
 

 
 
 
 

Frankrike 
Det franska utrikesministeriet  
upprepar  att  "de  kommande  för‐
handlingarna,  som  inleds  med 
denna  gemensamma  förklaring 
som grund, bör  leda till ett avtal  i 
enlighet  med  resolutioner  från 
FN:s  säkerhetsråd  och  med  de 
principer som EU bygger på. 
 
Utrikesministeriet  påpekade 

också  att  "Frankrike  kommer  att 
ge  sitt  stöd  till denna process, på 
nationell nivå  såväl  som  inom EU 
och FN:s säkerhetsråd. 
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Även religiösa ledare  
Cyperns  ärkebiskop  Chrysosto‐

mos, Cyperns  islamiska mufti Ta‐
lip Atalay och andra religiösa leda‐
re  i Cypern har också uttryckt sitt 
stöd  för  att  samtalen,  som  syftar 
till en återförening av ön under ett 
federalt tak, kommer att återupp‐
tas.  

De  religiösa  ledarna möttes den 
26  februari  under  ledning  av  den 
svenska ambassaden i Nicosia och 
enades  om  ett  gemensamt  utta‐
lande som lästes upp för media av 
ambassadören Klas Gierow. 

De  religiösa  ledarna  välkomnar 
de  politiska  ledarnas  gemensam‐
ma förklaring och tycker att det är 
uppmuntrande  att  budskapet  i 
den är att status quo är oaccepta‐
belt.  De mänskliga  rättigheterna, 
de  grundläggande  friheterna  och 
båda  parternas  tydliga  identitet 
och integritet ska respekteras. 

De välkomnar också  ledarnas ut‐
tryckliga  beslutsamhet  att  åter‐
uppta  förhandlingarna  på  ett  re‐
sultatinriktat sätt. 

Uttalandet  är  undertecknat  av 
ärkebiskop  Chrysostomos,  mufti 
dr Talip Atalay, maronitiska ärke‐
biskopen  Youssef  Soueif,  arme‐
niska ärkebiskopen Varoujan Her‐
kelian  och  patriarkaliska  latinska 
kyrkoherden  inom  franciskaneror‐
den, George Kraj. 

 

 

Vita huset 
Delningen av Cypern har pågått alltför 
länge, skriver Vita huset.  
"Genom att komma  fram  till en  lös‐

ning kan båda samhällena  förverkliga 
sin  fulla  potential,  med  förbättrad 
stabilitet och ekonomiskt välstånd för 
alla människor på ön. 

Vi uppmuntrar båda sidor att lösa de 
återstående  kärnfrågorna  snabbt  och 
nå en uppgörelse som snarast möjligt 
återförenar  Cypern  till  en  federation 
med  två  zoner  och  två  befolknings‐
grupper. 

USA  välkomnar  president  Anastasi‐
ades förslag, om ett paket med djärva 
och  innovativa  förtroendeskapande 
åtgärder  och  andra  konstruktiva  för‐
slag med potential,  som när de över‐
enskommits  och  implementerats  av 
parterna,  kommer  att  förbättra  sam‐
arbetet mellan de grekcypriotiska och 
turkcypriotiska samhällena dramatiskt 
och  återställa  förtroendet  för  an‐
strängningarna  som görs  för att hitta 
en lösning." 

Enligt Vita husets uttalande kommer 
USA genom sina diplomatiska kontak‐
ter med alla berörda parter att under‐
söka  möjliga  initiativ,  för  att  stärka 
förhandlingarna. När de båda befolk‐
ningsgrupperna  har  enats,  kommer 
man också att se vilka möjligheter det 
finns  att  blåsa  nytt  liv  i  Famagusta‐
regionen. 

Vita  huset  bekräftar  också  USA:s 
stöd  för Cyperns suveräna  rättigheter 
att utforska och utveckla sina resurser 
i sina havsområden. 

"Vi fortsätter att tro att öns olje‐ och 
gasfyndigheter,  liksom alla öns  resur‐
ser,  bör  fördelas  rättvist  mellan  de 
båda  samhällena  i  samband med  en 
övergripande lösning. 

Vi  understryker  vikten  av  att  upp‐
rätthålla  fred och  säkerhet  i och om‐
kring Cypern och östra Medelhavet. 

USA  uppmanar  alla  parter  att  undvika 
hot eller andra ageranden eller uttalan‐
den som ökar spänningarna." 

