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Angående: Konventionen om förbud mot kärnvapen 

Kärnvapen är det allvarligaste hotet mot mänskligheten, eftersom användningen av dem leder till 
omfattande död och förödelse och avger strålning som ger bestående återverkningar i flera årtionden. 

Omfattningen och styrkan av de kärnvapenarsenaler som för närvarande finns och de växande 
internationella spänningarna gör behovet av kärnvapennedrustning – som är en avgörande faktor för 
att garantera fred, säkerhet och mänsklighetens själva överlevnad – ännu mer akut. 

Den 7 juli 2017 sammankallades en FN-konferens för att förhandla fram ett rättsligt bindande 
instrument som förbjuder kärnvapen, leder till att de avskaffas helt – ett mål som delas av de 122 
länder som ställt sig bakom – och ger uttryck för människors önskan om en värld utan kärnvapen. 
Denna ledde till att FN:s konvention om förbud mot kärnvapen antogs. 

Konventionen har varit öppen för undertecknande och ratificering av FN:s medlemsstater sedan den 
20 september 2017. 

Nobels fredspris 2017 tilldelades International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican). Det är 
en internationell påtryckningsgrupp som tillsammans med många andra fredsrörelser, organisationer 
och länder har bidragit till att få till stånd denna viktiga konvention. 

Rådet uppmanas att besvara följande frågor: 

– Varför har EU inte antagit någon ståndpunkt om denna konvention? 

– Tänker rådet diskutera denna konvention och föreslå att den undertecknas och ratificeras av alla 
EU-medlemsstater? 
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