
 

Kärnvapen 

 

Stöd Förenta Nationernas globala förbud mot kärnvapen Sveriges regering bör verka för 
nedrustning och förbud för kärnvapen. Det innebär både arbete för att NPT förverkligas och att 
Sverige skriver på FN-förbudet om kärnvapen, som Sverige röstade för i New York den 7 juli 
2017. Det ligger i linje med beslutet på partikongressen 2017: 

”Efter år av stagnerande arbete för kärnvapennedrustning driver Sverige nu frågan om ett förbud 
mot kärnvapen. I år inleds viktiga förhandlingar om ett globalt förbud inom ramen för Förenta 
Nationerna. Som ett led i arbetet med att förbjuda kärnvapen globalt måste alla åtgärder övervägas. 
Såväl lagstiftning som kärnvapenfria zoner kan bli aktuella som ett sätt att implementera ett globalt 
kärnvapenförbud. Vårt mål är en kärnvapenfri värld.”  

Den globala tekniska och militära kapprustningen domineras av de tre kärnvapenstaterna USA, 
Ryssland och Kina. USA står för 35 % av världens totala militärutgifter, följt av Kina med 13 % 
och Ryssland 3, 8 %. Av de fem kärnvapenstaterna har det blivit nio, och i stället för den utlovade 
nedtrappningen har vi nu nära 15 000 kärnvapen, varav 2 000 står avfyringsberedda mot både civila 
och militära mål. Mänskligheten hålls med andra ords som gisslan av dessa nio stater. Fysiker har 
visat att ett kärnvapenkrig idag skulle utlösa en så kallad nukleär vinter, ett tillstånd där solens 
strålar inte kan tränga igenom de stoftpartiklar som bildas. Följden blir en period av drastiskt kallare 
klimat, missväxt och mass-svält. Spänningen mellan ärkefienderna Indien och Pakistan utgör en 
oroshärd. fått Pakistans premiärminister att varna för ett kärnvapenkrig. Pakistan beräknas ha 
minst 150 kärnvapen och Indien 140. Vår främste expert på kärnvapen Hans Blix har konstaterat 
att kärnvapenarsenalerna räcker till för att göra slut på den mänskliga civilisationen genom ett 
snabbt självmord, samtidigt som vi har tillfört risken av ett långsamt självmord genom den globala 
uppvärmningen. Klimatförändringarna och kärnvapenarsenalerna är med andra ord 
mänsklighetens största säkerhetspolitiska utmaningar.  

I klimat- och miljöfrågorna har Sverige och regeringen tagit en hedrande ledarplats. Men ifråga om 
kärnvapnen har vi tagit en time-out. Det finns en majoritet i riksdagen som motsätter sig att Sverige 
skriver under FN-konventionen om ett globalt förbud av kärnvapen. Konventionen, som antogs 
av FN i juli 2017, framröstades av 122 av 193 medlemsländer. Bland dessa fanns Irland, 
Lichtenstein, Mexiko, Nya Zeeland, San Marino, Sydafrika, Vatikanstaten och Österrike. De 
borgerliga partierna förordar att vi ska söka skydd under USAs och NATOs radioaktiva 
”kärnvapenparaply. Att gå med i NATO skulle betyda att vi legitimerade kärnvapenalliansens 
doktriner om ömsesidig total förintelse och rätten att använda sig av ett förstaslag med kärnvapen. 
Efter det att Donald Trump sagt upp det för Europa så viktiga INF-avtalet, som framförhandlades 
1987 av Ronald Reagan och Michail Gorbatjov, under stort folkligt tryck, hotar en ny kapprustning 
med kärnvapen på vår kontinent. Nu ska Pentagon utvidga sitt program av ”lågintensiva” 
kärnvapen (av samma styrka som fälldes över Hiroshima och Nagasaki). Samtidigt har USA 
placerat ut några av de nya mest kraftfulla vapen de har till Europa: sex strategiska bombplan i 
Storbritannien med kapacitet för kärnvapen. De har redan gjort flyguppdrag över Östersjön 
bekräftar amerikanska flygvapnet för SVT Nyheter (23 mars 2019). Sedan länge förvaras 50 
atombomber (B 61), en tredjedel av USAs nukleära arsenal i Europa, i Turkiet på en militärbas 
som varit i centrum för väpnade incidenter . https://fas.org/blogs/security/2019/10/nukes-out-
of-turkey/ Ryssland har dessvärre reagerat på USA:s upptrappning genom att utveckla nya 
kärnvapenstrategier. 

