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IKFF Sveriges position gällande svensk vapenexportpolitik 

 

Bakgrund till varför IKFF Sverige vill förtydliga vår ståndpunkt gällande svensk vapenexport: 

 

 De militära utgifterna  i världen ökar: Militära medel kan  inte  lösa dagens säkerhetspolitiska 

hot  så  som  fattigdom,  klimatförändringar  och  bristande  rättigheter  för  kvinnor.  Trots 

vetskapen om detta  fortsätter världens militära utgifter att öka.  IKFF anser  inte att Sverige 

bör bidra till militarisering och upprustning genom produktion och export av krigsmateriel. Vi 

anser istället att Sverige ska investera i civila och mer hållbara strategier för svensk freds‐ och 

säkerhetspolitik.  

 

 Den stora omfattningen av svensk vapenexport: Under 2011 sålde Sverige krigsmateriel  för 

13,9 miljarder kronor. Den svenska vapenexporten ökar, och Sverige säljer idag mest vapen i 

världen räknat per person.   

 

 Mottagare av svensk vapenexport: På listan för 2011 års köpare av svensk krigsmateriel finns 

bland  andra  Thailand,  Indien,  Saudiarabien  och  Förenade  Arabemiraten.  Sverige  säljer 

därmed vapen till stater som kränker mänskliga rättigheter, saknar demokratiskt styre och är 

inblandade i väpnade konflikter.  

 

 Regeringens  egna  mål  om  samstämmighet  och  jämställdhet  i  utrikespolitiken:  Svensk 

lagstiftning  fastslår att handel med krigsmateriel  i grunden är  förbjuden. Sådan handel  får 

endast  ske  om  den  är  förenlig  med  svensk  utrikespolitik.  Vikten  av  utrikespolitisk 

samstämmighet  understryks  vidare  i  Politik  för  Global  Utveckling  (PGU)  som  fastslår  att 

samtliga  politikområden  ska  bidra  till  en  rättvis  och  hållbar  global  utveckling.  Samtliga 

utrikespolitiska  områden  och  insatser  ska  även  verka  för  jämställdhet mellan  kvinnor  och 

män.  Därtill  har  Sverige  ratificerat  FN:s  säkerhetsrådsresolution  1325  (2000)  om  att  öka 

kvinnors säkerhet och politiska deltagande. Sveriges nationella handlingsplan  för resolution 

1325  fastslår att  resolutionen ”vara en  integrerad och naturlig del av både det dagliga och 

det långsiktiga strategiska arbetet för fred och säkerhet”.  

 

IKFF arbetar  för global nedrustning och  för kvinnors  säkerhet och politiska deltagande. Därigenom 

anser  vi  att  Sveriges  vapenexport  på  längre  sikt  ska  avvecklas helt. Gällande  regelverk  för  svensk 

krigsmateriel måste  i  dagsläget  bli mer  restriktivt  och  tillämpas  betydligt mer  strikt.  IKFF  Sverige 

anser att följande punkter är särskilt relevanta:   

 

Socioekonomisk utveckling och utrikespolitisk samstämmighet: 

Fattigdom  är  ett  av  de  största  hoten  mot  internationell  fred  och  säkerhet.  Brist  på 

socioekonomisk  utveckling  beror  i  regel  på  uteblivna  investeringar  i  områden  som  hälsa  och 

utbildning, och bristande resurser är en huvudfaktor i att implementeringen av UNSCR 1325 går 

alltför  långsamt  i  stora  delar  av  världen.  Vapenexport  motiveras  ofta  med  hänvisning  till 

mottagarens rätt till självförsvar enligt FN‐stadgan, men samma stadga anlägger också staterna 

en  skyldighet  att  verka  för  socioekonomisk  utveckling.  Sverige  ska  därmed  inte  genom 

vapenexport bidra till att stater som har ett stort behov av socioekonomiska investeringar istället 
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spenderar  sina  resurser  på  krigsmateriel.  Utifrån  PGU  och  Sveriges  jämställdhetspolitiska 

målsättningar är detta särskilt relevant för de stater vilka Sverige har utvecklingssamarbete med.  

