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Sverige 
går foran i 
forholdet til 
Saudi-Arabia 
VÅPENHANDEL

Sverige er i diplomatisk 
krise med Saudi-Arabia. 
Nå opphører Sveriges 
våpenhandelsavtale med 
landet.

AV AURORA HANNISDAL

Tirsdag 10. mars skulle Sveriges utenriksminis-
ter Margot Wallström tale som hedersgjest ved 
et møte i Den arabiske liga i Kairo. Talen ble 
avlyst etter at Wallström sammenliknet pis-
kingen av den saudiarabiske bloggeren Raif 
Badawi med «metoder fra middelalderen». 
Saudi-Arabia reagerte sterkt, og utenriksdepar-
tement kalte Wallströms kritikk en «åpenbar 
innblanding i indre anliggende». 

Senere samme dag opplyste forsvarsmi-
nister Peter Hulqvist at Sverige ikke lenger 
vil forlenge våpenhandelsavtalen med Saudi-
Arabia. Det førte til at kongeriket kalte hjem 
sin ambassadør Saad bin Ibrahim Al-Brahim. 
Norges nærmeste nabo har dermed havnet i 
en diplomatisk krise med Saudi-Arabia, et av 
Midtøstens mektigste land.

I Sverige får Wallström støtte fra egne parti-
rekker og meningsfeller, samtidig som kritikken 
av Saudi-Arabia får internasjonal oppmerk-
somhet. I Storbritannia, som er en nær alliert 
av Saudi-Arabia, oppfordrer The Guardian 
andre land til å følge Sveriges eksempel. 
Utenrikspolitisk journalist i Washington Post 
Ishaan Tharoor skriver: «Endelig står et vest-
lig land opp for menneskerettighetssituasjo-
nen i Saudi-Arabia.» Men i Sverige er det også 
mange, både i regjeringen og opposisjonen, 
som kritiserer Wallström for å opptre amatør-
messig og ikke følge diplomatiske spilleregler. 
Den diplomatiske krisen kan skade svensk 

industri, som eksporterer til Saudi-Arabia for 
11 milliarder svenske kroner årlig.

Fortsatt våpeneksport. Sveriges våpenek-
sport har vokst med 23 prosent de siste fem 
årene, sammenliknet med de fem foregående 
år. Det viser en ny rapport om våpenhandel 
i verden, som er utarbeidet av det svenske 
fredsforskingsinstituttet SIPRI. Saudi-Arabia 
er nummer syv på listen over Sveriges stør-
ste våpenmarkeder, og nummer fire på listen 
av land utenfor EU. I 2014 eksporterte sven-
ske Saab våpen til Saudi-Arabia for 4,5 milli-
arder svenske kroner. Pieter Wezeman, en av 

forskerne som står bak SIPRI-rapporten, tror 
ikke svensk våpenhandel med Saudi-Arabia vil 
stoppe med det første.

Overfor Ny Tid minner Wezeman om at 
Sveriges våpenavtale med Saudi-Arabia i virke-
ligheten ikke er noe mer en et dokument som 
bekrefter samarbeidet mellom de to landene: 
«Du kan handle med våpen også uten en for-
mell avtale.» Problemet nå, tror Wezeman, er 
at saudiaraberne føler seg fornærmet, og at det 
kan føre til at de ikke lenger vil kjøpe våpen 
av svenske foretak. Flere svenske nærings-
livsledere har uttrykt frykt for at Saudi-Arabia  
 Fortsetter på side 3

BRASIL

Nesten tre millioner 
brasilianere fant søndag 15. 
mars veien ut i gatene i 160 
brasilianske byer for å vise 
sin misnøye med president 
Dilma Rousseff og hennes 
regjering. «Vi er ikke idioter» 
sto det å lese på en av 
parolene i mobiliseringen, 
som er den største siden 
redemokratiseringen i  
1983–84.

AV RUNA HESTMANN, RIO DE JANEIRO

Ifølge arrangørene deltok 2,9 millioner bra-
silianere i søndagens demonstrasjoner mot 
korrupsjon og mot den sittende regjeringen. 
Offisielle tall er noe lavere: De sier at om lag 
2,3 millioner brasilianere den 15. mars brukte 
søndagen på å vise sin misnøye. Aller størst 
oppslutning hadde demonstrasjonene i São 
Paulo, der én million mennesker deltok i mar-
keringene i sentrum av byen.

Klovneri. På Copacabana-stranden i Rio de 
Janeiro samlet nærmere 15 000 personer 
seg søndag formiddag, ifølge tall fra politiet. 
Mange hadde klovneneser, og de fleste var 
kledd i grønt og gult – fargene i det brasilianske 
flagget. Det var en markering som trakk både 
gamle og unge, barnefamilier og ungdommer, 
og som forløp i fredelige former uten urolig-
heter.

