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från enklaste eldhandvapen (small arms) till 
burna luftvärnsrobotsystem (light weapons) 
liksom tillhörande ammunition (conven-
tional ammunition, CA). Arbetet med att 
hindra den okontrollerade spridningen av 
SALW pågår inom ett flertal internationella 
organisationer: FN, EU, ECOWAS, OSSE 
m fl. Den taktisk-operativa nivån återkom-
mer i flertalet fall; OSSE har sannolikt den 
mest omfattande fältverksamheten, FN:s 
fredsbevarande operationer har ofta mandat 
vilka innebär att den illegala spridningen av 
SALW ska bekämpas/begränsas. 
 Medvetenheten kring betydelsen av 
SALW-problematiken har ökat under de 
senaste åren då den okontrollerade sprid-
ningen tydliggjorts genom den ökade asym-
metrin i hotbilder – terroristorganisatio-
ners förmåga och försörjning kopplat till 
okontrollerad spridning av SALW och CA 
är sådana exempel. Spridningen av SALW 
är alltså tvivels utan den främsta förutsätt-
ningen för hotet mot militära förband i en 
internationell miljö. Varje dag utsätts enhe-
ter för attacker med finkalibriga vapen, pan-
sarbrytande projektiler liksom improvisera-
de sprängladdningar, IED, av olika typ och 
omfattning. Om man även tar med det civila 
samhället i en beräkning av antalet individer 
vilka årligen dödas av SALW når man siff-
ror i storleksordningen 1 300 – 2 000 per-
soner om dagen. Detta är svindlande siffror. 
De kan jämföras med att antalet personer 

Små vapen – små problem?
av Erik Lindmark

… Merparten av offren i väpnade kon-
flikter dödas med handeldvapen. Använ-
dandet av små och lätta vapen bidrar 
ofta till att förlänga en väpnad konflikt 
och kan underminera fredsansträngning-
ar. Små och lätta vapen kan också bidra 
till en våldskultur som ofta förstärks och 
lever kvar långt efter en konflikts slut, 
och som därigenom försvårar den sociala 
och ekonomiska utvecklingen…1

i regeringens nyligen beslutade policy 
för säkerhet och utveckling inom ramen för 
svenskt utvecklingssamarbete är detta vad 
som konstateras kring små och lätta vapen. 
I en värld alltmer präglad av asymmetriska 
hotbilder är den illegala och okontrollerade 
spridningen av vapen ett av de största ho-
ten mot vår gemensamma säkerhet – såväl 
i ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv. 
I en tidigare utgåva av KKrVAHT, 1. häf-
tet 2010, har frågan om säkerhetssektorre-
former berörts. Anknutet till detta, och en 
delmängd i ett sådant arbete, är att hantera 
förekomsten av eldhandvapen, ammunition 
och andra vapensystem vilka sprids okon-
trollerat i konfliktområden. Varje dag möts 
svenska insatsförband av en problematik 
vilken är resultatet av spridningen av små 
och lätta vapen. Internationellt benämnt 
Small Arms and Light Weapons, SALW, 
utgör begreppet ett samlingsnamn utan en 
internationellt överenskommen definition. 
Det är dock vedertaget att det omfattar allt 



108

NR 2 ApRIl/jUNI 2011

dödade av minor under ett år2 beräknas till 
ungefär 1 800 personer, d v s knappt fem 
personer per dag. Att tala om SALW som 
små problem är följaktligen inte helt rele-
vant. Denna artikel syftar till att belysa det i 
svenska sammanhang tämligen osynliga po-
licyområdet SALW – hur hotet ser ut, vilka 
motåtgärder som är aktiva och hur proble-
matiken har relevans även för svenskt säker-
hetsfrämjande arbete i Försvarsmakten. 

