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Europeiska rådets slutsatser  
När Europeiska rådet, sammanträdde i Bryssel 20‐21 mars, tog de upp Cypern i 

sina slutsatser och de ansträngningar som nu görs  för att nå en  lösning på Cy‐
pern‐problemet: 

"Europeiska rådet välkomnar att förhandlingarna återupptagits för att återfö‐
rena Cypern, förhandlingar som är fullvärdiga och baseras på deklarationen från 
den 11 februari. Rådet stöder en hållbar och heltäckande lösning på Cypernpro‐
blemet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner och de principer som EU 
bygger på.  

Rådet understryker att delningen av Cypern pågått för  länge och betonar vik‐
ten av att bevara drivkraften i processen. Rådet är redo att dra sitt strå till stack‐
en för att stödja förhandlingarna. En återförening av Cypern skulle vara till gagn 
för alla cyprioter och  i det avseendet stöder  rådet alla  förtroendeskapande åt‐
gärder som de båda parterna kommer överens om och  som på ett avgörande 
sätt kan bidra till att skapa ett klimat av ömsesidigt förtroende som gynnar för‐
handlingsprocessen." 

 
Rådets ordförande Van Rompuy och president Anastadiades 

 
Presidenten Anastasiades hade ett möte den 20 mars med Štefan Füle, EU‐

kommissionär med ansvar  för unionens utvidgnings‐ och grannskapspolitik, då 
han fick tillfälle att diskutera Cypernfrågan. 

"En viktig utgångspunkt  i vår diskussion var EU:s uppgraderade roll  i samtals‐
processen. Ett avgörande bidrag i den riktningen är Pieter Van Nuffels medver‐
kan, som  jag nyligen hade ett privat möte med. Han är personlig representant 
för kommissionens ordförande när det gäller Cypernfrågan. Nuffels roll omfat‐
tar att granska hur förslagen som läggs på förhandlingsbordet stämmer överens 
med EU:s regelverk, vilket gör det möjligt för Cypern att fungera effektivt inom 
EU när en lösning nåtts", sade presidenten. 

Van Nuffel, juridisk rådgivare i kommissionens rättstjänst, utsågs i juli 2012 att 
ge juridisk rådgivning till FN:s medlingsuppdrag i Cypern i EU‐relaterade frågor 
och fungera som förbindelselänk mellan FN och kommissionen. 
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Cyperns  president  och  turkcyprioternas  ledare  möts 
  förslagen  kommer  i  konflikt  med 

den.  Därför,  vilket  kommer  att  för‐
klaras  för  Eroglu,  kommer  FN:s  ge‐
neralsekreterare  också  att  få  detta 
dokument med  den  turkiska  sidans 
förslag,  som  jag  kommer  att  träffa 
den 2 april i Bryssel, och alla berörda 
parter,  det  vill  säga  de  länder  som 
visar ett intresse eller som är perma‐
nenta medlemmar i säkerhetsrådet. 

Jag hoppas att Turkiets och den nu‐
varande  turkcypriotiska  ledningens 
deklarationer  om  goda  avsikter 
kommer  att  avspeglas  i  praktiken 
med specifika åtgärder som gör att vi 
så  snart  som möjligt  kan  befria  och 
återförena Cypern och skapa en mo‐
dern  europeisk  stat  så  att  vi har  ett 
perspektiv,  som  är  oberoende  av 
ursprung eller religion och som gäller 
alla medborgare som är  lagligen bo‐
satta på Cypern.  

Naturgas  är  naturligtvis  ett  incita‐
ment som förstärker Cyperns geo‐ 

  strategiska  roll. Vi  kommer  inte  att 
sky  några medel  för  att  hävda  våra 
rättigheter." 

Under  mars  hölls  också  konkreta 
diskussioner om  frågor kopplade  till 
olika förhandlingskapitel mellan den 
grekcypriotiska  förhandlaren Andre‐
as Mavroyiannis och den turkcyprio‐
tiska  förhandlaren  Kudret  Özersay, 
som möttes på FN‐kontoret  i det av 
FN skyddade området i Nicosia. 

