
SÅ FÖRHINDRAR VI
ATT SVENSKA VAPEN

DÖDAR BARN I JEMEN

VISSTE DU ATT SVERIGE I DETTA NU EXPORTERAR 
VAPEN TILL KRIGET I JEMEN DÄR ETT BARN DÖR VAR 
TIONDE MINUT TILL FÖLJD AV KONFLIKTEN? 
Detta är helt oacceptabelt. Ett politiskt beslut som fattas 
i Sverige riskerar att skada, svälta och döda barn i Jemen 
där kriget rasat sedan 2015. FN kallar situationen i Jemen 
för världens största humanitära katastrof.

MEN DET GÅR ATT STOPPA. LÅT OSS VISA HUR.



LÄNDERNA VISAR  
INTRESSE

Förenade Arabemiraten, 
Saudiarabien och ytterligare 

tre av de nio koalitionsparterna, 
som strider i Jemen, har velat 

köpa vapen från Sverige.

PÅVERKA ISP:S  
BEDÖMNING

Regeringen kan påverka 
hur ISP gör sina  

bedömningar genom 
tydliga politiska ställ

ningstaganden och 
direktiv. De kan även 
initiera förändringar  
i det regelverk för 
vapenexport, som 
ligger till grund för 

ISP:s beslut.

BARN SKADAS, SVÄLTER OCH DÖR 
BARNEN ÄR DE SOM FÅR BETALA PRISET FÖR KRIGET. DE… 

•  Skadas, lemlästas och dödas i attacker mot bostadsområden  
och andra civila mål

•  Förlorar sina familjemedlemmar och vänner i kriget
•  Dör av sjukdomar, som vanligtvis går att bota med små insatser, 

eftersom sjukhusen bombats sönder och kriget hindrar 
sjukvårds personal från att nå fram

•  Dör i epidemier så som kolera och corona, som sprids på grund  
av avsaknad av sjukvård, rent vatten och hygien

•  Svälter då infrastruktur bombats sönder och mat och förnöden
heter hindras från att nå barnen. Bombningarna innebär också 
att livsnödvändig vård måste avbrytas för mängder av barn som 
lider av akut undernäring

•  Får sina hem och skolor sönderbombade

De barn som överlever får leva med livslånga trauman efter att ha 
sett och upplevt fasansfulla händelser.

En övergripande illustration över hur processen kan se ut när svenska vapen exporteras till stridande parter i Jemen.
ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter) är en myndighet som på regeringens uppdrag beviljar eller avslår 
export av krigsmateriel* till ett specifikt land.
*  Krigsmateriel är produkter som är särskilt utvecklade för militärt bruk. 

SAMTIDIGT  
MÄKLAR SVERIGE FRED  

I KONFLIKTEN. 
Att exportera vapen till 

samma krig är både 
kontraproduktivt och  

oacceptabelt.

TA HEM BESLUTET 
FRÅN ISP

Regeringen har alltid 
det yttersta politiska 

ansvaret för den 
svenska vapenexporten 
och kan när som helst 
begära att myndigheten 
ISP lämnar över beslut 

om vapenaffärer till 
ett visst mottagarland, 

till regeringen.

ÅTERKALLA TIDIGARE 
GODKÄNDA AFFÄRER

Om den politiska viljan 
finns, kan även vapen

affärer som redan blivit 
godkända, dras tillbaka. 
Detta skedde t.ex. när 
Sverige stoppade all 

vapenexport till Turkiet,  
hösten 2019.

SÅ KAN REGERINGEN 
STOPPA EXPORTEN 
AV SVENSKA VAPEN 
TILL KRIGET I JEMEN

OMVÄRDERA OCH 
STOPPA EXPORTEN

Regeringen borde agera 
efter TV4:s granskning 
som visar att svenska 
vapen faktiskt används  

i kriget. 
Regeringen kan stoppa 
exporten idag, utan att 

ändra några lagar.