Hotbilden

Som antyddes i inledningen existerar även 
en situation där den blotta förekomsten av 
vapen kan förlänga ett konfliktförlopp. Det 
är viktigt att sätta detta i samband med stats-
makternas bristande förmåga att försörja 
individen med säkerhetsgarantier. Om så är 
fallet kan inflödet av endast en begränsad 
mängd av eldhandvapen lätt starta en spiral 
vilken leder till en microkapprustning. Så-
dana exempel finns att hämta från bl a östra 
Afrika där beväpnandet av kreatursägande 
stammar lett till framväxten av en helt do-
minerande vapenkultur med rena folkmord 
som följd.3 
 Beräkningar gör gällande att det i dagslä-
get finns ungefär 875 miljoner vapen i värl-
den vilka omfattas av SALW-begreppet. Av 
dessa är endast 200 miljoner under statlig 
kontroll medan de resterande finns utsprid-
da i det övriga samhället. Det är enkelt att 
förstå att många av dessa vapen har hamnat 
i fel händer och används på ett tvivelaktigt 
sätt i såväl militära konflikter som kriminel-
la kretsar. Mängden vapen i sig är en förut-
sättning för problemens uppkomst. I många 
fall blir vapnen en del av ett kulturellt 
mönster. För ett antal år sedan introduce-
rades begreppet Kalashnikov Cultures vilket 
definieras av stater vars samhällsstrukturer 
byggs på en vapenkultur.4 Exempel på så-
dana områden är Pakistan, Yemen, Uganda 

eller Kenya. I dessa länder blir det mycket 
tydligt att SALW är såväl ett respektingivan-
de maktmedel som en ekonomisk tillgång. 
Detta innebär att det finns få anledningar 
för innehavaren att låta avhända sig vapen 
eller ammunition för destruktion utan att de 
ersätts med ekonomiska medel eller någon 
form av säkerhetgarantier. Detta gäller även 
om vapnen och ammunitionen är i det när-
maste antika och har ett begränsat bruks-
värde; i många fall är de sannolikt farligare 
för användaren än fienden. Ofta anknyter 
detta till vapnet som en viktig del av en he-
derskultur. Utgångspunkten för detta är den 
grundläggande överenskommelsen mellan 
stat och individ, att den förre förser den 
senare med säkerhet. Det kräver dock att 
staten har denna förmåga. I stater med en 
vapenkultur finns ett underskott avseende 
statsmakternas förmåga att förse individen 
med tillräcklig säkerhet. Ett exempel på där 
det är oklart vem som egentligen garante-
rar individens säkerhet är situationen i de 
brasilianska kåkstäderna där drogkartel-
lerna besitter den territoriella kontrollen.5 
Följden blir en otydlighet vem individen 
egentligen ska vända sig till när det gäller 
personlig trygghet och säkerhet. Det enda 
som återstår är då att falla tillbaka på en-
skilda skyddsåtgärder, d v s att företrädesvis 
skaffa sig ett eget vapen.
 Var härstammar då dessa mängder av 
vapen och ammunition från? Frågan kan 
besvaras ganska enkelt: spridningen har 
framförallt skett som en följd av och i sam-
band med det kalla krigets slut. De ofant-
liga vapen- och ammunitionslager som 
fanns tillgängliga för öst och väst kunde 
inte försvinna eller förträngas – de hade ett 
betydande ekonomiskt värde samtidigt som 
de var mycket svåra att hantera logistiskt. 
Bara i Ukraina kvarlämnade Röda armén 
7 miljoner eldhandvapen tillsammans med 
2,5 miljoner ton ammunition. I samband 
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att kombinera resurser mellan U S State 
Department och till det amerikanska för-
svarsdepartementet fristående agencies får 
man en helhetslösning vilken kan ge mycket 
gynnsamt resultat. 
 Större projekt avseende såväl destruktion 
som infrastrukturella förbättringar genom-
förs i hela världen, men flertalet exempel 
finns i Europa med OSSE som huvudaktör. 
Under de senaste åren har 14 projekt ge-
nomförts och i dagsläget pågår 7 projekt i 
lika många länder. Den omfattande verk-
samhet som OSSE genomfört har resulterat 
i ett antal Best Practice Guide’s inom SALW-
området. Dessa böcker har kommit att få 
en internationellt mycket stark position och 
även FN förordar dessas användning till 
stöd i SALW- och CA-sammanhang. 
 Trots, eller kanske snarare till följd av, 
den omfattande verksamheten är ett stort 
problem bristen på samordning mellan ak-
törerna. I dagsläget är det inte ovanligt att 
OSSE, FN och icke-statliga aktörer genom-
för likartade projekt parallellt, i samma geo-
grafiska område, utan närmare kännedom 
om de övriga aktörernas verksamhet. Sedan 
2004 finns därför ett samarbetsforum för 
OSSE-stater vilket syftar till att förbättra 
denna samordning: Multinational Small 
Arms and Ammunitions Group, MSAG. I 
dagsläget ingår ett 15-tal stater, däribland 
Sverige, i detta informella samarbete. Syf-
tet är att öka samordningen liksom ta fram 
riktlinjer för genomförandet av SALW-
projekt från ax till limpa. En stor del av 
gruppens löpande arbete utgörs av stöd till 
olika utbildningsinsatser i länder med stora 
mängder vapen och ammunition där fung-
erande kontrollsystem för uppföljning av 
materielen saknas. 
 En av de senaste årens mest betydande 
händelser inom traktatsområdet är ikraft-
trädandet av ECOWAS Convention on 
Small Arms and Light Weapons, their am-