Ingeniør Adauto Vasconcelos da Cunha Filho 
og en gruppe på fem kolleger, som alle jobber i 

byggebransjen, var blant dem som sluttet seg 
til demonstrantene i Copacabana.

«Det var gripende å se så mange forskjellige 
mennesker stille seg bak de samme kravene. Vi 
var nesten 100 000, mange flere enn det politiet 
sier. På stranda var det tomt – og det på en 
søndag. Dette gjør vi for å vise regjeringen at 
nok er nok. Vi er lei av å bli lurt, og kommer 
ikke til å forholde oss tause lenger. Det brasili-
anske folket har ikke for vane å demonstrere, 
men nå har det gått for langt,» sier han til Ny 
Tid.

Adautos arbeidsgiver i byggebransjen er 
blant dem som sliter med nedgang og oppsi-
gelser. Det står dårlig til med brasiliansk øko-
nomi, og investeringene uteblir. Samtidig øker 
inflasjonen, og den brasilianske realen taper 
verdi mot dollar. Siden november har strøm-
prisene i byer som Rio de Janeiro steget med 
over 40 prosent.

«Brasil er på feil spor. Våre handelspart-
nere er i ferd med å miste tilliten til oss og 
vender oss ryggen – og det skyldes politisk 
inkompetanse. Dessverre har jeg liten tro på 
at president Dilma kommer til å høre på oss. 
Hun mangler ydmykheten til å gjøre det, og er 
ikke god på dialog – i stedet presser hun gjen-
nom sine programmer. Men vi valgte henne til 
å representere oss, ikke til å kjøre sitt eget løp. 
Nå skal vi tvinge henne til å høre på oss,» sier 
Adauto Vasconcelos da Cunha Filho.

Dødt løp – nesten. Dilma Rousseff tok i januar 
fatt på sin andre periode som landets presi-
dent. Hun ble gjenvalgt i fjor – med minste mar-
gin siden redemokratiseringen i 1989. Rousseff 
fikk bare 3,5 millioner flere stemmer enn mot-
standeren Aecio Neves, og opposisjonen står 
helt klart styrket etter mobiliseringen søndag.

«Vi trenger en politisk reform som gjør 
avstanden mellom folket og deres politiske 
representanter mindre,» sa opposisjonsleder 
Aécio Neves ifølge avisa O Globo.

Regjeringen ble overrasket over oppslutnin-
gen, men responsen kom likevel raskt. På en 
pressekonferanse søndag varslet justisminis-
ter José Eduardo Cardozo at regjeringen i løpet 
av noen dager kommer til å sende en omfat-
tende anti-korrupsjonspakke til behandling 
i Kongressen. Dilma Rousseff selv holdt seg 
borte fra offentligheten søndag.

«Det er klart vil trenger politisk reform. 
Regjeringen hører stemmene fra gatene og er 
åpen for dialog,» forsikret Cardozo i et tv-sendt 
intervju søndag.

Demonstrasjoner til støtte for Partido dos 
Trabalhadores (PT) og den sittende regje-
ringen fant også sted flere steder i landet 
13. mars. Men i brasilianske medier har det 
kommet fram at enkelte deltakere i pro-Dilma- 
demonstrasjonene fikk betalt for å delta.

Det er misnøyen med den sittende regjerin-
gen som fikk så mange til å mobilisere søndag, 
og «Ut med Dilma» sto også å lese på paroler 

over hele landet. Mange undertegnet mani-
fester for å åpne riksrett-sak mot presidenten 
– men det er det ifølge tidligere høyesteretts-
dommer Carlos Ayres Britto ikke noe juridisk 
grunnlag for.

Ifølge Adauto Vasconcelos da Cunha Filho 
står misnøyen med skattenivået også høyt på 
lista over fanesaker.

«Vi betaler, men ser ingen forbedringer, og 
aksepterer ikke at vi skal måtte betale i all 
evighet uten å se lyset i enden av tunnelen. 
Politikerne må også gjøre sin del, og det gjør 
de ikke. Vi ser ingen signaler om at regjeringen 
forsøker å komme oss i møte,» sier ingeniøren.

Korrupsjon og involverte som går fri er en 
annen sak som provoserer det brasilianske fol-
ket. Føderalt politi har siden mars i fjor etter-
forsket omfattende korrupsjon i det statlige 
oljeselskapet Petrobras.

«Brasil er på feil spor. Våre 
handelspartnere er i ferd 
med å miste tilliten til oss 
og vender oss ryggen – 
og det skyldes politisk 
inkompetanse.»

