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Fredsbladet vill försöka ge korta inblickar i hur tidigare kväkargenerationer har uttryckt kväkarnas
fredsvittnesbörd. Vi tror att historien kan hjälpa oss att finna hur vi bäst kan levandegöra fredsvittnesbördet i den
värld som är vår. Framför allt vill tidningen försöka sprida kunskap om frågor som berör oss och vår tid. Kunskap är
den jordmån ur vilken handlingens blommor växer.

Välkommen. Följ med på en liten kunskapsresa. I detta nummer av

fredsbladet ska vi försöka belysa det som vid första ögonblicket ter sig
som en outgrundlig gåta: svensk vapenexport.
Vilken är då gåtan? Egentligen gäller det två gåtor men svaret på dem båda är detsamma.

Sverige sett till invånarantalet
Sedan 1914 har det enligt svensk lag
är en av världens största
varit förbjudet att exportera
-----vapenexportörer.
krigsmateriel utan tillstånd.
Sverige exporterar vapen till
Enligt de svenska riktlinjerna
bl a Thailand, Brasilien,
bör man inte exportera vapen till
Egypten, Bahrain, Förenade
länder i krig, till länder som
-------Arabrepubliken, Brunei,
bryter mot de mänskliga
Pakistan, Indien, Saudiarabien,
rättigheterna och regelrätta
Filippinerna och Kazakstan.
diktaturer.
För försvarsmakten föreligger det inga ”gåtor”. Man gör ju bara det man måste. Dess
yttersta uppgift är otvetydig: ”att bevara landets frihet och skydda vår rätt att själva välja hur
vi ska leva. Vi hjälper även andra nationer där det finns konflikter, bland annat för att öka
Sveriges egen säkerhet”. https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/darfor-finnsforsvarsmakten.
För försvarsmakten är det självklart att det endast är med hjälp av vapen som Sveriges
säkerhet kan tryggas. När kväkare, ännu traumatiserade av första världskrigets gränslösa
förödelse, samlades för att tala om kväkarnas fredsvittnesbörd, drog de helt andra slutsatser.
Säkerhet kan aldrig tryggas med våld eller förberedelser till våld.
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Ur kväkarhistorien

Bilden: en panel ur The Quaker Tapestry, där kväkarnas historia har broderats fram.

I augusti 1920 samlades kväkare från hela världen i London för att delta i sin allra första
världskonferens. Under några dagar diskuterade ett tusental människor från många olika
länder skilda aspekter av kväkarnas fredsvittnesbörd. I ett av de dokument som utfärdades
vid konferensens slut kan man läsa följande. Det handlar om vapen och mänsklig säkerhet.
”Det är vår övertygelse att kristendomen har detta att säga världen: Er tillit till
vapen är både felaktig och meningslös. Vapen är våldets och illgärningarnas
verktyg. Att använda dem är att förneka det goda livets sanna lagar. De leder
till att konflikter består. De står i vägen för gemenskap människor emellan. De
utarmar folk. De lockar människor till ondska och alstrar misstänksamhet och
rädsla med tragiska följder … Man kan inte skapa harmoni med osämjans
redskap eller omhulda den goda viljan med hatets verktyg. Men det är genom
harmoni och god vilja som mänsklig säkerhet kan uppnås … Den enda sanna
säkerheten omfattar alla och om inte de verktyg man använder för att försvara
sig gör att man uppnår eller ens strävar efter detta, blir de istället en källa till
antagonism och därmed till ökad risk”.
För citatet se Quaker Faith and Practice (1995) 24:40.

