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Utskottets resa till Brasilien syftade till att: 

– få en fördjupad förståelse för den brasilianska försvars- och säkerhetspolitiken, 

den gradvis förändrade roll Brasilien iklätt sig och för det brasilianska försvarets 

medverkan vid olika internationella insatser. 

– utbyta erfarenheter med bl.a. sina brasilianska motsvarigheter kring 

gemensamma intressen som nästa generations stridsflyg, skydd av kritisk 

infrastruktur, militär förmågeutveckling, framtida försvarspolitiska prioriteringar 

och krishantering. 

 

Utskottet besökte São Paulo under två dagar och inledde sitt program 

eftermiddagen den 30 augusti med en övergripande presentation av Brasilien och 

ett särskilt fokus på det bilaterala samarbetet med Sverige samt försvarspolitik 

och aktuella inrikespolitiska frågor av särskilt intresse. Den 31 augusti hade 

utskottet möte med Handelskammaren i São Paulo för genomgång och 

presentationer kring svenska företagande och svensk försvarsindustri i Brasilien. 

I direkt anslutning till det mötet fick utskottet även tillfälle att träffa företrädare 

för São Paulos försvarsindustriförbund och slutligen för Fundação Getulio 

Vargas. Eftermiddagen avslutades således med en presentation av Brasiliens 

utrikes- och säkerhetspolitik och hur den har utvecklats under landets två senaste 

presidenter. Under kvällen hade ambassadör Rubens Barbosafrån Instituto 

Millenium bjudits in för att ge utskottet en presentation av den ekonomiska och 

politiska situationen i Brasilien och de aktuella utmaningar landets står inför.  

Tisdagen den 1 september besökte utskottet den brasilianska 

flygplanstillverkaren Embraer vid företagets produktionsanläggning i São José 

dos Campos utanför São Paulo. Företaget presenterade både sin civila och 

militära produktion och visade ledamöterna den civila produktionslinan. Därefter 

besökte utskottet det brasilianska försvarets institut för flygteknologi och 

forskning som både gav en historisk tillbakablick över flyg- och 

rymdforskningen i Brasilien och en presentation av kommande prioriterade 



 

 

 

 

 

 

projekt såsom nästa generations stridsflygplan. Utskottet flög därefter till 

huvudstaden Brasília. 

Den 2 och 3 september genomförde utskottet besök i Brasília och ledamöterna 

gavs tillfälle att träffa sina motparter vid både Deputerandekammaren och 

Senaten för diskussioner och frågor med fokus på dagsaktuella frågor av 

ömsesidigt intresse för Brasilien och Sverige. Utskottet togs även emot av 

arméstaben och företrädare för försvarsministeriet som presenterade såväl arméns 

uppgifter och utmaningar som några av de strategiskt viktiga projekt som är 

prioriterade för landets fortsatta förmågeutveckling och materielanskaffning. 

Under torsdagen den 3 september började utskottet sin dag vid institutet för 

applicerad ekonomisk forskning (IPEA) där två forskare presenterade 

genomförda studier inom försvarsområdet. Tonvikten låg på utvärderingar av 

Brasiliens försvarsindustristrategi och de utmaningar som ligger framför 

Brasilien för att uppnå bl.a. sina industri- och utvecklingspolitiska mål vid 

genomförandet. Vid studiebesöken på Flygvapnets insatsledningscentral och 

flygstridsledningscentral fick utskottet både presentationer av organisationernas 

verksamhet och möjlighet att studera arbetet på plats. Under sitt besök i Brasília 

fick utskottet dessutom tillfälle att besöka de tre makternas torg m.fl. platser för 

att få en inblick i hur visionen om en ny huvudstad såg ut när beslutet att grunda 

Brasília fattades. 

Den 4 september inledde utskottet sitt program med att besöka en brasiliansk 

tankesmedja Instituto Igarapé som presenterade organisationen, hur man ser på 

Brasiliens deltagande i internationella insatser och även hur man ser på sina egna 

möjligheter att bidra till att utveckla och sprida en ”best-practice”. Utskottet fick 

dessutom en beskrivning från Brazilian Peace Operations Joint Training Center 

kring genomförande och förberedelser inför Brasiliens deltagande i 

internationella insatser. Härutöver fick utskottet en förevisning av Rio de 

Janeiros krisledningscentral samt information om förberedelserna inför sommar-

OS 2016 med inriktning på säkerhet och krishantering. Dagen och resan 

avslutades med ett besök på hangarfartyget São Paulo och där presenterades även 

marinen och dess strategiska projekt. 

Syftet med resan uppnåddes. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 Genomgång och presentationer av den svenske ambassadören och 

försvarsattachén 

 Möte med Handelskammaren i São Paulo för genomgång och 

presentationer kring svenska företagande och svensk försvarsindustri i 

Brasilien  

 Möte med São Paulos försvarsindustriförbund 

 Presentation av Brasiliens utrikes- och säkerhetspolitik, Fundação 

Getulio Vargas 

 Presentation av den ekonomiska och politiska situationen i Brasilien, 

Rubens Barbosa, Instituto Millenium 

 Besök på företaget Embraer  

 Besök på brasilianska försvarets institut för flygteknologi och forskning 

 Möte med företrädare för försvarsministeriet och den brasilianska 

arméstaben  

 Möte med Deputerandekammarens försvarsutskott 

 Möte med Senatens försvarsutskott 

 Forskare vid institutet för applicerad ekonomisk forskning (IPEA) 

presenterar genomförda studier inom försvarsområdet 

 Studiebesök vid Flygvapnets insatsledningscentral 

 Studiebesök vid Flygvapnets flygstridsledningscentral 

 Presentation av Brasiliens deltagande i internationella insatser, Brazilian 

Peace Operations Joint Training Center 

 Presentation av Brasiliens deltagande i internationella insatser, Think 

tank Instituto Igarapé 

 Studiebesök vid Rio de Janeiros ledningscentral och presentationer av 

säkerhet, krishantering, förberedelser inför sommar-OS m.m. 

 Studiebesök vid utvecklingen av OS-staden/stadsdelen Porto Maravilha 

 Studiebesök på hangarfartyget São Paulo och presentation av marinen 

och dess strategiska projekt 
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Åsa Lindestam (S), vice ordförande 

Alexandra Völker (S) 

Mikael Jansson (SD) 

Jan R Andersson (M) 

Roger Richtoff (SD) 

Stig Henriksson (V) 

Mikael Oscarsson (KD) 

Mattias Ottosson (S) 

Kalle Olsson (S) 

Dag Klackenberg (M) 

 

Försvarsutskottets kansli deltog med två tjänstemän. 

  


