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Sammendrag
Norge er en stor eksportør av våpen og annet militærutstyr. Utenriksdepartementet har
ansvaret for å kontrollere denne eksporten, og
har et regelverk å følge når norske bedrifter
søker om eksportlisens. Et av hensynene som
skal vektlegges i tildelingen av eksportlisens er
demokrati- og menneskerettighetssituasjonen
i mottakerlandet. Likevel har Norge i en årrekke eksportert militærutstyr til autoritære
regimer som undertrykker egen befolkning.
Dette skyldes et regelverk som ikke er entydig
på hvordan hensynet til demokrati og menneskerettigheter skal ivaretas, og gir dermed
utenriksdepartementet frie tøyler til å føre en
eksportpraksis som strider mot regelverkets
intensjon.
Denne rapporten går igjennom land som
mottar norsk militærmateriell til tross for å
være undertrykkende regimer uten respekt
for demokrati og menneskerettigheter. I perioden 2002 til 2012 eksporterte Norge militærutstyr til autoritære regimer for til sammen
over 1,5 milliarder kroner. Disse landene er
Bahrain, Egypt, De forente arabiske emirater,
Jordan, Kuwait, Kina, Libya, Oman, Qatar og
Saudi-Arabia. Av disse landene har SaudiArabiavært den største eksportmottakeren
ved å motta militærutstyr for til sammen
650 millioner kroner i løpet av tiåret. Dette
er undertrykkende regimer hvor innbyggerne
har liten eller ingen politisk innflytelse, og
hvor myndighetene tøyler grunnleggende
friheter som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet
og organisasjonsfrihet. Dette er land hvor

myndighetskritikk blir slått hardt ned på, og
hvor myndighetene kritiseres for alvorlige
brudd på menneskerettighetene, som tortur
og annen mishandling. En slik eksportpraksis
avviker sterkt fra regelverket av hensyn til demokrati og menneskerettigheter. All militær
eksport styrker den militære maktkapasiteten
til mottakerlandet, og bidrar dermed til å opprettholde et undertrykkende regime. I våpeneksportpolitikken havner dermed Norge på
gal side i kampen for frihet og demokrati.
Det er Stortinget som til syvende og sist har
ansvaret for å føre kontroll over eksportpraksisen. Dette er et ansvar politikerne i en årrekke har tatt lett på. En grunn til Stortingets
passivitet er manglende evne til å føre kontroll
over eksportpraksisen. Stortinget har lite innsyn i både lisenssøknadene som ligger inne til
behandling hos UD, og i vurderingene som
ligger til grunn for beslutninger om eksportlisens. For å styrke Stortingets evne til å føre
kontroll over eksportpraksisen må politikerne
kobles tettere til eksportkontrollen, og et parlamentarisk råd vil gi politikerne mulighet
til nettopp dette. Et slikt råd vil gi Stortinget innsyn i den løpende eksportpraksisen og
mulighet til å bistå eksportkontrollen med råd
i fortolkningen av regelverket. Økt innsyn i
eksportkontrollen vil videre kunne føre til økt
debatt på feltet, og styrke den politiske viljen
til å etterstrebe en eksportpraksis som tar regelverkets hensyn til demokrati og menneskerettigheter på alvor.

Landene i rødt er autoritære regimer som undertrykker
befolkningen, men som likevel har mottatt norsk militærutstyr
i perioden 2002–2012. Dette er Bahrain, Egypt, De forente
arabiske emirater, Jordan, Kuwait, Kina, Libya, Oman, Qatar og
Saudi-Arabia. Rapporten retter fokus mot denne eksporten.
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1. Innledning
I juni 2014 uttalte utenriksminister Børge
Brende at «Norge har tatt klar avstand fra
dommen mot den saudiske menneskerettighetsforsvarer og blogger Raif Badawi, som
nylig ble dømt til 1000 piskeslag for å ta til
orde for religiøs liberalisering».1 Samtidig har
Norge i en årrekke forsynt myndighetene i
Saudi-Arabia med militærutstyr. Norge er en
stor eksportør av våpen og annet militærmateriell, og Utenriksdepartementet har ansvar for
å kontrollere denne eksporten. Siden 1997 har
Norge hatt et regelverk som sier at det skal
tas hensyn til demokrati og menneskerettigheter i vurderingen av eksportlisens. Likevel
eksporterer Norge militærutstyr til autoritære regimer for millioner av kroner hvert år.
Denne rapportens hensikt er å vise avviket
mellom praksis og regelverk i norsk våpeneksport av hensyn til demokrati og menneskerettigheter, og at Stortingets evne til å føre
kontroll over eksportpraksisen bør styrkes.

1

Utenriksdepartementet 2014

Disposisjonen i rapporten er som følger: I del
2 presenteres først eksportkontrollregelverket, med fokus på hensyn til demokrati- og
menneskerettighetssituasjonen i mottakerlandet. Deretter redegjøres det for hvordan
manglende entydighet i regelverket gir rom
for en eksportpraksis som strider mot regelverkets intensjon. Videre redegjøres det for
Stortingets manglende politiske vilje til å
stanse denne eksportpraksisen. Del 3 presenterer rapportens fremgangsmåte i vurderingen
av mottakerland som har manglende respekt
for demokrati og menneskerettigheter. I del 4
presenteres en oversikt over norsk eksport til
autoritære regimer, og i del 5 følger en gjennomgang av demokrati og menneskerettighetssituasjonen i disse mottakerlandene. I del
6 diskuteres Stortingets manglende innsyn i
eksportkontrollen, og hvordan et parlamentarisk råd kan styrke politikernes evne til å føre
kontroll over eksportpraksisen.
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2. Eksportkontrollen
I det følgende presenteres eksportkontrollregelverket, med fokus på hensynet til demokrati- og menneskerettighetssituasjonen
i mottakerlandet. Dette følges opp med en
redegjørelse for hvordan manglende entydighet i regelverket gir Utenriksdepartementet
frie tøyler i tildelingen av eksportlisens. Til
slutt omtales Stortingets passivitet overfor en
eksportpraksis som avviker fra regelverkets
intensjon.

Eksportkontrollregelverket
I Norge må eksport av militærmateriell godkjennes av Utenriksdepartementet (UD). UD
er ansvarlig for eksportkontrollen av våpen,
ammunisjon og annet militært materiell, samt
flerbruksvarer, teknologi og tjenester til militært formål. Det politiske grunnlaget for eksportkontrollen er Stortingets vedtak fra 1959,
som slår fast at «hovedhensynet bør være at
Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig
truer, eller til land hvor det er borgerkrig».2
Videre i samme vedtak understreker Stortinget at eksport «bare må skje etter en «nøye
vurdering av de uten- og innenrikspolitiske
forhold i vedkommende område».3 I 1997
vedtok et enstemmig Storting en presisering,
at dette «omfatter en vurdering av en rekke
politiske spørsmål, herunder spørsmål knyttet til demokratiske rettigheter og respekt for
grunnleggende menneskerettigheter».4 Regjeringen anser Stortingets to vedtak som et bindende pålegg for hvordan eksportkontrollen
skal utøves, og har siden 1992 hatt retningslinjer for å etterleve vedtakene i behandlingen
av søknader om eksport av militærmateriell.5 I
1998 sluttet Norge seg til EUs adferdskodeks
for våpeneksport. Kodeksens åtte kriterier er
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2 Meld. St. 49 2012-2013:18
3 Meld. St. 49 2012-2013:18
4 Meld. St. 49 2012-2013:18
5 Selv om ordlyden i 1959-vedtaket kun
omtaler våpen og ammunisjon, er også annet
militært materiell, del-leveranser, teknologi og
tjenester for militært bruk også er regulert av
eksportkontrollregelverket (Meld. St. 49 20122013:64).

et supplement til 1959-vedtaket og 1997-presiseringen, og blir håndhevet innenfor rammen av det norske regelverket. Kriteriene gir
innsyn i hvilke forhold UD legger vekt på i
vurderingen av en rekke politiske spørsmål6,
jfr. 1959-vedtaket og 1997-presiseringen, og
kriteriene ble i 2010 ført inn som et eget vedlegg i retningslinjene. Det er Kriterie 2 (K2)
som er av særlig interesse i denne sammenheng, da K2 supplerer stortingsvedtaket fra
1997 i vurderingen av innenrikspolitiske forhold i mottakerlandet. K2 omhandler respekten for menneskerettigheter og internasjonal
humanitærrett i mottakerstaten, og at det ikke
skal gis eksportlisens når det er åpenbar fare
for at den militære teknologien eller det militære utstyret som eksporteres kan bli brukt
til intern undertrykking.7 Basert på 1997-vedtaket og K2 presiserer UD at hovedsynet i
vurderingen av den innenrikspolitiske situasjonen i mottakerlandet skal være at «Norge
ikke vil tillate salg av forsvarsrelaterte varer til
land [hvor] det anses å foreligge en uakseptabel fare for at utstyret kan bli brukt til intern
undertrykking».8 Til tross for et regelverk som
presiserer at det skal tas hensyn til demokratiog menneskerettighetssituasjonen i mottakerlandet, eksporterer likevel Norge til autoritære
regimer som undertrykker egen befolkning.
Senere i rapporten gjøres en gjennomgang av
undertrykkende mottakerland, men først er
det hensiktsmessig å forklare hvordan en slik
eksportpraksis kan finne sted.

