
Anf. 32 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Herr talman! Jag applåderar och uppskattar Hans Wallmarks tydlighet om 

Gui Minhai och Dawit Isaak. Jag tycker att utrikesministern var lite för otydlig, och jag glad att hon rättade till det i 

det senaste replikskiftet. Herr talman! En annan sak som Hans Wallmark tog upp i sitt anförande var hans oro för 

populism. Vid årsskiftet installerades högerpopulisten Bolsonaro som Brasiliens president. Bolsonaros regering 

har fler militärer som ministrar än den regering som landet hade under militärstyret efter kuppen 1964. Två av 22 

ministrar är kvinnor, och en av hans söner har anslutit sig till Stephen Bannon. Dessutom har Bolsonaro hunnit 

legalisera vapeninnehav, öppna upp för exploatering av skyddade områden i regnskogarna i Amazonas och flytta 

Brasiliens ambassad i Israel till Jerusalem. Han har avsagt sig Brasiliens värdskap för FN:s klimattoppmöte i höst. 

Man kan säga att han kort och gott är en klimatskeptiker. I motionen Frihet, fred och utveckling i världen från i 

höstas skriver Hans Wallmark och Moderaterna: ”EU behöver också fördjupa sitt samarbete med länder som 

Brasilien – – –.” Detta slog Moderaterna fast en månad efter att Bolsonaro valts till president och två dagar efter 

att han ställde in klimattoppmötet. Ändå är ett av de områden som Moderaterna särskilt pekar ut som det som de 

vill samarbeta om just klimatet. Den självklara frågan blir därför: Varför vill Moderaterna samarbeta mer med en 

högerpopulist, och varför vill Moderaterna samarbeta om klimatfrågan med en klimatskeptiker? 

Anf. 33 HANS WALLMARK (M) replik: Herr talman! Den provkarta på den politik som Brasiliens nya president står 

för, som Håkan Svenneling redogjorde för, är direkt ohälsosam. Det tror jag att de flesta i kammaren håller med 

om. På den punkten är jag kanske lite mer traditionalist, lite grann som utrikesminister Margot Wallström. Ska 

man ha en fungerande diplomati och en fungerande utrikespolitik måste man ibland även tala och samverka med 

länder och regimer vars åsikter man inte delar. Vi kan inte helt komma ifrån att Brasilien är ett betydande land i 

Sydamerika. Om vi dessutom ser tillbaka på deras historia har de också haft en del turbulens tidigare, om jag 

uttrycker mig på det sättet. Jag tror att den förre presidenten för närvarande sitter inspärrad i fängelse. Om vi 

tittar på Brasiliens historia under en längre tid finns det onekligen mycket att anmärka på. Men vi kan inte komma 

ifrån att Brasilien är ett betydande land och att det finns all anledning för oss att ha ett diplomatiskt utbyte med 

landet. Jag utgår dessutom ifrån att om man till exempel arbetar inom klimatområdet finns det skäl att driva fram 

de svenska positionerna. De är väldigt långt från dem som Håkan Svenneling redogjorde för är Bolsonaros.  

Anf. 34 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Herr talman! Jag tycker att den oro som Hans Wallmark uttrycker för 

högerpopulismen ekar ganska tom om han sedan i nästa steg vill samarbeta med en högerpopulist. Ett av 

Bolsonaros mest kända tecken är att han imiterar ett automatvapen när han ofta talar om sina politiska 

motståndare. Under 2017 var Brasilien det land som Sverige exporterade mest vapen till. Det svensk-brasilianska 

kontraktet om stridsflygplanet JAS knyter Sveriges och Brasiliens regeringar till varandra under lång tid för ett 

ömsesidigt beroende. Man har varit mycket aktiv för att få igenom denna affär och hjälpt Saab med det. Man har 

gått i god för hela 40 miljarder kronor som Brasilien har fått i lån för att kunna ha råd att köpa JAS-planen och 

även vapen från Sydafrika och Israel. Riskerna är nu stora att svenska vapen används för att kränka mänskliga 

rättigheter och skapa ett instabilt Latinamerika. Frågan är, Hans Wallmark, varför vi ska exportera mer vapen till 

högerpopulister. 

 Anf. 35 HANS WALLMARK (M) replik: Herr talman! Vi har ett regelverk för detta. Dessutom har vi ändrat 

regelverket i närtid, det vill säga förra året. Vi har alltså mycket klara regler, inklusive ett demokratikriterium, för 

export av krigsmateriel. Mig veterligen är den affär som är gjord med Brasilien godkänd, och jag har ingen annan 

uppgift än att den skulle fortsätta. Med det svenska regelverk som vi har innebär det att man gör en 

helhetsbedömning mellan vad som är svenska intressen och demokratikriteriet. Däremot, och det tycker jag 

hedrar Håkan Svenneling, är det som han beskriver ändå en gradvis försämring av tillståndet i Brasilien. Det finns 

all anledning att med stor uppmärksamhet följa den. 