Som vi har sett har den svenska försvarsmakten ett annat sätt att se på säkerhet, och den
tolkning av säkerhet som den förespråkar förutsätter vapenexport.
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Vår tid är nu
General Torsten Rapp (1905 - 1993) var Sveriges
överbefälhavare 1961 - 1970. General Micael Bydén
tillträde tjänsten 2015. Dessa yrkesmilitärer tillhör
olika världar, ty historien står inte still. Berlinmuren
har fallit, Sverige har gått med i EU och företagandet
har globaliserats. Men grundinställningen till
försvarsuppdraget förblir densamma:
1) Sveriges säkerhet ska bygga på en stark
vapenmakt.
2) Sveriges säkerhet är beroende av en framgångsrik
och innovativ krigsindustri.
3) Staten ska säkerställa krigsindustrins fortlevnad.

Bilder: Wikipedia (Rapp) och hn.se (Bydén)

Sedan första världskriget har svenska staten haft kontroll över krigsindustrin. Enligt lagen är
det förbjudet att utan tillstånd föra ut krigsmateriel från Sverige (sedan 1914), tillverka
krigsmateriel (sedan 1935) eller tillhandahålla krigsmateriel (sedan 1949). Men om staten
anser att det är befogat kan krigsindustrin båda tillverka, exportera och tillhandahålla
krigsmateriel. Tillståndsgivningen avgörs av hur staten ser på sin och försvarsindustrins roll
i en värld stadd i ständig förändring. Att bevilja tillstånd är alltså en fråga om politik:
försvarspolitik, säkerhetspolitik och utrikespolitik.
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Det svenska säkerhets- och försvarspolitiska perspektivet
Efter andra världskriget och under hela det kalla kriget grundades Sveriges säkerhetspolitik
på principen ”alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig”. För att göra denna politik
trovärdig strävade landet efter att vara helt självförsörjande i fråga om krigsmateriel.
Försvarsindustrin skulle tillverka krigsmateriel med ”svensk profil” och försvarsmakten
skulle köpa svenskt. Problemet blev dock att det kostar pengar att utveckla och producera
produkter och Sveriges behov av krigsmateriel motsvarade inte försvarsindustrins behov av
en lönsam marknad. För att säkra denna industrins överlevnad krävdes det alltså en större
marknad. Lösningen blev vapenexport. Vapenexport hade visserligen förekommit tidigare,
men under det kalla kriget och fram till idag har den blivit den nödvändiga förutsättningen
för att behålla en framgångsrik försvarsindustri i landet. För försvars- och säkerhetspolitiken
är en inhemsk försvarsindustri en oumbärlig nationell resurs. I 1987 försvarsbeslut kan man
läsa:
Avseende export av krigsmateriel konstaterades att sådan är nödvändig för att
försvarsindustrin ska kunna bevara sin kompetens, kapacitet och konkurrensförmåga.
Vidare påtalades att hög teknisk och industriell kompetens utgör en förutsättning för
samarbete med utländsk industri samt att industrin är beroende av internationellt
teknologiutbyte. Härutöver påpekades att utveckling och tillverkning av krigsmateriel
tillför Sverige ett brett tekniskt kunnande och att försvarsindustrin därigenom bidrar till
det svenska näringslivets utveckling (SOU 2015:72 s. 231).