 

 

 

Tyskland 
Även förbundskansler  Angela Merkel  
uttalade  sig  positivt  om  den  gemen‐
samma förklaringen.  
Hon  sa  dessutom  att  "Tyskland  väl‐

komnar  ett  mer  aktivt  engagemang 
från EU  i denna process, som stöds av 
FN och de inblandade parterna. Vidare 
välkomnar  Tyskland  alla  förtroende‐
skapande  åtgärder  som  parterna 
kommit överens om för att ge ny kraft 
åt processen." 
 

 

 
Ryssland 
Det ryska utrikesdepartementets ta‐
lesman uttryckte en förhoppning om 
att båda sidor i den kommande dialo‐
gen "kommer att inrikta sig på en hel‐
täckande, rättvis och hållbar lösning 
på Cypernproblemet som grundar sig 
på relevanta resolutioner från FN:s 
säkerhetsråd och Cyperns interna av‐
tal på hög nivå från 1977 och 1979". 
 

 

 
Kina 
 Talesmannen för det kinesiska utri‐
kesministeriet sa att "Kina uppskattar 
de ansträngningar som gjorts av FN 
och det internationella samfundet för 
att trycka på för en lösning av den Cy‐
pernfrågan och stöder en rättvis och 
rimlig lösning baserad på FN:s resolu‐
tioner". 
Enligt  talesmannen  hoppas Kina  att 

de två sidorna tar tillfället  i akt för att 
"arbeta  för  en  ömsesidigt  godtagbar 
lösning.  Som  ständig medlem  i  FN:s 
säkerhetsråd,  kommer  Kina  att  fort‐
sätta att ha en positiv roll." 

 

 

 
Sverige 
Carl Bildt och svenska ambassaden  i 

Nicosia  har  uttryckt  sitt  stöd  för  för‐
handlingarna genom twitter. 

 
Ärkebiskop Chrysostomos 
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Förhandlarna för samtal i Aten och Ankara 
  "mycket  viktigt" och påpekar att  "det 

var  första  gången  en  cypriotisk  för‐
handlare kom till Ankara för ett sådant 
möte med en turkisk tjänsteman". 
 
Sylianides påpekade också att reger‐

ingen  "hoppas att detta möte marke‐
rar början på många fler framöver. Det 
var avsikten när  regeringen och presi‐
denten föreslog denna procedur och vi 
tror att det kan ge fler positiva resultat 
för båda parter."  
 

Enligt  regeringens  vice  talesman Vic‐
toras  Papadopoulos  var  klimatet  på 
Mavroyiannis möte i Anakara utmärkt. 
Det var med tillfredsställelse han note‐
rade   att   Turkiets         utrikesminister,  
Ahmet Davutoglu, talade om Cypern 

  som  Republiken  Cypern,  som 
grundades 1960, och att det  finns 
två  befolkningsgrupper  med  den 
politiska viljan att  lösa Cypernfrå‐
gan.  
 
Det är första gången som Turkiet 

erkänner  Republiken  Cypern,  en‐
ligt honom, och att  "det  finns  två 
samhällen  som  kommer  att  lösa 
problemet  och  inte  två  separata 
stater,  som  det  har  sagts  hittills, 
och jag tror att detta är en föränd‐
ring som bör noteras, och det med 
tillfredsställelse ", sade han. 
 
  I Ankara har förhandlarnas möte‐
na  där  och  i  Aten  beskrivits  som 
"ett rejält steg framåt". 

De  första  stegen  har  tagits  för  att 
återuppta de FN‐stödda samtalen och 
diskutera  Cypernfrågan.  Den  27  feb‐
ruari 2014 möttes den grekcypriotiska 
förhandlaren,  Andreas  Mavroyiannis, 
och  statssekreteraren  vid  turkiska 
utrikesministeriet,  ambassadör  Feri‐
dun H. Sinirlioğlu, i Ankara.  
 
Samma dag träffades den turkcypri‐

otiska  förhandlaren,  Kudret Ozersay, 
och  statssekreteraren  vid  grekiska 
utrikesministeriet,  ambassadör  Anas‐
tassis Mitsialis i Aten. 
 
De  här  mötena  kom  till  i  efterdy‐

ningarna  av  den  gemensamma  för‐
klaringen som president Anastasiades 
och     den      turkcypriotiska     ledaren  
Eroglu kom överens om och efter det 
att  förhandlarna  återupptagit  freds‐
samtalen.  
 
