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Ja eller Nej till Kärnvapen? 

FN har beslutat att förbjuda kärnvapen men minst femtio länders parlament måste skriva på 
för att förbudet ska gälla. Sedan två år ligger frågan på riksdagens bord för beslut. En 
utredning om konsekvenserna vid ett svenskt Ja till FN-förbudet har gjorts och har varit ute 
på remiss. Då visar det sig att Försvarsmakten (FM) och försvarsminister Peter Hultqvist (PH) 
har olika uppfattningar. 
FM anser i sitt remissvar att Sveriges nuvarande samarbete med Kärnvapenmakten Nato är för 
intimt för att gå ihop med ett Ja till FN-förbudet. 
 "När kärnvapenstater är med i multinationella operationer och försvarsövningar, så finns det 
alltid en implicit nukleär dimension. Möjligheterna för Sverige att fortsätta sin medverkan i 
samarbeten som har parallell nukleär verksamhet kommer enligt Försvarsmaktens bedömning 
att påverkas negativt om Sverige tillträder konventionen… " 

”Implicit” betyder enligt ordboken underförstått, outsagt, innefattat. Med ”dubbelkaraktär” 
förstår vi att övningsmomenten innehåller klara kopplingar till kärnvapen. Inget konstigt med 
det – hela Nators militärstrategi bygger på kärnvapen. 

PH kommenterar indirekt FM:s remissvar i DN-debatt 4 maj på följande sätt: "Svensk 
försvarsmakt har inte deltagit i övningar som baserar sig på användning av kärnvapen. Från 
regeringens sida finns inga sådana klartecken, vare sig formellt eller informellt.” PH gör alltså 
en annan bedömning än FM i själva kärnfrågan och väljer att inte låtsas om FM:s hänvisning 
till den implicita dimensionen och dubbelkaraktären. Men om PH menar allvar med sin 
bedömning– varför motsätter han sig då ett svenskt ja till FN:s kärnvapenförbud? 
 
FM:s remissvar ger PH två alternativ. Antingen är Sveriges nuvarande samarbete med Nato 
inte ett problem och då kan Sverige säga ja. Eller så står samarbetet i vägen för ett svenskt 
ja. Då måste svenska folket få möjlighet att ta ställning till att Sverige bytt försvarsstrategi 
när det gäller kärnvapen. 
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