Eksportpraksis i strid
med regelverket
Som nevnt ovenfor, er hovedsynet i regelverket at det ikke skal eksporteres forsvarsrelaterte varer til land hvor det anses å foreligge
en uakseptabel fare for at utstyret kan bli brukt
6 Utover å ta hensyn til hvorvidt
det er krig/krig truer og demokrati/
menneskerettighetssituasjonen, sier kriteriene
at beslutningen om eksportlisens også skal ta
hensyn til bl. a. militært overforbruk, fare for
videresalg, samt regionale våpenkappløp.
7 Meld. St. 49 2012-2013:67
8 Meld. St. 49 2012-2013:11

til intern undertrykking. Ordlyden i hovedsynet
er ikke entydig i hvordan hensynet til demokrati og menneskerettighetssituasjonen i mottakerlandet skal ivaretas. Da regelverket ikke
eksplisitt instruerer hvordan en skal behandle
eksportsøknader til undertrykkende regimer,
gir dette lisensierende myndighet i UD stor
handlefrihet. Når UD tillater eksport til regimer som undertrykker egen befolkning, skyldes dette en vurdering av at det ikke foreligger en uakseptabel fare for at utstyret vil bli
brukt til undertrykking. En slik vurdering
strider mot regelverkets intensjon av særlig to
grunner.
Det vil for det første vil det alltid være fare
for at utstyret vil bli brukt av myndighetene
til undertrykkelse i autoritære stater, da slike
regimer per definisjon er undertrykkende. At
mye av det militære materiellet som Norge
eksporterer til autoritære regimer både kan
anvendes militært og sivilt, tilfører ytterligere
usikkerhet til anvendelsen av utstyret. Videre
er det en iboende risiko for at tilsynelatende
stabile autoritære regimer kan bli ustabile og
myndighetene anvende militærmakt for å slå
ned på opprør i befolkningen. Her fikk Norge
seg en vekker i forbindelse med den arabiske
våren, da det kom frem at Norge i forkant
hadde eksportert militærutstyr til Libya, som
anvendte militærmakt mot befolkningen. Da
det overfor autoritære regimer alltid vil være
en fare for at utstyret kan bli brukt til undertrykkelse, er eksport til slike land i strid
med regelverket av hensyn til demokrati og
menneskerettigheter.
For det andre vil eksport av militærutstyr til
autoritære land styrke den militære maktkapasiteten til regimet. Militær eksport, både
våpen og radiosamband, vil styrke regimets
maktkapasitet og dermed bidra til å opprettholde et regime som undertrykker befolkningen. Dette er tilfellet uavhengig av hvorvidt
utstyret blir tas i bruk mot befolkningen eller

ikke. For i tråd med trusselteori9, truer militærmakt lenge før det blir anvendt ved å ha en
avskrekkende effekt på opposisjonelle krefter.
I følge forhandlingsteori10 vil politisk opposisjonelle redusere sin innsats desto høyere militærkapasitet det undertrykkende regimet har.
Dette kommer av at demonstrantene innser at
de neppe vil vinne kampen, da myndighetenes
militære kapasitet kan brukes til å stanse protester (både fredelige og voldelige) for politisk
endring. At selv militært materiell som ikke
anvendes bidrar til å opprettholde et undertrykkende regime, tilsier at eksport til slike
land er i strid med hensynet til demokrati og
menneskerettigheter.
Siden det alltid er en fare for at materiellet
kan brukes til undertrykkelse i et autoritært
regime, og at all militær eksport vil bidra til å
opprettholde et undertrykkende regime, er eksport til autoritære regimer i strid med regelverkets hensyn til demokrati og menneskerettigheter. Men siden regelverket ikke entydig
uttaler hvordan eksportkontrollen skal opptre
overfor slike land, gir dette eksportkontrollen
i UD utstrakt handlefrihet til å opprettholde
en eksportpraksis som bryter med regelverkets
intensjon.

Stortinget – fra dvale til debatt?
Det er Stortinget som til syvende og sist har
ansvar for å føre kontroll over regelverk og
praksis i våpeneksportpolitikken. Dette gjør
Stortinget gjennom behandlingen av den årlige våpeneksportmeldingen fra UD, hvor det
redegjøres for foregående års eksport av militærutstyr og tilhørende regelverk. Siden Norge eksporterer militærutstyr til regimer som
undertrykker egen befolkning, skulle en tro at
det var mye å diskutere i behandlingen av våpeneksportmeldingene. Men til tross for partienes ulike syn på feltet, har debatten de siste
årene vært nær sagt fraværende. Fram til våren 2014 har partiene i Stortinget enstemmig
9 Se f.eks. Hovi 2011
10 Se f. eks. Fearon 1995
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støttet opp under eksportpraksisen i en årrekke, ved at ingen partier har ytret motstand mot
eksportpraksisen i merknadsform.11 Selv da det
kom frem at Norge hadde eksportert krigsmateriell til Libya i forkant av den arabiske våren,
unngikk Stortinget å kritisere dette i behandlingen av eksportmeldingen. Likevel uttrykte
et samlet Storting bekymring til praksisen og
ba regjeringen om å vurdere hvorvidt «risikovurderingene er robuste nok og om praksis
er streng nok når det gjelder eksport til autoritære regimer, regimer som pr. definisjon
kan bli ustabile og der det foreligger fare for at
utstyret kan benyttes til intern undertrykking
eller menneskerettighetsbrudd».12 I tillegg
fremmet Venstre et forslag med tydelig hensikt å stramme inn eksportpraksisen til autoritære regimer. Forslaget ble bifalt av Stortinget
som et oversendelsesforslag og lød som følger:
«Det henstilles til regjeringen å komme tilbake til Stortinget med en egen sak om skjerping
av eksportkontrollen av forsvarsmateriell, med
siktemål å stramme inn risikovurderingene og
forhindre eksport til autoritære regimer».13
Selv om regjeringen fulgte opp merknaden
om å foreta en gjennomgang av eksportkontrollen, ble ikke oversendelsesforslaget om
innstramming i eksporten fulgt opp.14
Da Stortinget våren 2014 behandlet våpeneksportmeldingen for eksportåret 2012 var det
første gang siden behandlingen av eksportåret
2005 at partiene ikke enstemmig støttet opp
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11 Harang 2014a
12 Stortinget 2011
13 Stortinget 2011
14 Regjeringen fulgte opp Stortingets
merknader med følgende initiativ: 1) I
samarbeid med Stockholm Peace Research
Institute (SIPRI) utarbeidet UD en sjekkpunktliste
for å systematisere vurderingen av mottakerland
når det gjelder internpolitiske forhold, som
demokrati- og menneskerettighetssituasjonen.
Dette tiltaket var en systematisering av
eksportpraksisen, ikke en innstramming. 2) At
lisenssøknader som gjelder B-materiell kan avslås
med begrunnelse i EUs adferdskriterier. Dette
har ikke ført til innstramming i eksportpraksis.
3) At eksportlisenser kan trekkes tilbake med
grunnlag i EU-kriteriene. Av disse tre tiltak
er det kun det siste som kan anses som en
innstramming i praksis.

