- Verstingland rustet opp med norsk hjelp
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Norge solgte i 2005 krigsmateriell for nesten 300 millioner kroner til autoritære regimer i Midtøsten som er kjent for å bryte
menneskerettighetene.
Utstyret det dreier seg om er kommunikasjonsutstyr, nattkikkerter og måleinstrumenter til militært bruk. Det viser en fersk
rapport fra Norwatch, som offentliggjøres i dag. I 1997 vedtok Stortinget at demokrati og menneskerettigheter skulle
vurderes før eksport av all norsk krigsmateriell. Men det har ikke satt en stopper for en omfattende handel med land i
autoritære regimer i Midtøsten. Siden 1997 har Norge eksportert krigsmateriell for over 1,2 milliarder kroner til sju
autoritære regimer i Midtøsten. Bare i 2005 eksporterte Norge krigsmateriell til en verdi av 302 milliarder kroner, det aller
meste til Midtøsten.
Varer til Saudi-Arabia
- Utenriksdepartementet har lisensiert eksport for mer enn 1,2 milliarder kroner til disse landene i samme tidsperiode som
Stortinget har vedtatt å ta hensyn til demokrati og menneskerettigheter. Det synes opplagt å være i strid med Stortingets
intensjoner, sier Alexander Harang, som har skrevet rapporten.
Saudi-Arabia er det landet utenom NATO som har mottatt mest materiell fra Norge i perioden, ifølge rapporten.
Landet er styrt av den autoritære Al Saud-familien, all opposisjon er forbudt og hittil i år er 40 mennesker henrettet.
Norge har ikke solgt våpen og ammunisjon til det saudiske regimet, men levert kommunikasjonsutstyr til militært bruk, ifølge
rapporten.
Kommunikasjonsutstyr
- Men dette er kritiske varer i den saudiske krigsmaskinen, og kan brukes mot egen befolkning for å slå ned på et væpnet
opprør, sier leder av Norges Fredslag, Alexander Harang, som har utarbeidet rapporten for Norwatch.
Saudi-Arabia har kjøpt krigsmateriell for 460 millioner kroner fra Norge siden 1997. Den største norske leverandøren er
Kongsberg Gruppen, som har levert blant annet EriTac kommunikasjonssystem til militært bruk til Saudi-Arabia.
Andre storimportører av norsk krigsmateriell har vært Egypt, Qatar, Oman og De arabiske emirater. I 2005 toppet Kuwait
lista over arabiske storimportører, på grunn av en storkontrakt på kommunikasjonsutstyr. Dette er land som har rustet kraftig
opp de siste åra, blant annet ved hjelp av norsk krigsmateriell.

Bildetekst: KRITISK: Alexander Harang, styremedlem i Norges Fredslag. I FELT: EriTac kommunikasjonssystem er regnet
som svært robuste i krigsoperasjoner. Det har fått blant annet Saudi-Arabia til å vise interesse. Foto: Kongsberg
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