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Eksport. Ny Tid i dag kan påvise 
hvordan Utenriksdepartementet 
(UD) de siste årene har gitt vå-
penprodusenter som Nammo og 
Kongsberg Group stadig økende 
muligheter til å tjene seg rike på 
USAs kriger. 

Mens Bondevik II-regjeringen 
i fireårsperioden 2002-2005 ut-
stedte drøyt 4000 våpenlisenser, 
har Stoltenberg II-regjeringen 
tildelt over 6000 slike i perioden 
2006-2009. Altså en økning på 
50 prosent. 

Og mens Kjell Magne Bonde-
vik (KrF) i sitt siste år, 2005, til-
lot 1165 nye lisenser, viser de nye 
UD-tallene at hele 1718 slike til-
latelser ble gitt i fjor. Dette gjel-
der den såkalte vareliste I, som 
omfatter våpen og ammunisjon.

Disse regjeringsgodkjente 
tallene kan forklare hvordan 
våpeneksporten til USA er blitt 
21-doblet i løpet av terrorkrigene 
på 00-tallet, slik Ny Tid avslørte 
for to uker siden.

Men til tross for at den nor-
ske staten eier store deler av for-
svarsindustrien, som UD så gir 
grønt våpenlys til, får vi ikke vite 
hvem som får lisens og hva som 
eksporteres. Dette vil nemlig 
UD hemmeligholde, får Ny Tid 
opplyst fra UD. Lisenssøknader 
og opplysninger fra industrien 

som fremlegges departementet 
ved eksportkontroll er «under-
lagt streng lovbestemt taushets-
plikt», nedfelt i Forvaltningslo-
ven §13.1. 

Og først når Stortingsmeldin-
gen foreligger i juni, kan norske 
myndigheter spesifisere hvor 
mange av lisenene som i 2009 ble 
gitt til Norges nå desidert største 
våpenbror: USA.

Ny rekord i 2010?
De tallene som Ny Tid i dag of-
fentliggjør for 2009, sier først og 
fremst noe om hvor mye våpen 
som produsentene kan komme til 
å eksportere i årene som kommer. 
Og de rekordhøye godkjennin-
gene i 2009 impliserer at Norge 
i 2010 og 2011 fort kan komme 
til å slå fjorårets rekordeksport på 
3,1 milliarder kroner.

Ifølge Norwatch har UD i de 
siste årene hatt stor pågang fra 
norsk selskaper som søker lisens 
til å eksportere våpen, slik at man 
har måttet ha hurtigbehandling. 
I snitt ble det i fjor hver dag ut-
stedt nesten fem nye tillatelser til 
å eksportere våpen og ammuni-
sjon.

Norge praktiserer likevel en 
«meget streng eksportkontroll» 
når det gjelder strategiske varer, 
påpeker UD. 

– Det er etablert norsk politikk 
at det ikke legges geografiske 

begrensninger på hvor forsvars-
myndighetene i NATO-land 
selv bruker militært materiell 
kjøpt fra Norge. Det er bred 
politisk enighet om at norsk po-
litikk når det gjelder eksport av 
forsvarsmateriell til allierte land, 
ligger fast, sier Kjetil Elsebutan-
gen, kommunikasjonsrådgiver 
for Utenriksdepartementet, til 
Ny Tid.

Men hvilken signaleffekt gir 
det om Norge eksporterer våpen 
til USA? En løsning på dilem-
maet om våpensalg til USA ble 
presentert i lederen av forrige ut-
gave av Ny Tid. Der ble det fore-
slått at Norge bør helprivatisere 
våpenindustrien for å unngå at 
fredsnasjonen Norge blir krigs-
profitør: «Inntil den norske stat 
er ute av norsk våpenindustri, 
burde det være en rettighet ikke 
å måtte betale skatt til våpen 
som blir brukt i folkerettsstridige 
kriger,» skrev ansvarlig redaktør 
Dag Herbjørnsrud. 

I samme utgave etterlyste 
Changemaker og Norges Freds-
lag en debatt i Stortinget om 
norsk allianse- og eksportpoli-
tikk. 

Støtter privatisering
Leder i utenriks- og forsvars-
komiteen, Ine Eriksen Søreide 
(H), er åpen for at Norge som 
stat ikke bør eie noen av verdens 

ledende våpenprodusenter, slik 
Ny Tids leder foreslo: 

–  Jeg mener at forslaget om at 
staten bør selge seg ned eller ut i 
norsk forsvarsindustri, bør kunne 
vurderes. Generelt vil mindre 
statlig eierskap kunne medføre 
en klarere rollefordeling. Samti-
dig vil et eventuelt nedsalg kunne 
åpne for at norsk forsvarsindustri 
kan integreres tettere med andre 
internasjonale aktører og selska-
per for gjensidig utvikling og ver-
diskapning. Det vil være positivt 
og kan styrke norsk forsvarsin-
dustri på sikt, skriver Søreide på 
e-post til Ny Tid. 

Ønsker defensive våpen
En annen som er villig til å dis-
kutere en mulig privatisering av 
våpenindustrien, er Rannveig 
Andresen (Sv), andre nestleder, 
utenriks- og forsvarskomiteen. 
Men hun anser andre løsninger 
som mer formålstjenelige for å 
skape videre kontroll og innsyn 
i norsk våpeneksport. 

–  Det er et interessant for-
slag, men primært mener SV at 
våpenproduksjonen skal rettes 
inn mot våpen som passer inn i 
den defensive innretningen som 
norsk forsvarspolitikk bør ha. SV 
har også programfestet at vi vil 
arbeide for at det opprettes et ek-
sportkontrollråd, og at Stortinget 
involveres nærmere i godkjen-
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Her er grunnen til at Norges våpensalg går til 

himmels: De rødgrønne under Stoltenberg har 

gitt 50 prosent flere eksporttillatelser enn de 

gulblå under Bondevik. I 2009 ble fem nye 

tillatelser gitt hver dag. 2010 kan bli et nytt 

rekordår for norsk våpeneksport.
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