med sammanbrottet i Albanien spreds stora 
mängder vapen, sprängmedel och ammu-
nition okontrollerat – ännu i dag bedömer 
albanska myndigheter att det finns 550 000 
vapen, 839 miljoner projektiler (såväl fin-
kalbriga som grovkalibriga) liksom 16 
miljoner explosive devices6 på drift från de 
statliga depåer som plundrades. Dessa fall 
är bara två exempel – problematiken åter-
kommer över hela världen och de bakomlig-
gande faktorerna är ofta mycket lika. 
 Att delar av alla dessa vapen sedan spri-
dits illegalt är inte förvånande. Dock har 
även spridningen av SALW skett på laglig, 
om än moraliskt tvivelaktig, väg. Under t ex 
Sovjetunionens krig i Afghanistan under-
stöddes talibanerna villigt av USA och då 
bland annat med burna luftvärnsrobotsys-
tem – i dagsläget ”saknas” fortfarande ett 
antal hundra av dessa vilket innebär att det i 
teorin7 finns ett påtagligt hot mot de alliera-
des insatser i området. I sammanhanget ska 
även nämnas de stora mängder vapen och 
ammunition vilka härrör från första respek-
tive andra världskriget och som fortfarande 
är i omlopp.

Hantering av problematiken

Det finns ett stort antal initiativ vilka syf-
tar till att begränsa verkningarna av den 
okontrollerade spridninge av vapen och 
ammunition. Redan inledningsvis har ett 
antal internationella organisationer nämnts 
vilka är aktiva inom området; detta i rol-
ler som projektsamordnare, finansiärer eller 
både och. Den kanske mest betydelsefulla 
insatsen görs dock av enskilda stater. Inte 
helt förvånande är sannolikt USA den idag 
största aktören då det gäller att stödja såväl 
enskilda stater som att ta regionala initiativ 
för kunskapsuppbyggnad rörande SALW-
problematik eller genomförande av destruk-
tions- eller infrastrukturella projekt. Genom 
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Av dessa tre är endast Firearms Protocol 
legalt bindande medan de övriga två är 
politiskt bindande. Det förra trädde i kraft 
först 2005 då fyrtio stater ratificerat det, 
i dagsläget har det 52 signatärer medan 
ytterligare trettio stater har skrivit under 
men inte ratificerat avtalet. Den intres-
santa aspekten i detta är att ratificering av 
protokollet innebär att signatärstaten för-
binder sig att stödja de stater vilka begär 
hjälp för genomförande av åtgärder inom 
protokollets ram. En förutsättning för ett 
effektivt arbete med SALW-problematiken 
är att nödvändiga resurser finns att tillgå 
vid sådan tidpunkt att insatserna kan få 
effekt. Det kräver även att det finns tyd-
liga format att använda vid hemställan om 
stöd och hjälp. I FN-fallet omfattas pro-
tokollen främst av administrativa stödåt-
gärder medan fokus inom OSSE:s fögderi 
är praktiska insatser och infrastrukturella 
förbättringar. Givetvis bedrivs inom ramen 
för OSSE även utbildningsinsatser liksom 
att möjligheter till stöd för att bygga upp 
administrativa förutsättningar erbjuds. 
OSSE:s begränsning, likt FN:s, är dock 
medlemsstaternas vilja att bidra till verk-
samheten – om det så rör rena ekonomiska 
bidrag eller personella resurser.
 För de som inleder ett arbete med han-
tering av SALW är det av yttersta vikt att 
man är medveten om, och tar hänsyn till, 
att denna typ av projekt är mycket tidskrä-
vande om inte målen är mycket snävt de-
finierade. Omfattningen av problematiken 
är ofta svåröverblickbar liksom att man 
bortser från de kulturella skillnader vilka 
kan ställa saker på ända. Den för oss väst-
européer fullt naturliga inställningen att 
destruktion är ett utmärkt sätt att hantera 
problematiken kan i länder vilka är mot-
tagare av stödet kräva långa förhandlingar 
innan man når en överenskommelse vilken 
är acceptabel för alla parter. De tidigare i 