under gjeldende eksportpraksis.15 Venstre,
Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti tok sammen med et tilsynelatende nyorientert Arbeiderparti til orde
for en mer restriktiv eksportpraksis overfor
undertrykkende regimer. I flertallsmerknaden16 i innstillingen uttalte partiene viktigheten av at «regjeringens risikovurdering fører til at det ikke eksporteres våpen til land
hvor myndighetene begår alvorlige brudd på
menneskerettighetene».17 Intensjonen for de
fleste partiene bak denne merknaden var å
stramme inn eksporten til undertrykkende
regimer.18 Men under stortingsbehandlingen
forsikret Arbeiderpartiet at de forventet at regjeringen ville følge gjeldende eksportpraksis.
Utenriksministeren uttalte at dette var hans
intensjon, men forsikret samtidig at de ville
følge opp flertallsmerknaden. Denne tilsynelatende selvmotsigelsen skyldtes ordlyden i
merknaden som kun omtalte «våpen og ammunisjon», mens eksportpraksisen som Norge
fører overfor undertrykkende regimer ikke
omfatter våpen eller ammunisjon, men annet
militært materiell.19 Arbeiderpartiet, Høyre
og FrP finner det dermed ikke problematisk
å eksportere militært materiell til undertrykkende regimer så lenge det ikke er snakk om
våpen og ammunisjon. Det er dermed flertall
i Stortinget for at autoritære regimer skal få
motta norsk militærmateriell.
Avviket mellom praksis og regelverk av hensyn
til demokrati og menneskerettigheter uttrykker manglende politisk vilje. Dersom partiene
i Stortinget faktisk ønsker å stanse eksport til
autoritære regimer, må dette uttales eksplisitt,
da UD fører en slik eksportpraksis fordi regelverket ikke entydig forbyr dette. Per i dag er
det et mindretall i Stortinget som tar til orde
for å stanse en slik praksis. Når partiene som
støtter opp om status quo i eksportpolitikken
15 Fredslaget 2014
16 Utenriksdepartementet er pålagt å følge
opp flertallsmerknader.
17 Innst. 62 S 2011-2012
18 Fredslaget 2014
19 Fredslaget 2014

3. Fremgangsmåte
konfronteres med denne praksisen, svarer de
ofte med at Norge har et strengt regelverk
som ivaretar hensyn til demokrati og menneskerettigheter. Men det er ingen hjelp i et

For å gjøre en vurdering av hvilke land som
Norge eksporterer til som bryter med regelverket av hensyn til demokrati og menneskerettigheter, er det hensiktsmessig å se på

Syvpunktlisten
1. Holdning til internasjonale MR-instrumenter,
respekt for humanitærrett
2. Respekt for sivile og politiske rettigheter
3. Rapporter fra kompetente organer om alvorlige brudd på
MR, herunder bruk av tortur eller annen inhuman krenkende
behandling eller avstraffelse i mottakerstaten eller vilkårlig
frihetsberøvelse
4. Risiko for at det militære utstyret kan brukes til brudd på
grunnleggende MR, herunder kunnskap om slikt militært
utstyr levert tidligere er brukt for å slå ned på fredelige
demonstrasjoner e.l. på en uakseptabel måte
5. Risiko for uønsket avledning fra oppgitt sluttbruker, herunder
om det militære utstyret eller den militære teknologien er
ment for nasjonale sikkerhetsformål
6. Forhold knyttet til ytringsfrihet, herunder pressefrihet eller
forsamlingsfrihet
7. Myndighetsovervåking, herunder sensur og vilkår for
innbyggernes bruk av sosiale medier/internett
regelverk som ikke følges opp med politisk
vilje. Dermed tillates nærings- og handelspolitiske hensyn å veie tyngre enn demokrati og
menneskerettigheter i våpeneksportpolitikken. En grunn til den manglende politiske
viljen for å endre eksportpraksis er stortingspolitikernes manglende evne til å føre kontroll over eksportpraksisen. Stortinget mangler innsyn både i hvilke lisenssøknader som
ligger inne til behandling hos UD og hvilke
vurderinger som ligger til grunn for eksporttillatelse- og avslag. Problematikken rundt
dette og potensielle løsninger vil tas nærmere
opp i delkapittel 6. I det følgende gjøres en
gjennomgang av land som i perioden 2002 til
2012 har mottatt militærmateriell fra Norge
til tross for manglende respekt for demokrati
og menneskerettigheter.

eksporten over flere år. Dette skyldes at eksportlisensene gjelder kontrakter som ofte
strekker seg over en årrekke. Dermed vil det
være årlige variasjoner i leveranser uten at
dette er et uttrykk for endring i lisensbehandlingen. Siden våpeneksportmeldingen for eksportåret 2012 er den siste meldingen som
per i dag er kommet ut, er det naturlig å se på
eksporten i tiåret 2002 til 2012. Informasjon
om mottakerland, varekategori og eksportomfang er hentet fra de årlige våpeneksportmeldingene fra UD.20

20 Våpeneksportmeldingene er tilgjengelige på
regjeringen og Stortingets hjemmesider.
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1997-vedtaket og K2. I UDs
omtale av syvpunktslisten heter det at «beslutninger om
hvorvidt eksport av forsvarsmateriell kan tillates eller
ikke, skal bl.a. ta hensyn til
følgende forhold i det aktuelle
mottakerlandet».22

All makt i denne sal?

Rapportens vurdering av hvilke mottakerland
som er problematiske av hensyn til demokrati
og menneskerettighetssituasjonen er basert på
en syvpunkts liste som er utarbeidet av UD.21
Syvpunktslisten oppsummerer sentrale vurderinger som skal gjøres av mottakerlandet når
det gjelder respekten til den grunnleggende
menneskerettighetssituasjonen, demokratiske
rettigheter, internasjonal humanitærrett, samt
risikoen for at det militære utstyret brukes
til intern undertrykking. Syvpunktslisten
utgjør ikke et eget regelverk, men oppsummer hvilke vurderinger som skal gjøres, jfr.

8

21 Syvpunktslista er oppført i eksportmeldingen
for året 2011 (Meld. St. 8 2011-2012:20). Den
ble utarbeidet av UD i forbindelse med å lage
sjekkpunktlistene sammen med Stockholm Peace
Research Institute for å systematisere vurderingen
av internpolitiske forhold i mottakerland som har
fått tildelt eksportlisens. UDs sjekkpunktlister i
systematiseringen er ikke offentlige.

Syvpunktslisten er sammen
med 1997-vedtaket og K2
grunnlaget for rapportens
vurdering av mottakerland.
Listen vil ikke anvendes systematisk, da flere av punktene
glir over i hverandre.23 Videre
vil ikke landene vurderes opp
mot punkt 4 og 5, som følge
av manglende informasjon.
Mottakerlandene vurderes på
grunnlag av hvordan de aktuelle forholdene var i landet
i siste eksportår, for at vurderingen skal være basert på
samme innenrikspolitiske forhold som UD sto overfor i sin
vurdering.
Da respekt for demokrati og menneskerettigheter er et gradsspørsmål, er det hensiktsmessig å fokusere på land som åpenbart bryter
med disse hensynene. Rapporten fokuserer
dermed på autoritære stater som tydelig skiller seg fra øvrige mottakerland. Når det er
sagt, er det også andre land som har åpenbare
problematiske trekk, men de fokuseres ikke på
i denne rapporten.24
22 Meld. St. 8 2011-2012:20
23 Dette gjelder f.eks. punkt seks og syv, som
henholdsvis dreier seg om ytringsfrihet og
myndighetsovervåking, som faller inn under
borgerrettigheter, som utgjør et eget punkt (2).
24 Thailand, Tyrkia, Malaysia og Singapore
kategoriseres av Freedom House som «delvis
frie» på grunn av begrensede borgerfriheter,
samt tilfeller av grove menneskerettighetsbrudd.
Også land som kategoriseres som «frie» begår
grove menneskerettighetsbrudd. Et eksempel
er utenomrettslig frihetsberøvelse utført av
amerikanske myndigheter på Guantanamo.

