
Kärnvapenhotet den bortglömda valfrågan 
Denna text förs över till Debatt, Artiklar från HEM i www.fredsam.se. Den är odaterad men uppenbarligen 
skriven inför valet 2018 
Freden måste komma först. 
Gör den inte det, min vän, 
Kommer inget efter den. 
  
Alla löften om förbättringar inom vård, omsorg och skola som utlovats i valdebatten blir små i jämförelse med 
den militära upprustning som nu pågår i Sverige och världen och som våra politiker genomför utan någon dialog 
med sina väljare. Även vi göteborgare kommer att drabbas. Norge ska genomföra den största militära övningen 
sedan kalla kriget från den 25 oktober till den 7 november. 40 000 soldater från 30 olika länder däribland Sverige 
ska delta. Kärnvapenlandet USA ingår i övningen med 8 000 soldater. 
  
Kärnvapen är ett hot mot mänskligheten. Därför är den viktigaste fredsfrågan av alla förbud mot kärnvapen.  Nu 
finns ett förslag om förbud som röstades fram i FN:s generalförsamling i juli 2017 av 122 länder inklusive 
Sverige. Avtalet ska nu ratificeras av minst 50 stater för att träda i kraft. Sverige har efter påtryckningar från 
USA inte gjort detta. Vi anser att Sverige ska ratificera avtalet. 
Eftersom Sverige deltar alltmer i militära övningar tillsammans med kärnvapenstater inom Nato är det angeläget 
att vi får en lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium. 
Kärnvapenfria zoner är en manifestation på vägen mot en kärnvapenfri värld. 119 stater plus andra territorier 
med tillsammans 1,9 miljarder invånare ingår i kärnvapenfria zoner. Norden borde självklart deklarera sig som 
en kärnvapenfri zon liksom Arktis. 
De borgerliga partierna driver frågan om svenskt Nato-medlemskap. Nato har en kärnvapendoktrin – 
medlemsländerna ska försvaras av en mix av konventionella vapen och kärnvapen. Vilken rätt har 
kärnvapenstater att fortsätta att utveckla sina vapen med argumentet att det är för deras säkerhet, men samtidigt 
kräva att andra stater inte ska ha samma rätt? Natos strategi hotar hela mänskligheten. 
Endast Vänsterpartiet har i riksdagen röstat för att underteckna FN:s kärnvapenförbud. Detta trots att svenska 
folket stödjer kärnvapenförbudet (Palmecentrets SIFO-undersökning okt. 2017). 94% av de rödgröna väljarna 
och 80% av de borgerliga väljarna (87% inom Centerpartiet och 82% inom Liberalerna) har uttryckt detta. 
Varför är partierna emot när väljarna i alla partier är för! 
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