
Anf. 15 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Herr talman! Världen står inför ett avgörande val. Antingen 

ser vi tillsammans till att göra världen säkrare genom en gemensam nedrustning av kärnvapen – det 

enda massförstörelsevapnet som kan förgöra hela mänskligheten – eller så låter vi vapenmakterna 

fortsätta att utveckla sina kärnvapen och göra världen alltmer osäker. Kärnvapendebatten har de 

senaste åren handlat mycket om Iran och Nordkorea. Det är bra. Diktaturer ska inte få kapacitet att 

använda kärnvapen för att göra världen mer osäker. Men samtidigt glöms ofta ansvaret hos de stora 

kärnvapenmakterna USA och Ryssland, men också Kina, Frankrike och Storbritannien. Det är stater 

som enligt icke-spridningsavtalet NPT tillåts ha kärnvapen och ska avrusta, men i stället rustar de nu 

upp och moderniserar sina kärnvapen. Det var därför glädjande att FN:s konvention om förbud mot 

kärnvapen antogs sommaren 2017. Sverige var pådrivande i förhandlingarna och röstade för 

konventionen men lämnade samtidigt en röstförklaring med kritik mot delar av den. Sverige har gått 

från att ha ett eget kärnvapenprogram till att avsluta det och ansluta sig till NPT och vara en stark 

röst för global kärnvapennedrustning. Många socialdemokrater som Alva Myrdal, Inga Thorsson, 

Maj-Britt Theorin och Olof Palme har genom sitt engagemang för nedrustning skrivit in sig i 

historieböckerna. Som ordförande i den oberoende kommissionen för nedrustnings- och 

säkerhetsfrågor sa Palme 1980: ”Det går inte att hoppas på en seger i ett kärnvapenkrig, 

motståndarna skulle förenas endast i lidande och förstörelse.” Nu är Sveriges röst på väg att tystna. 

Konventionerna för att förbjuda kemiska vapen, klusterbomber och personminor skrev Sverige under 

vid så fort man bara kunde. Nu har det gått 512 dagar sedan FN:s konvention om förbud mot 

kärnvapen öppnades för underskrift. Under 2019 kommer det att avgöras. Kommer Sveriges regering 

att verka för nedrustning av kärnvapen och skriva under FN:s kärnvapenkonvention? På vilken sida av 

historien vill du stå, Margot Wallström?  

Anf. 16 Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM (S) replik: Herr talman! Jo, jag har tänkt ställa mig på 

rätt sida av historien också när det gäller kärnvapennedrustning. Frågan är: Hur gör vi detta på det 

mest effektiva sättet? Hur fortsätter vi en lång svensk tradition av politiskt ledarskap, aktiv och 

skicklig diplomati och teknisk expertis. Det är det som har gjort att vi är en viktig röst. Nu ser vi en ny 

nukleär upprustning. Nu tänker man sig vapen av ett nytt slag som faktiskt skulle kunna användas. 

Detta omsätts i nya förmågor. Vi tänker nu att vi ska samla en grupp länder med ett starkt 

engagemang i nedrustningsfrågor för att diskutera hur vägen framåt ska se ut. Det bör vara både 

kärnvapenländer och icke-kärnvapenländer som, framför allt tillsammans med Tyskland, som också 

är ett land som är intresserat av den här processen, försöker få till stånd en ny dialog om detta. Fokus 

kommer förstås att ligga på ett av de viktigaste verktyg vi har, nämligen icke-spridingsfördraget NPT. 

Det är hörnstenen på det här området, och det är också där som kärnvapenländerna har gjort 

konkreta utfästelser. Vi vill förstås göra politiska markeringar mot varje form av 

kärnvapenanvändning. Vi tror ju inte på avskräckningsteorin, och vi kommer att fortsätta arbeta på 

alla olika områden. Det handlar om verifikationsmekanismer, riskreducering och alla de avtal som 

existerar, och när vi har lyssnat på remissinstanserna ska vi också ta ställning till hur vi ska göra med 

kärnvapenförbudskonventionen. Detta kommer att vara en mycket viktig debatt, men vi behöver inte 

vänta på den. Det finns saker som vi redan nu kan, måste och ska göra.  

Anf. 17 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Herr talman! Det är bra att Margot Wallström vill ställa sig på 

rätt sida i historien, men i dag får vi tyvärr inget svar på om Sverige tänker underteckna FN:s 

kärnvapenkonvention. Historien kommer att minnas om Margot Wallström skriver under eller inte. 

Det finns en möjlighet att delta som observatör vid statsparternas möten innan man som stat 

undertecknar. Observatörer har rätt att yttra sig och lägga förslag men får inte rösta. För första 



gången på länge kan vi komma i ett läge där Sverige inte finns med i rummet när 

kärnvapennedrustning diskuteras. Den schweiziska utredningen kom fram till slutsatsen att man som 

ett första steg ska utveckla och förbättra avtalet genom att delta som observatör. Frågan är om den 

svenska regeringen tänker gå i den riktningen. Avser regeringen att delta som observatör vid 

kärnvapenkonventionens översynskonferenser? I dag lanserar du också ett nytt initiativ. Det kan ju 

låta bra, men varför behövs ett nytt initiativ? Det finns ju redan ett. Det heter FN:s 

kärnvapenkonvention.  

Anf. 18 Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM (S) replik: Herr talman! Håkan Svenneling 

argumenterar effektivt, och det är de argument som vi också hör i den här debatten och kommer att 

höra framöver när det gäller hur Sverige ska agera. Det är viktigt att vi funderar igenom detta noga. 

Det har andra länder också tagit sig tid att göra. Det är inget konstigt att vi reder ut alla argument. Vi 

hade synpunkter redan i processen. Det var en process som var så kort att vi inte riktigt hann reda ut 

till exempel relationen till NPT. Men jag vet att Tyskland – de sitter ju i säkerhetsrådet nu – har 

inbjudit till en debatt om de här frågorna den 2 april. De har bjudit in Sverige att komma och prata 

om detta. Det finns en lång rad kanaler där vi fortsatt kan vara mycket aktiva i den här frågan, och 

mycket snart, inom bara ett par månader, kommer vi också att fatta beslut om hur vi ska göra med 

konventionen. 


