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Val
Houlin Zhao (CHN) 8 år DSG 8 år TSB innan dess anställd ITU-T

Malcolm Johnson (G) 8 år TSB

Francois Rancy (F) 4 år BR

Brahima Sanou (BFA) 4 år BDT innan dess anställd ITU-D

Cheesub Lee (COR) ITU-T studiegruppsordförande

 Bara män

 ”Internrekrytering” 



Öppenhet

”Sverige ska verka för största möjliga öppenhet när det gäller ITU:s dokument. 
Principen bör vara att alla dokument bör vara tillgängliga för allmänheten utom då 
det finns klara skäl däremot. PP-14 bör anta en policy för allmänhetens tillgång till 
ITU:s dokument.”

 In-dokument och ut-dokument från konferenser allmänt tillgängliga.

 Vissa finansiella dokument (revisionsrapporter) blir allmänt tillgängliga.

 Council ska utreda och ta beslut om dokumentpolicy.

 Decision 12 – access till publikationer (inkl CS, CV, RR etc)



CS / CV

”Sverige motsätter sig antagandet av en ny konstitution och konvention, vilket bl.a. 
skulle kunna få till följd att Sverige blir bundet av traktater som vi inte tidigare 
ratificerat.”

 Inget fortsatt arbete med en ”stabil” konstitution. 

 PP-14 gjorde inte några ändringar i CS / CV.

 Ändringar vid PP-18 beror på förslag från medlemmarna.



WCIT
”Sveriges grundläggande inställning är att en ny version av ITR inte skulle tillföra 
något mervärde. Det finns därför inte behov av att anordna ett nytt WCIT.”

 Inget beslut om ny WCIT vid PP-14.

 Periodisk översyn av ITR vart 8:e år med start 2017. 

 PP-18 behandlar översynen (och kan besluta om ny WCIT).

”Om det vid PP-14 skulle visa sig finnas stort stöd för att anordna ett nytt WCIT, i 
syfte att revidera ITR, bör Sverige verka för att konferensen läggs så långt framåt 
som möjligt.”

=> Tidigaste tidpunkt för WCIT är 2020 om beslut tas 2018



Internet

Övergripande mål:

”Dagens s.k. flerpartsmodell (”multistakeholder”) för internets förvaltning ska värnas 
och utvecklas. ITU ska inte ta över aspekter av internets förvaltning eller öka den 
statliga styrningen av internet. En grundläggande inställning i svensk internetpolitik är 
att staters agerande på internet skall ske inom ramen för folkrätten, inklusive 
respekten för mänskliga rättigheter. ”



”ITU:s styrande dokument ska inte innehålla bestämmelser eller formuleringar som 
riskerar att skada internets uppbyggnad och funktion. Detsamma gäller de 
resolutioner eller beslut som antas vid konferensen.”

 Inga nya skrivningar i de styrande dokumenten om Internet.

 Inga nya skrivningar i resolutioner från konferensen som bedöms skada internet.



”ITU ska inte ta några initiativ som riskerar att skada eller störa den 
[internationalisera de s.k. IANA-funktionerna] processen.”

 Inga initiativ togs som kan antas skada eller påverka processen.

”ITU:s arbetsgrupp om internet-anknutna frågor (”CWG Internet”) kan fortsätta sitt 
arbete. Arbetet med internet-anknutna frågor bör präglas av öppenhet – när det 
gäller såväl deltagande som tillgång till dokument.”

 CWG Internet fortfarande endast öppen för medlemstater.

 Öppna konsultationsmöten mellan möten med CWG Internet.

 Bidrag från intressenter skickas till CWG Internet för behandling.



”Sverige värnar kraftfullt den nuvarande ”multistakeholder”-modellen för internets 
förvaltning. Stater har en viktig roll att spela i denna modell. De stater som ännu inte 
gör det bör uppmanas att delta i de befintliga processerna för internets förvaltning.”

=> Referens till multistakeholder i WSIS+10 High Level Event.



CWG

• CWG Internet
• 2-3 februari 2015

• Deltagare: Anders Hektor och Peter Thörnqvist

• CWG WSIS
• 29-30 januari 2015

•
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