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Inledning 

Sveriges Kristna Råd (SKR) har getts tillfälle att yttra sig av nämnda promemoria. SKR 

består av 28 medlemskyrkor och en kyrka som har observatörsstatus. Dessa 29 kyrkor 

representerar tillsammans näst intill alla kristna kyrkor och samfund i Sverige.  

 

Frågor om fred och konfliktlösningar har alltid haft stor plats i den ekumeniska rörelsen. Det 

beror dels på att fred och försoning alltid har varit centrala motiv i den kristna teologin och 

förkunnelsen. Dels är den ekumeniska rörelsen i sig ett framgångsrikt exempel på att fred 

kan nås trots konflikter och att försoning är möjlig mellan människor mitt i en stor mångfald 

av traditioner och åsikter. 

 

För kyrkorna är det angeläget att värna om skapelsen och det mänskliga livet. För SKR är 

det därför viktigt att se restriktivt på vapenspridning och handel med vapen eftersom vapnen 

utgör ett hot mot miljön och dödar människor. 

 

SKR har under de senaste åren tillsammans med andra kristna organisationer fört 

internationella samtal om vapenhandel. Det har skett genom den s k Göteborgsprocessen 

som inleddes 2001 med en serie konferenser och seminarier runt om i världen med dialoger 

om etik och vapenhandel. Detta arbete har bedrivits utifrån övertygelsen att alla som deltar i 
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hanteringen av vapen från produktion till slutligt brukande delar ett gemensamt ansvar för hur 

vapen sprids och används. 

 

Sammanfattning 

SKR stöder inställningen att det behövs gemensamma regler för kontroll av militär teknik och 

krigsmateriel. De behövs ett förtydligande och en utveckling av kriterierna för prövning av 

ansökningar om exporttillstånd för varor som finns upptagna i EU:s gemensamma militära 

förteckning. Särskilt viktigt är att kriteriet för respekten för mänskliga rättigheter utvidgas och 

att ett nytt kriterium införs om mottagarlandets utvecklingsnivå. Detta stämmer väl med 

Sveriges politik för global utveckling. Vi anser att dessa vidgade kriterier bör inkluderas i 

utredningens förslag till författningsförändringar.  

 

SKR anser vidare att utredningen genomförts utifrån ett alltför snävt mandat och en snäv 

tolkning av detta mandat. Utredningen blir, trots ett inom de valda ramarna gediget arbete, 

således ett förlorat tillfälle att identifiera viktiga principiella och praktiska frågor rörande 

svensk krigsmaterielexport. 

 

Förslaget 

SKR inser att utredaren genomfört sin översyn och lämnat förslag utifrån 

uppdragsbeskrivningen, men vi pekar samtidigt på att begränsningen till strikt juridiska och 

teniska hänsynstaganden innebär en försnävning av perspektivet genom att grundläggande 

principiella frågeställningar hamnar utanför bilden. 

 

SKR stöder att tekniskt bistånd inkluderas för tillståndsprövning och välkomnar att EUs 

förteckning över krigsmateriel ersätter den svenska. Vi välkomnar även att utredaren föreslår 

att begreppet krigsmateriel kvarstår och att detta inte ersätts till exempel med beteckningen 

försvarsmateriel. 

 

Vid genomförandet av direktivet föreslås införandet av tre olika typer av tillstånd; generellt, 

globalt och individuellt. Utredaren hänvisar här till ISP som inte ser några skillnader mellan 

dessa förslag och rådande praxis. Utredaren föreslår att denna lagstiftning om tillståndstyper 

skall vara tillämplig, inte bara på den inre marknaden utan, också i relation till tredje land. 

Enhetliga och överblickbara regler för att säkerställa en strikt kontroll av vapenexporten är 

positivt, men SKR anser att en förändring som omfattar export också till tredje land måste 

föregås av en utförligare analys för att säkerställa att exportreglerna inte luckras upp. 

Försvarsindustrins exportintressen får inte ges företräde framför humanitära, demokratiska, 

människorättsliga och utvecklingsmässiga bedömningskriterier i tillståndsprövningen. 
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Vad gäller möjligheten till gemensamt certifieringsförfarande inom EU anser SKR att detta är 

positivt i den mån de strikta bedömningskriterier får styra som redan finns fastställda i lagen 

om krigsmateriel.  