Sverige påverkas direkt av den Om krisen eller kriget kommer, som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) sände ut till alla svenska hushåll 2018, återfinns över huvud 
taget inte ordet kärnvapen. Att, som några påstår, ett undertecknande skulle störa arbetet med 
NPT avvisades, bland många andra, av det finska utrikesutskottet. Utskottet kom till denna 



 

enhälliga slutsats: Konventionen om kärnvapenförbud utgör enligt utskottet i sig inte ett hot mot 
icke-spridningsfördraget eller det fullständiga provstoppsavtalet NPT eller mot de internationella 
förpliktelser som följer med dem. Snarare stöder och kompletterar konventionen de andra avtalen 
och förpliktelserna. (i juni 2018) Sveriges FOI-rapport konstaterade, att utredningar på området 
genomfördes för minst 30 år sedan, men att mycket lite forskning har skett i modern tid. ”Detta 
har fört med sig att medvetenheten och kunskapen kring kärnvapen och civilt försvar till stor del 
har gått förlorade”.  

Passivitet och tystnad i denna existentiella krissituation vore ett uselt försvar och har aldrig varit 
socialdemokratisk säkerhetspolitikpolitik. Det är alltså mycket hög tid att sätta frågan om 
kärnvapen högt på den politiska agendan! I nationens och medborgarnas intresse, men också för 
socialdemokratins inre väsen och liv, särskilt för Socialdemokrater för tro och solidaritet, bör vi 
inleda informationskampanjer, studier och aktivt föreningsarbete. Utrikesminister Margot 
Wallström underströk den 12 juli 2019, att regeringen inte i nuläget signerar kärnvapenförbudet, 
men att frågan skulle bli aktuell för omprövning om inte översynskonferensen våren 2020 av icke-
spridningsavtalet NPT leder till ett positivt resultat. ”Dörren står då öppen”. Detta scenario bäddar 
för att kärnvapenfrågan blir aktuell också i nästa val. Utrikesminister Ann Linde underströk i sitt 
anförande 29 januari 2020, inför sidoorganisationerna i Stockholm, Tro och solidaritet, SSU och 
S-kvinnor, att hon hoppades på en mobilisering av motståndet mot kärnvapen. Hon berättade att 
en 16-stats allians mot kärnvapen och för signering av NPT, med både kärnvapenländer och icke-
kärnvapenländer hade bildats i juni 2019 och skulle träffas i Tyskland i slutet av februari 2020 
Förbundsdagen i Tyskland hade beslutat att inga kärnvapen fick placeras i Tyskland. hon och 
statsminister Stefan Löfven önskade en massmobilisering likt den de upplevt på 80-talet. Hon 
uppmanade oss att delta i rådslag för en ny svensk internationell politik inför partikongressen. 
Gabriele Winai Ström ordförande i Tro och solidaritet i Stockholms stad avslutade med mötet 
med att vi vill följa upp kampen mot kärnvapen. NPT konferensen sköts upp på grund av Covid19-
pandemin, men hotet har inte blivit mindre aktuellt.    

Yrkanden: 

1. partikongressen 2021 bekräftar sitt stöd för beslutet om kärnvapen från partikongressen 
2017. 

2. partikongressen uppmanar regeringen att FNs kärnvapenförbud signeras under 2020 med 
den uttalade avsikten att föra fram frågan till riksdagen för ratificering inför valet 2022. 

3. partikongressen beslutar om en studiekampanj om kärnvapen och tillhörande fredsfrågor. 

Motionär(er): S-kvinnor Stockholm 

 


