
VÅR VISION: INGEN KRIGSPRODUKTION, INGEN KRIGSVAPENEXPORT 

 

I förslaget till partiprogram står det från rad 721 och framåt följande: 

 

”Vänsterpartiets uppgift är att i den svenska politiska debatten vara en röst för 

fred, diplomatiska lösningar och global nedrustning, framför militärt våld och 

kärnvapen. Vår utgångspunkt är att folkrätten måste värnas och mänskliga 

rättigheter försvaras. Vi vill bevara den svenska militära alliansfriheten och 

förespråkar ett absolut förbud av svensk vapenexport till krigförande, icke 

demokratiska och auktoritära stater. Vänsterpartiet verkar därför tillsammans 

med likasinnade för en upplösning av Nato och motsätter sig även den 

Europeiska unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.” 

 

Vi menar att i nuvarande förslag försvinner vår vision om ett totalt stopp för krigsvapenexport 

och krigsvapenproduktion. Vi uppfattar att Vänsterpartiet motsätter sig det kapitalistiska och 

imperialistiska övertaget liksom kontrollen över krigsindustrin. Nuvarande förslag signalerar 

dock att Vänsterpartiet vill behålla nuvarande krigsindustri och även en fortsatt 

krigsvapenexport från Sverige. Vi anser att det är en alldeles för stor motsättning mellan att 

driva frågan om global nedrustning och säkerhet, samtidigt som landet för att upprätthålla ett 

kostsamt försvar tillåter svenska myndigheter och företag att agera på krigsvapenmarknaden 

och på dess ljusskygga villkor. Vi anser att det finns andra sätt att finansiera kostnaderna för 

de aktiviteter som verkligen kan skydda vårt lands befolkning, såsom ett robust civilförsvar.  

 

Vi yrkar: 

Att lägga till kompletterande text på rad 725: 

Efter orden auktoritära stater lägga till……….. med sikte att Sverige avvecklar 

produktion av krigsvapen och krigsmateriel och därför i förlängningen avvecklar 

vapenexporten. 

Texten skulle lyda: 

Rad 723 …… Vi vill bevara den svenska militära alliansfriheten och förespråkar ett absolut 

förbud av svensk vapenexport till krigförande, icke demokratiska och auktoritära stater med 

sikte att Sverige avvecklar produktion av krigsvapen och krigsmateriel och därför i 

förlängningen avvecklar vapenexporten. Vänsterpartiet verkar därför tillsammans med 

likasinnade för en upplösning av Nato och motsätter sig även den Europeiska unionens 

gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. 
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