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Bromma, 4/9//2017

Hej!
Under hösten ska riksdagen behandla ett förslag till nya regler kring export av krigsmateriel.
Trots att dagens regelverk säger att hänsyn till mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor har tillstånd
för krigsmaterielexport getts till en lång rad diktaturer och länder som begår omfattande brott mot mänskliga
rättigheter.
Det svaga regelverket föranledde riksdagen att redan 2011 lova skärpningar när det kommer till export till
diktaturer.
Socialdemokraterna sade då att krigsmaterielexport till diktaturer i framtiden ”ska bli omöjligt”. Liberalerna
kallade exporten till diktaturer för ”pinsam”. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet utgör en riksdagsmajoritet, och alla dessa partier har alla kongressbeslut och/eller
partiprogram som säger att krigsmaterielexport till diktaturer ska förhindras/stoppas.
Trots det kunde varken den parlamentariska kommittén för översyn av kontrollen av krigsmaterielexport
(KEX) eller regeringen och dess lagrådsremiss precisera ett absolut förbud till diktaturer. Även om regeringen i
lagrådsremissen säger att mänskliga rättigheter och demokratiska rättigheter i framtiden ska få större tyngd
vid tillståndsbedömningar finns det en rad frågor kring kryphål och praxis. Det är dessa frågor som kommer att
avgöra om vi även i framtiden kommer se fortsatt export till människorättsförbrytare, med fortsatta skandaler
och osäkerhet som följd, eller om löftet om skärpningar får genomslag.
Vi hoppas att Sveriges demokratiska församling ska kunna göra skärpningar och förbättringar på de förslag
som regeringen presenterar. Vi önskar därför att ställa fem frågor till er som partier inför
riksdagsbehandlingen av det liggande förslaget. Vi kommer att sammanställa och presentera svaren bland
annat på vår hemsida.
Vänliga hälsningar
Georg Andrén
Generalsekreterare,
Diakonia
Svar kan skickas till mig georg.andren@diakonia.se. Vi skulle uppskatta svar före 15 september 2017.
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