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ning av våpeneksportlisenser, 
forteller hun til Ny Tid. 

Når Ny Tid kontakter Svein 
Roald Hansen (Ap), første nest-
leder i utenriks- og forsvarsko-
miteen, avviser han forslaget om 
privatisering av forsvarsindus-
trien. 

–  Nei, jeg synes ikke det er en 
god idé at staten skal selge seg 
ut av norsk forsvarsindustri.  Det 
er en viktig industri som bør ha 
et langsiktig og stabilt eierskap, 
uttaler Hansen. 

Bred enighet om eksport
Konfrontert med spørsmålet om 
alliansepolitikk påvirker tolk-
ning av regelverket, er det få av 
representantene for Stortingets 
utenriks- og forsvarskomité som 
mener dagens praksis er ufor-
svarlig. Hansen i Ap begrunner 
eksporten med at Norge selv del-
tar militært i Afghanistan. 

–  Våpeneksport til USA, som 
er en av våre viktigste allierte, 
bryter ikke med norsk regelverk, 
selv om USA har invadert Irak 
uten FN-mandat.  USA deltar 
sammen med andre NATO-land 
og mange andre i operasjonen i 
Afghanistan, etter FN-mandat, 
slår Hansen fast. 

For Eriksen Søreide i Høyre 
er det tilsynelatende rene øko-
nomiske hensyn, og ikke etiske, 
som avgjør hvilke land som er 

akseptable mottakere av norske 
våpen. 

–  Det er bred politisk enighet 
om at vi skal legge til rette for 
en bærekraftig og høyteknolo-
gisk forsvarsindustri i Norge. Så 
lenge denne industrien finnes er 
det naturlig at våre allierte og de 
nordiske landene utgjør det stør-
ste markedet, slik de gjør i dag, 
forteller Søreide til Ny Tid.

Vil videreutvikle 
En som likevel ikke avviser mu-
ligheten for en debatt om regel-
verket, er Andresen i SV. Hun er 
åpen for en diskusjon. 

–  Det er en aktuell problem-
stilling, og en god grunn til å se 
nærmere på retningslinjene for 
norsk våpeneksport. I Soria Mo-
ria 2 heter det at regjeringen vil 
«opprettholde og videreutvikle 
et strengt regelverk for norsk vå-
peneksport,» påpeker Andresen 
til Ny Tid. 

I regjeringserklæringen Soria 
Moria II legges det vekt på å 
fremme en innføring av sluttbru-
kererklæring blant andre Nato-
land. En slik oppgave gis derfor 
en høyere prioritet fremfor refor-
mer av eksportregelverket. 

– SV er godt fornøyd med at 
vi i regjeringserklæringa har fått 
inn at vi skal jobbe for å innføre 
sluttbrukererklæring fra alle land, 
og arbeide for at dette blir norm 
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VÅPEN: Dette er en av norske 
Nammos stoltheter: En AIM-9 
Sidewinder, som er et varme-
søkende missil som brukes på 
jagerfly og militærhelikoptre. 
Dette er USAs og Natos mest 
brukt missiler. Nammo er en av de 
ledende produsentene. FOTO: WIKIPEDIA 

COMMONS

i NATO. Jonas Gahr Støre har 
allerede tatt dette opp med gene-
ralsekretæren. Men skal noe bli 
en norm, må budskapet repeteres 
i alle NATO- fora og sammen-
henger. Det er et oppdrag jeg tror 
utenriksministeren tar alvorlig, 
sier Andresen. 

10nt07s08 Nyhetssaken.indd   9 17-02-10   18:01:09