Före de båda  ledarnas möte, den 27 
mars, hade Mavroyiannis en rad kon‐
takter  med  FN‐tjänstemän,  där‐
ibland  chefen  för  avdelningen  som 
ansvarar  för politiska  frågor,  Jeffrey 
Feltman,  och  representanter  för  de 
permanenta  medlemmarna  i  FN:s 
säkerhetsråd. Han återvände  till Cy‐
pern för  ledarnas möte, men har för 
avsikt att besöka USA  igen,  för mö‐
ten med  tjänstemän  från Vita huset 
och  utrikesdepartementet  i  Wash‐
ington. 

 

 
Från vänster Eroglu, Buttenheim och Anastasiades 

President  Anastasiades  och  turk‐
cypriotiska  ledaren  Eroglu  träffades 
den  31  mars  2014  och  gjorde  ett 
gemensamt uttalande.   

FN:s generalsekreterares  tillförord‐
nade  särskilde  rådgivare  på  Cypern, 
Lisa  Buttenheim,  som  var  med  på 
mötet, kommenterade  inför pressen 
efteråt  att  "ledarna  träffades  i  en 
vänlig  atmosfär och gick  igenom de 
framsteg  i  diskussionerna  som  för‐
handlarnas  hittills  åstadkommit.  De 
enades  om  att  fortsätta  genom‐
gången  och  avsluta  den  fasen  så 
snart som möjligt, för att komma in i 
nästa  fas  av  strukturerade  förhand‐
lingar. Ledarna enades om att mötas 
igen om en månad, eller om nödvän‐
digt, tidigare." 

Presidenten  sa  vid  samma  tillfälle 
att "det verkar som det  finns ett be‐
hov av ytterligare dialog när det gäll‐
er alla  frågor som  rör Cypernproble‐
met". Han syftade på turkcypriotiska 
förslag  som  han  menar  rimmar  illa 
med  den  gemensamma  avsiktsför‐
klaringen  från  februari  (se  ruta  till 
höger längst ner ). 

Presidenten  kommenterade  Cy‐
pernfrågan och turkcyprioternas  för‐
slag  även  några  dagar  tidigare.  Här 
är ett utdrag: 

"Sedan flera veckor har vi  ingått en 
verklig  dialog.  Båda  sidornas  vikti‐
gaste  ståndpunkter  har  lagts  fram. 
Jag måste vara ärlig. Jag måste säga 
vad  som  rapporteras.  Det  finns  en 
lucka.  Jag  vill  tro  att  dessa  stånd‐
punkter  helt  enkelt  är  ett  första  ut‐
kast  och  att  vissa  förtydliganden 
kommer  att  följa. Men  skyddet  för 
vår  del  är  innehållet  i  den  gemen‐
samma avsiktsförklaringen. 

På måndag, då jag kommer att träf‐
fa Eroglu, kommer en  jämförelse av 
den  turkiska  sidans  förslag  i  förhål‐
lande  till den gemensamma avsikts‐
förklaringen att ha gjorts, som visar i 
vilka  frågor  det  finns  samstämmig‐
het, men också i vilken utsträckning  

 

Den gemensamma avsiktsförklaringen 
Hela avsiktsförklaringen finns att läsa på engelska, pdf:en "Joint Declaration Februa‐
ry 2014" ligger på  www.uncyprustalks.org. Du når den enklast genom att söka där 
på "Nicosia, 11 February 2014" som leder till en sida där en länk till pdf:en finns.  

På svenska går det att läsa vad vi skrev om förklaringen i februarinumret. Sök på  

"Cypern Nyheter 02 ‐ 2014" på www.mfa.gov.cy/embassystockholm. 
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UNFICYP 50 år i Cypern 
 

 
Svenska soldater på Cypern för nästan exakt 50 år sedan läser ett med‐
delande  från FN:s dåvarande generalsekreterare U Thant  i Blue Beret 
som  ges  ut  av UNFICYP. Det  här  var  det  året  som  den  svenska  FN‐
styrkan var som störst, runt 1000 soldater.  

 

Det  har  gått  50  år  sedan  FN:s  sä‐
kerhetsråd den 4 mars 1964  fattade 
ett enhälligt beslut om att  inrätta en 
fredsbevarande  styrka  i  Cypern 
(UNFICYP).   President Nikos Anasta‐
siades  kommenterade  tillfället  och 
sa att FN:s fredsbevarande styrka på 
ön bidrar till ansträngningarna för en 
politisk  lösning  och  till  att  upprätt‐
hålla  och  återställa  ordning,  samti‐
digt ger den humanitär hjälp till dem 
som  berörs  av  konsekvenserna  av 
den turkiska invasionen. 

"Vi är tacksamma  för närvaron och 
bidraget av fredsbevarare i vårt land. 
UNFICYP:s närvaro här bekräftar det 
betydande  stöd  FN  ger  till  Cypern 
och  dess  folk.  Vi  tackar  de  länder 
som  har  bidragit  med  trupper  till 
UNFICYP  och  de  länder  vars  med‐
borgare  har  varit  här  som  FN‐
representanter" sade han, och hylla‐
de särskilt de 178 fredsbevarare, som 
har  förlorat  sina  liv  under  tjänstgö‐
ring i Cypern. 

UNFICYP  kommer  att  fortsätta 
med engagemang,  till dess det  cyp‐
rioternas kamp upprättas och  landet 
återförenas, tror Anastasiades. 

Sverige  deltog  i  UNFICYP  åren 
1964–1993 och den  insatsen  är Sve‐
riges  största,  räknat  i  antalet  solda‐
ter.  Det  var  totalt  25i616  svenska 
militärer  och  2i365  poliser  som 
tjänstgjorde  i  Cypern  de  åren.  Som 
mest var det 1000 soldater på plats, 
det var år 1964.  

I april 1974 bestod den svenska FN‐
kontingenten, som tog över ansvaret 
för Famagustaområdet, av 240 befäl, 
soldater  och  civilpoliser,  en  styrka 
som  drastiskt  ökade  till  drygt  600 
man  när  Turkiet  invaderade  Cypern 
några månader senare.  

En stor del av den svenska bataljo‐
nen  drog  sig  tillbaka  från  Cypern 
1987, då endast en  liten styrka stan‐
nade kvar på ön.  

Det  svenska  bidraget  till UNFICYP 
har  haft  en  positiv  inverkan  på  län‐
dernas relation.  

 

Kan ge arbetstillfällen 
Ledande  företagare  från  både  den 

grekcypriotiska  sidan  och  den  turk‐
cypriotiska är övertygade om att en 
lösning  på  Cypernproblemet  skulle 
"gynna  alla  sektorer  av  ekonomin 
och medföra vinster  för cyprioter på 
båda  sidor  av  ön,  det  skulle  ge  en 
betydande  tillväxt  för  företagen och 
skapa  arbetstillfällen  för  många  av 
våra arbetslösa landsmän". 
 
Dessutom,  välkomnar  de  den  ge‐

mensamma  förklaringen  som  utfär‐
dades den 11  februari av  ledarna  för 
de  två  befolkningsgrupperna,  likaså 
det  gemensamma  uttalandet  från 
den 5 mars av Cyperns handels‐ och 
industrikammare  och  den  turkcypri‐
otiska  handelskammaren,  där  de 
säger  sig  vara  beredda  "att  stödja 
ledarna  och  kamrarna  i  deras  an‐
strängningar". 
 
Det  kom  fram  under  en  två  dagar 

lång  konferens  i  Bryssel  där  även 
förhandlarna  från  de  två  befolk‐
ningsgrupperna  deltog,  Andreas 
Mavroyiannis för grekcyprioterna  

   
och  Kudret  Ozersay  för  turkcyprio‐ 
terna.  Konferensen  anordnades  av 
PRIO  Cypern  Center med  stöd  från 
utrikesdepartementen  i  Sverige, 
Danmark, Finland och Norge. 

—————— 

Religiös dialog  
När  FN:s  råd  för mänskliga  rättig‐

heter  höll  sin  25:session  i  Genève, 
presenterades statusen för religions‐
friheten  i  Cypern  under  de  senaste 
åren och den dialog mellan religiösa 
ledare,  som  skett  under  de  senaste 
fem åren med hjälp av  svenska am‐
bassaden i Cypern.  

