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Pressmeddelande:	  Feministisk	  seger	  att	  saudiavtalet	  sägs	  upp	  
	  
Regeringen	  kommer	  inte	  att	  förlänga	  det	  militära	  samarbetsavtalet	  med	  Saudiarabien.	  
Beskedet	  kommer	  dagen	  efter	  att	  Saudiarabien	  stoppat	  utrikesminister	  Margot	  
Wallström	  från	  att	  tala	  inför	  Arabförbundet.	  
	  
IKFF	  har	  tillsammans	  med	  andra	  aktörer	  i	  det	  civila	  samhället	  arbetat	  hårt	  för	  att	  avtalet	  
inte	  ska	  förlängas.	  
	  

-‐ Vi	  är	  mycket	  glada	  och	  lättade	  över	  beskedet.	  Det	  är	  en	  seger	  för	  Sveriges	  freds-‐	  
och	  kvinnorörelse,	  och	  för	  opinionen.	  Regeringens	  besked	  visar	  att	  det	  går	  att	  
driva	  fram	  stora	  politiska	  beslut	  genom	  organisering	  och	  motstånd,	  säger	  Ylva	  
Bergman,	  generalsekreterare	  Internationella	  Kvinnoförbundet	  för	  Fred	  och	  
Frihet,	  IKFF	  

	  
Som	  feministisk	  fredsorganisation	  har	  IKFF	  arbetat	  gentemot	  beslutsfattare	  och	  
allmänheten	  med	  ett	  tydligt	  budskap:	  en	  feministisk	  utrikespolitik	  går	  inte	  att	  förena	  
med	  det	  militära	  avtalet	  med	  Saudiarabien.	  IKFF	  gick	  i	  veckan	  ut	  i	  en	  debattartikel	  i	  
Svenska	  Dagbladet	  med	  flera	  andra	  organisationer	  där	  vi	  krävde	  att	  avtalet	  inte	  skulle	  
förlängas.	  	  
	  

-‐ Att	  det	  militära	  samarbetet	  med	  Saudiarabien	  inte	  förlängs	  var	  det	  enda	  
gångbara	  beslutet	  för	  en	  regering	  som	  ska	  bedriva	  en	  feministisk	  politik.	  Det	  
visar	  att	  regeringen	  är	  redo	  att	  sätta	  handling	  bakom	  sina	  ord	  och	  respektera	  
mänskliga	  rättigheter,	  inte	  minst	  kvinnors,	  istället	  för	  att	  lägga	  sig	  för	  
påtryckningar	  från	  näringslivet,	  säger	  Ylva	  Bergman.	  	  

	  
Men	  ett	  viktigt	  besked	  kvarstår,	  det	  förslag	  som	  en	  riksdagsutredning	  inom	  en	  snar	  
framtid	  ska	  presentera	  för	  nya	  vapenexportregler.	  Utredningens	  huvudsakliga	  uppdrag	  
är	  att	  skärpa	  reglerna	  för	  vapenexport	  gentemot	  icke-‐demokratiska	  länder.	  	  	  
	  

-‐ Förslaget	  från	  riksdagens	  utredning	  måste	  ge	  ett	  tydligt	  besked:	  Sverige	  ska	  inte	  
sälja	  vapen	  till	  människorättskränkare	  någonstans,	  varken	  till	  Saudiarabien	  eller	  
andra.	  Debatten	  om	  saudiavtalet	  har	  tydligt	  visat	  att	  opinionen	  sätter	  mänskliga	  
rättigheter	  framför	  vapenaffärer,	  säger	  Ylva	  Bergman.	  	  
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