4. Eksport til autoritære regimer 2002–2012
I perioden fra 2002 til 2012 eksporterte
Norge våpen og annet militærmateriell til
56 stater, hvorav ti av disse er autoritære regimer. Disse landene er Bahrain, Egypt, De
forente arabiske emirater, Jordan, Kuwait,
Kina, Libya, Oman, Qatar og Saudi-Arabia.
Dette er land som kommer svært dårlig ut på
anerkjente Freedom House25 sin årlige rangering land, basert på politiske rettigheter og
borgerfriheter. Dette er undertrykkende ikkedemokratier, hvor innbyggerne har liten eller
ingen politisk frihet, og hvor myndighetene
legger strenge restriksjoner på grunnleggende
friheter som ytringsfrihet, organisasjonsfrihet
og forsamlingsfrihet. Dette er land hvor myndighetene kritiseres for grove menneskerettighetsbrudd, som vilkårlig frihetsberøvelse,
tortur og annen mishandling. En grundigere
gjennomgang av disse mottakerlandene vil
gjøres nedenfor, men først presenteres noe
statistikk over eksporten til disse landene.

i eksporten til hvert land. Diagrammet viser
at eksporten til disse landene er langt mindre

Figur 1 Samlet eksport til autoritære regimer
(2002–2012), fordelt på land
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eksporterte Norge militær- 300
utstyr disse ti autoritære regimene for til sammen over 200
1,5 milliarder kroner. Figur 1
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20
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20
ren og har i perioden mottatt
militærmateriell for til sammen 650 millio- Figur 2 Eksport til autoritære regimer i millioner
ner kroner. På andre og tredjeplass kommer kroner over tid (2002–2012), fordelt på land
henholdsvis Kuwait og Egypt. Militærutstyret som landene har mottatt er hovedsakelig de senere år. Men selv om det ikke kommer
sambandsutstyr, elektronisk utstyr og våpen- tydelig frem i diagrammet, eksporterte Norge
deler. Ingen av landene har i perioden mottatt i 2011 og 2012 til hele seks av de ti landene.
De årlige variasjonene i eksport skyldes derammunisjon eller komplette våpen.
med variasjoner i leveranser, ikke strengere
Figur 2 gir en oversikt over eksporten av mi- eksportpraksis til autoritære regimer.26
litærmateriell over tid, fordelt på de samme 26 Norge har siden 2011 fulgt FNs
mottakerlandene. Som diagrammet viser, va- våpenembargo mot Libya, og i 2013 trakk
Norge tilbake eksportlisenser til Egypt. Likevel
rierer den totale eksporten til disse landene ser det ikke ut til å være demokrati- og
mye fra år til år, og det er også store variasjoner menneskerettighetssituasjonen som er grunn
25 Tilgjengelig på http://www.freedomhouse.org

til dette, men heller 1959-vedtaket om å unngå
eksport til områder hvor det er krig, eller krig
truer.
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5. Gjennomgang av autoritære mottakerland
Det er ikke alle de ti autoritære regimene som
er like relevante for dagens eksportpraksis.
Det gjelder for det første mottakerland som i
de senere år har fått har blitt fratatt eksportlisensen eller land som UD ikke tillater å eksportere til. Dette gjelder for det første Libya,
som Norge etter 2010 ikke har eksportert til
på grunn av FNs våpenembargo. Dette gjelder
også Egypt, da Norge i 2013 besluttet å trekke
inn eksisterende eksportlisenser til landet.
Fram til regimets fall i 2011 hadde Norge forsynt president Mubarak med militærutstyr i
en årrekke. For det andre er det land som ikke
er like relevante i dag, ved å ikke ha mottatt
materiell på en årrekke. Dette gjelder Bahrain som ikke har mottatt militærmateriell
siden 2003. Selv om Bahrain, Egypt og Libya
kan regnes som mindre relevante for dagens

eksportpraksis, er det lite som tyder på at disse
landene ikke vil eksporteres til igjen i fremtiden. De autoritære mottakerlandene som
er mest aktuelle for dagens eksportpraksis er
dermed De forente arabiske emirater, Jordan,
Kuwait, Kina, Oman, Qatar og Saudi-Arabia.
I det følgende presenteres hvert enkelt av landene med fokus på problematiske trekk når
det gjelder regelverkets hensyn til demokrati
og menneskerettigheter. Gjennomgangen er
basert på syvpunktslisten, 1997-vedtaket og
K2. Vurderingen er ikke fullstendig, men har
som hensikt å presentere sentrale problematiske trekk i mottakerlandene med tilhørende
eksempler. Som sagt vil vurderingen av landene baseres på innenrikspolitiske forhold ved
siste eksportår, da dette var forhold UD sto
overfor i vurderingen av eksportlisens.

De Forente arabiske emirater
Styreform: Føderasjon av syv emirater
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Hovedstad: Abu Dhabi
Religion: Muslimer 96% (sjia 16%),
andre (inkl. kristne, hinduer) 4%
Språk: Arabisk (offisielle), persisk, engelsk,
hindi, urdu
Innbyggertall: Ca. 5,6 millioner

De forente arabiske emirater
De forente arabiske emirater (FAE) har i perioden 2002 til 2012 mottatt militærmateriell
fra Norge for over 50 millioner kroner, og
mottok materiell så sent som i 2012. FAE er
et ikke-demokratisk land med svært begrenset
ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Politiske
opposisjonelle og demonstranter utsettes for
vilkårlige arrestasjoner, fengselsstraffer og
tvangsbortføringer, og myndighetene kritiseres for bruk av tortur og mishandling. Statsløse innbyggere, utenlandske fremmedarbeidere
og kvinner utsettes for diskriminering.
Politiske friheter: FAE er en føderasjon av
sju emirater, som alle har en monarkisk styreform og utstrakt selvstyre. Politisk er landet
meget autoritært; innenfor hvert emirat ligger
all makt hos emiren. Føderasjonens president
utpekes Herskernes øverste råd, som utgjør
landets høyeste utøvende og lovgivende organ,
og består av sjeikene i de syv emiratene. Landet har en nasjonalforsamling, men den fungerer kun som en rådgivende forsamling med
begrenset politisk innflytelse. Kun halvparten
av parlamentsmedlemmene er folkevalgte, og
kun en liten andel av befolkningen har stemmerett. Politiske partier er ikke tillatt.
Ytringsfriheten i FAE er svært begrenset, da
myndighetene slår hardt ned på ytringer de
regner som regimekritiske. I 2012 anholdt
myndighetene 61 menneskerettsforkjempere
uten tiltale, under påskudd av at de truet den
nasjonale sikkerheten.27 Begrensningene på
ytringsfriheten medfører selvsensur i landets
mediehus, som sjelden publiserer myndighetskritisk innhold. Myndighetene straffeforfølger aktivister som bruker internett eller
sosiale medier for å kritisere myndighetene eller for å organisere demonstrasjoner, og i 2012
var minst seks mennesker siktet for ytringer
på sosiale medier.28 I mars 2011 signerte over
130 intellektuelle og politiske aktivister et
opprop for politisk reform. Dette førte til at fem
reformforkjempere ble arrestert og siktet for å
27 Human Rights Watch 2013:623
28 Amnesty International 2013:283

fornærme landets lederskap, og syv av de som
hadde signert ble fratatt statsborgerskapet.29
Forsamlings- og organisasjonsfrihet: Myndighetene legger strenge restriksjoner på forsamlingsfriheten, og utøver omfattende kontroll
over organisasjonslivet. I 2012 oppløste myndighetene styrene i to lærer- og juristforeninger, og erstattet dem med regimesympatisører,
etter at medlemmer i foreningene offentlig
hadde støttet demokratisk reform i landet.30 I
mars 2012 stengte myndighetene avdelingene
til to NGO-er i Dubai og Abu Dhabi som
fremmet demokrati og menneskerettigheter.31
Alvorlige menneskerettighetsbrudd: Myndighetene utfører vilkårlige arrestasjoner, bortføringer og tortur. Mer enn 90 myndighetskritikere, deriblant menneskerettsforsvarere og
politiske aktivister, var i 2012 anholdt uten
siktelse eller rettssak. Syv av disse ble fratatt
statsborgerskapet, og den politiske aktivisten
Ahmed Abdul Khaleq ble tvangsdeportert til
Thailand i juli 2012 i strid med internasjonal
rett.32 Selv om landet i juni 2012 sluttet seg til
FNs konvensjon mot tortur, så meldes det om
bruk av tortur og bortføringer, ofte uten konsekvenser for de ansvarlige. Syreren Abdulelah
al-Jadani ble i 2011 utsatt for tortur i 18 dager
før han ble frikjent for anklager om politisk
vold.33
Diskriminering: De statsløse bidun-innbyggerne mangler en rekke rettigheter, deriblant
mulighet til fast ansettelse. Utenlandske fremmedarbeidere, som utgjør over 80 prosent av
FAEs befolkning, utsettes for omfattende utnyttelse og misbruk.34 Kvinner diskrimineres
i forhold til menn særlig i familieanliggender
som skilsmisse, arv og barneansvar.35