Vid  ett möte  den  24  februari  2014  i 
FN‐skyddat område i Nicosia slutförde 
de  två  förhandlarna  diskussionerna 
om förhandlingsprocessen och påbör‐
jade konkreta diskussioner om  frågor 
som rör till olika förhandlingskapitel.  
 
De  kommer  att  fortsätta  diskussio‐

nerna vid sitt nästa möte tisdag den 4 
mars. 
 
Inga  uttalanden  om  vad  som  togs 

upp på mötena gjordes vare sig i Aten 
eller  i Ankara, men  cypriotiska  reger‐
ingens talesman Chistos Sylianides sa 
att Mavroyiannis möte i Ankara var  

   

 
Den grekcypriotiska förhandlaren Andreas Mavroyiannis och den turk‐
cypriotiska förhandlaren Kudret Ozersay. 

Avtal med Norge mot dubbelbeskattning 
En  skattekonvention  underteckna‐

des den 24 februari mellan Cypern och 
Norge om att undvika dubbelbeskatt‐
ning och  förhindra skatteflykt när det 
gäller skatter på inkomst. 
 
Den  skrivning  som  de  båda  länder‐

nas  finansdepartement  kommit över‐
ens om kommer att bidra till fortsatt  

  utveckling  av  handeln  och  de  ekono‐
miska  förbindelserna  mellan  Cypern 
och Norge och andra länder.  
 
Uppdateringen,  underhållet  och  ut‐

byggnaden  av  det  befintliga  nätet  av 
avtal om dubbelbeskattning  syftar  till 
att ytterligare  förstärka och attrahera 
utländska investeringar och främja  

  Cypern  som  ett  internationellt 
affärscentrum. 
Konventionen  bygger  på  OECD:s 
modellavtal  för  undvikande  av 
dubbelbeskattning  på  inkomst 
och  förmögenhet  och  innehåller 
bestämmelser  om  utbyte  av  in‐
formation  i enlighet med  relevan‐
ta artiklar i modellen. 
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Trojkans tredje kvartalsgranskning 
    Cypern och  trojkan  i mars om ett 

räddningspaket  på  10  miljarder 
euro. Det  innehöll krav på en ald‐
rig  tidigare  skådad  haircut  på  in‐
sättningar över 100 000 euro,  till‐
sammans med  strikta  kapitalkon‐
troller  som  skulle  försvåra ekono‐
misk aktivitet. 
 

 

 
En cypriotisk riksdagsledamot tar 
emot representanter från trojkan. 

Cyperns  ekonomiska  anpassnings‐
program  är  fortfarande  på  rätt  spår 
med det makrofinansiella utfallet bät‐
tre än väntat. Det är den samlade be‐
dömningen som gjordes efter en tred‐
je granskning  i Nicosia 29  januari  ‐ 11 
februari 2014 av trojkan av internatio‐
nella  långivare,  dvs  EU‐
kommissionen,  Europeiska  central‐
banken och  Internationella valutafon‐
den.  
I ett officiellt uttalande skriver grans‐

karna: 
"Målen  för  Cyperns  program  är  att 

återställa stabiliteten  inom  finanssek‐
torn, att stärka de offentliga finanser‐
nas  hållbarhet,  och  att  genomföra 
strukturella  reformer  för  att  stödja 
långsiktig  tillväxt och  samtidigt  skyd‐
da befolkning och välfärd. 
Diskussionerna med myndigheterna 

under detta besök fokuserade på stra‐
tegier för att återställa förtroendet för 
det  finansiella  systemet  och  på  att 
genomföra  de  planerade  strukturella 
reformerna. 
 
Eurogruppen om granskningen  
Trojkan  avlade  rapport  till  euroom‐

rådets  ministrar  måndagen  den  17 
februari  om  de  viktigaste  resultaten 
av  den  tredje  översynen  "Vi  välkom‐
nade naturligtvis  trojkans  slutsats  att 
programmet  fortfarande  är  på  rätt 
spår",  sade  eurogruppens  ordförande 
Jeroen Dijsselbloem  vid  en  presskon‐
ferens efter mötet. 

"Makroekonomiska  och  finansiella 
data för 2013 visade sig vara bättre än  

 

väntat  och  det  är  naturligtvis  goda 
nyheter. Det  är  bra  att  se  att  finans‐
sektorn  stabiliseras  på  Cypern  också 
av  det  skälet  att  den  andra  fasen  av 
gradvisa  lättnader  i  restriktionerna 
kan tillåtas att påbörjas inom kort", sa 
han. 
 
Kommissionens kommentar 
Vice  ordförande  för  EU‐

kommissionen  och  ledamot  av  kom‐
missionen med ansvar för ekonomiska 
och monetära  frågor  och  euron,  Olli 
Rehn, sa om Cyperns ekonomi att den 
"visat sig mer motståndskraftig än vad 
som  väntades när programmet  inled‐
des omkring tio månader sedan".  
Han  litar  på  att  myndigheterna 

kommer  att  fortsätta med  sina  "ihär‐
diga  ansträngningar  för  att  se  till  att 
det  förblir  så",  sa  han  och  tillade  att 
"kommissionen  fortsätter  att  stödja 
Cypern  och  det  cypriotiska  folket  ge‐
nom  vad  som  återstår  av  en mycket 
svår period av ekonomisk anpassning". 
 

Europeiska stabilitetsmekanismen 
I  år  är  det  beräknat  att  Europeiska 

stabilitetsmekanismen  ska  betala  ut 
2,1  miljarder  euro  till  Cypern,  varav 
150 miljoner euro kommer att betalas 
ut "mycket snart", enligt Klaus Reglin, 
som  är  vd  för  mekanismen.  Cypern 
kommer att få ytterligare 4,4 miljarder 
euro år 2016, sa han. 
 
Cypern  har  varit  i  recession  sedan 

andra kvartalet 2011. När banksektorn 
sedan stod inför en kollaps enades  

   
Trojkans granskningar av Cypern 

ekonomiska  anpassningsprogram 
har hittills  lett till tre positiva om‐
dömen  och  restriktionerna  för 
transaktioner  har  därför  lättat 
gradvis. 

Enligt  kommissionens  vinterpro‐
gnos  från den 25  februari  förvän‐
tas  recessionen  i Cypern  att  lätta 
under 2014 och tillväxten att få en 
återhämtning under 2015, då den 
inhemska  efterfrågan  förväntas 
öka.  

Efter förra årets resultat, som var 
bättre  än  väntat,  förväntas  Cy‐
perns  finansiella  situation  alltså 
att  förbättras  ytterligare  i  år  och 
nästa år. 

DIKO‐partiet lämnar regeringskoalitionen 
Centralkommittén för demokratiska partiet, DIKO, beslutade den 26 februari 2014 att 

lämna  regeringskoalitionen  på  grund  av  oenighet  om  president  Anastasiades 
hanteringen  av  Cypernfrågan.  Partiet  bad  samtidigt  de  fyra  DIKO‐ministrarna  i 
regeringen  att  lämna  in  sina  avskedsansökningar,  likaså  de  ordföranden  för  tre 
halvstatliga organisationer som hade föreslagits av partiet. 
Vid ett extra möte i det cypriotiska ministerrådet två dagar senare lämnade ministrarna 

in sina avskedsansökningar till presidenten. Han bad dem att stanna kvar på sina poster 
till den 15 mars, för att ta hand om diverse frågor som ligger på bordet.  
Senast den 15 mars väntas en regeringsombildning att tillkännages. 
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    Presidenten besöker Heliga stolen 

  Cyperns  president  var  på  officiellt 
besök  i  Vatikanstaten  den  15‐16  feb‐
ruari,  där  han  träffade  påven  Francis 
vid  påveämbetet  den  Heliga  stolen. 
Presidenten åtföljdes av sin utrikesmi‐
nister och energiminister, regeringens 
talesman och andra tjänstemän. 
Presidenten  fick  först en enskild au‐

diens  hos  påven  Francis  därefter  fick 
hela den cypriotiska delegationen träf‐
fa  påven.  Utvecklingen  i  Cypernfrå‐
gan,  bilaterala  relationer,  regionala 
frågor,  ekonomi  och  skyddet  av  kul‐
turarvet  var bland  de  frågor  som dis‐
kuterades  när  presidenten  fick  träffa 
påven. Dagen därpå träffade han Vati‐
kanens  statssekreterare  och  utrikes‐
minister. 
"Jag måste  säga att det  var ett oer‐

