Skrivelse till kommunstyrelsen

Lev upp till de globala målen i Agenda 2030 - stoppa uthyrningen till
vapenmässan i Älvsjö nästa vecka
Redan innan stadens nyinrättade Agenda 2030-råd har hunnit hålla sitt första sammanträde
visar den nya majoriteten det dåliga omdömet att den 13 till 15 maj tillåta en stor vapenmässa
på Stockholmsmässan, delvis ägt av Stockholms stad. Det är vapenmässan UDT (Undersea
defence technology) som bland sina utställare bland annat har det amerikanska företaget
Lockheed Martin, vars vapen enligt Svenska Freds- och skiljedomsföreningen kan kopplas till
kriget i Jemen och till kärnvapenproduktion.
Vänsterpartiet anser att staden inte ska upplåta lokaler där vapenföretag får marknadsföra
produkter som används i krig och väpnade konflikter. Det är mycket svårt att se hur den
kommande uthyrningen på Stockholmsmässan kan vara förenlig vare sig med stadens
målsättning att bedriva en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar verksamhet eller med
Agenda 2030:s mål nummer 16 om fredliga och inkluderande samhällen.
Staden kan inte hålla sig med dubbla måttstockar. Idag tillåts uppenbarligen uthyrningar som
ger företag möjligheter till marknadsföring av vapen samtidigt som staden enligt sin
finanspolicy i möjligaste mån ska undvika placeringar i företag där en väsentlig del av
omsättningen kommer från vapen. Respekten för internationella konventioner och mänskliga
rättigheter måste genomsyra hela stadens verksamhet i alla nämnder och styrelser.
Om vapenmässor är förenliga med majoritetens syn på en hållbar utveckling och stadens
Agenda 2030-arbete kommer det nya rådets möjligheter att bidra till att uppfylla de 17 globala
målen för en hållbar utveckling att bli ytterst begränsade.
Vi anser att majoriteten måste ta sitt politiska ansvar och se till att berörda förvaltningar
omgående utreder alla legala möjligheter att stoppa vapenmässan och dessutom ser över alla
styrdokument så att den här typen av uthyrningar inte blir tillåtna i framtiden.
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