29
30
31
32
33
34
35

Amnesty International 2013:283
Freedom House 2013
Freedom House 2013
Amnesty International 2013:284
Human Rights Watch 2013:624
Freedom House 2013
Human Rights Watch 2013:626
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Jordan
Jordan har i perioden 2002 til 2012 mottatt
militærmateriell fra Norge for over 4,2 millioner kroner, og siste eksportår var i 2009.
Det er ikke blitt eksportert til landet siden,
men heller ikke gitt avslag på lisenssøknader
til landet. Jordan er et monarki hvor makten
er samlet hos kongen. Selv om det eksisterer
et folkevalgt parlament og politiske partier
er tillatt, har opposisjonsrøster svært begrenset innflytelse. Ytrings- og forsamlingsfrihet
er svært begrenset, og tusenvis av mennesker
varetektsfengsles på ubegrenset tid, og fanger utsettes for tortur og annen mishandling.
Utenlandske fremmedarbeidere utnyttes og
misbrukes, og kvinner diskrimineres.
Politisk frihet: Jordan er et monarki med et
parlament, men mesteparten av makten ligger
hos kongefamilien. Kongen er statssjef og har
utøvende makt til å utnevne statsminister og
regjering, nedlegge veto mot lover, utlyse eller avlyse valg, erklære krig og inngå fred, og
oppløse parlamentet. Det valgte parlamentets
innflytelse er begrenset, da lovgivning fra det
folkevalgte underhuset ikke kan utstedes uten
tilslutning fra senatet, som er utnevnt av kongen. Selv om politiske partier har vært tillatt
siden 1992, hindres opposisjonen innflytelse,
da valgordningen favoriserer kongens lojale
velgerbase.
Ytringsfriheten er begrenset, og kritikk av
kongefamilien, øvrige politiske myndigheter
og islam er straffbart. I juni 2009, ble poeten og journalisten Islam Samhan, dømt til
ett års fengsel og bøtelagt for å publisere en
diktsamling som ble ansett støtende overfor
islam.36 Den begrensede ytringsfriheten fører
til selvsensur i landets mediehus.
Forsamlings- og organisasjonsfriheten er
svært begrenset. Myndighetene avslår regelmessig søknader om tillatelse til demonstrasjoner, og selv fredelige demonstrasjoner
slås hardt ned på av militærpolitiet.37 Organisasjonsfriheten er svært begrenset, da
12

36 Human Rights Watch 2010:522
37 Freedom House 2010

myndighetene avgjør hvilke NGO-er som er
tillatt, og utøver omfattende overvåking og
kontroll av deres aktiviteter.38
Alvorlige menneskerettighetsbrudd: Myndighetene praktiserer utstrakt bruk av vilkårlige
arrestasjoner og systematisk tortur. Tusenvis
av mennesker holdes i fangenskap uten siktelse eller rettssak. I 2009 var det 13 000 tilfeller av mennesker som var anholdt på ubestemt
tid.39 Politiet anklages for maktovergrep og
mishandling i forbindelse med arrestasjoner,
og i november 2009 døde to mennesker som
følge av dette. En av dem var Sadem Abdul
Mutelib al-Saoud.40 Tortur overfor fanger og
mistenkte praktiseres regelmessig av politi og
sikkerhetsstyrker, og utføres i hovedsak uten
konsekvenser for de ansvarlige.41
Diskriminering: Utenlandske fremmedarbeidere har svak rettsbeskyttelse, dårlige arbeidsforhold, og misbrukes og utnyttes av arbeidsgivere og rekrutteringsbyråer.42 En indonesisk
fremmedarbeider døde den 7.mars 2009 som
følge av omfattende vold som arbeidsgiveren
hadde påført henne, angivelig for å «disiplinere
henne».43 Kvinner diskrimineres i saksforhold
som angår arv, skilsmisse og foreldrerett.44

Jordan

Styreform: Monarki
Hovedstad: Amman
Religion: Muslimer 85%
(sunni 70%, shia 30%),
andre (kristne, hinduister,
parsi) 15%
Språk: Arabisk (offisielt),
engelsk
Innbyggertall: Ca. 2,7
millioner

38
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Human Rights Watch 2010:522
Amnesty International 2010
Amnesty International 2010
Human Rights Watch 2010:521
Amnesty International 2010
Amnesty International 2010
Freedom House 2010

Kuwait
Kuwait har i perioden 2002-2012 mottatt
norsk militærmateriell for til sammen nesten
480 millioner kroner, og mottok materiell så
sent som i 2012. Kuwait er et ikke-demokratisk monarki med svært begrenset ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Myndighetene slår
hardt ned på demonstrasjoner, og myndighetskritikk er strengt forbudt. Tortur og annen mishandling forekommer. Den statsløse
bidun-befolkningen, utenlandske fremmedarbeidere og kvinner diskrimineres.
Politisk frihet: Kuwait er et monarki som blir
styrt av al-Sabahfamilien, som har styrt landet
siden 1756. Emiren har utstrakt politisk makt,
og styrer gjennom en regjering og statsminister som han selv utnevner. Selv om emiren
deler lovgivende makt med et folkevalgt parlament, har emiren myndighet til å oppløse
nasjonalforsamlingen når han selv måtte ønske. Politiske partier er ikke tillatt.
Ytringsfrihet: Myndighetene legger begrensninger på ytringsfriheten i landet ved å straffeforfølge myndighetskritikk og ytringer som
regnes som fornærmende mot islam. Musallam al-Barrak, opposisjonsleder og tidligere
parlamentsmedlem, ble den 29. oktober 2012
arrestert og siktet for ytringer som ble regnet
som fornærmelser overfor emiren.45 Myndighetene overvåker og sensurerer bl.a. politisk
sensitivt innhold på internett. I april ble Hamad al-Naqi arrestert og dømt til ti års fengsel
med hardt arbeid for kritiske utsagn på Twitter
om av kongene i Saudi-Arabia og Bahrain.46
Forsamlings- og organisasjonsfrihet: Forsamlings- og organisasjonsfriheten i landet er begrenset. I oktober 2012 ble det forbudt med
forsamlinger i det offentlige rom som består
av mer enn 20 personer. Dette utløste protester som politiet slo hardt ned på med omfattende maktbruk, som medførte at hundrevis
av mennesker ble skadet.47 I januar 2012
kunngjorde myndighetene at medlemmer av
45 Freedom House 2013
46 Human Rights Watch 2013: 571
47 Amnesty International 2013:152

den statsløse bidun-befolkningen som deltar
i demonstrasjoner for sine manglende borgerrettigheter, vil tvangsdeporteres ut av landet.48
Bidun-befolkningen omfatter over hundre
tusen innbyggere som har vært bosatt i landet
i lang tid, men som nektes statsborgerskap.
Myndighetene kontrollerer og hemmer organisasjonslivet gjennom et omfattende regelverk for NGO-er.
Alvorlige menneskerettighetsbrudd: Myndighetene kritiseres for tilfeller av tortur overfor
anholdte mennesker, og dette rammer i særdeleshet medlemmer av den statsløse bidunbefolkningen. I 2011 ble Mohammed al-Mutairi arrestert av politiet for alkoholbesittelse,
og torturert i seks dager før han døde i varetekt.49 I 2012 ble det rapportert om fem ytterligere tilfeller av dødsfall som følge av tortur
og mishandling i varetekt.50
Diskriminering: Den statsløse Bidun-befolkningen nektes statsborgerskap av myndighetene, noe som medfører sterkt begrensede rettigheter. Også utenlandske fremmedarbeidere har
svake rettigheter, noe som medfører misbruk
og utnyttelse av arbeidsgivere.51 Kvinner diskrimineres i familiære saksforhold som skilsmisse og arv, og lovverket beskytter dem ikke
mot vold og seksuelle overgrep i eget hjem.52

Kuwait
Styreform: Monarki
Hovedstad: Kuwait
Religion: Muslimer 85% (sunni 70%, shia
30%), andre (kristne, hinduister, parsi) 15%
Språk: Arabisk (offisielt),
engelsk
Innbyggertall: Ca. 2,7
millioner

48
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50
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Freedom House 2013
Freedom House 2013
Amnesty International 2013:153
Human Rights Watch 2013:569
Human Rights Watch 2013:571
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Kina
Kina har i perioden 2002 til 2012 mottatt militærmateriell fra Norge for nesten 1,5 millioner
kroner. Eksporten til Kina har gått via Hong
Kong og Macao, og Macao mottok norsk militærmateriell så sent som i 2011. Hong Kong og
Macao betegnes begge som spesielle administrative regioner i Kina. I Kina har Kommunistpartiet maktmonopol, og politisk opposisjon er
forbudt. Ytrings-, forsamlings-, og organisasjonsfriheten er streng regulert, og tusenvis av
samvittighetsfanger er i fangenskap. Myndighetene begår grove menneskerettighetsbrudd
som vilkårlig frihetsberøvelse, systematisk tortur og utstrakt bruk av dødsstraff.

kampanjer for å tvangsomvende medlemmer
av den religiøse Falun Gong-minoriteten, ved
systematisk bruk av tortur.56

