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Motion till riksdagen
2010/11:U13
av Urban Ahlin m.fl. (S)
med anledning av prop. 2010/11:112

Genomförande av direktiv om
överföring av krigsmateriel

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny lagstiftning om krigsmaterielexport.

Motivering
Socialdemokraterna ser flera brister i den nuvarande krigsmaterielexportlagstiftningen. Sedan den nuvarande lagstiftningen tillkom har stora förändringar
skett på området, inte minst genom EU-samarbetet. Utvecklingen står inte
stilla, och i väntan på en ny, uppdaterad och samlad lagstiftning får Sverige
nu genomföra förändringar stegvis och utan helhetsgrepp. I proposition
2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel bedömer regeringen att frågan om en modernisering av riktlinjerna inte bör tas
upp i detta lagstiftningsärende. Man skriver också att vissa lagändringar som
föreslås i den promemoria som föregick propositionen också föreslås i Krut,
och endast på det sättet berörs Krut i detta lagstiftningsärende. I övrigt bereds
Krut inom Regeringskansliet.
Vi socialdemokrater har tidigare motionerat om att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att presentera ett samlat förslag till en ny krigsmaterielexportlagstiftning, och detta krav vill vi med anledning av propositionen återupprepa.
För Socialdemokraterna är det viktigt att all handel med vapen och krigsmateriel kontrolleras genom strikta regler. Sverige ska vara ett föregångsland
genom sin restriktiva lagstiftning om svensk export av krigsmateriel.
Icke-demokratier och länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna
kan inte ges samma legitimitet som demokratier att få köpa vapen. Vid export
ska hänsyn tas till risken för krig och till om staten begår brott mot mänskliga
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rättigheter. En ny lagstiftning ska vara koherent med politiken för global

O k ä n t n a m n p å utveckling.
d o k u m e n t e g e n s k a p .Varje tillstånd till export ges i dag efter prövning i Exportkontrollrådet.

Ledamöterna följer gällande regelverk. Oavsett hur ny lagtext och nya regelverk slutligen utformas bör den ordning vi har i dag där Exportkontrollrådet
prövar varje enskilt fall kvarstå.
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