Motion till distriktskonferensen; Göteborg S:

Skriv under FN:s kärnvapenförbud
Sverige och socialdemokraterna har länge kämpat mot både kapprustning och kärnvapen
alltid med ett brett folkligt stöd. När regeringen och utrikesminister Wallström nu vill vänta
med att underteckna FN:s kärnvapenförbud till efter Icke-spridningsavtalets
uppföljningskonferens 2020 ser vi detta som ett sätt att underlätta den ratificering av
kärnvapenförbudet som också måste ske i riksdagen.
Enligt utrikesministern kan det med dagens riksdag bli svårt att få kärnvapenförbudet
ratificerat men skjuter regeringen på undertecknandet till 2020 blir det möjligt att i god
demokratisk ordning ge kärnvapenfrågan den analys och debatt den förtjänar i valrörelsen
inför nästföljande riksdagsval. Därmed blir det också lättare för den nya riksdagen att ta
ställning till ratificeringen av FN:s kärnvapenförbud.
Inleder stormakterna inte den utlovade nedrustningen av kärnvapnen vid Ickespridningsavtalets uppföljningskonferens 2020 vill vi motionärer att regeringen då, enligt
utrikesminister Wallströms tidsplan, undertecknar kärnvapenförbudet.
Regeringen bör samtidigt förklara att FN-förbudet ska läggas fram för ratificering inför den
nya riksdag som tillträder efter valet 2022. Därmed får väljarna och de politiska partierna tid
att debattera kärnvapenfrågan inför valet och se till att beslut fattas i enlighet med
folkopinionen.
Den amerikanska militärledningen visste redan på 60-talet att allt mänskligt liv i Sverige och
norra Europa skulle riskeras om man sände sina kärnvapen mot Sovjet och detta även om
Sovjet inte hann svara med egna bomber mot väst.
Under 80-talet gjorde civila forskarlag från både öst och väst liknande studier och
beräkningar med än mer skrämmande resultat. Även om enbart en bråkdel av de tillgängliga
kärnvapnen användes skulle de våldsamma explosionerna, jättelika bränder och radioaktivt
nedfall göra det omöjligt att leva på norra halvklotet. En atomvinter skulle orsakas av alla
kärnvapenexplosioner och av alla häftiga eldstormar över städer och industriområden när
jättelika svarta rökmoln spred sig högt upp i atmosfären så att allt solljus stängdes ute från
jordens yta under många år.
De scenarier som togs fram under 80-talet var så hemska att till och med stormakterna insåg
kärnvapenkrigets omöjlighet och beslutade avveckla sina medeldistansrobotar.

I dag tycks all kunskap om kärnvapnens effekt var bortglömd i vida kretsar och både politiker
och väljare måste få en ny möjlighet att sätta sig in i frågan inför nästa val. Har vi bara
upplysta väljare och riksdagsledamöter så vinner kärnvapenanhängarna aldrig denna debatt.
Kärnvapenfrågan och alliansfriheten har varit valvinnare för socialdemokraterna i
generationer. Vårt självständiga internationella arbete har vunnit sympati.
Exempelvis minns vi Olof Palmes Vietnamtal 1968 med kritik mot krigets övervåld som fick
amerikanerna att kalla hem sin ambassadör. Likväl gjorde socialdemokraterna sitt bästa
valresultat någonsin ett halvår senare i ett val där vi fick drygt 50 procent av rösterna.
Då vände vi ett sviktande opinionsstöd till en valseger och även om det i dag är svårt att
uppnå lika bra procentsiffror har fredsfrågan alltid lyft partiet när vi drivit den.

Vi föreslår:
-

att distriktsstyrelsen stöder uppmaningen till regeringen att underteckna FN:s
kärnvapenförbud under 2020 om uppföljningskonferensen till Icke-spridningsavtalet då
inte har gett utlovat resultat

-

att distriktsstyrelsen stöder uppmaningen till regeringen att åta sig att återkomma med
FN:s kärnvapenförbud för ratificering till den nytillträdda riksdagen efter valet 2022.
Därmed skulle väljarna tillsammans med politikerna få en verklig möjlighet att påverka
även detta beslut

-

att distriktsstyrelsen och regeringen stöder en studiekampanj under 2020 till 2023 om
kärnvapnens humanitära och miljömässiga konsekvenser. Denna studiekampanj får
gärna administreras genom det tilltänkta Kunskapscenter utrikesminister Wallström
utlovat
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