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För att kunna uppnå målen i svensk utrikespolitik krävs ett regelverk som i praktiken inte tillåter 
krigsmaterielexport till ickedemokratier, till länder i väpnad konflikt/där risken för väpnad konflikt är 
stor eller till länder där omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna sker. Vid varje fall 
måste prövningen göras offentlig och undantag motiveras. Om situationen i landet kraftigt försämras 
efter godkänt exporttillstånd bör det i avtal anges att Sveriges åtaganden om följdleveranser och 
service upphör. 

En utredning som i praktiken stärker krigsmaterielexportkontrollen behöver se frågan ur flera 
perspektiv. Hur regelverket ser ut är en sak, men hur de tolkas och möjligheterna till insyn och 
ansvarsutkrävande är också avgörande.  

Regelverket
Totalförbud för krigsmaterielexport till icke-demokratier – utan undantag
Trots att demokratifrämjande är ett utmärkande drag i svensk utrikespolitik säljer Sverige 
krigsmateriel till en rad diktaturer, det vill säga länder som har stora brister vad gäller respekten för 
mänskliga rättigheter. Sverige kommer aldrig att vara en trovärdig kraft för demokrati om vi fortsätter 
exportera krigsmateriel till icke-demokratier. Ett totalförbud för krigsmaterielexport till länder som 
inte uppfyller politiska och medborgerliga rättigheter såsom fria och oberoende val, fri media och ett 
oberoende rättsystem, måste införas. Förbudet måste gälla även följdleveranser.

Det borde vara en självklarhet att inte tillåta export till länder där medborgarna inte har beslutat om 
vapeninköpen/de militära satsningarna eller till och med riskerar att fängslas om de protesterar emot 
dem. 

Ingen krigsmaterielexport till MR-kränkare – inte heller följdleveranser
Demokrati och mänskliga rättigheter hänger nära samman. I de nuvarande riktlinjerna för 
krigsmaterielexport står att respekten för mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor när beslut 
ska tas om export av krigsmateriel ska tillåtas. Trots det beviljas gång på gång export av krigsmateriel 
till länder där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter sker, som till exempel till 
Indien, Pakistan, Saudiarabien, Thailand och Singapore. De nuvarande riktlinjerna är otillräckliga för 
att förhindra svensk krigsmaterielexport till länder som kränker mänskliga rättigheter. I avvägningen 
av de faktorer som idag påverkar bedömningarna måste respekten för mänskliga rättigheter och 
hänsyn till den internationella humanitära rätten ges högsta prioritet. Först då kan man få stopp på 
exporten till länder som skulle kunna klassas som odemokratiska. Detta gäller både nya avtal och 
följdleveranser. 

PGU bör integreras tydligare i krigsmaterielexporten
Utredningen har som uppdrag att redovisa hur Sveriges politik för global utveckling (PGU) omvandlats 
i praxis och om denna förändrats över tid. I det sammanhanget vill vi understryka PGU:s två 
perspektiv – rättighets- och fattigdomsperspektiven. Riksdagen betonade i ett tillkännagivande i 
samband med att PGU antogs att dessa perspektiv även måste omfatta krigsmaterielexporten. 
Rättighets- och fattigdomsperspektiven måste därmed operationaliseras i bedömningarna.



Se ISP:s roll som aktör i beslutsprocessen
ISP väger i praktiken mänskliga rättigheter och fred mot svensk försvars- och säkerhetspolitisk nytta 
mot varandra utan bredare politisk eller medborgerlig insyn i hur de bedömningarna görs. Med 
riktlinjer som lämnar stort utrymme för bedömning spelar vem som gör bedömningen en avgörande 
roll. Det är viktigt att de tjänstemän som sitter på makten att göra dessa bedömningar inte 
övervägande har bakgrund och kunskap om försvar utan även relevant bakgrund inom mänskliga 
rättigheter, freds- och konfliktvetenskap och demokratifrågor.

Näringspolitiska hänsyn: 
I utredningens direktiv står det att en utredning ska göras av vilka ekonomiska konsekvenser förslaget 
att skärpa exporten till icke-demokratier kan få, ”dels för industrin, dels för ekonomin i stort”. 
Utredningen kommer att få konsekvenser för industrin. Det är en naturlig följd av beslutet att 
genomföra en skärpning. Näringslivspolitiska intressen får aldrig vara en faktor i bedömningen om 
tillstånd för krigsmaterielexport. Det finns viktiga anledningar till att näringspolitik inte finns med som 
faktor i det nuvarande regelverket. Det skulle vara ytterst farligt att börja motivera vapenhandel 
utifrån näringspolitiska intressen. Vi vill klargöra att vi tror på att handel och civilt utbyte med andra 
stater, även stater som inte delar våra värderingar, kan vara ett sätt att påverka. För vanlig handel 
gäller frihandel, men för krigsmateriel gäller en förbudslagstiftning. Regelverken skiljer sig 
fundamentalt åt av en anledning. Krigsmateriel är inte vilka varor som helst som köps och säljs utan 
ett maktmedel som automatiskt innefattar ett politiskt godkännande för mottagarens beteende mot 
sin egen befolkning och andra stater. 

Ökad insyn och möjligheter till ansvarsutkrävande – minska demokratiunderskottet.
Den svenska krigsmaterielexportpolitiken omgärdas idag av en hög grad av sekretess. Det har skapat 
ett demokratiskt underskott där det är mycket svårt att som medborgare få insyn i och utkräva ansvar 
för den politik som förs. Dagens lösning med ett slutet exportkontrollråd har stora brister. En större 
öppenhet behövs som möjliggör politiskt ansvarsutkrävande i varje enskilt fall. När riksdagen och 
regeringen involveras måste regeringens och partiernas ställningstaganden göras offentliga. 

Återupprätta förtroendet
Det är många som med oss inte känner igen sig i den dubbla politik som förs. Det är viktigt att 
återupprätta opinionens förtroende för krigsmaterielexportpolitiken. Krigsmaterielutredningen är en 
möjlighet till att påbörja en sådan återställning. Det finns en enighet bland det svenska folket om de 
inte vill sälja krigsmateriel till diktaturer. Enligt opinionsundersökningar både beställda från Svenska 
Freds, SVT Rapport och försvarsindustrin och utförda av demoskop, TNS Sifo och Ipsus visar att mellan 
76 och 92 procent av de tillfrågade inte vill att Sverige ska exportera vapen till diktaturer. 

Låt utredningen få konsekvenser
Enligt direktiven ska konsekvenserna för Sveriges bilaterala relationer med andra länder utredas, 
såväl som ekonomiska och näringspolitiska konsekvenser. Utredningen kom till stånd efter den 
arabiska våren brutit ut. Vi antar att det berodde på 1. Att regimerna inte längre ansågs ha samma 
legitimitet i den svenska riksdagens ögon 2. Att riksdagen ville värna om människors rättigheter och 
krav på demokratiska reformer.  Det valet bör framgå i utredningen. Våga fatta ett modigt beslut om 
att i framtiden sätta demokrati och mänskliga rättigheter som överordnade värden i svensk politik, 
också i praktiken.