Den 9 november 1989 föll Berlinmuren. Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska karta skulle
ritas om. För försvarsindustrin medförde detta inledningsvis stora problem. Försvarets
behov av krigsmateriel minskades och följaktligen även den inhemska marknaden. Men
hjälp var på väg. Sverige öppnade tidigt dörren för en internationalisering av
försvarsindustrin https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--2211--SE (s. 10). Numera är de flesta
företagen antigen helt eller delvis utländskt ägda. Samtliga är privata.
https://www.svenskafreds.se/upptack/vapenexport/vapenindustrin-i-sverige/ Snart kom riksdagen att
öppna för svenskt samarbete med utländska företag för utvecklingen av nya produkter. Här
är ett exempel på det försvarsindustriella samarbete som nu möjliggjordes.
XM982 Excalibur artillerigranat tillverkad
av det amerikanska vapenföretaget Raytheon
som svarat för den navigerande delen och
Bofors som ansvarat för flygkroppen,
verkansdelen och basen samt den ballistiska
förmågan. Granaten är precisionsstyrd med
hjälp av GPS. Granaten avfyras i en hög vinkel
och glider från hög höjd mot målet. Den kan
bära flera typer av stridsspetsar och har en
räckvidd på ca 50 km. I bruk sedan år 2006. Har
använts av USA:s armé bl a i Irak och
Afghanistan. Granaten har fått utmärkelsen
"Top 10 Inventions of 2007" av USA:s armé. Bild
och referens: svenska Wikipedia
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Regeringen och riksdagen tog sedan ett steg vidare och gav politisk sanktion för tillverkning
och export av krigsmateriel avsett enkom för utländska köpare (SOU 2015:72 s. 239). ADM 401
är ett exempel på detta. Emedan Sverige köpte Excalibur så småningom för eget bruk har
ADM 401, en kluster/splitterbomb i granatform, aldrig ingått i den svenska vapenarsenalen.
Produktionen av ADM 401 väckte stor uppståndelse när den blev känd 2007. Granaten
avfyras av granatgeväret Carl Gustav, en internationell storsäljare sedan 50-talet. Det
amerikanska försvaret ville komplettera Carl Gustavs granatutbud med en klustergranat
som vid explosionen skickar iväg en stor mängd sylvassa pilar avsedda för ”mjuka mål”.
Granaten skulle få öknamnet ”köttkvarnen”. Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP),
tillsynsmyndigheten som beviljar exporttillstånd, godkände projektet som ansågs ligga i
”nationens intresse” (Åkerström s. 146), och Saab/Bofors påbörjade därefter tillverkningen.

bilder: omni.se
För mer information kring vapnet och invändningarna mot dess tillståndsgivning se
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/forsaljning-av-klusterbomber-tillusa_GV1066

Från och med 1996 fick försvarsindustrin fria händer att själv hitta kunder på den
internationella marknaden (Åkerström s. 23). Men den fick fortfarande hjälp av staten. År
2005, till exempel, ingick Sverige ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien, det som
kallas ett Memorandum of Understanding (MoU). Avtalet inleds med följande ord:
” Konungarikets Sveriges och Konungariket Saudiarabiens regering … med stor
tillfredsställelse uttrycker sin önskan att ytterligare förstärka de goda och vänskapliga
förbindelserna genom direkt militärt samarbete i enlighet med sina respektive länders
inrikes- och utrikespolitik och på ett sätt som är förenligt med vardera landets egna
lagar [och ] … noterar att samarbetet mellan de båda länderna främjar internationell
fred och säkerhet …” (SO 2005:59)

Detta avtal är den direkta anledningen till att radarspaningssystemet Erieye används av
Saudiarabien i dess pågående krig mot Jemen.
https://www.svenskafreds.se/upptack/vapenexport/nya-avslojanden-om-svenska-vapen-i-kriget-i-jemen/

Trots högljudda protester från svenskt näringsliv bröt Sverige samförståndsavtalet 2015.
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Varför avtalet bröts återkommer vi till. Men för att upprätthålla löften från tidigare
vapenkontrakt fortsätter leveranser och underhåll av Erieye än idag.
Avgörande för expansionen av vapenexportmarknaden blev dock den förändrade
säkerhetspolitiska inriktningen efter Berlinmurens fall (SOU 2015:72 s. 228). Under ÖB
Torsten Rapps tid på 60-talet skulle ”krigsmakten möta, hejda och om möjligt slå en
angripare som söker tränga in på svenskt territorium.” (Försvarsbeslutet 1963).
Försvarsindustrins huvuduppgift var då att täcka svenska behov. ÖB Micael Bydéns
uppdrag har däremot globaliserats.
Den svenska säkerhetspolitiken ska, inom ramen för målen för vår säkerhet, förebygga
krig och framväxten av hot mot svensk, nordisk och europeisk säkerhet.
Säkerhetspolitiken ska genom vårt stöd till Förenta nationerna (FN) bidra till global fred,
säkerhet och utveckling. Sverige tar genom medlemskapet i Europeiska unionen (EU)
solidariskt ansvar för Europas säkerhet och för EU:s möjlighet att verka för fredlig och
demokratisk utveckling i vår omvärld. Vårt samarbete med Nato ger oss möjlighet att
utveckla vår militära förmåga och att bidra till kvalificerade internationella
krishanteringsinsatser samt bidrar till att bygga säkerhet tillsammans med andra.
(Försvarspolitisk inriktning 2016 - 2020 Prop.2014/15:109 s.7)

Liksom försvarets uppdrag genom åren har breddats, så har även försvarsindustrins
uppdrag breddats. Fram till 90-talet hade dess uppdrag först och främst bestått i att vara
svensk krigsmaterielhovleverantör. Inom vissa områden är den det ännu idag. Men sedan
90-talet har ett nytt och viktigare uppdrag tillkommit: att säkerställa ett så avancerat
högteknologiskt kunnande att det inom krigsmaterielutvecklingen skapas en så unik
spetskompetens att Sverige förblir en högattraktiv samarbetspartner på den europeiska och
nordamerikanska försvars- och säkerhetspolitiska arenan. För att stödja försvarsindustrin i
detta arbete har det utvecklats ett intimt samarbete mellan Försvarsmakten, Försvarets
materielverk (FMV) och industrin. (SOU 2015: 72 ss 193 - 202). Andra myndigheter som
Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit samt Business Sweden, kungahuset,
universitet, högskolor och ambassader – alla medverkar de för att försvarsindustrin ska
behålla sin konkurrenskraft och internationella ställning (Åkerström s. 190).
Hittills har denna kraftansträngning krönts med framgång. Sedan 2000 har, till exempel,
Sverige ingått i Sexnationersinitiativet, ett försvarsindustriellt samarbetsavtal på
regeringsnivå mellan Europas sex stora försvarsindustrinationer (Frankrike, Italien, Spanien,
Storbritannien, Sverige och Tyskland). Genom att delta ”kan Sverige vara med och påverka
den försvarsindustri- och exportpolitik som utvecklas i Europa. Det ger direkt och indirekt
ett större inflytande över den framväxande försvars- och säkerhetspolitiken i Europa”
(Regeringens skrivelse 2018/19: 114 s 12). Sverige är också en tung röst inom PESCO,
permanenta strukturerade samarbete, ett försvarssamarbete mellan EU länderna, grundat
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2017, för att skapa en gemensam försvars- och säkerhetspolitik som skulle innebära att man i
framtiden har trupper på marken.

Några fakta kring vapenexporten
Enligt SIPRI var Sverige mellan 2014 och 2018 den femtonde största vapenleverantören i
världen sett till produktion. Dess andel av den internationella vapenexporten var 0,7 %.
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf
Merparten av det som försvarsindustrin tillverkar exporteras till andra stater. 1997 utgjorde
den internationella marknaden 25% av försvarsföretagens marknad. Ett decennium senare,
2007, hade den andelen ökat till 56%. 2013 hade andelen ökat ytterligare, nu till drygt 60% (SOU
2015:72 s.193).

https://www.svenskafreds.se/upptack/vapenexport/pressmeddelande-kraftig-okning-av-svenskvapenexport/

Knappt 80 procent av exporten 2018 gick till för Sverige etablerade mottagarländer. Cirka
1,7 procent av exportvärdet avsåg länder i Mellanöstern och 0,1 procent Nordafrika. De
största mottagarländerna 2018 var Brasilien, Pakistan, Indien, Ungern och USA. De fyra
ledande exportföretagen ingår i Saab AB (SOU 2018/19:114 s. 5-6).
2019 uppgick krigsmaterielexporten till 16,3 miljarder kronor - en ökning med drygt 40
procent på ett år enligt Inspektionen för strategiska produkter (ISP) . Ca 60 företag är
aktiva vapenexportörer. Sverige exporterar krigsmateriel till ett 60-tal länder samt FN.
https://isp.se/media/1359/20200319_pressmeddelande_isp.pdf
Sammanfattningsvis så leder Sveriges nuvarande säkerhets- och försvarspolitiska
perspektiv till entydigt stöd för krigsmaterielexport. Vad innebär då det utrikespolitiska
perspektivet?
7

