
Anf. 66 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Fru talman! Centerpartiet har historiskt varit en tydlig röst för en 

kärnvapenfri värld. Länge var man emot kärnkraft, men där har man svängt. Nu verkar det också som att man har 

svängt i sin syn på kärnvapen. Centerpartiet anser inte att Sverige ska underteckna FN:s konvention mot 

kärnvapen. Det var Kerstin Lundgren tydlig med i sitt anförande. Man tycker att det ”går stick i stäv med våra 

försvars- och säkerhetspolitiska intressen”, som det heter i en motion från i höstas. Numera än man också tydligt 

för ett Natomedlemskap, som vi hörde Kerstin Lundgren säga, även om man inte tycker att Nato ska få föra in 

kärnvapen i Sverige. Så sent som 2014, fru talman, skrev Centerpartiets Kerstin Lundgren: ”I en tid då 

kärnvapenarsenaler förnyas krävs starka och tydliga röster för nedrustning från fler länder i Europa. Kärnvapnen 

har ännu inte fångats in i en konvention. Tiden är därför mogen för Sverige att tillsammans med likasinnade 

länder gå vidare och arbeta för en konvention om förbud mot kärnvapen.” När nu kärnvapen har fångats i en 

konvention vill Centerpartiet inte längre skriva under en sådan. Jag tror att anledningen stavas N-a-t-o. När 

Socialdemokraterna vacklar om Nato är den svenska högern tydlig. Att gå med i Nato är viktigare än att förbjuda 

kärnvapen. Tillsammans med Trump, Orbán och Erdoğan vill ni använda vapen för att försvara vår demokrati och 

frihet, i stället för att sätta stopp för det värsta vapen mänskligheten uppfunnit. Under Kerstin Lundgrens långa tid 

som Centerpartiets utrikespolitiska talesperson har Centerpartiet tydligt svängt högerut och rättat in sig i det 

borgerliga ledet. Varför är ett Natomedlemskap viktigare än en kärnvapenfri värld för dig, Kerstin Lundgren?  

Anf. 67 KERSTIN LUNDGREN (C) replik: Fru talman! Svensk säkerhet är viktig för Centerpartiet. Det är det som är 

utgångspunkten. Världen ser i dag inte ut som den gjorde för ens tio år sedan. Det som hände 2014 har verkligen 

öppnat mångas ögon för att Ryssland är berett att använda kärnvapen i en militär konflikt. Man ser eskalering 

med kärnvapen som en möjlighet. Från vår sida har vi varit tydliga. Vi vill se nedrustning, har ett långvarigt 

engagemang för kärnvapennedrustning, har lyft fram frågan om taktiska kärnvapen och så vidare. Men ska vi gå in 

i någonting måste det vara effektivt för nedrustning, är den slutsats vi har dragit. Och är det någonting som är 

alldeles tydligt är det att den förbudskonvention som nu ligger på bordet inte ger någon grund för nedrustning. 

Det är mer en plakatprotestkonvention än ett verktyg som leder till nedrustning. Detta leder inte till säkerhet, inte 

för oss i Sverige, inte för våra grannar och inte för dem vi samarbetar med. Däremot ger det Ryssland en möjlighet 

att fortsätta att sabotera internationella avtal.  

Anf. 68 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Fru talman! Inte ens Centerpartiets väljare håller med Kerstin Lundgren. 

93 procent av dem vill att Sverige skriver under FN:s kärnvapenkonvention. År 1998 bildade sju länder NAC, New 

Agenda Coalition, för att arbeta tillsammans för nedrustning av kärnvapen. Sverige var medlem fram till 2013, då 

Carl Bildt lämnade samarbetet. Alla länder som är med i NAC i dag, förutom ett, har antingen signerat eller 

ratificerat FN:s kärnvapenkonvention. När Sverige lämnade NAC sa Kerstin Lundgren: ”Faller ett ben riskerar 

helheten att falla. Det är viktigt att detta inte skickar ut en bild av att Sverige omprioriterar i kärnvapenfrågan.” 

Nu kan vi konstatera att Centerpartiet har omprioriterat i kärnvapenfrågan. Centerpartiet prioriterar avskräckning 

genom kärnvapenhot inom militäralliansen Nato framför nedrustning. Därför vill ni ingå i Natos 

kärnvapenparaply. Då blir den viktiga frågan: När menar Centerpartiet att kärnvapen ska användas för att skydda 

Sverige?  

Anf. 69 KERSTIN LUNDGREN (C) replik: Fru talman! Det som är uppenbart är att Vänsterpartiet inte ser Sveriges 

och våra grannars säkerhet som det vitala. För vår del går svensk säkerhet och våra grannars säkerhet först. Vi 

måste förhålla oss till en verklighet som ser annorlunda ut nu än 2013. Det är vad vi har gjort. Vi ser att vi bygger 

säkerhet. Vi läser inte bara en utredning, utan flera utredningar. Jag rekommenderar de två tidigare 

utredningarna om svensk säkerhet av Bertelman och Bringéus. De visar tydligt att vi befinner oss i ett nytt 

säkerhetspolitiskt läge i Östersjöregionen. Vi måste förhålla oss till detta. Därför är det ännu viktigare att vi inte 

ger oss in på en väg som handlar om en konvention om förbud mot kärnvapen, när vi ser att den inte leder till 

nedrustning utan bara blir en protestskrivning från de länder som inte har kärnvapen. 

 


