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Hej! Jag heter Josefine Karlsson och kommer från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och 

Frihet, IKFF. Vi är en internationell fredsorganisation med sektioner över hela världen. Jag skulle vilja 

börja med att citera vad kvinnorna sa vid grundandet av vår organisation: 

 

The International Congress of Women, sees in the private profits accruing from the great armament 

factories a powerful hindrance to the abolition of war. 

 

Det var år 1915 och första världskriget. Idag lever vi i Sverige år 2012. 

… 

 

Kvinnor får inte köra bil. Kvinnlig könsstympning är inte förbjudet i lag. Gifta kvinnor ärver inte sina 

fäder. Kvinnors fria rörlighet samt möjlighet att delta i det offentliga livet är starkt inskränkta och 

förmyndarskap reglerar kvinnors rätt att själva forma sina liv. Kvinnor måste få sin förmyndares 

tillstånd för att kunna arbeta, resa utomlands, studera eller ingå äktenskap.  

 

Det låter som en mardröm från för länge sen, men det är citat ur Sveriges regerings egen rapport om 

mänskliga rättigheter gällande vår nära militära partner Saudiarabien.  

 

Varför vi möts idag gäller inte bara Saudiarabien. Genom Sveriges vapenexport motarbetar vi våra 

egna ansträngningar. Sverige förlorar moralisk kraft och styrka. 

 

Många ansvariga hänvisar till säkerhetspolitiska hänsyn. Vems säkerhet? Hänsyn för vem? 

 

Jag läste i morse på SvD Brännpunkt om en demonstration i Saudiarabien. Det var en fredlig 

demonstration. Den hölls på ett kvinnocampus. Kvinnor protesterar med fara för sina liv.  

 

Men det är inte dem vi visar säkerhetspolitiskt hänsyn. Det är inte deras analys prioriteras. Vems 

säkerhet vi visar hänsyn är tydligt.  

 

I Saudiarabien precis som i resten av världen fortsätter också hoten och våldet mot MR-aktivister och 

kvinnorättsorganisationer. Det sker ofta med vapen. I Saudiarabien slutade den fredliga protesten med 

att den saudiska polisen stormade campus. En dog, 50 skadades.  

 

Jag tror inte att det nödvändigtvis är fler regler som kommer att göra saken bättre. Istället måste vi 

kräva att besluten som fattas genomförs transparent, öppet och demokratiskt.  

 

För det är inte kvinnorna som demonstrerar på campuset som gjort analysen. Nej, analysen som leder 

fram till att säkerhetspolitiska hänsyn kräver en vapenfabrik i Saudiarabien är hemlig och sker bakom 

stängda dörrar.   

 

Vi lever i en demokrati och exporterar även vår öppenhetsprincip.  Men Sveriges val att prioritera att 

inte förarga Saudiarabiska beslutsfattare före demokratitörstande kvinnor och män i Saudiarabien, är 

det tyst. Först när beslutsfattare måste försvaras dessa val och prioriteringar öppet och rakryggat inför 

oss och inför kvinnorna på campuset. Först då blir det svårt att exportera vapen. Kräv svar och 

öppenhet! 


