Frågor och svar- Svensk vapenexport

Vi säger inte att vi ska sluta exportera vapen, vi vill förändra hur Sverige exporterar
vapen. Vi vill ha totalförbud mot vapenexport till länder som är diktaturer eller
bryter mot mänskliga rättigheter.

2015 exporterade Sverige vapen av ett värde för ca 7 miljarder. Sveriges total
exportsumma var 1100 miljarder totalt, så det handlar om ca 0.7%.

0.7% är inte en stor del av Sveriges totala export. När man pratar om att
vapenexporten innefattar 100 000-tals jobb, är det inte rimligt.

Återigen säger vi inte att Sverige inte ska tillverka vapen, vi vill att politikerna ska
hålla sina löften om till vilka länder de exporterar vapen till.

Alla måste ta sitt moraliska ansvar. Sverige kan bara ansvara för sitt eget.

SAAB fick böta i USA efter att ha brutit mot korruptionslagstiftningen under en
försäljning av JAS plan ibland annat Sydafrika Transparancy International har sagt
att ”vapenindustrin är en bransch som är fylld av korruption”.

Svårt att veta, men på kort sikt så skulle det kunna uppstå viss ”surhet” rent
diplomatiskt, men på lång sikt finns det inga tidigare exempel på att det skulle få
negativa diplomatiska konsekvenser.

Vi vill att Sverige ska sluta exportera vapen till redan konfliktdrabbade länder.
Någonting som bara ökar det osäkra läget i världen. Vi vill att det ska finnas tydliga
riktlinjer i hur vi exporterar vapen. Riktlinjer utan kryphål.

Vi vill ta ett första steg i den här frågan och kräva av politikerna att dom håller sina
löften, till svenska folket, till FN och till den feministiska utrikespolitiska
handlingsplanen, om att inte exportera vapen till diktaturer eller länder som gör sig
skyldiga till allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Men vi delar synen att
tillgång till vapen riskerar göra konflikter till väpnade konflikter.

Egentligen är krigsmateriel den korrekta termen för det som vi i vardagligt tal
brukar kalla vapenexport. Med krigsmateriel menas inte bara vapen som till
exempel granater och gevär utan även annan militär materiel som till exempel
bandvagnar och radarutrustning. Krigsmateriel kan också innebära tjänster,
metoder, mjukvara och komponenter för licenstillverkning. När vi talar om
vapenexport och krigsmaterielexport menar vi alla de produkter och tjänster som
behöver tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter för att kunna
exporteras. Listor på vad som omfattas av begreppet krigsmateriel bestäms
gemensamt inom EU.

De svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport kan sammanfattas enligt
följande:
Enligt riktlinjerna bör endast export av krigsmateriel medges om denna:
 bedöms erforderlig för att tillgodose det svenska försvarets behov av

materiel eller kunnande eller i övrigt är säkerhetspolitiskt önskvärd, samt

 inte står i strid med principerna och målen för Sveriges utrikespolitik.

Enligt fyra kriterier bör det inte godkännas krigsmaterielexport till:
 stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat,
 stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till

väpnad konflikt,

 stat som har inre väpnade oroligheter, eller till

 stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter

förekommer. Källa: Svenska Freds