munition and other Related Materials. Kon-
ventionen trädde i kraft den 20 november 
2009 och är legalt bindande för de stater vil-
ka tillträtt den. Detta innebär att den senast 
antagna traktaten inom SALW-området har 
växt fram i ett geografiskt område vilket är 
ett av de hårdast drabbade av problemen. 
Förhoppningen är givetvis att det faktum 
att konventionen nu trätt i kraft ska få posi-
tiva återverkningar; förutsättningar finns då 
stora ekonomiska medel fördelas som stöd 
inom ramen för bl a UNDP. 
 Inom såväl FN som EU och OSSE finns 
även ett antal olika årliga rapporteringar 
där medlemsstaterna förväntas redogöra 
för verksamhet, och i förekommande fall 
implementering, av sina åtaganden. Bl a 
ingår skyldighet att redogöra för export, 
import och destruktion av eldhandvapen, 
i detta fall omfattas av förklarliga skäl inte 
ammunition. Inom ramen för flera av de 
dokument som ligger till grund för dessa 
skyldigheter följer även åtaganden om att 
stödja andra stater i frågor kring hantering 
av SALW-problematik. 
 För FN:s vidkommande finns tre primära 
överenskommelser: 

-  Programme of Action to Combat, 
Eradicate and Prevent the Illicit 
Trade in Small Arms and Light 
Weapons in All its Aspects (PoA)
(2001)

-  International Instrument to Enable 
States to Identify and Trace, in a 
Timely and Reliable Manner, Illi-
cit Small Arms and Light Wepaons 
(ITI)(2005)

-  United Nations Protocol Against 
the Illicit Manufacturing of and 
Trafficking in Firearms, their Parts 
and Components and Ammunition 
(Firearms Protocol)(2001, 2005)
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rande implementering av Firearms Protocol 
i svensk lagstiftning, detta i sin tur innebär 
att vi ännu inte ratificerat protokollet. Lik-
nande implementeringsproblem kan härle-
das till FN:s PoA rörande nationella hand-
lingsplaner etc även om detta inte är frågan 
om avtalstrots i en legal bemärkelse. 
 Det ska dock noteras att Sverige under 
en följd av år har varit en av de mest be-
tydande bidragsgivarna till SALW-projekt 
inom OSSE:s ram men även via Sidas olika 
insatser i utvecklingsländer. Dessa invester-
ingar har givit Sverige rykte om sig som en 
strategisk samarbetspartner – ett omdöme 
som med stor sannolikhet är värt att för-
valta. Betydande, framförallt ekonomiska, 
medel har tillförts en lång rad olika projekt 
inom SALW-området världen över. 
 När det gäller den nationella samord-
ningen finns i dagsläget brister, vilket har 
konstaterats i det föregående. Kontakten 
mellan de myndigheter som har intressen 
och verksamhet inom området kan utveck-
las för att på så sätt även ge en bättre ef-
fekt av de insatser vilka idag genomförs. Då 
verksamhet bedrivs inom sakområdet av 
flera olika aktörer skulle ett utvecklat sys-
tem avseende informationsspridning få stor 
betydelse för Sveriges möjligheter att bibe-
hålla sin starka position. Upprättandet av 
ett nationellt handlingsprogram, eller sna-
rare ett policydokument, på regeringsnivå 
skulle sannolikt tillföra ett stort mervärde. 
Detta tangerar även vad som anförts i den 
tidigare refererade artikeln i KKrVAHT där 
en nationell strategi för bi- och multilateralt 
SSR-samarbete uppmuntras. 
 Delvis anknutet till den nationella hand-
lingsplanen skulle kunna sägas vara reger-
ingens i augusti 2010 beslutade policy för 
säkerhet och utveckling inom utvecklings-
samarbete.8 Denna omfattar såväl DDR, 
SSR som SALW. Dessa tre utgör delmäng-
der under den rubrik som i dokumentet 