 

Kvinnors säkerhet och möjlighet till politiskt deltagande och fredsarbete: 

Vapen  utgör  ett  stort  hot  mot  kvinnors  säkerhet  och  deltagande.  Vapnen  används  för  att 

underbygga sexualiserat våld och för att hota och döda kvinnor. Detta sker i synnerhet i konflikt‐ 

och  postkonfliktstater,  men  även  i  fredliga  stater.  För  att  bekämpa  det  sexualiserade 

genusbaserade våldet, och  för att  skapa utrymme  för kvinnor att delta  i politiskt arbete, krävs 

därmed nedrustning. Detta har även  fastslagits av FN:s  särskilda  representant  för arbetet mot 

sexualiserat  konfliktrelaterat  våld,  som  menar  att  bristen  på  nedrustning  underbygger 

sexualiserat våld. 1 Sverige bör därmed  inte exportera vapen till stater där de riskeras användas 

för  systematiska  kränkningar  av  kvinnors  rättigheter  och  säkerhet.  Sverige  bör  heller  inte 

exportera vapen till stater  ifall att vapnen riskerar överföras till andra stater där de kan komma 

att användas för systematiska kränkningar av kvinnors rättigheter och säkerhet.  

 

Säkerhetspolitiska prioriteringar: 

Dagens  regelverk  säger att export av krigsmateriel endast bör medges om den  tillgodoser det 

svenska  försvarets  behov  eller  är  säkerhetspolitiskt  önskvärd.  IKFF  anser  överlag  att  Sverige 

liksom  andra  stater  drastiskt  bör  ompröva  sin  syn  på  vad  som  är  säkerhetspolitiskt  önskvärt. 

Säkerhetspolitiska analyser, policies och  insatser tar sällan tillräcklig hänsyn till kvinnors rätt till 

säkerhet  och  politiskt  deltagande.  Detta  blev  till  exempel  tydligt  under  våren  2012  då  det 

framkom  att  Sverige  under  hemliga  former  samarbetat  med  den  saudiska  regimen  kring 

produktion av krigsmateriel. Det är oacceptabelt att Sverige genom samarbete om krigsmateriel 

riskerar  bidra  till  att  upprätthålla  en  regim  som  inte  tillskriver  kvinnor mänskliga  rättigheter. 

Sveriges handlingsplan för 1325 fastslår bland annat att kvinnors fulla och lika deltagande bidrar 

till  internationell  fred  och  säkerhet  och  demokrati.  Det  kan  inte  ligga  i  Sveriges  säkerhets‐ 

och/eller  utrikespolitiska  intresse  att  ge  stöd  till  en  diktatur  som  aktivt motarbetar  krafter  i 

landet som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter.  

 

Transparens och parlamentarisk kontroll: 

Problemet med hur  säkerhetspolitiska  intressen  identifieras  relaterar också  till en annan  fråga 

som  IKFF  Sverige  lägger  stor  vikt  vid:  Behovet  av  transparens  i  beslut  om  vapenexport.  Den 

mycket  omfattande  sekretess  som  idag  omgärdar  krigsmaterielexporten  är  omotiverad  och 

odemokratisk.  IKFF kräver därmed ökad  transparens och att  ledamöterna  i Exportkontrollrådet 

befrias  från  sin  munkavle  i  principiella  ärenden.  För  att  ytterligare  möjliggöra  politiskt 

ansvarsutkrävande,  och  därigenom  ställa  ökade  krav  på  politiska  motiveringar,  måste 

vapenexporten ligga under regeringens kontroll. Det skulle öka insynen och den parlamentariska 

kontrollen vad gäller svensk vapenexport. 

 

 

 

 

                                                            
1 SRSG Margot Wallström i FN:s säkerhetsråd 23 februari 2012.  
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Demokrati/MR‐kriterium: 

2011  kom  en  majoritet  i  riksdagens  utrikesutskott  överens  om  att  den  svenska 

exportkontrollpolitiken för vapenexport gentemot ickedemokratiska stater ska skärpas. Detta har 

lett  till en diskussion om ett demokratikriterium; att Sverige  inte  ska exportera vapen  till  icke‐

demokratiska  stater.  IKFF  stödjer ett  sådant kriterium. Vi anser emellertid att Sverige  för varje 

enskilt fall måste beakta kvinnors reella rättigheter när graden av demokrati definieras i en given 

stat.  Detta  anser  vi  ska  göras  genom  att  framtida  exportkriterier  gör  explicita  referenser  till 

Kvinnokonventionen (CEDAW) och uttrycker att en stat kan definieras som demokratisk endast i 

det fall att kvinnor åtnjuter samma demokratiska rättigheter som män.   

 


