
 

 

 
Riksförbundet Sveriges museer 
Riksförbundet Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns 
gemensamma intressen.  
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Remissvar: EU-kommissionens förslag till ändringar av EU:s 

vapendirektiv 
 

 
Riksförbundet Sveriges Museer (RSM) har till uppgift att ta tillvara och driva den svenska 
museisektorns gemensamma intressen. Förbundet företräder drygt 220 medlemsmuseer på 
nationell, regional och lokal nivå i Sverige. 
 
RSM har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
ändring av rådets direktiv 91/477/EEC om kontroll av förvärv och innehav av vapen. 

 
Vi har inför svaret av remissen haft dialog med ansvariga vid Statens försvarshistoriska museer 
samt vid Statens maritima museer. Dock har den korta beredningstiden och julledigheter försvårat 
en djupare informationshämtning bland våra medlemsmuseer. 

 
ICOMAM, International Committee of Museums and Collections of Arms and Military History,  
har författat en skrivelse rörande förslaget till Europaparlamentet daterad 2015-12-02. Denna 

ställer sig bakom att det är viktigt med stränga regler som säkerställer kontroll över förvärvande 
och innehav av vapen. Dock bekymrar man sig över att medlemsmuseerna i ICOMAM inte, enligt 
förslaget, undantas från förslaget att göra vapnen permanent obrukbara. Museernas uppdrag är att 
bevara, beforska samt sprida kunskap om ett kulturarv där också vapen ingår. ICOMAM önskar 
därför en tydligare definition kring vad som menas med militära vapen i förslaget då den i 
nuvarande skrivelse innefattar exempelvis musköter från äldre tid. ICOMAM manar till besinning i 

frågan då sannolikheten att vapen i museisamlingar används för brott eller terroristhandlingar är i 
det närmast obefintlig och måste ställas mot värdet att bevara och skapa förståelse och kunskap 
kring kulturarv. 
 
RSM ställer sig bakom ICOMAM:s skrivelse utifrån museernas viktiga roll som värnare av det 
kulturella arvet. Det är viktigt med en tydligare skrivning utifrån det museala perspektivet också 
med tanke på att olika typer av museer har olika förutsättningar att garantera säkerhet i 

hanteringen. 

  
Beslut om remissvar har fattats den 4 januari 2016 efter en extra beredning i styrelsen för 
Riksförbundet Sveriges Museer. 
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