
Stockholm 2021-02-19,  Ärende 1 till Saabs bolagsstämma den 13 april 2021
från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 802001-0602, innehavare av en aktie.

Stoppa Saabs leveranser av krigsmateriel till parterna i  Jemenkriget
Svenska Freds har som aktieägare i Saab återkommande ställt frågor på stämman om
företagets krigsmaterielexport till länder i krig och till stater som kränker mänskliga
rättigheter.

Kriget i  Jemen har lett till världens värsta humanitära kris, den brutala krigföringen har nu
pågått i mer än 6 år och det rapporteras återkommande om krigsbrott. Saab har under hela
det pågående kriget sålt krigsmateriel till flera av de stridande parterna. Så sent som i
december 2020 skrev Saab tilläggskontrakt med Förenade arabemiraten för försäljning av
ytterligare två GlobalEye Stridsledningssystem, som kan användas för att upprätthålla den
blockad som hindrar mat och förnödenheter från att nå civila.

Saabs ledning hänvisar i sina svar till Svenska Freds återkommande till det svenska
regelverket för krigsmaterielexport och till ISP, myndigheten beslutar om tillstånd för
försäljning. Ett företag har dock alltid ett eget ansvar för sin a�ärsverksamhet och sitt
agerande vilket Saab bekräftar, bland annat på sidan 11-13 i sin uppförandekod, där följande
står:

”Saabs uppfattning är att företag måste ta tydlig ställning mot överträdelser av grundläggande
mänskliga rättigheter såsom barnarbete och annat missbruk av människor och miljö. Därför har
Saab undertecknat FN:s dokument Global Compact och förbundit sig att tillämpa Global compacts
tio principer i verksamheten.
Princip 1: Företaget ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga
rättigheter inom den sfär som de kan påverka;
och
Princip 2: försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga
rättigheter.”

I uppförandekodens inledning står att det inte får ”råda några tvivel bland våra aktieägare
om att vi tillämpar högt ställda krav för vår a�ärsintegritet och att vi eftersträvar ett
hållbart samhälle.”

Alla företag är dessutom skyldiga att att följa FN:s Guiding Principles on Business and
Human Rights (UNGPs), vilket innebär att “respektera, skydda och främja grundläggande
mänskliga fri- och rättigheter.”Som aktieägare känner vi tvivel inför att Saab lever upp till
sina åtaganden.

För att Saab ska efterleva sin uppförandekod och inte riskera att bidra till krigsbrott eller
kränkningar av mänskliga rättigheter föreslår vi därför stämman att besluta:

- att stoppa alla Saabs leveranser av krigsmateriel till de stridande parterna i kriget i
Jemen, världens värsta humanitära katastrof.
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