Det skedde vid ett evenemang om 
att  främja  interreligiös  kommunika‐
tion  den  14 mars.  Detta  var  första 
gången  som  religiösa  ledare  från 
Cypern  var  inbjudna  av  FN  för  en 
sådan händelse. 

Dialog mellan religiösa  ledare  i Cy‐
pern  kan  hjälpa  nuvarande  an‐
strängningar  att  nå  en  politisk  lös‐
ning för att återförena landet, menar 
grekiskortodoxa  kyrkan  i  Cypern 
enligt ett pressmeddelande.  
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EKONOMINYHETER 

Dijsselbloem till Cypern 
 

        Dijsselbloem togs vid sitt besök emot av president Anastasiades. 

Den 31 mars träffade eurogruppens 
ordförande,  den  holländska  finans‐
ministern Jeroen Dijsselbloem, bland 
annat  Cyperns  finansminister  Harris 
Georgiades. Vid ett pressmöte efter‐
åt vände sig Dijsselbloem till Georgi‐
ades och sa:  
"Det ungefär ett år sedan vi fattade 

viktiga  beslut  om  programmet  för 
Cypern,  om  de  åtgärder  som  var 
nödvändiga med tanke på den allvar‐
liga bankkrisen som hade effekter på 
hela ekonomin  i Cypern. Jag är här  i 
dag  för att ge mitt stöd och min be‐
undran för det arbete som du och din 
regering  har  gjort  och  även  för  att 
markera att vi till fullo  inser vilka ef‐
fekter  åtgärderna  har  haft  på  eko‐
nomin  på  kort  sikt  och  på  livet  för 
människorna  här  på  Cypern. Det  är 
svåra  tider. Det  är  svåra men ound‐
vikliga åtgärder att vidta och ni gör 

  det.  Och  som  du  sa,  ni  vidtar  dem 
inte  för  att behaga Europa  eller  eu‐
rogruppen utan  för att ni känner att 
de är nödvändiga  för att än en gång 
stärka  Cyperns  ekonomi  och  på  så 
sätt  få  kontroll  på  landets  framtid. 
Jag  stöder  er  fullt  ut.  Eurogruppen 
står bakom er och de åtgärder som ni 
vidtar.  Ert  sätt  att  uppfylla  alla  åta‐
ganden ur programmet förtjänar vårt 
stöd. Jag tror att det kommer att bli 

  svåra tider framöver och  likväl kom‐
mer  det  att  bli  en  ny  potential  för 
ekonomin och därmed människorna 
i Cypern. Cyperns ekonomi har visat 
sig  vara  dynamisk  och  flexibel,  och 
därför  är  jag  optimistisk  om  att  ni 
kommer  att  återhämta  er  snabbt, 
särskilt om jag ser till de steg som ni 
tar nu. De  är  nödvändiga och  kom‐
mer  att  visa  och  ge  nya  perspektiv 
för Cypern och dess ekonomi." 

Lättare kapitalkontroller 
Finansministeriet meddelade den 28 
mars  2014  sitt  beslut  att  ytterligare 
lätta  på  de  restriktiva  åtgärder  som 
införts efter förra årets räddningsav‐
tal. Bland annat avskaffas den gräns 
för kontantuttag på 300 euro per dag 
som  infördes  då  och  restriktionerna 
kring  penningöverföringar  inom  Cy‐
pern mildras.  

Enligt ministeriet ansågs  lättnader‐
na  genomförbara  tack  vare  "uppnå‐
endet  av  delmålen  som  angetts  i 
färdplanen och den allmänna stabili‐
seringen  och  återupprättandet  av 
förtroendet för banksystemet".  

—————— 
Positiv rating av Moody's 
Från  att  ha  bedömt  utsikterna  för 
Cyperns statsobligationer som nega‐
tiv,  ändrade  kreditvärderingsinstitu‐
tet Moody's det den 22 mars  till att 
de är positiva. Detta tack vare att de 
ekonomiska  och  skattemässiga  pre‐
stationerna  under  2013  blev  bättre 
än väntat och tack vare de cypriotis‐
ka  myndigheternas  sätt  att  möta 
kraven i anpassningsprogrammet. 

