Varför ska kyrkor engagera sig mot
vapenexport?
Följande värderingsövning är till för de som vill stärka sina
argument mot vapenexport men också samtala om teologi, fred och ickevåld.
Varför ska man engagera sig mot vapenexport? Låt gruppen vara med och lista
argument som du skriver ner på ett blädderblock eller en tavla. De kan också sitta i
smågrupper och lista argument som de sen presenterar för storgruppen. Nedan listar vi
några argument som är vanliga:
Svenska vapen används i krig: För svenska vapen används i krig, t.ex. just nu i
Afghanistan och Irak. I dagens krig är i snitt 90 % av dödsoffren civila.
Svenska vapen dödar också indirekt: Många fattiga länder investerar enorma
summor på vapen medan deras egen befolkning svälter eller inte har tillgång till
sjukvård. Detta dödar fler än själva kulorna och missilerna. Om endast en liten del av
de militära utgifterna hade satsats på fattigdomskämpning hade inte 30 000 barn
behövt dö varje dag. För närvarande lägger världen 15 gånger mer pengar på att rusta
militärt än på bistånd.
Svenska vapen stödjer diktaturer: Vi exporterar vapen till diktaturer som t.ex.
Saudiarabien, Pakistan, Egypten och Bahrain. Vapenexporten stärker dessa länder –
dels genom att signalera att dessa länder är okej och att de är tillräckligt tillitsfulla för
att ta emot våra vapen. Dels kan vapnen användas till att hota och förtrycka den egna
befolkningen, vilket kan hindra en demokratisk utveckling.
Sverige säljer vapen till kärnvapenstater: Särskilt exporten till kärnvapenstaterna
Indien och Pakistan är problematisk eftersom de sen länge befinner sig i väpnad
konflikt. Om Saab lyckas sälja Jas till Indien är det mycket stor risk att dessa
kärnvapenbestyckas.
Många svenska vapen säljs genom korruption: Flera olika åklagare har konstaterat
att t.ex. Jas 39 Gripen såldes till Ungern, Tjeckien och Sydafrika med hjälp av mutor.
Svenska vapen bidrar till världens upprustning: Det har aldrig satsas så mycket på
vapen och militär som det görs i världen idag . Sverige är en stor del av detta.
Kopplingen mellan upprustning och krig är sedan länge klarlagd. FN har i flera år
förgäves vädjat till FN:s medlemsstater att skära ner på vapenexporten.
Vapenexport från ett kristet perspektiv: Den kristna tron handlar om hur vi beter
oss mot varandra och vilket gemensamt samhälle vi skapar. Tron handlar om kärlek till

varandra. Att döda och skada varandra är själva motsatsen till kärlek. Vapen möjliggör
krig och lemlästande i stor skala. Mord förbjuds både av vår svenska lag och av tio guds
bud. Men när mord begås i massiv skala, som är fallet i krig, då accepterar många det.
Ett nytt rike: En av de viktigaste och kraftfullaste sakerna i den kristna tron är tanken
på en ny värld, en framtidsvision om ett nytt rike – ett rike i fred och ickevåld – där
svärd smids om till plogbillar och där ”var och en skall sitta under sin vinstock och
under sitt fikonträd, och ingen skall hota honom” eller henne - Mika 4:4. Jesus sa att vi
alla har Guds rike inom oss – det gäller alltså att vi släpper det fram. Jag tror att vi alla
har rädslans murar inom oss. Ofta vågar vi inte riktigt tro på kärlekens kraft. Därefter
fortsätter vi att förespråka satsningar på vapenproduktion och militär. Vi kristna och
andra religiösa borde ha bättre förutsättningar att släppa rädslan. Om det finns en
kärleksfull kraft i universum så borde det vara lättare att själv ta steget att sänka
försvaren och förespråka ett avrustat Sverige.

…och diskutera i bikupor
Efter att deltagarna presenterat argumenten och ni listat dem, låt dem sitta och prata
två och två genom att de vänder sig mot den närmast sig. Dessa är exempel på frågor
som du som leder kan be dem prata om:
- Hur skulle en fredsteologi kunna se ut?
- Vad kan vi göra i kyrkan för att bekämpa vapen och arbeta för fred?
- Vad kan vi göra i vår församling för att lyfta frågan om vapenexport?
- Det gudsrike som det talas om i Bibeln. Hur ser det ut? Vad kan vi göra för att
komma närmare det? Försök att nämna några konkreta steg som vi kan själva göra.

Samla ihop förslagen och avsluta med att försöka enas om en eller ett par förslag som ni
aktivt ska genomföra – fundera också på hur ni ska följa upp aktiviteten. Om du känner
dig osäker på bra förslag som en församling kan göra – gå in på
www.skr.org/globalavckan och läs under fliken ”Detta kan du göra” eller ”Lokala
aktiviteter”

Lycka till!

