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Norden som en kärnvapenfri zon

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen tillsammans med våra nordiska grannländer bör arbeta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon.

Motivering
Idén är inte ny, redan i slutet av 50-talet föreslog Sovjetunionens dåvarande
premiärminister Nikolaj Bulganin att Norden skulle bli en kärnvapenfri zon.
Intresset var till en början svalt men när frågan lyftes upp av Finlands president Urho Kekkonen så väcktes ett större intresse.
Någon kärnvapenfri zon blev det dock inte den gången. På 80-talet väcktes
idén till liv av den norske diplomaten Jens Evensen och Norges statsminister
Gro Harlem Brundtland stödde förslaget. År 1993 fattade Nordiska rådet
enhälligt beslut om en rekommendation om Norden som kärnvapenfri zon.
Trots detta blev det aldrig något traktat och idén föll i glömska.
Nu är det åter dags att lyfta upp förslaget och Sverige bör ta täten i det
nordiska arbetet för att skapa en kärnvapenfri zon. Liksom de senaste 50 åren
så är det fortfarande lika aktuellt att stoppa spridningen av kärnvapen i världen. Norden är idag ett område där inget land har kärnvapen och inget land
har kärnvapen stationerade på sitt territorium. Trots detta är argumenten för
en traktatfäst kärnvapenfri zon mycket starka.
Genom att slå fast att inga kärnvapen är välkomna till de nordiska länderna
så ges en tydlig signal om nedrustning och avspänning. Andra länder skulle
inte ens behöva fundera på att t.ex. gå in i någon nordisk hamn med en atomubåt. Vi skulle starkt uttrycka att kärnvapen enbart är av ondo, att de inte
skapar någon säkerhet och är ett hot mot allt liv på den här planeten. Kärnvapen har ingen plats i ett civiliserat samhälle.
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