Det svenska utrikespolitiska perspektivet
Sedan 1993 har det enligt lagen varit förbjudet att exportera krigsmateriel om det strider
mot svensk utrikespolitik. Den svensk utrikespolitiken har skiftat genom åren men
grundbulten i den har konsekvent varit att ”Sverige ska vara en klar röst för mänskliga
rättigheter, demokrati och frihet i världens alla delar” (Prop. 1991:92: 174 s. 15). Till detta har
kommit ett medvetet arbete för att uppnå en rättvis och hållbar global utveckling (Politik
för global utveckling, PGU). Emedan försvars-och säkerhetspolitiken genom åren har
successivt medfört ökade möjligheter för försvarsindustrins krigsmaterielexport, har
Sveriges utrikespolitiska inriktning undan för undan lett till en skärpning av de riktlinjer
som Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ska vägledas av i sina
tillståndsprövningar. Sverige blev, till exempel det första landet i världen som ställde
demokratikrav på tilltänkta exportländer. Kravet att dessa skulle beakta de mänskliga
rättigheterna fanns redan i början av 70-talet men skärptes 2018 samtidigt som ett nytt krav
kom till, nämligen att exporten eller samverkan inte skulle motverka en hållbar utveckling
i mottargarelandet. Sveriges utrikespolitiska inriktningen talar alltså mot
krigsmaterielexport till många länder.

Den stora motsättningen
Krigsmaterielexportlagen säger att tillstånd att tillverka, exportera eller tillhandahålla
krigsmateriel endast får endast lämnas ”om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för
det och det inte strider mot Sveriges internationella förpliktelser eller Sveriges utrikespolitik i
övrigt” (SFS 2018:135). Men här finns det ett uppenbart problem: de försvars- och
säkerhetspolitiska målsättningarna och de utrikespolitiska målsättningarna drar ofta åt
motsatta håll. Sedan 1996 då ISP skapades, har uppgiften att lösa detta problem fallit på
myndighetens generaldirektör. Han åläggs att vid varje tillståndsprövning göra ”en
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helhetsbedömning av alla de för det enskilda ärendet betydelsefulla omständigheter”
(Prop.2017/18:23 s. 19 ). Vad innebär då en helhetsbedömning?