artikeln refererade faktorerna kring incita-
menten för att behålla sitt vapen kan app-
liceras även på en stat. Ett sätt att hantera 
sådan problematik skulle kunna vara att 
genom en affärstransaktion köpa in vapen 
från ägarna. Dock finns det många indika-
tioner på att ett förfarande med kontant 
ersättning för vapen eller ammunition vid 
amnestier snarare får en motsatt effekt då 
vanligen ”fel” typ av föremål lämnas in.   
 Det som initiativtagaren ständigt måste 
ha i åtanke är att de i världen ständigt på-
gående konflikterna är en faktor som ger 
vapen och ammunition ett bestående vär-
de. Ett nyligen passerat exempel på detta 
är ett fall i Montenegro. Montenegrinerna 
har sedan ett antal år stöd av OSSE i ett 
projekt som omfattar destruktion av såväl 
vapen som ammunition. Under det senaste 
året har de ekonomiska bidragen från OS-
SE-medlemmar till projektet minskat vilket 
lett till problem med finansieringen. För att 
hålla projektet igång föreslog då Montene-
gro att man skulle tillåtas att sälja ungefär 
av en tredjedel av den mängd ammunition 
som tagits ut för destruktion. Tilltänkta kö-
pare fanns på den afrikanska kontinenten, 
och det montenegrinska förslaget syftade 
till att de medel som inflöt från försäljning-
en skulle användas till att bekosta destruk-
tionen av den kvarvarande ammunitionen. 
Förslagets förverkligande hindrades givet-
vis omedelbart av OSSE – det visar dock på 
det betydande ekonomiska värde som finns 
även i mycket gammal ammunition, även i 
fall då funktion/kvalitet kan ifrågasättas. 

Svenska åtaganden

Sverige är ansluten till i stort sett alla de 
protokoll, avtal och organisationer vilka 
ger oss möjligheter att aktivt bidra i arbe-
tet med SALW-problem. Dock pågår fort-
farande arbete inom regeringskansliet rö-
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benämns Säkerhetsfrämjande. De huvud-
aktörer vilka berörs i arbetet inom dessa 
områden är MSB, FBA och Sida. Det är 
intressant att notera att varken operationell 
kapacitet eller förmåga till större insatser 
anses föreligga inom ramen för Försvars-
maktens verksamhetsområden. I vissa fall 
är det givetvis viktigt att notera att en in-
sats kan genomföras på ett framgångsrikare 
sätt såsom en civil insats men det finns goda 
förutsättningar att nyttja Försvarsmaktens 
breda erfarenhet av internationell verksam-
het i huvuddelen av de tänkbara scenarion 
som kan uppstå. Försvarsmakten kan dock 
i vissa sammanhang ha en något längre led-
tid än de refererade myndigheterna men 
regeringen framhåller även att det krävs en 
långsiktighet i denna typ av arbetet: något 
som borde vara ett starkt argument för att 
inkludera Försvarsmakten i planerings- och 
genomförandeprocesser. 

Hur påverkar SALW 
svensk militär?
Den svenska försvarsmakten saknar i dags-
läget en spridd kunskap om problematiken 
kring SALW. För att våra insatsförband ska 
kunna möta och hantera hotet behövs en 
bättre förståelse. Det är primärt inte fråga 
om bättre självskydd utan en förmåga hos 
svenska förband att kunna hantera roten 
till problemet. I huvuddelen av de områden 
där svenska förband verkat de senaste 20 
åren präglas samhällena av en vapenkultur. 
Detta innebär att det, på ett annat sätt än 
vad vi svenskar är vana vid, finns en ac-
ceptans för att varje familj ska äga ett va-
pen för självskydd. Ofta är det inte bara en 
fråga om ett utan istället flera vapen. Att 
minska antalet SALW på drift syftar till 
att på sikt minimera den problematik det 
innebär att frånta den enskilde den enda 
garanten för dennes säkerhet: hans vapen. 