hört  viktigt,  produktivt  och  givande 
möte",  sade  president  Anastasiades 
om mötet med påven, när han  träffa‐
de media  efteråt.  "Våra  ståndpunkter 
möts med förståelse, när det gäller de 
förtroendeskapande  åtgärderna  i  Cy‐
pernfrågan,  liksom  när  det  gäller 
andra  frågor  som  rör  bland  annat 
skyddet  av  religiösa  och  kulturella 
arv." 
Cypriotiske  utrikesministern  Kasou‐

lides,  för  sin  del,  diskuterade  bland 
annat  Cypernfrågan  och  behovet  av 
att bevara monument, kyrkor och mo‐
skéer i Cypern med den Heliga stolens 
utrikesminister,  ärkebiskop  Domini‐
que Mamberti.  De  diskuterade  också 
Cyperns roll i kampen mot terrorism, i  

  handel med material  för massför‐
störelsevapen,  i människohandel, 
en fråga som är av särskilt intresse 
för påven Francis,  liksom på vilket 
sätt Cyperns utrikespolitik är inrik‐
tad på att använda sina kolvätere‐
server som ett instrument för fred, 
precis  som  gjordes  med  kol  och 
stål i Europa.  

"Vi utbytte också åsikter om oli‐
ka  sätt  att  agera  för  att  skydda 
minoriteters  rättigheter  och  om 
religionsfrihet  och  samexistens  i 
vår  grannskapsregion  Mellanös‐
tern", avslutade han. 

Vid  sidan  av president Anastasi‐
ades  besök  i  den  Heliga  Stolen, 
hade  energiminister  Lakkotrypis 
ett möte den 14 februari med  led‐
ningen  för  det  italienska  bolaget 
ENI, då de bland annat diskutera‐
de  företagets  planer  på  att  göra 
undersökningar  i cypriotiska havs‐
områden,  dvs  inom  Cyperns  ex‐
klusiva ekonomiska zon (EEZ). 

ENI kommer att göra sina under‐
sökningar  där,  eftersom  utveck‐
lingen i Cypernfrågan och ett utta‐
lande  av  president  Obama  i  hög 
grad uppmuntrar dem till det. 

Ministern  konstaterade  även  att 
ett samförståndsavtal, om  företa‐
gets  avsikt  att  samarbeta  med 
Cyperns regering för att bygga en 
landterminal,  kommer  att  under‐
tecknas med bolaget inom kort. 

Besök i Mellanöstern 
När  utrikesminister  Ioannis  Kasou‐

lides  besökte  Israel  och  den  pales‐
tinska myndigheten  den  19‐20  feb‐
ruari diskuterades de bilaterala  rela‐
tionerna, Cypernfrågan, utvecklingen 
i  fredsprocessen  i Mellanöstern  och 
andra  regionala  frågor  som  rör  syd‐
östra Medelhavsområdet. 

Under  sina möten med  Israels pre‐
sident Simon Peres och hans kollega 
Avigdor  Liberman,  bekräftades  de 
nära  förbindelserna  mellan  Cypern 
och  Israel  inom  olika  områden  och 
Cyperns stabiliserande roll  i sydöstra 
Medelhavsområdet erkändes. 

Kasoulides  sa  att  Cypern  kommer 
att  fortsätta  att utnyttja det  faktum 
att man har goda relationer med län‐
derna  i  regionen  och  lyfta  fram  be‐
hovet  av  att  upprätthålla  säkerhet 
och stabilitet. 

Kasoulides hade ett möte med pat‐
riarken  av  Jerusalem,  Theophilos  II, 
då  de  bland  annat  diskuterade  de 
svårigheter  som  den  kristna minori‐
teten  i  regionen  har,  liksom  patriar‐
katets samarbete med andra  religiö‐
sa grupper. 

Patriarken  begärde  att  Kasoulides 
skulle  fortsätta  sina  ansträngningar 
inom EU för att säkerställa att stödet 
till  kristna  minoriteter  i  länderna  i 
Mellanöstern fortsätter. 

Under  sitt besök  i Ramala  träffade 
Kasoulides  den  palestinska myndig‐
hetens  premiärminister,  Rami Ham‐
dallah, och dess utrikesminister, Riad 
Malki. De diskuterade sätt att ytterli‐
gare  stärka  de  bilaterala  förbindel‐
serna,  Cypernfrågan,  utveckling  och 
nästa steg  i fredsprocessen  i Mellan‐
östern och andra regionala frågor. 