 

Vidare bearbetning av vapenexport 

I uppdragsbeskrivningen till betänkandet ges utredaren uppdraget att analysera behovet av 

och föreslå författningsändringar men även att analysera behovet av och föreslå eventuella 

författningsändringar som bedöms nödvändiga för att Sverige skall uppfylla åtagandena i den 

gemensamma ståndpunkten inom EU. SKR hade gärna sett att utredaren tagit detta som ett 

lämpligt tillfälle att behandla mer principiella och övergripande frågor. 

 

SKR saknar en analys och en problematisering av hur direktivet påverkar kvaliteten i den 

nuvarande exportkontrollen av krigsmateriel. De författningsändringar som föreslås är av ren 

teknisk och juridisk art och saknar en mer övergripande konsekvensanalys såväl som 

policyrekommendationer, något som vi anser vara både nödvändigt och lämpligt. 

 

Utredningen hade i uppdrag att ”inhämta synpunkter från Inspektionen av strategiska 

produkter och från andra berörda myndigheter och organisationer som har relevans för 

uppdraget”. Utredaren säger sig ha genomfört uppdraget i nära samarbete med ISP och 

genom underhandskonsultationer med företrädare för försvarsindustrin. SKR hade sett det 

värdefullt om utredaren dessutom hade varit i kontakt med organisationer t ex inom 

civilsamhället som aktivt arbetar med frågor om vapenexport på samma sätt som skett med 

representanter för försvarsindustrin. På så vis hade till exempel övergripande och mer 

principiella frågor kunnat lyftas fram i betänkandet. 

 

Regelverk och praxis i framtiden 

Krigsmaterielutredning (KRUT) (SOU 2005:9) visade på en nödvändighet att förtydliga 

lagstiftningen för svensk krigsmaterielexport. SKR var liksom många andra remissinstanser 

kritisk till underlaget, men inte till nödvändigheten av en bred parlamentarisk översyn av 

svensk vapenexport. Detta behov kvarstår. Vi anser att utvecklingen inom EU, både vad 

gäller direktivet och den gemensamma positionen, ger ytterligare anledning att omgående 

inleda denna översyn.  

 

SKR är oroad över att en tyngdförskjutning i nuvarande praxis för Sveriges handel med 

krigsmateriel verkar ha skett, så att främjandet av svensk export snarare än begränsandet 

förordas i tillståndsbedömningsprocessen. Detta anser vi vara i strid med gällande svensk 
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politik för global utveckling (PGU) och de specifika riktlinjerna för vapenexport som 

säkerställer att krigsmateriel inte i något fall kan komma att säljas till länder som allvarligt 

kränker mänskliga rättigheter. Rättighetsperspektivet måste därför få ett mycket tydligare 

genomslag i det svenska regelverket för krigsmaterialexport. Det är vår uppfattning att det 

generella regelverket bör reformeras för att uppnå detta. Vi förstår att detta ligger utanför 

mandatet för den föreliggande utredningen, men vi anser att den process som inleddes 

genom Krigsmaterielutredningen måste fortsätta.  

 

SKR anser vidare att uppdragsbeskrivningen för denna utredning var tillräckligt öppen för att, 

i ljuset av den gemensamma ståndpunkten och givet rådande omvärldsförändringar, 

åtminstone ha kunnat inkludera en identifiering av vilka principiella frågor som behöver 

bearbetas för att Sverige ska kunna genomföra en restriktiv och effektiv vapenexportpolitik 

framöver. SKR uppmanar regeringen att återuppta det arbete som inleddes genom 

Krigsmaterielutredningen, men som vi nu uppfattar har avstannat, och att involvera 

representanter från det civila samhället i principiella diskussioner om svensk vapenexport.  

 

Avslutning 

Detta yttrande har antagits av Sveriges Kristna Råds arbetsutskott och ansvarig vid SKR:s 

kansli för framtagandet har varit Lennart Molin. Svenska kyrkan, en av SKR:s 

medlemskyrkor, har lämnat ett yttrande med liknande innehåll. 
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