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Frågor om försvarsmateriel
Här följer exempel på frågor om försvarsmateriel som enklast relateras till
kategorierna under Försvar och Krishantering, men som även till viss del är
kopplad till debatten om svensk och internationell säkerhetspolitik.

Faktafrågor
Nämn något utav de råd och organisationer som inspekterar den svenska
vapenexporten och hur deras granskning går till.
Vad är det för faktorer som påverkar ifall Sverige tillåts exportera vapen till en
främmande makt eller inte?
Varför är det fel att säga ”den svenska vapenindustrin”? Vad finns det för
argument som säger att det inte finns någon svensk vapenindustri längre?
Vad står EDA för och vad är deras uppgift?

Diskussionsfrågor
Hur kommer det sig att den svenska vapenindustrin har blivit en internationell
angelägenhet? Varför fokuserar inte den inhemska vapenindustrin på att
producera produkter som stärker det svenska försvaret enbart, då det är denna
funktion som de en gång var skapta för att göra?
På vilket sätt är den vapenindustrin och vapenexporten politiska frågor? Hur
kommer det sig att dessa beslut inte omdebatteras så ofta i media? Vilka värden
är det som står på spel om man skulle besluta sig för att avveckla den svenska
vapenindustrin?

Analysfrågor

MSB-51.1

Försök besvara de följande frågorna och utveckla ditt svar utifrån dina
kunskaper inom ämnet. Argumentera utifrån de verkliga händelser som sker
och påverkar vårt samhälle i dag.
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Den svenska lagstiftningen som reglerar vart den svenska vapenexporten får
skicka sina leveranser säger att vi inte kan handla med ett land som befinner
sig i krig, fast i praktiken så kan vi inte stoppa exporten av krigsmaterial till en
del länder trots att de befinner sig i krig.
1.

Tycker du att regleringen är tillräcklig?

2. När det är krig är efterfrågan på vapen större men tillgång leder också
till ökade möjligheter för mänskligt lidande. Är det en bra eller dålig
sak att Sverige exporterar vapen till länder i krig?
3. Borde lagstiftningen ses om?

Den politiska debatten om vapenindustrin är relativt sval på den nationella
nivån, men flera gräsrotsorganisationer argumenterar för att den svenska
vapenexporten borde vara helt förbjuden.
1.

Vad skulle detta innebära för det svenska samhället i form av
arbetsmöjligheter och inkomster för individen och samhället?

2. Finns det anledning att argumentera för detta?
3. Vad finns det för alternativ; går det att argumentera för en ökad
vapenexport för att stärka de svenska finanserna och skapa nya
arbetsmöjligheter?

