Motion av Sissela Nordling Blanco (Fi):
Etiska riktlinjer mot vapenindustrin i stadens lokaler och bolag
Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar
utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Våld
innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för ekonomisk, miljömässig
och social utveckling. Därför är ett av de globala målen i Agenda 2030 just fredliga och
inkluderande samhällen.
Även om Stockholms stad inte direkt kan besluta i frågor som svensk utrikespolitik och
vapenexport så har staden ett ansvar att inte bidra till konflikter och våld i världen. Detta
regleras till viss del idag, exempelvis av stadens finansieringspolicy som säger: "1.6.2 I det
fall staden har ett externt placeringsbehov strävar staden efter att vara en ansvarsfull
placerare. Ambitionen är att placeringar ska ske i företag som följer de internationella
konventioner och avtal som Sverige har undertecknat, avseende mänskliga rättigheter,
miljö/klimat, arbetsrätt, anti-korruption och inhumana vapen. Stockholms stad ska därutöver i
möjligaste mån undvika placeringar i företag där en väsentlig del av omsättningen kommer
från tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror, pornografi, vapen eller fossila bränslen."
Vi ser emellertid att det finns luckor i stadens styrdokument. Det kan bland annat illustreras
av exemplet där Stockholmsmässan i Älvsjö (som till 50,4% ägs av Stockholms stad) mellan
den 13-15 maj huserar en av världens största vapenmässor. Det är en mässa som samlar
militärer och vapenindustrin från ett 40-tal olika länder. Bland utställarna finns flera företag
med kopplingar till kriget i Jemen och till kärnvapenproduktion. När denna mässa hölls i
Glasgow förra året ledde det till så omfattande protester att Glasgow city council beslutade att
sluta stötta vapenmässor i framtiden. Vi anser att Stockholms stad ska ta efter detta beslut och
ta fram etiska riktlinjer för att förhindra att något liknande sker igen.
Med anledning av detta föreslår jag kommunfullmäktige att besluta:
Att införa etiska riktlinjer som förhindrar staden och dess bolag att hyra ut sina lokaler till
aktörer och evenemang som syftar till marknadsföring och försäljning av vapen.
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