Tänk dig att generaldirektören, inför ett beslut om att bevilja ett exporttillstånd, tar fram en
guldvåg. I den ena vågskålen lägger han alla argument som talar för det. Här hamnar de
försvars-och säkerhetspolitiska argumenten. I den andra vågskålen lägger han argumenten
som talar emot. Här hamnar oftast de utrikespolitiska argument samt riktlinjer som genom
åren utarbetats och godkänts av regeringen och riksdagen och som alltid måste beaktas. Till
exempel: ett centralt villkor för tillståndsgivning är om ett presumtivt köparland har en
acceptabel demokratisk status. Ett annat: förekommer det allvarliga brott mot de mänskliga
rättigheterna? Vidare: är landet i krig med en annan stat? Finns det svåra inre konflikter?
För samtliga riktlinjer se: https://isp.se/media/1258/riktlinjer2018.pdf
Om ärendet är svårbedömt kan generaldirektören vända sig till Exportrådet, en parlamentariskt
tillsatt kommitté bestående av företrädare för riksdagspartierna, utrikesdepartementet och
försvaret för att diskutera frågan. Om det sedan fortfarande väger jämnt eller om vågen tippar
åt det utrikespolitiska hållet kan försvarsmakten alltid lägga sitt tunga finger på den genom att
hänvisa till ”den nationella säkerheten” (Dm: 2012-7.5.2-0004 s.9). Detta förklarar varför ISP lät
Saab/Bofors tillverka klustergranaten ADM 401. Det förklarar också varför Sverige fick fortsätta
sin vapenexport till USA under dess pågående krig i Irak. I både fallen hänvisade man till ett
vitalt säkerhetspolitiskt intresse.
I exceptionella eller prejudicerande fall kan generaldirektören vända sig till regeringen som har
det övergripande politiska ansvaret för hela verksamheten och därmed till slut det sista ordet.
Det finns bara tre fall där generaldirektören omedelbart avslår en ansökan, nämligen om den
strider mot:
• ett beslut i FN:s säkerhetsråd ( tex om en bojkott mot ett land)
• en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt
• folkrättsliga regler om import från en neutral stat under krig.
Allt annat är förhandlingsbart!
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Vid tillståndsprövningarna är beslutsprocesserna ofta långdragna. Generaldirektören som ensam fattar
det slutgiltiga beslutet i exportfrågan är i sitt arbete omgiven av en sluten krets av människor, vars olika
roller ibland är utbytbara. Andreas Ekman Duse, född 1945, diplomat och ämbetsman, är ett exempel på
detta. År 2005 utsåg regeringen honom till generaldirektör för ISP. Vilken befattning hade han
dessförinnan? Han var statens samordnare för det statliga stödet till vapentillverkare.
(”Saudivapen”skriven av Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman ss 193-94). Ombyta roller alltså.
Allan Widman, försvarspolitiskt talesperson för liberalerna, ledamot i Försvarsutskottet sedan 2002 och
dess ordförande mellan åren 2014 och 2018 skrev i en ledare i Svenska Dagbladet 12 mars 2020 : ”Som
på så många andra områden i Sverige lever försvarspolitik, myndighet och industri i symbios med
varandra”. https://www.svd.se/forsvarsbesluten-maste-tas-pa-demokratisk-grund.
Redan 1961 fick denna ”symbios” ett namn. I sitt avskedstal till nationen varnade president Eisenhower
(1890 – 1969) för ”det militärindustriella komplexet”.
Det militärindustriella komplexet har ett mycket starkt inflytande över krigsmaterielexporten men det
har också en akilleshäl - folkopinionen. Turerna kring radarsystemet Eireye illustrerar detta.

Erieye monterad på ett flygplan

bild: Saab

När Sverige år 2005 skev under det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien lovade man att bygga
en vapenfabrik åt saudierna. Motprestationen blev att Saudiarabien köpte Saabs Erieye. Turerna som
följde sedan är som tagna ur en spionroman. Två reportrar på Sveriges Radio fick tips om affären och
avslöjade den i radion den 6 mars, 2012. Flera avslöjanden följde. Hela svenska folket fick härmed reda
på ”Projekt Simoon”, som det hemliga samarbetet kallades. Reportrarna, Bo-Göran Bodin och Daniel
Öhman, erhöll sedan Stora Journalistpriset samt IRE Medal, världens mest prestigefyllda pris för
undersökande journalister, för sitt modiga reportagearbete. Läs gärna deras reportagebok vars
fullständiga titel är: ”Saudivapen: hycklande politiker, ljugande tjänstemän och hemliga spioner: en
politisk thriller om svensk vapenhandel”. För en lärorik snabbgenomgång av Projekt Simoon se
https://humanismkunskap.org/2018/10/25/sverige-humanitar-supermakt-och-vapenexportor/
Vad hände efter avslöjandet? Utrikesministern Sten Tolgfors avgick mitt under skandalen. Hösten 2012
hoppade Sverige av samarbetet kring vapenfabriken. År 2015 sa Sverige upp det militära
samarbetsavtalet med Saudiarabien och sedan 2013 har inga nya vapenexportaffärer ägt rum. I juni 2012
gav regeringen en parlamentariskt tillsatt kommitté i uppdrag att se över exportkontrollen och skärpa
den i fråga om ickedemokratiska länder. Att öka öppenheten och transparensen inom den svenska
exportkontrollen ingick också i direktiven. Kommitténs förslag (SOU 2015:72) godkändes av riksdagen i
februari 2018.
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Krigsmaterielexport är politik. ”Politik”, sa Olof Palme, ”är att vilja”. Vi kan alla, var och en på sitt sätt,
bidra till att påminna Sverige om att vår säkerhet aldrig kan tryggas med hjälp av vapen utan bara
”genom harmonin och den goda viljan ” såsom kväkarna utryckte det på sin första världskonferens 1920.
Här följer två exempel på hur det kan gå till. Vi börjar i Varberg och fortsätter sedan till London.

