De flesta svenskarna vill att Sverige ställer sig bakom ett förbud mot
kärnvapen
I fredags presenterades regeringens utredning kring konsekvenserna för Sverige av att
ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud. Sorgligt nog avråder enmansutredaren LarsErik Lundin Sverige från att skriva under avtalet, trots att regeringen i FN röstade ja och har
haft som mål att Sverige skulle ratificera. Ett fantastiskt tillfälle går förlorad, ett historiskt
fönster stängs om man inte tar till vara denna möjlighet att bryta vårt destruktiva
kärnvapenberoende.
Människor världen över önskar inget högre än att detta mörka hot om förintelse försvinner
från vår dyrbara planet. I Sverige har drygt 85% av de tillfrågade i två SIFO undersökningar
svarat att de vill att Sverige skriver under avtalet. Bland samtliga riksdagspartiers
sympatisörer finns alltså en klar majoritet för ett kärnvapenförbud. Det betyder att de
borgerliga partierna inte alls går i takt med sina väljare när de tidigt tog ställning emot
konventionen. Till exempel säger hela 93 procent av Centerpartiets sympatisörer att de vill att
Sverige ska skriva under.
En skuggutredning gjord av Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för
Fred och Frihet slår fast att det inte finns några hinder för Sverige att skriva under
konventionen. Där bemöter man tre huvudargument som förs fram i utredningen: 1) att
Sveriges samarbete med NATO och grannländerna skulle störas, en ytterst kontroversiell
slutsats en skuggutredningen 2) att icke-spridningsavtalet NPT, där de stora
kärnvapenländerna lovar att avskaffa sin kärnvapen, är ett bättre verktyg, den har helt enkelt
inte efterföljts 3) att konventionen är ofärdig och behöver bearbetas, vilket anses vara möjligt
att göra i efterhand.
ICAN, den globala kampanjen mot kärnvapen, fick Nobels fredspris för sin anti-kärnvapen
kamp, ett erkännande av frågans vikt. Vi citerar ICAN:s generalsekreterare Beatrice Fihn i sitt
tal vid fredspris ceremonin.
”Det är galenskap att låta oss att styras av dessa vapen. Många kritiker av vår rörelse
menar att vi är irrationella, idealister utan förankring i verkligheten. Kärnvapenstaterna
kommer aldrig att ge upp sina vapen. Men vi representerar det enda rationella valet. Vi
representerar dem som vägrar att acceptera kärnvapen som given i vår värld, de som
vägrar att se sitt öde styrt av några koder för bombfällning.”
Fredsrörelsen kommer att fortsätta att kämpa för att folkets mening kommer att ge utslag i
riksdagens ställningstagande till FN konventionen om förbud mot kärnvapen.
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