
 
 

REKOMMENDATIONER INFÖR FÖRSTA STATSPARTSMÖTET FÖR FN:S 
KONVENTION OM FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN 21–23 JUNI 2022 I WIEN 
 
FN:s konvention om förbud mot kärnvapens första statspartsmöte närmar sig med stormsteg. 
Svenska Läkare mot Kärnvapen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen framför 
härmed våra rekommendationer för Sverige i samband med observatörskapet till detta möte.  
 
Socialdemokraterna tog ett partibeslut från november 2021 om att verka för att utveckla och 
förtydliga FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, med målet att Sverige ska ansluta sig. 
Dessutom uttalade regeringen en tydlig avsiktsförklaring att Sverige även i samband med 
Natoansökan ska fortsätta driva på för kärnvapennedrustning. Genom dessa 
rekommendationer vill vi bidra till att Sverige på ett aktivt och konstruktivt sätt bidrar till 
mötet, med fokus på de punkter som Sverige tidigare har aviserat frågetecken kring i 
konventionstexten. 
 
ARTIKEL 3 - SAFEGUARDS 
Vad gäller artikel 3 om safeguards föreslår vi att Sverige tar fram ett arbetspapper till 
statspartsmötet. I arbetspappret kan Sverige föreslå ett arbetssätt för att öka anslutningen till 
tilläggsprotokollet (additional protocol -AP) med Internationella atomenergiorganet (IAEA) 
som en form av arbete mellan statspartsmötena (intersessional work). I arbetspappret har 
Sverige en möjlighet att exemplifiera hur anslutningen av AP ska öka och därmed även bli 
lagligt bindande för alla statsparter (detta eftersom AP endast är frivilligt och icke-bindande 
inom icke-spridningsavtalet). Det är i dagsläget 15 statsparter till kärnvapenkonventionen 
som inte ännu har signerat AP och alla dessa stater är även statsparter till icke-
spridningsavtalet. Guinea-Bissau anslöt sig till AP vid sin ratificering av 
kärnvapenkonventionen. Kap Verde och Burundi har informerat om att de kommer ratificera 
kärnvapenkonventionen och ansluta sig till AP gemensamt. Det är därmed tydligt att 
kärnvapenkonventionen kan ha en positiv inverkan på att fler ansluter sig till AP och att det 
därmed tack vare kärnvapenkonventionen blir länders lägsta bindande verifikationsmodell. 
 
Sverige borde även överväga att i samma anda verka för anslutning till Provstoppsavtalet 
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty - CTBT). Kuba, Zimbabwe och Komorerna har 
ratificerat CTBT i samband med anslutning till kärnvapenkonventionen. Tuvalu och Gambia 
har signerat CTBT i anslutning till kärnvapenkonventionen. Östtimor, Sao Tome och 
Ekvatorialguinea är på väg att ansluta sig till kärnvapenkonventionen och har även indikerat 
att de kommer göra samma med CTBT. Sverige skulle kunna uppmärksamma detta, 
uppmuntra övriga statsparter (i dagsläget endast Dominica) att göra detsamma samt ta fram 
ett förslag på hur ratificeringarna kan samköras.  
 



 
 

DEFINITION AV KÄRNVAPEN 
En annan fråga som Sverige diskuterat är att det saknas en definition av kärnvapen i 
kärnvapenkonventionen. I förhandlingarna valdes samma förhållningssätt i frågan som i icke-
spridningsavtalet, som inte heller innehåller någon definition. Det är upp till anslutande part 
att själva bestämma hur implementering av internationell konvention sker vilket inkluderar 
även huruvida en definition behövs eller inte. Exempelvis skrev Irland om sin nationella 
lagstiftning inför ratificeringen och inkluderade då en definition. Om Sverige inte anser att en 
nationellt antagen definition räcker kan Sverige lägga fram ett arbetspapper med en föreslagen 
definition och hur den ska appliceras för alla avtalets statsparter.  
 
REKOMMENDATIONER: 

1. Ta fram ett arbetspapper till statspartsmötet där Sverige föreslår ett arbetssätt för att 
öka anslutningen till IAEA:s tilläggsprotokoll och provstoppsavtalet som en form av 
arbete mellan statspartsmötena (intersessional work). 

2. Ta fram en nationell definition av kärnvapen som kan implementeras vid en svensk 
anslutning till kärnvapenkonventionen. Alternativt, ta fram ett arbetspapper till 
statspartsmötet med en föreslagen definition av kärnvapen och förslag på hur alla 
statsparter kan applicera denna. Detta arbetspapper skulle även kunna lämnas in inför 
icke-spridningsavtalets översynskonferens i augusti 2022, då icke-spridningsavtalet inte 
heller har en definition av kärnvapen.  
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