
Anf. 110 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Fru talman! För mig var det ljuv musik när Janine Alm Ericson 

talade om vapenexporten, och jag var glad att höra det. Miljöpartiet har också varit tydligt med att 

en av partiets segrar i 73-punktsprogrammet var att det blev tydligare skrivningar om vapenexporten 

till de krigförande länderna i Jemenkonflikten. Det är dock lite diffust när man talar om principiell 

inställning för de fyra partierna, men det kan vi återkomma till. Det är snart fyra år sedan den 

saudiledda koalitionen inledde ett bombanfall, och under nästan hela förra mandatperioden pågick 

detta krig. Även då satt Miljöpartiet i regeringen. Varför agerade inte Miljöpartiet tydligare då? 

Varför dröjde det ända fram till denna mandatperiod innan man krävde ett stopp? Vänsterpartiet har 

ju länge krävt ett stopp. Det var också den förra regeringen som tog fram regelverket för 

vapenexport. Det regelverket är dock ganska otydligt vad gäller om man verkligen sätter stopp för 

vapenexport till diktaturer och människorättskränkare. Ni svängde också om asylrätten. Miljöpartiet 

stoltserar ofta med att ha sina rötter i freds- och asylrörelsen, men det rimmar lite illa med vad vi ser 

i verkligheten. Kommer regeringen verkligen att sätta stopp för vapenexporten denna gång? Varför 

gjorde ni inte det förra gången? Varför lade ni inte fram tydligare lagförslag om vapenexporten om 

det är detta ni vill? Ge oss något konkret! När tänker Miljöpartiet verkligen sätta stopp för 

vapenexporten till den saudiledda koalitionen?  

Anf. 111 JANINE ALM ERICSON (MP) replik: Fru talman! Håkan Svenneling har rätt i att vi hela tiden 

varit tydliga med att vi absolut inte vill se någon vapenexport till diktaturer, och den inställningen har 

vi haft länge. Det gick vi också hårt in med i förhandlingarna om den nya lagstiftningen under förra 

mandatperioden, men vi nådde tyvärr inte ända fram. Vi kommer att fortsätta att jobba för att det 

ska bli ett stopp för vapenexporten. Ett ytterligare steg i denna för oss mycket viktiga fråga tas nu i 

januariavtalets 73- punktsprogram, och vi fortsätter att slåss för den ända tills vi har fått en bättre 

situation.  

Anf. 112 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Fru talman! Det är bra att man vill gå i denna riktning. I dag 

fattas besluten av myndigheten ISP, men när det gäller vissa ställningstaganden kan besluten 

överlåtas åt regeringen för att det ska bli mer tydligt. Kommer man att göra det i fallet med 

vapenexporten till den saudiledda koalitionen? Då skulle man tydligare visa den principiella 

inställningen från de två regeringspartierna men också från januariavtalets alla fyra partier. En annan 

fundering gäller det uppmärksammade fallet med Luftfartsverkets dotterbolag som hade ett 

samarbete med Förenade Arabemiraten. I praktiken visade det sig att man genom en flygledartjänst 

gav militär flygledning för att hjälpa Förenade Arabemiraten att kriga i Jemen. Avser Miljöpartiet att 

sätta stopp för alla typer av samarbeten med de krigförande staterna i Jemenkonflikten?  

Anf. 113 JANINE ALM ERICSON (MP) replik: Fru talman! Vad gäller hur regelverket ska se ut 

framöver när frågan ska hanteras får vi återkomma till, för det har jag inte svar på i dag. Jag vet inte 

om man har kommit överens om det. Det är snarare målsättningen som är det viktigaste, och den är 

vi glada över att vi har fått på plats. Det är tydligt att det är ett stopp. Det finns dock alltid delar i 

avtal så att man inte gör avtalsbrott, men de kommer att hållas så strikt som möjligt. Detta med 

flygledarstödet ser jag som helt oacceptabelt. 


