Aktivitetstips
Svensk vapenexport

Denna diskussionsövning är ett bra verktyg för en liten eller stor studiecirkelgrupp att börja diskutera svensk vapenexport. Genom ett klassiskt 4-hörns upplägg, kan gruppen diskutera olika frågor
antingen genom att använda egna frågor eller de som föreslås nedan. Kom ihåg att det inte finns
några rätta eller felaktiga svar.

Vapenexport

Papper och pennor

14 år och uppåt
Instruktioner till ledaren
Diskussionsövning
20-30 min

Instruktioner till deltagarna

Instruktion
Det här är en värderingsövning där ni placerar er i rummet utifrån vilket svar ni håller med om. Varje
svar representerar ett hörn i rummet. Läs påståendena högt och när alla har ställt sig på någon
plats kan ni gå en runda där alla eller någon i varje hörn får säga hur den har tänkt. Vill man inte svara
kan man säga pass men alla bör ställa sig i något hörn.
Förslag på frågor
Vapenhandel kan vara ok om...
... Det bara säljs till länder som följer mänskliga rättigheter.
...Om verksamheten är transparent och demokratisk.
...Det är aldrig ok att sälja vapen.
...Eget alternativ.
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Win-win

Vad är det viktigaste för att begränsa vapenspridningen?
...Globala bindande avtal, likt ATT, som begränsar handeln.
...Att länder, ex. Sverige, går med gått exempel och inför
stränga regler.
...Att kunskapen om ickevåld stärks så att vapen inte används i samma utsträckning som idag.
...Eget alternativ.
Varför ska Sverige exportera vapen?
...Det borde vi inte. Det finns andra sätt att tjäna pengar på.
...Därför att Sverige tjänar miljarder på det varje år, och det bidrar till svenska arbeten.
...Därför att vi tjänar miljarder på det varje år, däremot måste vi se över och ta ansvar för var dessa
vapen hamnar.
...Eget allternativ.
Kan man säga att svensk vapenexport bidrar till fattigdom och flykt?
...Nej, det är upp till export länderna vad dom vill göra med sina pengar. Om de vill investera i Svenska vapen istället för att motverka fattigdom, så är inte det Sveriges fel.
...Ja! Genom att exportera vapen till fattiga och konfliktdrabbade länder riskerar det att göra konflikten mer våldsam och innebära mer förödande konsekvenser än vad det hade gjort utan vapen.
...Nej, för att Sverige exporterar inte vapen till länder som ligger i krig, som till exempel Syrien.
...Eget allternativ.
Påverkas kvinnor och män i konfliktdrabbade länder på samma sätt av ökad tillgång till vapen?
...Nej
...Ja
...Vet inte
...Eget allternativ

Övningen är Kristna Freds
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