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I ag ville inte skriva ytterligare en debattbok om

J urp.nexport, siger forfattaren och journalisten

Fredrik Quistbergh.
Si nir Svenska Freds bad honom att skriva

nAgot om vapenexport fick tecknaren Lars Krantz

folja med pi hans reportageresor till vapenmis-

sor och kanonfabriker.
_ Arbetet med boken har varit som vilket iour-

nalistiskt jobb som helst. Berdttelsen om Zven

Johanss on bygger pi de minniskor som vi har

mott och platser som vi har bes6kt'

I botten ligger det absurda faktum att Sverige

ir en av vlrldens storsta exportorer av vaPen,

trots att all vapenexport faktiskt ar forbjuden

enligt svensk lag.

- En vanlig missuppfattning dr att det dr lag-

ligt att siilja vapen till liinder som inte dr i krig,

sdger Fredrik Quistbergh.
I stdllet bygger dagens omfattande svenska
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vapenexport

AV MARIA ULLSTEN

vapenexport pi stindiga undantag frin

Som den pihittade entreprenoren Zven

Johansson uttrycker det - dubbelmoral

belt sA bra som enkel moral.

vad vill du att de som gir en cirkel utifrin En

hjiilpande hand ska fa ut av boken)

- Framfor allt hoppas jag att de har roligt, och

att de inte ser kampen for att stoppa svensk

vapenexport som hoPPI6s.

Fredrik Quistbergh uppmanar ocksi cirkeldel-

tagare att ge sig ut PA ndtet.

- Cor lite egen research och ta reda pA flera

fakta sjdlv. Studiehandledningen ir ganska enkel

och det finns mhnga liinkar att ta sig vidare via.

Den som skulle snubbla pi nigot intressant

kan sjdlv ta kontakt med Zven Johansson, som fbr-

stis finns pi Facebook. En hialpande hand finns att

kopa i bokhandeln, studiehandledningen kan lad-

das ner frin abf.se. Be din avdelning om hjalp!

lagen.
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N I ar publiken bankar sig tror den att den ska

l\ tyttna pi en forelasning. Patrik, 3o-plus, ska

berdtta om sin vig frAn arbetsloshet till den forsdl-

jare med egen firma han ir idag. Minga blir lite

chockade nir de fir veta att Patrik siljer - vaPen'

Och plotsligt dyker det upP en fredsaktivist pA

scenen. Det verkar ha blivit en dubbelbokning, si

Patrik fir dela sin talartid med en tjej som har

vigt sitt liv it civil olydnad. Tillsammans med

patrik svarar hon pi publikens frhgor efterat. Det

brukar bli en bra debatt om vad ansvar och fram'

glng dr, egentligen.

- Jag har aldrig varit med om en pjds som

skapar en si livlig debatt om viktiga frhgor som

den hiir, siger Stina Oscarsson pA Orionteatern.

ld6n till pjisen fick hon ndr hon horde talas

om en skola som hade karriirkunskap pi sche-

mat. Ungefdr samtidigt bad Svenska freds Orion-

teatern att gdra en pjds utifrin den teckande seri-

en En hjalpande hand.

- Och dA tankte jag herregud, en skola skulle

ju kunna bjuda in nigon som Zven.f ohansson

som en forebild. Han anses ju vara en lyckad

entreprenor, siger Stina Oscarsson.
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o zzfebruari - C6teborg (ABF arrangerar)

o I och 2 mars - Reginateatern i Uppsala

(Fredsm useu m arrangerar)

o Ip och zo april - Reginateatern i Uppsala

(Fred s m useu m arrangerar)
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