TIDSLINJE
SKÄRPT EXPORTKONTROLL
AV KRIGSMATERIEL
2011 - 2018
2011: DEBATT VÄCKS OM
VAPENEXPORT
Vid den så kallade arabiska vårens början
blossade debatten om den svenska
vapenexporten upp. Skälet var främst att
Sverige exporterade stora mängder vapen till de
auktoritära stater som slog ned krav på
demokrati och frihet.

2012: RIKSDAGEN
TILLSÄTTER KEX

2012: AVSLÖJANDE AV
VAPENFABRIK I
SAUDIARABIEN
Sveriges Radio avslöjar under 2012 att
det fanns långtgående planer om att den
svenska myndigheten
Totalförsvaretsforsknings institut, FOI
under hemlighet skulle hjälpa
Saudiarabien att bygga en vapenfabrik.
Projektet påbörjades 2007 och kallades
Simoom av FOI och regeringskansliet.

Regeringen beslutar att tillsätta en
parlamentarisk utredning.
Kirgsmaterielexportöversynskommittén,
Kex skapas med syfte att ta fram ett förslag till
en ny krigsmateriellagstiftning, främst för att
utreda exportkontrollen till icke-demokratiska
regimer. Slutsatserna skulle senast presenteras
i december 2014.

2015: SOU 2015:72SKÄRPT
EXPORTKONTROLL AV
KRIGSMATERIEL

2015:
REMISSAMANSTÄLLNING

Kex redovisade sina slutsatser den 26 juni 2015
i Statens offentliga utredningar 2015:72 - Skärpt
exportkontroll av krigsmateriel. Utredningen
var sju månader försenad.

Utrikesdepartementet offentliggör den
remissammanställning till SOU 2015:72. Flera
organisationer lämnade remissvar, exempelvis
Svenska Freds, IKFF, Amnesty International och
Svenska Kyrkan men även IF metall, ISP och
SOFF.

2017: LAGRÅDSREMISS
Den 27 juni släpps en Lagrådsremiss som är en
överneskommelse mellan regeringen samt
allainsen. Lagrådsremiss skall stå till grund för
nytt lagförslag för vapenexport och är baserad på
Kexs slutsatser. Regeringen förslår bland annat
att mottagarstatens demokratistatus ska vara ett
centralt villkor vid tillståndsprövning.

2017: PROPOSITION
I oktober 2017 publicerade Regeringen den
efterföljande proposition av Lagrådsremissen till
Riksdagen. Propositionen skiljde sig inte
nämnvärt från lagrådsremissen. Propositionen
har som syfte att vara ett konkret lagförslag.

2017-2018:
VAD HÄNDER NU?
Riksdagen skall nu komma med kommentarer till
propositionen och diskutera eventuella ändringar.
Svenska Freds påverkansarbete fortsätter.

2018: LAGÄNDRINGEN
FÖRESLÅS ATT TRÄDA I
KRAFT
Det nya regelverket för svensk exportkontroll
planeras träda i kraft den 15 april 2018.

SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN

