Stoppa vapenexporten till Saudiarabien
Saudiarabiens diktator, kung Abdullah bin Abdul Aziz, får köpa vapen av Sverige
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Debattartikel i Smålands-Tidningen från Svenska Freds med anledning av svensk vapenexport till Saudiarabien.
I en debattartikel i Smålands-Tidningen den 27 juli går skribenten ?borgerlig? till häpnadsväckande utfall mot
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. ?Borgerlig? påstår att Svenska Freds är en organisation inom den
?yttersta vänstern?. För kännedom är Svenska Freds Sveriges största och världens äldsta fredsorganisation. Vi
är en ideell förening med 6000 medlemmar och vi är partipolitiskt och religiöst obundna.
Vapenexport
Anledningen till anklagelserna är enligt ?borgerlig? att Svenska Freds vill förbjuda svensk vapenexport till
Saudiarabien, något som skribenten liknar vid ett ?angrepp på det styrande kungahuset i Riyadh?.
Saudiarabien är en av världens mest brutala diktaturer och utrikesdepartementet riktar i sina egna rapporter stark
kritik mot bristen på respekt för mänskliga rättigheter. Det är inte tillåtet att offentligt kritisera islam eller
kungafamiljen. Politiska partier är förbjudna och demonstrationer är olagliga. I enlighet med Sharia utdöms
kroppslig bestraffning i form av piskning och amputering. Dödsstraff tillämpas, och som regel sker avrättningarna i
form av halshuggning för män och arkebusering för kvinnor.
I de svenska riktlinjerna för vapenexport är kriteriet för mänskliga rättigheter ett ?centralt villkor?. Vapenexport
bör inte beviljas till stat där det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter.
Svenska Freds tycker denna princip är bra, en åsikt vi delar med många. Enligt en opinionsundersökning utförd av
Demoskop i november 2009 svarade hela 92 procent nej på frågan ?Skall Sverige tillåta vapenexport till länder där
allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer??.
Vi är därför många som är både förvånade och upprörda över att dessa riktlinjer kringgås systematiskt av
ansvariga myndigheter. Sverige sålde under 2010 krigsmateriel för en kvarts miljard kronor till Saudiarabien ? ett
av de länder i världen där de mänskliga rättigheterna kränks mest och värst. Vi delar Jan Björklunds (FP) åsikt om
att denna export är ?pinsam? och att den bör stoppas.
Saudiarabien är enligt statistik från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, den Gulfstat som
lägger ner mest resurser på sin militärmakt. Den 14 mars blev vi varse om att vapenköpen också används i
aggressiva syften då 150 pansarfordon rullade in i Bahrain för att kväsa demokratirörelsen i landet.
Vapenexport till Saudiarabien och andra diktaturer upprätthåller förtrycket, skänker legitimitet åt regimerna och
försvårar en demokratisk utveckling. Det borde vara en självklarhet att inte beväpna diktaturer som fängslar,
torterar och avrättar människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.
Svenska Freds inledde i våras en kampanj för att stoppa svensk vapenexport till Saudiarabien och andra

diktaturer. Den 19 maj nådde vi ett viktigt delmål då riksdagen beslutade att vapenexporten till diktaturer ska
skärpas. Beslutet var blocköverskridande och stöddes av de borgerliga.
Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Farshid Ardabili-Farshi, ordförande Svenska Freds i Nässjö
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