Politisk frihet: Kina er en enhetsstatlig folkerepublikk, hvor kommunistpartiet (KKP) har
hatt maktmonopol siden 1949. Det eksisterer
ingen reell opposisjon, da det er forbudt med
politiske partier som ikke støtter opp under
KKPs hegemoni. Opposisjonsgrupper, slik
som Kinas Demokratiske Parti undertrykkes
og medlemmene er i fengsel. Demokratiforkjemper og Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobo
var i 2011 i fangenskap, og er det fremdeles i
dag, etter at han i desember 2009 ble dømt til
11 års fengsel for å utarbeide et pro-demokratisk manifest.53

Alvorlige menneskerettighetsbrudd: Mange
politiske og religiøse dissidenter utsettes for
tvangsbortføringer, arbeidsleirer, fengsel og
husarrest. Bare i 2010 var det estimert at det
var blitt arrestert 1045 politiske fanger, og at
det siden 1997 var over 10 000 mennesker som
var blitt arrestert og siktet for politisk kriminalitet. Totalt er det estimert at minst fem millioner mennesker var i fangenskap i 2011, mange
av dem uten siktelse og rettsak.58 Kina praktiserer dødsstraff for hele 55 ulike lovbrudd,
og det var estimert at fire tusen mennesker ble
henrettet kun i 2011. Dette er det høyeste i
verden, og henrettede fanger er hovedkilden
til organtransplantasjon i Kina.59 Tortur er utstrakt og systematisk anvendt, og de ansvarlige
har rettslig immunitet ved mistenkelige dødsfall i varetekt. Hele 107 opposisjonsmedlemmer og journalister hevder at de i 2011 ble utsatt for tortur og mishandling i avhør i 2011.60

Ytringsfriheten er svært begrenset, og spørsmål tilknyttet Tibets og Xinjiangs selvstendighet, relasjonen til Taiwan, og kritikk av KKP er
fullstendig tabubelagt. Journalister som overtrer politisk sensitive linjer risikerer å miste
jobben og arresteres, og i 2011 ble 27 journalister og minst 70 nettaktivister fengslet.54 Demokratiaktivisten Chen Wei ble i 2011 dømt
til ni års fengsel for artikler han hadde skrevet i
støtte for demokrati og politisk reform.55 Myndighetene slo i 2011 hardt ned på og arresterte
en rekke bloggere, aktivister og advokater som
fremmet pro-demokratiske protester. Religionsfriheten respekteres ikke, og myndighetene
gjennomførte i 2011 omfattende voldelige
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Freedom House 2012
Freedom House 2012
Amnesty International 2012:107

Forsamlings- og organisasjonsfriheten er svært
begrenset. Mennesker som uttrykker misnøye
overfor myndighetene risikerer å bli anholdt
og plassert i arbeidsleirer. Demonstrasjoner
som likevel finner sted blir oftest slått hardt
ned på av myndighetene. Organisasjonsfriheten er svært begrenset gjennom strenge reguleringer. Det er bl.a. forbudt for en organisasjon å fremme et annet politisk lederskap enn
KKP.57

Diskriminering: Minoriteter, funksjonshemmede og mennesker med HIV/AIDS diskrimineres bl.a. i arbeidslivet og utdanningssystemet.61 Kvinner diskrimineres særlig i arbeidslivet, og fortsatt pågår tvangssterilisering.62
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Oman
Oman har i perioden 2002 til 2012 mottatt
militærmateriell fra Norge for over 90 millioner kroner, og mottok materiell så sent som i
2012. I januar i år ble det kjent at Kongsberg
Gruppen hadde fått godkjennelse å eksportere
et rakettsystem til Oman for hele 3,7 milliarder kroner.63 Oman er et absolutt monarki
hvor innbyggerne er uten reell makt til å påvirke politiske beslutninger. Ytringsfriheten,
forsamlingsfrihet og organisasjonsfriheten er
begrenset, og utenlandske fremmedarbeidere
og kvinner diskrimineres.
Politisk frihet: Oman er et absolutt monarki
hvor all makt er samlet hos sultanen og regjeringen som er utpekt av sultanen. Sultanen
representerer landets lovgivende og utøvende
makt, og opptrer som stats-, utenriks-, forsvars- og finansminister, og styrer av sentralbanken. Selv om sultan Qabous bin Said i løpet av 1990-tallet opprettet et parlament, har
innbyggerne i Oman ingen reell mulighet til
å påvirke politikken i landet. Parlamentet velges dels av folket og er dels utpekt av sultanen,
men spiller kun en rådgivende rolle. Politiske
partier er forbudt, og det eksisterer ingen politisk opposisjon av betydning.
Ytringsfriheten er begrenset, og kritikk av
sultanen og hans familie er forbudt. Journalister utøver selvsensur, da det å krysse politisk
sensitive grenser kan straffeforfølges. I august
2011 ble Youssef al-Haj og Ibrahim Ma’mari,
skribent og redaktør for avisen Al-Zaman,
dømt til fem måneders fengsel for å fornærme

Kina

Styreform: Ettpartistat
Hovedstad: Beijing
Religion: Offisielt ateistisk, men mange er
kristne, taoister og buddhister
Språk: Mandarin (offisielt), kantonesisk, engelsk,
portugisisk, uighursk,
tibetansk, mongolsk,
zhuang
Innbyggertall: Ca. 1,35
milliarder
63 Harang 2014b

justisministeren.64 Myndighetene overvåker
og sensurerer bl.a. politisk sensitivt innhold på
internett.
Forsamlings- og organisasjonsfriheten er be-

Oman

Styreform: Monarki (sultanat)
Hovedstad: Muscat
Religion: Ibadhimuslimer 75%, andre
(sunni- og shiamuslimer,
hinduister) 25%
Språk: Arabisk (offisielt),
engelsk, baluchi, swahili,
urdu
Innbyggertall: Ca. 4
millioner

grenset. Myndighetene er restriktive med å gi
tillatelse til demonstrasjoner. I 2011 var det en
rekke tilfeller hvor de slo hardt ned på både
fredelige og ikke-fredelige demonstrasjoner,
noe som førte til at minst to mennesker ble
drept, hundrevis ble arrestert, og flere titalls
ble kastet i fengsel. Studenten Abdullah alGhamalasi ble drept den 27. februar 2011
da politiet skjøt gummikuler og tåregass mot
demonstranter i Sohar.65 Organisasjonsfriheten er begrenset, da myndighetene er restriktive på hvilke organisasjoner som får lov
å etablere seg, og tillater ikke uavhengige
menneskerettighetsorganisasjoner.66
Diskriminering: Utenlandske fremmedarbeidere diskrimineres gjennom bl.a. svake arbeidsrettigheter, noe som fører til omfattende
utnyttelse og misbruk. Kvinner diskrimineres
særlig i spørsmål tilknyttet skilsmisse, arv,
barneansvar og arbeid.67
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Qatar
I perioden 2002 til 2012 har Qatar mottatt
norsk militærmateriell for over 60 millioner kroner, og mottok materiell så sent som
i 2012. Qatar er et ikke-demokratisk emirat
med svært begrenset ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Myndighetene utfører vilkårlige
arrestasjoner av politiske aktivister og myndighetskritikere. Myndighetene kritiseres for
tortur og annen mishandling. Al-Murrahbefolkningen har svake rettigheter, og utenlandske fremmedarbeidere, som står for over
90 prosent av landets arbeidsstyrke, misbrukes
og utnyttes.
Politisk frihet: Qatar er et ikke-demokratisk
emirat. Emiren er statsoverhode, og har med
sin familie monopol på den politiske makten.
Selv om det i 2005 ble opprettet en rådgivende
forsamling, hvor en andel av setene skal velges
av folket, er det fremdeles ikke blitt avholdt
valg til denne forsamlingen. Emiren og hans