Varberg, våga vägra vapenexport!
År 1915 hölls något som kallades Den allmänna fredskongressen i Varberg. Från början troligen planerad
som ett möte kring rösträtten, men året före bröt första världskriget ut och temat ändrades. Resolutioner
antagna vid denna kongress sägs ha inspirerat USA:s president Wilson att formulera det första utkastet
till en resolution om mänskliga rättigheter.etta ville Varbergs kommun minnas och fira hundra år senare.
Man anställde tre personer och lyckades engagera stora delar av civilsamhället i ett projekt som fick
namnet Varberg Calling for Peace. Kommunen ville framstå som föregångare i fredsarbetet, nu som då.
Men det fanns en skamfläck: Varberg är sedan decennier en kommun från vilken en del av den svenska
vapenexporten skeppas ut. Equmeniakyrkan i Varberg ställde i en debattartikel frågan: Är kommunen
trovärdig när man försöker framställa sig som ”ett Almedalen för fred” och samtidigt tillåter export av
vapen och annan militär utrustning?
Problemet blev särskilt tydligt när det Panama-flaggade fartyget Whiskey Trio togs i beslag i Varbergs
hamn till följd av tekniska brister. Det ansågs inte sjövärdigt.

Bild.aftonbladet.se

Ändå var det lastat med vapen och ammunition, förmodligen med destination Mellanöstern. Utländska
journalister har också visat hur vapen från Varberg hamnat i inbördeskrigets Jemen. Ett krig där vi hittar
vapen från Sverige och Varberg på båda sidor!
Året efter det dramatiska fredsåret hände inte mycket. Men frågan om vapenexporten hade väckts i det
lokala medvetandet. År 2017 bildades nätverket Varberg, våga vägra vapenexport! (VVVV). Det lilla
ordet ”våga” i namnet är viktigt. Många säger att kommunen inte kan bestämma själv i denna fråga, att
det finns juridiska hinder etcetera. Må så vara, men det nätverket frågar efter är den politiska viljan!
Inför valet 2018 försökte nätverket få till stånd en kampanj att kryssa kandidater till kommunfullmäktige
som var emot vapenexporten. Men kartläggningen drog ut på tiden, många politiker ville inte svara, så
det blev inte så mycket av detta initiativ.
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Annat lyckades bättre, t ex namninsamling, utställning, föreläsningar, studiecirkel. Och inte minst:
Nätverket VVVV ligger bakom ett annat nätverk som bildats i kommunen: VAFF, som står för VArberg
För Fred. Ett råd för samarbete helt enkelt, med sikte på ett gemensamt arrangemang varje höst då de
olika medlemsorganisationerna får presentera sig och sitt fredsarbete.
Ulf Norenius