På ett kollektivt plan är detta en rätt enkel 
handling men följderna för individens sä-
kerhet kan bli omfattande – något som den 
svenske soldaten måste vara medveten om 
i samband med sökoperationer eller for-
donskontroller. I många fall finns en kultu-
rell barriär vilken man bör vara medveten 
om. En ökad förståelse för förutsättningar 
liksom spridningen skulle sannolikt bidra 
till ett effektivare genomförande av verk-
samhet vilken syftar till avväpning. 
 För Försvarsmaktens del är även SALW 
centralt genom att organisationen är Sve-
riges största innehavare. Detta ställer krav 
på god förståelse för områdets krav, d v s 
även bortom den ytliga nivån vilken fram-
förallt omfattar nyttjandet av vapen som 
ett militärt maktmedel.
 När det gäller Försvarsmaktens förmåga 
att uppfylla de ovan refererade nationella 
åtagandena inom området kan det kon-
stateras att utifrån den förvaltningsprincip 
som gäller inom organisationen lever Sve-
rige redan upp till huvuddelen av de krav 
som ställs inom ramen för t ex FN:s Fire-
arms Protocol även om Sverige ännu inte 
tillträtt avtalet. Försvarsmaktens roll som 
bidragande till den illegala spridningen av 
SALW får även betecknas som begränsad 
även om det finns ett reellt problem i fråga 
om de nationella skyddstyrkornas förvaring 
av vapen i hemmet. Det torde även finnas 
en del frågetecken kring kontrollen av den 
stora mängd vapen och ammunition som 
överfördes till Baltikum under 1990-talet. 
Det ska dock undertrykas att den centrala 
delen av Försvarsmaktens bidrag till ar-
betet med SALW är genom internationell 
verksamhet, där såväl utbildningsinsatser 
som fredsbevarande-/fredsframtvingande-
insatser utgör en delmängd. 
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Slutsatser

SALW som faktor i konflikter är inget nytt 
i sak. Den industrialiserade världens pro-
duktionskapacitet och den därav följande 
tillgången är dock ett hot vilket inte kan 
bortses från i dagens säkerhetspolitiska dis-
kussioner – det påverkar alla nivåer. Med 
hänsyn till den typ av konflikter som vi i 
dag möter måste frågan om SALW lyftas 
fram. Arbetet inom FN med ett Arms Tra-
de Treaty, syftande till att utöka kontrollen 
över den legala och försöka begränsa den 
illegala vapenhandeln, har pågått under 
lång tid och möjligen finns förutsättning 
för att ett begränsat avtal ska kunna före-
ligga inom en inte alltför fjärran framtid. 
Detta kommer dock inte innebära att de 
redan befintliga vapen- och ammunitions-
mängder som finns tillgängliga minskar per 
automatik. Snarare kommer efterfrågan på 

de redan illegalt spridna vapnen att öka då 
tillgången på fabriksnya vapen minskar. 
 Att nå framgång i kampen mot sprid-
ningen av SALW kräver målmedvetet ar-
bete och en bred samordning. För Sverige, 
med en uttalad ambition om deltagande i 
säkerhetsfrämjande operationer och verk-
samheter, är det även en säkerhetsfråga 
för våra personella bidrag. Det ger även 
incitament att förbättra samordning mel-
lan myndigheter och icke-statliga organi-
sationer såväl nationellt som internatio-
nellt. Genom en utvecklad förståelse för 
SALW-problematiken och dess inverkan i 
konflikt- eller postkonfliktområden kan vi 
understryka vår roll av strategisk samar-
betspartner inom det säkerhetsfrämjande 
området.

Författaren är statsvetare, reservofficer och 
civilanställd vid Högkvarteret.
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Noter

1. Policy för säkerhet och utveckling inom 
svenskt utvecklingssamarbete, bilaga till 
UF/2010/38380/SP, 2010-08-05, s 15 3 styck-
et.

2.  Uppgifterna är hämtade från Explosvie XXX 
Limiteds sammanställning och berör perioden 
2000-2007.

3.  Carr, Christopher: Kalashnikov Culture – 
Small Arms Proliferation and Irregular War-
fare, Praeger Security International, Westport 
Conn 2008, s 85 2 stycket.

4.  Ibid.
5.  Ibid, s 130, 3 stycket.
6.  Begreppet är inte närmare definierat men om-

fattar sannolikt såväl spräng- som tändme-
del.

7.  Sannolikt är huvuddelen av dessa MANPAD:s 
(Man Portable Air Defence Systems) obruk-
bara i dagsläget som en följd av felaktig han-
tering, brist på batterier eller avfyrningshand-
tag. Med ett tillräckligt stort antal gripbara 
torde dock hotbilden kunna förändras.

8.  Se not 1. 