Qatar

Styreform: Emirat
Hovedstad: Doha
Religion: Muslimer 77,5%,
kristne 8,5%, andre 14%
Språk: Arabisk (offisielt), engelsk
Innbyggertall: Ca. 0,8
millioner

familie tar alle større beslutninger, mens mer
rutinemessige avgjørelser blir tatt av regjeringen, hvor medlemmene er utnevnt av emiren.
Politiske partier er strengt forbudt.
Ytringsfriheten i Qatar er begrenset, da ytringer som myndighetene regner som politisk
eller religiøst sensitive kan straffes med fengsel. I desember ble poeten Muhamed Ibn alDheeb al-Ajami dømt til livstid i fengsel for å
fornærme emiren og for kritikk av Gulf-statenes undertrykkelser av befolkningen.68 Både
statlige og private mediehus kontrolleres av de
ledende familiene, som er representert på eiersiden og i styrer i de viktigste mediehusene i
16
68 Human Rights Watch 2013:601

landet. Som et resultat kritiserer mediehusene,
deriblant det privateide Al-Jazeera, sjelden
myndighetene.69
Forsamlings- og organisasjonsfriheten er i
praksis svært begrenset. Demonstrasjoner
forekommer sjelden, da myndighetene er restriktive på hvilke demonstrasjoner de tillater.
NGO-er må ha tillatelse fra myndighetene
for å operere, og av den grunn eksisterer ingen
uavhengige menneskerettighetsorganisasjoner
i landet.70
Alvorlige menneskerettighetsbrudd: Myndighetene kritiseres for forekomst av tortur.
Abdullah al-Khawar og Salem al-Kawari ble
angivelig utsatt for vold og annen mishandling i avhør da de i 2011 var anholdt uten siktelse.71 Qatar praktiserer dødsstraff, og i 2012
var minst seks dømt til døden for å planlegge
å velte regimet.72
Diskriminering: Myndighetene har i en årrekke fratatt statsborgerskapet til flere hundre
medlemmer av al-Murra stammen, noe som
fratar dem en rekke borgerrettigheter.73 Det
bor over tusen statsløse bidun-innbyggere
i Qatar som har begrensede rettigheter da
myndighetene ikke gir dem fullverdige statsborgerskap.74 Utenlandske fremmedarbeidere,
som står for over 90 prosent av landets arbeidsstyrke, har svært begrensede rettigheter,
og utsettes for grov utnyttelse og misbruk.75 I
forbindelse med utbyggingen av infrastruktur
til Fotball-VM i 2022 er det antatt at myndighetene vil ta i bruk over én million utenlandske fremmedarbeidere.76

69
70
71
72
73
74
75
76

Freedom House 2013
Freedom House 2013
Amnesty International 2013:216
Amnesty International 2013:216
Amnesty International 2013:215
Human Rights Watch 2013:601
Human Rights Watch 2013:600
Freedom House 2013

Saudi-Arabia
Saudi-Arabia har i perioden 2002 til 2012
mottatt militærmateriell fra Norge for over
650 millioner kroner, og mottok materiell
så sent som i 2012. Dette gjør landet til den
desidert største autoritære mottakerstaten.
Saudi-Arabia er et islamsk ikke-demokratisk
monarki uten organisert politisk opposisjon.
Landet har svært begrenset ytringsfrihet og
forsamlingsfrihet, og myndighetene praktiserer inhumane straffemetoder som offentlige
henrettelser og tortur. Utenlandske fremmedarbeidere og kvinner diskrimineres i lov og
praksis.
Politisk frihet: Saudi-Arabia er et ikke-demokratisk islamsk absolutt monarki, og siden
2005 har kong Abdullah ibn Abdel Aziz ibn
Saud vært statsoverhode. Kongen utpeker regjeringen, som vesentlig består av familiemedlemmer, og er samtidig statsminister og leder
av en rådgivende forsamling. Landet har ingen
folkevalgt forsamling på sentralnivå. Selv om
monarkiet har tradisjon for å konsultere med
utvalgte medlemmer av samfunnet, er denne
ordningen tilgjengelig kun for noen utvalgte
borgere. Politiske partier er forbudt, og det
eksisterer ingen organisert politisk opposisjon
innenfor landets grenser.
Ytringsfriheten i landet er ikke-eksisterende.
Ytringer som regnes som fornærmende overfor kongefamilien, det religiøse lederskapet
eller statsledere i allierte land, er straffbart.
I mars 2011 ble en lærer ved navn Khaled
al-Johani arrestert og fengslet for å kritisere
myndighetene og fremme utvidede rettigheter og mer demokrati under et intervju med
TV-kanalen BBC Arabic.77 Myndighetene
kontrollerer mediehus og overvåker ytringer
på internett.
I februar 2012 ble skribenten Hamza Kashgari arrestert og fengslet for religiøst frafall,
som i Saudi-Arabia straffes med døden, etter
å ha offentliggjort ytringer på Twitter som ble
regnet som fornærmede overfor islam.78
77 Freedom House 2013
78 Freedom House 2013

Forsamlings- og organisasjonsfriheten er fraværende. Myndighetene slår hardt ned på fredelige demonstrasjoner, og politiske- og menneskerettighetsaktivister holdes i fangenskap
uten siktelse eller rettsak, mens andre siktes
for vage anklager. I april 2012 startet rettsaken
mot menneskerettsaktivisten Fadhel Maki alManasif, som var holdt i varetekt siden 2011,
anklaget for opprørskhet, oppvigleri, og ordensbrudd ved å delta i en demonstrasjon.79
Politiske organisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner er forbudt. I april 2012 ble
grunnleggerne av den saudiske menneskerettighetsorganisasjonen ACPRA dømt til fire
års fengsel for å «sverte staten».80

Saudi-Arabia

Styreform: Monarki

Hovedstad: Riyadh
Religion: Muslimer
(statsreligion) 100%
Språk: Arabisk (offisielt)
Innbyggertall: Ca. 30
millioner

Alvorlige menneskerettighetsbrudd: Myndighetene praktiserer vilkårlig frihetsberøvelse
uten arrestasjonspapirer. I 2012 ble flere tusen
mennesker holdt i hemmelig fangenskap uten
tilgang til lege, familie, advokat og rettsvesen.81
Det rapporteres om utstrakt bruk av tortur og
annen mishandling av varetektsfengslede og
fanger, som ofte begås med rettslig immunitet
for de ansvarlige. Inhumane straffemetoder
er utbredt, og i 2012 ble minst fem personer
dømt til mellom 1 000 og 2 500 piskeslag.82
Landet praktiserer dødsstraff for en lang rekke lovbrudd, deriblant heksekunst, som Muri’
al-‘Asiri i 2012 satt dødsdømt for.83 I 2012 ble
minst 79 mennesker henrettet, og de fleste
henrettelser utføres i offentlighet. Også mindreårige dømmes til døden, da landet ikke har
79
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kriminell lavalder. Blant de dødsdømte i 2012
var åtte personer mellom 16 og 19 år.84
Diskriminering: Over en tredel av befolkningen i Saudi-Arabia er utenlandske fremmedarbeidere, som utnyttes og misbrukes ofte
under slaverilignende forhold.85

Kvinner diskrimineres på en rekke områder.
Kvinner har bl.a. ikke tilgang til rettsvesenet
uten mannlig ledsager, og får ikke tillatelse til
å kjøre bil. I mai 2011 ble Manal al-Sharif, en
32 år gammel kvinne, arrestert og holdt ti dager i varetekt for å poste en video på YouTube,
hvor hun kjører bil.86

Selv om regjeringsmakten skifter fra parti til parti, forblir
våpeneksportpolitikken til autoritære regimer den samme.
Her er utenriksminister Børge Brende i Kuwait, i forbindelse
med en giverlandskonferanse for Syria i januar 2014.
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Oppsummering – en praksis i
strid med regelverket

Eksportkontroll med
manglende innsyn

Som gjennomgangen viser, eksporterer Norge
militært materiell til sterkt autoritære regimer
som undertrykker egen befolkning. Dette er
land hvor innbyggerne har liten eller ingen
politisk innflytelse, og hvor grunnleggende
friheter som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet
og organisasjonsfrihet er tøylet av strenge restriksjoner. Dette er regimer som diskriminerer fremmedarbeidere, minoriteter og kvinner,
og hvor myndighetene begår grove menneskerettighetsbrudd, som tortur og annen mishandling. Likevel er dette mottakerland av
norsk militærutstyr til tross for et regelverk
som skal ta hensyn til demokrati og menneskerettigheter. Gjennom en slik eksportpraksis
bidrar Norge til å opprettholde undertrykkelse ved å styrke regimets militære kapasitet.
Videre signaliserer en slik eksportpraksis en
legitimering av myndighetenes maktovergrep
over befolkningen. I våpeneksportpolitikken
havner dermed Norge på feil side i kampen
for frihet og demokrati.