I bytte mot verdifulle kontrakter skal flere av 
Brasils største entreprenørselskaper gjennom 
en årrekke ha betalt både direktører i oljesel-
skapet Petrobras og brasilianske politikere 
store summer under bordet. Etterforskningen 
har forgreininger helt til øverste nivå i brasili-
ansk politikk. Regjeringspartiet PT ser ut til å 
være tungt involvert, og penger fra korrupsjon 
har trolig blitt brukt til å finansiere flere av par-
tiets valgkamper.

«Det er en utrolig stygg sak, som bekymrer 
hele landet. Og som alltid er det folket som 
må betale regningen, mens de involverte går 
fri,» sier Adauto Vasconcelos da Cunha Filho.

Både den sittende presidenten og tidligere 
president Luis Inacio Lula da Silva har blitt 
trukket inn i etterforskningen, men de holdes 
så langt utenfor, og ingenting tyder på at føde-
ralt politi akter å rette sitt søkelys helt inn i 
presidentpalasset.

Hvorvidt PT har brukt skitne penger til å 
finansiere sine valgkamper, og i hvilken grad 
Dilma var klar over det, utredes fortsatt. At 
Rousseff tidligere har hatt svært tette bånd til 
Petrobras, er imidlertid kjent.

Etterforskningen av Petrobras startet alle-
rede i 2012, da den såkalte Pasadena-saken 
sprakk i brasilianske medier.

Pasadena-saken refererer til et svært dårlig 
kjøp Petrobras gjorde i 2006. Crownraffineriet 
i Pasadena i Texas ble i januar det året kjøpt 
opp av belgiske Astra/Transor for 42,5 milli-
oner amerikanske dollar. I september 2006  
 Fortsetter på side 2

«Vi er ikke idioter»

ATOMVÅPEN

USA presser sine allierte 
for å hindre oppslutning om 
et forbud mot atomvåpen, 
ifølge det japanske 
nyhetsbyrået Kyodo. «De vil 
kvele forslaget i fødselen,» 
sier Nei til Atomvåpen.

AV PEDER ØSTEBØ

Amerikanske diplomater har lagt press 
på norske myndigheter og andre allierte 
for å hindre at et forbud mot atomvåpen 
blir en realitet. Dette meldte det japanske 
nyhetsbyrået Kyodo fredag 13. mars. Siden 
desember har Østerrike og internasjonal 
nedrustningsbevegelse jobbet for et 
internasjonalt forbud mot atomvåpen. I februar 
skal representanter for den amerikanske 
regjeringen ha oppfordret Japan til å styre 
unna Østerrikes initiativ. Amerikanske 
myndigheter har også «oppfordret enkelte 
NATO-medlemmer, deriblant Norge, til ikke å 
støtte det østerrikske initiativet,» ifølge Kyodo, 
som støtter seg på kilder innenfor den japanske 
utenrikstjenesten. På spørsmål fra Ny Tid vil 
ikke statssekretær i Utenriksdepartementet 
Bård Glad Pedersen (H) avkrefte påstandene 
fra Kyodo. «Flere allierte land har formelt 
og uformelt tatt opp saken med norske 
myndigheter. Dette er ikke overraskende. Å 
gå inn for et forbud mot kjernevåpen vil være 
i strid med våre NATO-forpliktelser. Dette 
har også regjeringen vært tydelig på,» sier 
Pedersen i en e-post. 

Ifølge kilder Ny Tid har vært i kontakt med 
i Japan, har japanske myndigheter i denne 
saken fulgt kontakten mellom USA og deres 
allierte svært tett, grunnet Norges tidligere 
engasjement i atomvåpensaken. Derfor har 
også kilder i det japanske diplomatiet kunnet 
observere det som omtales som «press fra 
amerikanske representanter» på Norge.

Forlatt førersete. I 2013 var Norge blant ini-
tiativtakerne til «det humanitære initiativet», 
en ny tilnærming som innebar et større fokus 
på de menneskelige konsekvensene av atom-

våpen. Initiativet har blitt styrket og videre-
ført gjennom en serie konferanser med dette 
temaet, og forbudsinitiativet ble lansert under 
Wien-konferansen om de humanitære konse-
kvensene av atomvåpen i desember 2014. Det 
er Østerrike som står bak initiativet, som opp-
fordrer alle stater til å «fylle det lovmessige 
tomrommet for å kunne forby og eliminere 
atomvåpen.» Så langt har 50 land sluttet seg 
til det som nå kalles «the Austrian pledge» 
(«Østerrikes løfte»), men ingen NATO-land har 
til nå åpnet for å støtte initiativet. I mai i år 
møtes statsledere fra hele verden til en tilsyns-
konferanse, hvor ikkespredningsavtalen fra 
1970 (NPT) skal diskuteres. Forbudsarbeidet 
foregår utenfor NPT-rammeverket, men det for-
ventes at Østerrike og støttespillerne vil bruke 
konferansen til å presse atommaktene til en 
mer offensiv nedrustningspolitikk. 

