Motion 2020: Skriv under FN:s kärnvapenförbud
Motionär: Tomas Magnusson, Tommy Lindfors, Titti Wahlberg, Gösta Bågenholm

Vi socialdemokrater har sedan begynnelsen kämpat mot krig och kapprustning och sedan de första
kärnvapnen togs i bruk har vi velat avveckla dem. Decenniers kamp för en fredligare värld har givit ett
antal internationella avtal och även arbetet att ökad den gemensamma säkerheten genom att verka
för kärnvapennedrustning har vunnit viss framgång.
Under senare år har trenden vänt och stormakterna ifrågasätter nu ingångna avtal och lämnar andra.
I det kanske viktigaste nedrustningsavtalet icke-spridningsfördraget, NPT, ingår att stormakterna skall
arbeta för att avveckla även de egna kärnvapnen. Detta arbete har avstannat och stormakterna
lägger i stället stora resurser på att förnya och föryngra sina kärnvapenarsenaler och nya
generationer av stridsspetsar och vapenbärare utvecklas.
2017 var Sverige med och röstade igenom FN:s konvention om förbud mot kärnvapen men sedan
dess har vi varken signerat eller ratificerat konventionen. Nu är det angeläget att regeringen i god tid
innan valet 2022 signerar FN:s kärnvapenförbud och ger till känna sin avsikt att lägga fram
konventionen för ratificering direkt efter valet 2022. Därmed blir kärnvapenfrågan en valfråga, en fin
sådan, eftersom vi vet att kärnvapenförbudet har stöd av mellan 75 och 95 procent av väljarna i alla
partier.
Vi har allt att vinna och inget att förlora på att kärnvapen diskuteras i valet. Med dagens kunskaper
om kärnvapenkrigets förödande konsekvenser vinner kärnvapenanhängarna aldrig en sådan debatt!
Göteborgs S-distrikt beslutade 2019 att uppmana regeringen att underteckna FN:s kärnvapenförbud.
Sedan dess har även Göteborgs kommunfullmäktige lyssnat till medborgaropinionen och anslutit
Göteborg till Ican Cities Appeal, stadsupprop till stöd för FN:s kärnvapenförbud.

Vi föreslår Göteborgs partidistrikt:
- att uppmana andra partidistrikt att ta initiativ så att stadsuppropet till stöd för FN:s
kärnvapenförbud får underskrifter av andra städer och kommuner,
- att uppmana regeringen att snarast signera FN:s kärnvapenförbud
- att kärnvapenfrågan görs till en valvinnande fråga 2022, genom att regeringen tillkännager som sin
avsikt att lägga fram förslaget om en ratificering av avtalet när en ny riksdag samlas efter valet
- att partidistriktet lägger fram dessa förslag till partikongressen som hålls i Göteborg våren 2021