   
Taket  på  Cyperns  obligationer med 
lokal och utländsk valuta har  fått en 
bättre rating av Moody's, vilket speg‐
lar den minskade risken för ett utträ‐
de ur eurozonen.  

Den  27  mars  uppgraderade  Moo‐
dy's  utsikterna,  för  Bank  of  Cyprus 
(från  negativa  till  positiva  utsikter), 
Hellenic Bank (från negativa till posi‐
tiva utsikter) och Russian Commerci‐
al Bank  (från negativa  till  stabila ut‐
sikter). 

—————— 
Utbetalningar godkänns  
Efter  trojkans  tredje  kvartalsgransk‐
ning  av  Cyperns  ekonomiska  an‐
passningsprogram  godkände  euro‐
gruppen den 10 mars i princip ytterli‐
gare  en  delutbetalning  av  nödlånet 
från  ESM,  europeiska  stabilitetsme‐
kanismen,  som  totalt  är  på  nio mil‐
jarder  euro. Utbetalningen  nu  är  på 
150 miljoner euro, som betalades ut i 
början av april.  

Cypern har antagit ett budgetram‐
verk, likaså en lag om privatiseringar 
av halvstatliga företag. Därmed upp‐ 

   
fyller  landet  de  villkor  som  ställdes 
inför den här utbetalningen. 

Vid  ett möte  den  28 mars  slutför‐
des den tredje översynen formellt av 
internationella  valutafonden,  IMF, 
som  samtidigt  godkände  en  delut‐
betalning  på  cirka  83i300i000  euro 
(utöver de 150 miljonerna från ESM). 
Överenskommelsen med  IMF  gäller 
totalt en miljard  euro.  IMF:s  vd och 
ordförande,  Christine  Lagarde  ut‐
tryckte efter styrelsens diskussion: 

"De cypriotiska myndigheterna ska 
berömmas  för  att  de  håller  imple‐
menteringen av programmet på rätt 
spår,  uppfyller  sina  finanspolitiska 
mål  med  stora  marginaler,  främjar 
skattestrukturreformer  och  slutför 
rekapitaliseringen  av  det  finansiella 
systemet.  Det  makroekonomiska 
utfallet  2013  blev  bättre  än  väntat, 
men utsikterna är utmanande. Avgö‐
rande för programmets framgång är 
en  fullständig och snabb  implemen‐
tering av politiken, acceptans från en 
bred  allmänhet  och  fortsatt  stöd 
från Cyperns europeiska samarbets‐
partner." 
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Kulturarvspris till Cypern 

Home for Cooperation, ett folkbild‐
ningscentrum  i  buffertzonen  i Nico‐
sia, är ett av de projekt  som den 20 
mars  vann EU:s  kulturarvspris Euro‐
pa Nostra Award 2014 i kategorin för 
enastående prestationer  inom beva‐
rande och främjande av kulturarvet. 

Juryns motivering var att centret är 
"ett betydande bidrag till en vitalise‐
ring av FN:s buffertzon i Nicosias och 
även till den fredsskapande procedu‐ 

  ren  i bredare bemärkelse. Dessutom 
representerar  centrets  byggnad  ett 
typiskt exempel på cypriotiskt 1950‐
talsarkitektur, som har få anhängare, 
men  som  vi  återigen  börjar  se  som 
ett  modigt  och  tydligt  uttryck  för 
karaktären under den perioden".  

När Home for Cooperation invigdes  
den  6  maj  2011,  hade  huset  varit 
otillgängligt för både grek‐ och turk‐
cyprioter i över 30 år och var 

  förfallet.  Idag är det en unik mötes‐
plats för alla cyprioter. 

Europeiska  ekonomiska  samar‐
betsområdet  (EES) är  stora donato‐
rer,  lika så ett antal enskilda  länder, 
bland annat Norge, Sverige, Schweiz 
och  Nederländerna.  Verksamheten 
stöds också av FN:s utvecklingspro‐
gram och US Agency  for  Internatio‐
nal Development. 