FRÅN POLITISKT BESLUT I SVERIGE 

VAPENEXPORTEN PRÖVAS
ISP (Inspektionen för strategiska 

produkter) är en myndighet som på 
regeringens uppdrag fattar beslut om 
att bevilja eller avslå export av krigs

materiel* till ett specifikt land. 

ISP har beviljat export till flera av de 
stridande parterna i Jemen. 

TILL KRIGFÖRING MOT JEMENS BARN
SVERIGE EXPORTERAR  

TILL DE STRIDANDE  
Om vapenexport beviljas av ISP, 

exporteras vapnen. 

Sedan 2015 har Sverige exporterat 
vapen för 2,2 miljarder kronor 

till fem av de nio koalitionsparter, 
som krigar i Jemen.

VAPNEN ANVÄNDS I KRIGET I JEMEN
I en granskning gjord av TV4nyheterna, 

framkom att svensk krigsmateriel har 
använts i kriget i Jemen. T.ex. har Saabs 
stridsledningssystem kopplats till blocka

den, som hindrar mat och livsviktiga 
förnödenheter att nå Jemens  

civilbefolkning, inte minst barnen.

SVENSKA VAPEN  
MARKNADSFÖRS TILL DE 
STRIDANDE PARTERNA  

I JEMEN 
Svenska vapenföretag mark

nadsför vapen, bland annat på 
vapenmässor. I många fall 

tillsammans med representanter 
från den svenska staten.



HÄR KAN DU LÄSA MER:

raddabarnen.se
svenskafreds.se

BARN SKA ALDRIG VARA MÅLTAVLOR I KRIG  •  #STOPPAKRIGETMOTBARNEN

Rädda Barnen har funnits på plats  
i Jemen sedan 1963 och är den största 
hjälporganisationen på plats. Vi ser de 
katastrofala konsekvenserna av kriget  
och hur barnen lider.

Vi uppmanar den svenska regeringen att 
omedelbart stoppa all export av svenska 
vapen* till de krigförande parterna i Jemen.

Regeringen har alltid det yttersta politiska 
ansvaret för svensk vapenexport och kan 
när som helst begära att myndigheten ISP 
lämnar över beslutet om affärer till specifika 
mottagarländer, till just regeringen. Reger
ingen kan stoppa exporten utan att ändra 
några lagar eller regler. Ansvarig minister 
är vår justitieminister.

Punkt 70 i Januariöverenskommelsen lyder: 
”De fyra partiernas principiella inställning är 
att inte godkänna vapen exportaffärer till 
ickedemo kratiska länder som deltar militärt  
i Jemen konflikten så länge konfliken pågår.” 

Hur kan exporten då fortgå?

Tyskland, Norge, Italien, USA 
och flera andra länder har 
redan sett över sin export till de stridande 
parterna i Jemen. Man har infört export
förbud, återkallat befintliga vapenlicenser 
och/eller fryst vapenexporten. I en FNrapport 
från september 2019, framkommer att 
länder som exporterar vapen till Jemen kan 
vara medansvariga för krigsbrott.

Sverige fortsätter sin export.

Detta samtidigt som Sverige tagit på sig  
en ledande roll att mäkla fred i konflikten. 
Detta är både kontraproduktivt och  
oacceptabelt.

Om inte regeringen agerar nu, riskerar fler 
barn att dödas och Sverige stå medansvariga.

* Med all vapenexport menar vi alla former av krigsmateriel, 
både krigsmateriel för strid och övrigt krigsmateriel. Det 
inbegriper också följdleveranser till redan levererade system.

HJÄLP OSS SKYDDA BARNEN
HJÄLP OSS STOPPA SVENSKA VAPEN

TILL KRIGET I JEMEN
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https://www.raddabarnen.se/stoppa-vapenexporten-jemen
http://www.svenskafreds.se/svar-pa-tal-om-jemen-kriget/