En av världens största vapenmässor, Defence and Security Equipment International (DSEI) arrangerades
av aktiebolaget Clarion Events med fullt stöd av den brittiska regerings försvars- och
säkerhetsorganisation (DSO) 9-12 september 2019 på ExCeL Centre i London.
Kväkarna skapade Motståndets Rötter [Roots Resistance] som ett kreativt, levande och radikalt svar på
DSEI:s vapenmässa. Meningen var att mobilisera på ett lugnt sätt och bygga långvariga vänskapsband
inom kväkargemenskapen och inom fredsrörelsen på ett sätt som respekterar det av Gud i varje
människa, i varje levande varelse och i moder Jord.
Motståndets Rötter höll tre andaktsmöten den tredje september vid östra porten till ExCeL Centret.
Sjuhundra troende stod eller satt på vägen till ingången, vilket hindrade lastbilar att komma in till
Centret för att bygga upp utställningen. En högre poliskonstapel bröt andaktsmötets stillhet och
beordrade dem att flytta på sig, och sade att om de inte gjorde det skulle de bli arresterade. Kväkarna
talade med poliskonstaplarna, inklusive den ansvarige polisinspektören, för att förklara att detta inte
bara var ”en stilla stund” utan en helig andakt och att polisen borde handla på samma sätt som om de
deltog i en katolsk mässa eller muslimsk bön vända mot Mecka. Polisinspektören bad om ursäkt och tog
till sig erfarenheten som en lärdom för framtiden.
Kväkarna i Storbritannien var ett av de trossamfund som krävde att den brittiska regeringen skulle sluta
sälja krigsmateriel. I ett öppet brev i The Guardian uppmanade de regeringen att sätta etiken främst i sin
utrikespolitik och sina handelsförbindelser. Hela texten i brevet är tillgänglig här:
https://www.quaker.org.uk/news-and-events/news/stop-selling-weapons-of-war Londons borgmästare,
Sadiq Khan, uppmanade också arrangörerna av vapenmässan att lämna staden och att aldrig
återkomma.
Sue Glover Frykman

Referensmaterialet till detta nummer av fredsbladet inkluderar ”Den svenska vapenexporten”
av Linda Åkerström (2018), ”Svensk försvarsindustri 1945 - 1992” av Birgit Karlsson (2015),
”Saudivapen” av Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman (2014) samt en rad regeringsdokument som
presenteras i den löpande texten.

På gång
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På gång
På grund av den pågående covid-19 coronaviruspandemin har de flesta offentliga evenemang
som planerats under våren och sommaren ställts in. Exempel på de som fredsbladet ämnade
bevaka är ickespridningsavtalets (NPT) översynskonferens, den internationella vapenmässan
Eurosatory i Paris samt den stora svensk-internationella militärövningen Aurora 2020.
I dag måste vi ägna oss åt att värna om oss själva och våra medmänniskor. Hur många
människor som kommer att dö eller på otaliga andra sätt fara illa på grund av de katastrofala
ekonomiska följderna av virusets härjningar är oöverblickbart. Låt oss ödmjukt hålla alla våra
medbröder och medsystrar i ljuset och låt oss räcka en hjälpande hand där vi kan.

På kväkarnas hemsida kan du läsa tidigare nummer av fredsbladet. Numret för sommaren
2019 handlar bl a om Hiroshima och Nagasaki. Höstnumret handlar om FN:s konvention om
ett förbud mot kärnvapen. Vinternumret handlar om upprustning, kapprustning och
nedrustning. God läsning! https://www.kvakare.se/fredskommitten/

Skicka gärna fredsbladet vidare till vänner och
bekanta! Låt oss skapa ringar på vattnet för vår
framtids skull.
Vi välkomnar kommentarer och förslag!
Ta kontakt med fredsbladet om du vill bli uppsatt på vår mejllista eller om du inte önskar
att få flera meddelande om tidningen: fredsbladet@kvakare.se

P.S. Låt oss avsluta fredsbladets vårnummer med en sång - en
härlig satirisk sång som heter ”Vi satsar allt krutet på
vapenexport”, av a capella kvartetten DEO.
https://www.youtube.com/watch?v=cDkngloqlSM
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