
Justitieutskottets betänkande 

1979/80:45 

med anledning av propositionen 1979/80:130 om svenskt medlemskap 
i Afrikanska utvecklingsbanken m. m. 

Propositionen 

I propositionen 1979/80: 130 föreslår regeringen (utrikesdepartementet) 

att riksdagen godkiinner överenskommelsen om Afrikanska utvecklingsban

kcn sådan den reviderats den I 7 maj 1979, att riksdagen bemyndigar 

regeringen att teckna andelar i bankens kapital för närmare angivet belopp. 

att riksdagen bemyndigar regeringen att för en första inbetalning av tecknad 

andel ta i anspdk medel som för detta ändamål reserverats i budgeten för 

nästkommande budgetår samt att riksdagen antar ett genom propositionen 

framlagt förslag till lag om ändring i lagen ( 1976:661) om immunitet och 

privilegier i vissa fall. 

Propositionen har såvitt gäller lagförslaget hii_nvisats till justitieutskottet 

och i övrigt till utrikesutskottet. Utrikesutskottet behandlar propositionen i 

de delar den hänvisats till utrikesutskottet i sitt betänkande UU 1979/ 

80:25. 

Utskottet 

Den Afrikanska utvccklingsbanken bildades genom en överenskommelse 

:h 1963 som ett uttryck för de oberoende afrikanska ländernas önskan om ett 

närmare samarbete. Överenskommelsen medgav medlemskap i banken 

enbart för afrikanska stater. Syftet med bankens verksamhet iir att medverka 

till ekonomisk och social utveckling i Afrika. Sverige har aktivt verkat för att 

stödja de afrikanska ländernas striivan att bygga upp banken till en stark 

regional institution. Detta har skett genom att Sverige vid ett antal tillfällen 

under 1970-talet lämnat banken finansiellt stöd i olika former. Samtidigt har 

Sverige - jämte andra utomafrikanska länder - tagit medlemskap i den 

Afrikanska utvccklingsfondcn. År 1979 fattades beslut om att öppna banken 

för icke-regionalt medlemskap. Detta har skett i formen av en revidering av 

1963 års överenskommelse. 

r den förevarande propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna den 

reviderade överenskommelsen och bemyndiga regeringen att teckna andelar 

i banken och att för inbetalning av tecknad andel ta i anspråk för ändamålet 

reserverade medel. I sitt beWnkandc UU 1979/80:25 tillstyrker utrikesut

skottet bifall till propositionen i dessa delar. 

I propositionen föreslås vidare att riksdagen beslutar om de ändringar i 

lagen om immunitet och privilegier i vissa fall som föranleds av ett svenskt 
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medlemskap i banken. I denna del har propositionen hänvisats till 

justitieutskottet. 

Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot förslaget till lagänd

ring. 

Utskottet hemställer 

att riksdagen antar det i propos1t1onen 1979/80: 130 framlagda 

förslaget till lag om ändring i lagen ( J 976:661) om immunitet 

och privilegier i vissa fall. 
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