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Konventionen mot multipelbomber 

Europaparlamentets resolution av den 20 november 2008 om konventionen om 

multipelbomber 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av konventionen om multipelbomber som antogs av 107 länder vid den 

diplomatiska konferensen i Dublin den 19–30 maj 2008, 

– med beaktande av att FN:s generalsekreterare i ett meddelande av den 30 maj 2008 

uppmuntrade staterna att så snart som möjligt underteckna och ratificera detta viktiga 

avtal och uttalade att han ser fram emot att det kommer att träda i kraft inom kort, 

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2007 med titeln "På väg mot ett 

globalt avtal om förbud mot alla typer av multipelbomber"1 

– med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Konventionen om multipelbomber kommer stå öppen för undertecknande i Oslo den 

3 december 2008 och därefter vid FN:s högkvarter i New York, och den kommer att träda 

i kraft den första dagen i den sjätte månaden efter det att den har ratificerats av 30 stater, 

B. Konventionen om multipelbomber kommer att förbjuda användning, tillverkning, lagring 

och överföring av multipelbomber, och förbudet kommer att avse hela vapenkategorin. 

C. Enligt konventionen om multipelbomber måste de undertecknande staterna förstöra de 

multipelbomber som de har i lager. 

D. Konventionen om multipelbomber fastställer nya humanitära normer rörande stöd till 

offer, och ålägger staterna att avlägsna alla rester av odetonerade multipelbomber efter 

konflikter. 

1. Europaparlamentet välkomnar det arbete som det civila samhället, särskilt 

multipelbombskoalitionen ("Cluster Munitions Coalition"), utför för att försöka få ett slut 

på det mänskliga lidande som orsakas av multipelbomber, 

2. Europaparlamentet uppmanar samtliga stater att så snart som möjligt underteckna, 

ratificera och genomföra konventionen om multipelbomber. 

3. Europaparlamentet uppmanar samtliga stater att vidta åtgärder på nationell nivå för att 

inleda genomförandet av konventionen om multipelbomber redan innan den 

undertecknats och ratificerats. 

4. Europaparlamentet uppmanar samtliga stater att inte använda, investera i, lagra, tillverka, 

överföra eller exportera multipelbomber fram till dess att konventionen om 

multipelbomber har trätt i kraft. 
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5. Europaparlamentet uppmanar EU:s alla medlemsstater som har använt multipelbomber att 

tillhandahålla stöd till de drabbade befolkningarna, och uppmanar kommissionen att 

genom alla tillgängliga instrument utöka det ekonomiska biståndet till folkgrupper och 

enskilda personer som drabbats av odetonerade multipelbomber. 

6. Europaparlamentet uppmanar EU:s alla medlemsstater som har använt multipelbomber att 

tillhandahålla tekniskt och ekonomiskt bistånd för att avlägsna och förstöra rester av 

multipelbomber, och uppmanar kommissionen att genom alla tillgängliga instrument 

utöka det ekonomiska biståndet i samma syfte. 

7. Europaparlamentet uppmanar EU:s alla medlemsstater att inte vidta några åtgärder som 

kan innebära att konventionen om multipelbomber och dess bestämmelser kringgås eller 

äventyras. Parlamentet uppmanar EU:s alla medlemsstater att särskilt inte anta, stödja 

eller ratificera ett eventuellt protokoll till konventionen om konventionella vapen, som 

tillåter användning av multipelbomber, eftersom detta inte skulle vara förenligt med det 

förbud mot multipelbomber som föreskrivs i artiklarna 1 och 2 i konventionen om 

multipelbomber. 

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, den höge representanten för den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken, EU-medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s 

generalsekreterare samt Cluster Munitiones Coalition. 