NYTT  OM  NAMN 

Försvarsminister har avlidit 
Försvarsminister Tasos Mitsopoulos 

avled  den  22  mars  av  en  massiv 
hjärnblödning. Han  blev  48  år  gam‐
mal.  

—————— 
Nytt ministerråd 
Den 12 mars 2014  tillkännagavs en 

ny  sammansättning  av  ministerrå‐
det,  efter  det  att DIKO‐partiet  läm‐
nade  koalitionen.  Ekonom  Marios 
Demetriades  har  övertagit  departe‐
mentet för kommunikation och arbe‐
te, där han ersatte Tassos Mitsopou‐
los,  som  flyttade  till  försvarsdepar‐
tementet,  men  sorgligt  nog  avled 
några dagar senare. Philippos Patsa‐
lis,  tidigare  chef  för Cyperns  institut 
för neurologi och genetik, utsågs  till 
hälsominister.  Universitetslärare 
Costas  Kadis  utsågs  till  ny minister 
för utbildning och kultur. 

Övriga  ministrar,  inklusive  biträ‐
dande minister  till  presidenten,  och 
regeringens  talesperson  sitter  kvar  i 
sina tidigare befattningar. 

 
Ny kommissionsledamot 
Emannuela Lambrianidou,  som av‐

gick  förra månaden, ersätts av  Irena 
Georgiadou  som  ledamot  i kommis‐
sionen  för  reformering  av  offentlig 
förvaltning. 

Iosifina Antoniou har utsetts till chef 
för en ny myndighet som ska arbeta 
med  jämställdhet mellan könen, nå‐
got  som      inrättats  i  enlighet  med 
krav i EU:s regelverk. 

—————— 
Ny centralbankschef 
Den  11 mars meddelade  president 

Anastasiades  att 
riksrevisorn  Chrys‐
talla  Georghadji 
skulle  bli  ny  chef 
för  Cyperns  cent‐
ralbank.  Hon 
ersätter  Panicos 
Demetriades. 
Georghadji  och  är 
den första kvinnan någonsin på den‐
na viktiga post. 
Dagen därpå meddelade rege‐ 

   

ringens  talesperson  att  chefen  för 
revisionsavdelningen  vid ministeriet 
för  kommunikation  och  arbete, 
Odysseas  Michaelides,utnämns  att 
efterträda  Georghadji  på  posten 
som riksrevisor. 

—————— 
FN:s rådgivare på besök 
FN:s generalsekreterares särskilda 

rådgivare på Cypern, Alexander 
Downer, gjorde ett avslutande besök 
i New York den 19‐20 mars 2014 för 
att ge generalsekreteraren och hans 
viktigaste rådgivare sin bedömning 
av läget i Cypernförhandlingarna och 
rekommendationer för framtiden. I 
mitten av april avslutas hans upp‐
drag på Cypern.  

Den 26 mars hade han två separata 
avslutande möten president Anasta‐
siades och turkcyprioternas ledare 
Eroglu. President Anastasiades gav 
honom en olivkvist av silver som 
avskedsgåva, en symbol för Cypern 
och fred. 

Visste du att? 
 

Det  cypriotiska  dessertvinet  Com‐
mandaria  är  ett  av  världens  äldsta 
namngivna  viner  som  fortfarande 
produceras.  Enligt  legenden  tillver‐
kades  det  ursprungligen  för  Rikard 
Lejonhjärta  och  korsriddarna  på 
1100‐talet. Samma metoder har  an‐
vänts under alla år: druvorna plockas  

 

 

sent och torkas i solen, därefter pres‐
sas  de.  Druvsaften  får  jäsa  i  tankar 
eller i gigantiska lerkrukor.  
Commandaria, blev känt  i hela Eu‐

ropa.  Namnet  återspeglar  det  geo‐
grafiska ursprunget, som var namnet 
på  tempelherrarnas,  och  senare  jo‐
hanniterriddarnas, land. 
Commandaria  finns att köpa  i Sve‐

rige på systembolaget.  
 

Kolossiborgen i Commendaria i Cypern 


