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DEN INTERNATIONELLA VAPENHANDELN DOMINERAS
AV STRIDSFLYGPLAN, SÄGER SIPRI
(Stockholm, 10 november 2010) Vapenmässan ”Airshow China 2010” invigs i Zhuhai, i
Kina, nästa vecka där avancerade stridsflygplan ska visas upp. Samtidigt diskuterar flera
länder som t ex Saudiarabien, Indien och Brasilien, stora inköp av dessa flygplan. SIPRI
publicerar idag en ny forskningsrapport där det noteras att stridsflygplan stått för en
tredjedel av världens överföringar av större konventionella vapen under de senaste fem
åren. Sverige tillhör de 11 länder i världen som producerar stridsflygplan.
Med potentiellt destabiliserande effekt

Stridsflygplan möjliggör plötsliga anfall från stort avstånd vilka kan orsaka instabilitet i en region.
Den senaste tidens tillgång på långdistansmissiler och andra precisionsvapen har ökat möjligheterna
för denna typ av anfall. Siemon Wezeman, forskare vid Arms Transfers-programmet på SIPRI
säger, “Stridsflygplan anses vara ett av de viktigaste vapnen för länders försvar. Samtidigt ger de
länderna en möjlighet att använda dessa vapen för att lätt och utan större förvarning kunna anfalla
djupt inne i sina grannländer. Köp av stridsflygplan kan därför leda till en ytterligare destabilisering
i hela områden, vilket reaktionerna på köp av stridsflygplan i flera regioner har visat.”
Indien, Förenade Arabemiraten och Israel har varit de största importörerna av stridsflygplan under
perioden 2005-2009. Dessa länder, liksom många andra importörer av stridsflygplan ligger i
regioner med allvarliga säkerhetspolitiska spänningar.
Wezeman menar vidare, ”Ett ytterligare problem är att sju av åtta kärnvapenländer även räknar in
stridsflygplan som avfyrningssystem för sina kärnstridsspetsar, ett faktum som inte nämns av
exportörländerna när de presenterar försäljningen av stridsflygplan som goda inkomstmöjligheter”.
En dyr investering

Stridsflygplan är dyra vapen. Ett avancerat stridsflygplan kostar cirka 30 miljoner amerikanska
dollar eller mer. Vapenproducenterna å sin sida uppmuntrar till försäljningar eftersom de ger
betydande intäkter och leder till fler anställda i industrierna. Å andra sidan är köp och användning
av stridsflygplan en tung börda för ländernas försvarsbudgetar. Ett beslut att införskaffa
stridsflygplan kan forma inriktningen på försvarspolitiken för många år framåt.
Viktiga leverantörer och mottagare

Ryssland och USA är världens överlägset största leverantörer av stridsflygplan och andra
konventionella vapen. De levererade två tredjedelar av alla stridsflygplan under perioden 20052009. Indien, Förenade Arabemiraten och Israel var de största mottagarna av stridsflygplan under
samma period.
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För redaktörer

Hämta hela rapporten på www.sipri.org
SIPRI:s rapport om militära utgifter och vapenköp i regionen kring Persiska viken
publicerades för två veckor sedan och behandlar anskaffning av stridsflygplan och andra
typer av vapen samt deras potentiellt destabiliserande påverkan på regionen. Rapporten
kan hämtas på http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=413
Siemon T. Wezeman (Nederländerna), är forskare och har arbetat i Arms Transfersprogrammet på SIPRI sedan 1992. Han har publicerat rapporter om internationell
öppenhet vid vapenöverföringar och vapenhandelns inverkan på säkerhetsläget i världen.
Ett urval av hans titlar är, The Future of the United Nations Register of Conventional
Arms, SIPRI Policy Paper no. 4 (augusti 2003), och Cluster Weapons: Necessity or
Convenience? (Pax Christi Netherlands, 2005), där han var medförfattare. Han har
dessutom medverkat som författare i SIPRI:s årsbok sedan 1993.
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