Jag tror, något generaliserande att det inte är många som ställer sig positiva till att människor dödas. Inte
över huvud taget tänker jag, vilket inkluderar väpnade konflikter.
Egentligen skulle detta kunna räcka som argument för att avsluta i stort sett all typ av handel med vapen.
Dock verkar det inte vara så enkelt. Det finns spaltmeter att skriva om ämnet, som inkluderar olika
aspekter. Jag väljer att lyfta några aspekter i denna motion.
Vapen är makt. Makt genom våld. Att hålla i ett vapen, att kunna hantera ett vapen, att avfyra ett vapen,
att låta vapnet släcka en annan människas liv. Det är till stor del det vapen som ingår i den svMotenska
vapenexporten är gjorda för. Det är dessutom i stort sett bara män som använder vapen i samband med
väpnade konflikter.
Det handlar alltså om män, makt och våld. Tydliga områden som organisationen MÄN arbetar kring. Och
så har vi vapen - som den svenska vapenexporten handlar om.
Mot bakgrund av detta tycker jag att det är rimligt att MÄN som organisation fördömer den svenska
vapenexporten.
Jag yrkar därför:


Att årsmötet ger i uppdrag åt styrelsen att innan årsmötet 2020 ta fram ett förslag på ett
positionspapper där MÄN som organisation fördömer den svenska vapenexporten. Detta
positionspapper röstas det sedan om att anta vid årsmötet 2020.



Att årsmötet ger i uppdrag åt styrelsen att när positionspappret är färdigt kommunicera detta i
sociala medier, på MÄN:s hemsida och genom ett pressmeddelande.

Motionen är författad och inskickad av Tobias Johansson, MÄN i Umeå med stöd av styrelsen för MÄN i
Umeå efter beslut på styrelsemöte 2019-03-05.

Styrelsen håller helt med de åsikter motionären uttrycker om vapenexporten. Därför fördömer MÄN som
organisation den svenska vapenexporten. Vi har visat detta ställningstagande på olika sätt, bland annat
genom Plattformen CONCORD Sverige, som samlar 67 organisationer. Tillsammans arbetar vi i Concord
för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik.
2017 släppte vi tillsammans med 18 andra organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp
rapporten ”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?”. Där pekade vi på att regeringens agerande på två
områden direkt motverkat den feministiska utrikespolitiken: migration och vapenexport. Vi uppmanade då
hela regeringen att ta ägarskap för den feministiska utrikespolitiken.
I debattartikeln som följde med rapportsläppet skrev vi bland annat:
”Sveriges fortsatta krigsmaterielexport till odemokratiska länder, som allvarligt kränker mänskliga
rättigheter, är tydliga exempel på en inkonsekvent politik. Under det sista året har Sverige exempelvis sålt

vapen till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, trots att deras flygattacker mot Jemen beskrivs som
krigsbrott av människorättsorganisationer. Att Sverige genom sin vapenexport understödjer attacker som
drabbar civila, inte minst kvinnor och barn, är oförenligt med en feministisk utrikespolitik och motverkar
politikens grundläggande värderingar och målsättningar.”
Vi fortsätter att arbeta med frågan i CONCORD, och skriver gärna under fler debattartiklar mot svensk
vapenexport om det blir aktuellt. Vi ser dock inte detta som ett så stort huvudspår för MÄN att vi bör ha
ett särskilt positionspapper om den svenska vapenexporten, vi bedömer också att vi med redan gjorda
ställningstaganden kan agera i frågan.
Styrelsen anser med detta att motionen är besvarad.

