10. Från vapenexport till civil produktion
Nedrustningsambassadör Inga Thorsson ledde i början av 1980-talet en statlig utredning som
anvisade en rad vägar för att åstadkomma omställning från vapenexport till produktion och export av
civila produkter. Ett av hennes förslag var att en särskild myndighet inrättas för denna omställning.
Det är dags att ta tag i dessa förslag. I hela världen finns stora behov av teknisk utrustning för att
möta miljö- och klimathot och bekämpa fattigdom. Och vi i Sverige har möjlighet att gå före, vara ett
humanistiskt föredöme, utmana vapenindustrin och ställa om från militär produktion till civil.
Inga Thorsson föreslog en myndighet som skulle sortera direkt under utrikesdepartementet eller
under ett eget departement. Ett freds- och nedrustningsdepartementet under ledning av en fredsoch nedrustningsminister.
Vi anser att det inte räcker med att minska vapenexporten och granska de länder som vi säljer till.
Vapnen, som vi säljer till godkända länder, säljs ofta vidare och leder till krig, inbördeskrig och
människors död. Att säga nej till vapenexport är ett viktigt steg i arbetet för en framtida global
fredskultur. Partiet bör verka för att all svensk vapenexport upphör.
Det finns flera vägar att gå i strävan att lägga om från vapentillverkning till civil produktion. Ett
exempel är att i stället för att SAAB bygger JAS Gripen kan företagets avancerade kunskaper
kanaliseras till byggande av räddningshelikoptrar. I stället för att bygga för död och förintelse kan vi
bygga för att rädda liv och materiella egendomar. Glöm inte Estonia och bränderna som ödelade
stora områden av skog.
Det finns också möjligheter att tillverka robotar som röjer gamla minfält utan inblandning av
människor och djur. Dessa kunskaper kan på ett utmärkt sätt komma till nytta i fredens gagn i stället
för vapen som har motsatt verkan.
Vi/S-kvinnor yrkar:
att

Socialdemokraterna verkar för en utredning om den svenska vapenexporten och
huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil produktion. I
utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en
fredsmyndighet.

