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Betydande ökning av vapenleveranser till Mellanöstern
uppger SIPRI
(Stockholm, 27 april 2009) Ny data som offentliggörs idag av Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI) avslöjar en betydande
ökning av vapentransporter till Mellanöstern. Även vapenleveranser till
Östasien, Kaukasus och Pakistan har ökat. USA fortsätter att vara världens
största exportör följt av Ryssland och Tyskland. Den fullt uppdaterade
sammanställningen baserad på opartisk information samlad av SIPRI:s
Arms Transfers Programme, är tillgänglig från och med idag på
www.sipri.org.
Pieter Wezeman, forskare på SIPRI, kommenterar ökningen med 38% i vapentrafiken
till Mellanöstern: ”Under de senaste fem åren har vi bevittnat Mellanösterns återkomst
som en betydande mottagare av konventionella vapensystem. Även om vi är långt ifrån
nivåerna nådda under åttiotalets första hälft är det fortfarande en oroande trend i en
region drabbad av flera källor till potentiella konflikter och begränsat mellanstatligt
förtroende och transparens.”
Effekten av den globala finanskrisen och fallande oljepriser
Även om den globala finanskrisen och fallande oljepriser säkerligen kommer att
påverka den globala vapenhandeln betydligt under åren framöver är det idag för tidigt
att redogöra för krisens effekt. Det finns dock tidiga tecken på att länder skjuter upp
och avbryter köp.
Dr Paul Holtom, ledare för SIPRI:s Arms Transfers Programme menar att: ”Då vissa
stater, såsom Brasilien, Indonesien, Malaysia och Marocko, kan komma att strama åt,
utökar andra stater som Taiwan och Förenade Arabemiraten sin militära förmåga. I en
tid då världen behöver lösningar baserade på samarbete för att möta globala problem,
utgör den framgångsrika internationella vapenmarknaden ett slöseri med resurser som
det internationella samfundet inte har råd med.”
Andra anmärkningsvärda tendenser:
•

Den genomsnittliga volymen av de världsomfattande vapenleveranserna för
2004-2008 var 21 % högre än under perioden 1999-2003, då nivån var den
lägsta sedan sextiotalet.

•

Den Ryska vapenexporten var 14% högre under 2004-2008 jämfört med
1999-2003, landets totala andel av den globala marknaden står dock mer eller
mindre fast. Ökningen beror till stor del på en hastig ökning av leveranser till
Asien, Afrika och Latinamerika.

•

USA fortsätter att vara världens största exportör av militär utrustning och står
för 31% av den globala vapenexporten för perioden 2004-2008. Under denna
period gick 37% av USA:s leveranser till Mellanöstern.

•

Leveranser av större konventionella vapensystem till Kina föll dramatiskt
under 2007 och 2008 då Kina satsar mer på inhemsk produktion. Kina gjorde
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inte några nya kostsamma beställningar av stridsflygplan eller fartyg från
Ryssland under 2007 och 2008.
•

Volymen av leveranser till Taiwan har också sjunkit anmärkningsvärt med en
nedgång på 44% mellan 1999-2003 och 2004-2008. Taiwan kom dock överens
med USA om en stor vapenaffär under senare delen av 2008.

•

Ökande volymer av vapen levererades under perioden 2004-2008 till stater
involverade i väpnade konflikter såsom Afghanistan, Georgien, Israel,
Pakistan och Sri Lanka.

Experter, SIPRI Arms Transfers Programme
För information om Latinamerika, Västeuropa och Centraleuropa:
Mark Bromley, e-post: bromley@sipri.org; Tel: + 46 8 655 97 36
För information om Asien, Afrika, Östeuropa, Mellanöstern, Ryssland och
USA:
Dr Paul Holtom, e-post: holtom@sipri.org; Tel: + 46 8 655 97 72
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