Cyperns  stöder  ansträngningarna 
att  nå  en  ömsesidigt  godtagbar 
överenskommelse  i Mellanöstern,  sa 
han,  och  underströk  att Cypern  står 
fast vid sina principiella ståndpunkter 
som man haft sedan länge. 

Kasoulides  informerade Hamdallah 
och Malki om utvecklingen  i Cypern‐
frågan och uttryckte tillfredsställelse 
över  det  palestinska  stödet  för  Cy‐
perns ståndpunkter. 

 
Påven Francis och president Anastasiades 
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Enighet om att skydda en bergskedja 
Alla medborgare i Cypern bör värna om och respektera öns natur. Vid ett nuvarande stenbrott i Pentadaktylos bergskedja i 

den ockuperade delen av Cypern är behovet av reglering och andra åtgärder akut, för att stoppa förödelsen som pågår. Det 
kom ledarna och företrädarna för de grekcypriotiska och turkcypriotiska politiska partierna överens om när de möttes den 26 
februari i sitt ordinarie möte på Ledra Palace. Frågan togs upp på initiativ av Cyperns miljöparti. 

 

Utrikesministern besöker Serbien och Montenegro 
Under utrikesminister Kasoulides of‐

ficiella  besök  i  Belgrad,  Serbien,  den 
24‐25  februari,  träffade  han  landets 
president,  vice  premiärminister  och 
utrikesminister  och  informerade  dem 
om den  senaste utvecklingen och  att 
de direkta förhandlingarna mellan den 
grekcypriotiska och den turkcypriotis‐
ka sidan åter kommer att tas upp. Han 
fick deras fulla stöd. 
 
De  bilaterala  förbindelserna  på  hög 

nivå  utvärderades  och  de  bekräftade 
att  den  andra  regeringskonferensen 
för  Serbien  och  Cypern  kommer  att 
äga rum under 2014 i Nicosia. 
 
Serbiens utsikter att bli medlemmar i 

EU  diskuterades  och  Kasoulides  för‐
säkrade  att Cypern  fortfarande  är  en 
stark anhängare av det. 

  Han  betonade  att  Cypern  kommer 
att fortsätta att stödja en objektiv be‐
dömning  av  Serbien  under  anslut‐
ningsprocessens  gång  och  kommer 
inte  att  samtycka  till  att  ytterligare 
villkor införs. 
 
Den  25  februari  hade  utrikesminis‐

tern möten  i Montenegro med  höga 
tjänstemän  i  regeringskansliet.  Han 
togs  emot  av  statsministern  och  tal‐
mannen i parlamentet och hade också 
ett möte med sin kollega Igor Luksic. 
 
Under  mötena  diskuterades  bland 

annat sätt att vidareutveckla de histo‐
riskt  vänliga  relationerna  mellan  Cy‐
pern och Montenegro, inklusive slutfö‐
randet  av  nya  bilaterala  avtal  om 
energifrågor  och  ett  större  utnyttjan‐
de av redan befintliga avtal. 
 

  Andra  frågor  som  togs  upp  var 
Cypernfrågan,  Montenegros  för‐
handlingar  om  anslutning  till  EU 
och  frågor  som  rör  västra  Balkan 
och  det  bredare  sydöstra Medel‐
havsområdet.  Den  senaste  ut‐
vecklingen  i Ukraina diskuterades 
också. 
 
När  det  gäller Montenegros  eu‐

ropeiska  perspektiv,  bekräftade 
Kasoulides  Cyperns  kontinuerliga 
stöd  för  den  fortsatta  utveckling‐
en  i  Montenegros  förhandlingar 
med EU och sa att Cypern är redo 
att  ge  tekniskt  stöd  och  expertis 
utifrån egna erfarenheter. 
 
 

Kasoulides träffade också serbisk‐
ortodoxa kyrkans patriark Irinej. 

Visste ni att … 
Medelhavsmuséet skapades i sin nuvarande form 1954 genom en sammanslagning av två redan existerande muséer, det ena 

var Cypernsamlingarna, som från början var ett resultat av den svenska Cypernexpeditionen 1927‐ 1931, och det andra var Egyp‐
tiska muséet. Medelhavsmuséet finns sedan 1982  i före detta banklokaler på Fredsgatan 2 nära Gustav Adolfs torg. Cypernsam‐
lingarna består av över 12 000 antika föremål . Det är världens största arkeologiska fyndmaterial utanför Cypern. 


