
Bäste Boforsarbetare, 

Förra året inleddes en vapeninspektion på Bofors av nätverket Ofog. Natten den 15 juni 2008 
fortsatte denna. Inspektionen syftar till att utreda vilka vapen som tillverkas på Bofors och om 
någon olaglig produktion pågår på området. Vi strävar efter att Sverige ska vara ett fritt, 
demokratiskt och öppet samhälle för alla dess invånare. För att samhällets medborgare ska ha 
möjlighet att aktivt delta i demokratiska beslut krävs att information finns tillgänglig.

Sveriges vapenexport är en av de viktigaste politiska sakfrågorna i vårt land eftersom den kan 
orsaka lidande och död för ett stort antal människor. Sveriges vapenexport har mångdubblats de 
senaste åren och vi är idag en av världens allra största vapenexportörer. Ofog anser att det är mycket 
viktigt att det sker en livlig debatt om krigsmaterielsindustrins vara eller ickevara. Fredlig 
konflikthanteringsmetoder utvecklas ständigt och kan vara ett alternativ till militära försvar om 
tillräckliga resurser avsätts för dessa.

För att medborgarna i vårt land ska ha möjlighet att fatta kloka beslut angående vilka regler och 
lagar som ska gälla för vapenexporten krävs information om vilka vapen som Sverige tillverkar, i 
vilken mängd, när de exporteras och till vilka länder. Till viss del tillhandhålls denna information av 
vapenföretag och Inspektionen för strategiska produkter. Vi i nätverket Ofog tycker emellertid att 
denna information är otillräcklig. Därför har vi denna natt inlett en vapeninspektion av Bofors. Det 
kan hända att denna inspektionen blir avbruten innan dess slutförande. Om så skulle vara fallet ber 
vi dig, bästa Boforsarbetare, att fortsätta inspektionen genom att fylla i nedanstående lista. Vi begär 
inte att du ska fylla i all information utan vi är tacksamma för all information du kan ge oss.

För en öppen, fredlig och demokratisk värld,
varma hälsningar från Ofog

Vapeninspektionschecklista
För varje vapentyp, skriv gärna antal som produceras, i vilken byggnad de görs, vilket land de ska 
exporteras till och när de ska levereras.

AT4:
Carl Gustaf:
Excalibur:
Haubitz F77:
Robot 70:
Övrig krigsmateriel:

Skicka gärna in detta ifyllt till:

Ofog
Viktoriahuset
Linnégatan 21
402 33 Göteborg