Stortinget har ikke innsyn i lisenssøknader
som ligger inne til behandling hos UD. Politikerne får innsyn i regjeringens eksportpraksis
og tilhørende regelverk i våpeneksportmeldingen, som tidligst kommer seks måneder
etter eksportårets slutt. Det manglende politiske innsynet i den løpende eksportkontrollen skyldes begrensninger som taushetsbestemmelsene i eksportkontrolloven gir.87 Som
følge av dette har ikke Stortinget påvirkning
på den løpende eksporten, da Stortingets behandling av eksportmeldingene foregår i lang
tid etter at beslutningene er tatt i UD. Videre
er informasjonen i de årlige eksportmeldingene mangelfull. Regjeringen oppgir ingen
begrunnelse for godkjente lisenssøknader, og
for lisensavslag er begrunnelsen utilstrekkelig.
Eksempelvis ble det i eksportåret 2012 gitt 17
avslag på lisenssøknader som gjaldt 13 navngitte mottakerland. Men i stedet for å begrunne hvert lisensavslag, gis det kun en samlet begrunnelse: «avslagene ble begrunnet i kriteria
2,3,4 og 7»88 i EUs adferdskriterier. Videre har
politikerne manglende innsyn i sjekkpunktlisten89 og dens anvendelse. Eksportkontrollen
bruker sjekkpunktlisten for bl.a. å systematisere sine vurderinger av den innenrikspolitiske
situasjonen i mottakerlandet, herunder demokrati- og menneskerettighetssituasjonen.

6. Økt parlamentarisk
kontroll
Som det ble nevnt i delkapittel 2, er det Stortinget som er ansvarlig for å føre kontroll over
regjeringens eksportpraksis. Dette er en oppgave Stortinget har tatt lett på. Fram til våren
2014 hadde partiene i en årrekke støttet enstemmig opp under gjeldende praksis, til tross
for partienes ulike syn på feltet. En grunn til
manglende debatt i våpeneksportpolitikken er
politikernes manglende innsyn i eksportkontrollen. Dette svekker Stortingets evne til å
føre kontroll over eksportpraksisen. I det følgende problematiseres Stortingets manglende
innsyn i eksportkontrollen, og hvordan et parlamentarisk råd kan være en løsning på dette.

Stortingets manglende innsyn i både den løpende eksportkontrollen, og hvilke vurderinger UD legger til grunn for tildelingen av eksportlisens, svekker Stortingets evne til å føre
kontroll over regjeringens eksportpraksis.

Et parlamentarisk råd
For å styrke stortingspolitikernes evne til å
føre kontroll over eksportpraksisen er de nødt
til å kobles tettere på eksportkontrollen enn de
er i dag. Et parlamentarisk eksportkontrollråd
vil gi politikerne mulighet til nettopp dette.
En slik parlamentarisk kontroll eksisterer i
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Sverige, gjennom eksportkontrollrådet, EKR,
hvor alle riksdagspartiene er representert. Den
svenske eksportkontrollen, ISP90, må rapportere til dette rådet om samtlige saker som angår eksport av militærutstyr. Rådets oppgave
er å veilede ISP i fortolkningen av retningslinjene i vurderingen av eksportlisens, og det
har en utelukkende rådgivende rolle. Rådet
drøfter saker på et tidlig tidspunkt, dvs. før en
konkret handel er aktuell, og diskusjonene er
ikke offentlige. Lederen for eksportkontrollen,
IPS, er også ansvarlig for å lede rådet.
Å etablere et tilsvarende parlamentarisk råd i
Norge vil knytte stortingspolitikerne nærmere
eksportpraksisen enn de er i dag. I et slikt råd
må politikerne få mulighet til å uttale seg om
ny praksis før vurderingen av eksportlisens
behandles av UD. Dette må gjelde både når
det er snakk om nytt militærmateriell til en
ny mottaker, og når det er politiske endringer i mottakerlandet. Videre må politikerne
gis mulighet til å gi råd til eksportkontrollen
løpende gjennom året om hvordan de skal forholde seg til søknader om eksport til spesifikke mottakerland, uavhengig av om de er nye
mottakere eller om de mottar nye typer materiell. På denne måten kan politikerne anbefale
å trekke tilbake eksisterende eksportlisenser til
mottakerland de anser som problematiske. Et
slikt råd vil ha utelukkende rådgivende myndighet, da instruksjonsmyndighet vil bryte
med parlamentarismen. Videre vil rådets diskusjoner ikke være offentlige av respekt for
taushetsbestemmelsene i eksportkontrolloven.
Taushetsbestemmelsene skyldes bl.a. at det
kan være skadelig for eksportbedriftene dersom deres planer skulle bli kjent før en handel er kommet i stand. Slik som i Sverige bør
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90 Til forskjell fra Norge, hvor
eksportkontrollen er forvaltet av
Utenriksdepartementet, er den svenske
eksportkontrollen tillagt en egen myndighet, ISP.

lederen av eksportkontrollen i UD ha ansvaret
for å lede det parlamentariske rådet.
Det er ved tidligere anledninger blitt fremmet
forslag om å etablere et parlamentarisk eksportkontrollråd. Stortinget fremmet forslag
om dette i både 2004 og 2009. UD har avslått
forslagene og begrunnet dette med at et slikt
råd er unødvendig, siden det «er etablert forutsigbare retningslinjer for hvordan Utenriksdepartementet skal praktisere regelverket».91
På sin side har også Stortinget vist manglende
initiativ for å opprette et slikt råd. 92

Økt innsyn – økt ansvar
Et eksportkontrollråd vil styrke den parlamentariske kontrollen over eksportpraksisen
ved å gi politikerne innsyn i den løpende eksportpraksisen og muligheten til å bistå eksportkontrollen med råd i fortolkningen av
regelverket. Gjennom økt innsyn i eksportkontrollen vil Stortinget i større grad evne å
vurdere hvorvidt eksportkontrollens tildeling
av eksportlisens er konsekvent og hvilken rolle
regelverket spiller i vurderingen av hver enkelt
lisenssøknad. Innsyn i dette vil kunne føre til
økt debatt om våpeneksportpolitikken. Videre
vil en styrket parlamentarisk kontroll stille
Stortinget mer ansvarlig overfor politikken
som føres. Partier som i dag stilltiende støtter opp under status quo i eksportpraksisen
vil med økt innsyn og kontroll bli holdt mer
ansvarlig for å fremme en politikk som avviker
med regelverket. Å koble politikerne tettere på
eksportpraksisen kan dermed føre til økt politisk vilje til å føre en eksportpolitikk som i
større grad enn i dag ivaretar regelverkets hensyn til demokrati og menneskerettigheter.
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7. Konklusjon
Norge eksporterer militærutstyr til undertrykkende regimer til tross for et regelverk
som skal ta hensyn til demokrati og menneskerettigheter. Dette er tilfelle fordi regelverket ikke entydig avviser eksport til slike land,
noe som gir UD stor handlefrihet i tildelingen av eksportlisens. Selv om en slik eksportpraksis avviker fra intensjonen i regelverket,
er det kun et mindretall i Stortinget som tar
til orde for å stramme inn eksporten til undertrykkende regimer. Dermed opprettholdes
en eksportpraksis hvor nærings- og handelspolitiske hensyn veier tyngre enn demokrati
og menneskerettigheter. Et nylig eksempel
på dette er regjeringens tillatelse av Kongsberg Gruppens milliardkontrakt om eksport
av rakettsystemer til Oman. I følge kontrakten skal Kongsberg få hele 3,7 milliarder for
denne raketteksporten.93 Til sammenligning

93 Harang 2014b

var den totale norske eksporten av militærutstyr i 2012 på 3,9 milliarder kroner. Ved å
forsyne autoritære regimer med militærutstyr,
bidrar Norge til å opprettholde undertrykkelsen i disse landene. I våpeneksportpolitikken
havner Norge på feil side i kampen for frihet
og demokrati. En grunn til politikernes passivitet overfor eksportpraksisen er manglende
evne til å føre kontroll over eksportpraksisen,
da Stortinget har manglende innsyn i eksportkontrollen i UD. Et parlamentarisk råd vil koble politikerne tettere på eksportpraksisen og
gi mulighet til å bistå eksportkontrollen med
råd i fortolkningen av regelverket. Videre vil
økt parlamentarisk kontroll kunne føre til
økt debatt om norsk våpeneksportpolitikk og
bidra til økt politisk vilje til å etterstrebe en
eksportpraksis som tar regelverkets hensyn til
demokrati og menneskerettigheter på alvor.
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medlemmer i lokalgrupper over hele landet.
Vi er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon.
Les mer på www.changemaker.no
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Til tross for et regelverk som skal ta
hensyn til demokrati og menneske
rettigheter i mottakerlandet, tillater
Utenriksdepartementet eksport av
militært materiell til autoritære
regimer.
Har Stortinget god nok kontroll?