Leder i Nei til Atomvåpen, Anne Gerd 
Grimsby Haarr, er ikke overrasket over at 
USA nå setter diplomatiet i sving for å hindre 
et eget forbud mot atomvåpen. «De prøver 
å kvele forslaget i fødselen. Det humanitære 
initiativet har veltet om på den internasjonale 
debatten om atomvåpen. Nå er det ikke lenger 
bare atommaktene som styrer debatten,» sier 
Haarr til Ny Tid. Samtlige atommakter har til 
nå avvist kravene om forbud. Det vakte imid-
lertid oppsikt da USA og Storbritannia valgte 

å delta på Wien-konferansen i desember. Haarr 
ble likevel ikke oppmuntret av signalene fra 
de britiske og amerikanske utsendingene. «De 
ønsket å bagatellisere det humanitære initiati-
vet og forbudsinitiativet, blant annet gjennom 
å kalle det for en distraksjon og en gimmick,» 
mener Haarr. 

Mulig flertall. Selv om Norge gikk i bresjen 
for det humanitære initiativet i 2013, ville 
ikke den norske regjeringen forplikte seg til 
et forbud. I etterkant av Wien-konferansen 
uttrykte Bård Glad Pedersen, statssekretær i 
Utenriksdepartementet (H), bekymring over 
at et slikt arbeid kunne svekke det langsiktige 
nedrustningsarbeidet. «Ikkespredningsavtalen 
er det overordnede rammeverket for nedrust-
nings- og ikkespredningsarbeidet, og vi leg-
ger stor vekt på å unngå svekkelse av denne 
avgjørende plattformen,» sa Pedersen til 
Klassekampen i desember. 

«Det humanitære initiativet 
har veltet om på den 
internasjonale debatten om 
atomvåpen» 
Anne Gerd Grimsby Haarr, Nei til 
Atomvåpen

Den siste tiden har imidlertid frontene hard-
net i den norske debatten, og opposisjonen har 
anklaget regjeringen for å være defensiv i ned-
rustningspolitikken. Torsdag 12. mars fremmet 
SV, Senterpartiet og Venstre et representantfor-
slag i Stortinget om å slutte seg til Østerrikes 
initiativ. Da mente utenriksminister Børge 
Brende at et slikt forbud ville være i strid med 
Norges forpliktelser ovenfor NATO. «Det er 
fortsatt en del av NATOs strategi at alliansen 
skal ha atomvåpen så lenge det finnes atomvå-
pen. Derfor er dette med å vedta et forbud ikke 
i overensstemmelse med NATOs politikk,» sa 
utenriksministeren i sin redegjørelse torsdag. 

Utenriksklemme. Nei til Atomvåpen mener 
at Brende tar feil når det gjelder NATO-
spørsmålet. Anne Gerd Grimsby Haarr peker 
på at NATO-strategien er et politisk, ikke et 
juridisk dokument. Heller ikke ikkespred-
ningsavtalen hindrer et slikt forbud. «Derimot 
kan et internasjonalt forbud være med på å 
oppfylle ikkespredningsavtalen,» mener Haarr. 

Med representantforslaget kan regjeringen 
havne i en utenrikspolitisk klemme. Både 
Arbeiderpartiet og Krf har åpnet for å slutte 
seg til forbudsinitiativet. Med det vil et flertall 
i Stortinget kunne kreve kursendring av regje-
ringen på et område hvor den tradisjonelt har 
hatt styringsrett. 

Stortingsrepresentant for SV Bård Vegar 
Solhjell, som var en av initiativtakerne til å 
ta et forbud opp i Stortinget, mener likevel at 
regjeringen vil måtte følge opp arbeidet med 
et forbud om stortingsflertallet gir sin støtte. 
«Dette kommer selvfølgelig amerikanerne til å 
være uenige i. Norge har imidlertid trosset USA 
i slike saker før, for eksempel under arbeidet 
med et forbud mot klasevåpen. Det initiativet 
gjorde ikke noen varig skade på forholdet 
vårt til USA,» mener Solhjell. Haarr og Nei til 
Atomvåpen håper at Stortinget i det minste 
vil presse frem en offensiv fra regjeringshold. 
«Vi håper det vil utfordre regjeringen til å bli 
offensiv i arbeidet for et forbud,» sier Haarr.

Østebø er fast journalist i Ny Tid

USA presser Norge

Østerrikes utenriksminister Sebastian Kurz kjemper for et internasjonalt forbud mot atomvåpen, men møter 
motstand fra USA. Her fra Wien-konferansen. © Scanpix.


