
 

 

10 FAKTA FÖR EN KÄRNVAPENFRI VÄRLD 

 
1. Ungefär 15 000 kärnvapen finns i världen idag. Ryssland och USA har 7 000 och 68 000 var. 

Frankrike har 300, Kina 270, Storbritannien 215, Pakistan och Indien omkring 130 var.  Israel 
har 80 och Nordkorea tros ha 10-20 kärnvapen. 4 000 kärnvapen är operationella och redo att 
användas. Övriga är i förvar och behöver förberedas innan de kan användas. 
 

2. Kärnvapen har använts vid två tillfällen. Under andra världskriget fällde USA atombomber 
över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki den 6 respektive 9 augusti 1945. Fler än 
230 000 människor dog till följd av de två bomberna.  

 
3. Kärnvapen dödar direkt och på sikt. När ett kärnvapen detonerar blir hettan så intensiv att 

kroppar helt kan förångas. Tryckvågen kan slita sönder byggnader och kroppar flera mil bort. 
Stora mängder radioaktiv strålning uppstår, som både dödar direkt och ger långsiktiga 
strålningsskador och cancer. 

 
4. Ett kärnvapenkrig skulle leda till en miljökatastrof.  Explosioner av 100 kärnvapen skulle 

kraftigt öka mängden sot i stratosfären och minska mängden solljus som når fram till jorden, 
vilket sänker medeltemperaturen. Det skulle också påverka nederbörden och leda till stora 
jordbruksproblem världen över. 

 

5. Spänningar mellan kärnvapenstater ökar vikten av dialog. Trots hård ordväxling mellan USA 
och Nordkorea med hot om att använda kärnvapen så hoppas omvärlden på ett möte mellan 
de båda länderna under 2018. 

 
6. 2017 antogs ett kärnvapenförbud. Kärnvapen har till skillnad från andra massförstörelse-

vapen (t ex kemiska och biologiska) inte förbjudits i internationell lag. 2016 inledde därför FN 
förhandlingar om ett kärnvapenförbud. Den 7 juli 2017 röstades konventionen igenom av 122 
stater. Nederländerna röstade nej, Singapore avstod. Övriga stater deltog inte i omröstningen.  

 
7. 57 stater har undertecknat konventionen. För att förbudet ska träda i kraft krävs att minst 50 

stater undertecknar samt ratificerar konventionen genom att göra den till nationell lag. I 
nuläget har 57 stater undertecknat konventionen, men endast fem har ratificerat den. När 
förbudet träder i kraft blir det gällande för alla stater som har undertecknat och ratificerat det. 

 
8. Sverige har inte undertecknat förbudet. Sverige röstade för förbudet, men har ännu inte 

signerat det. En utredning har tillsatts som ska undersöka konsekvenserna av en svensk 
underskrift, bland annat om hur förbudet kan påverka Sveriges militära samarbete med 
kärnvapenstater. 

 

9. Civilsamhället har en viktig roll i arbetet för en kärnvapenfri värld. 2017 tilldelades ICAN, 
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Nobels fredspris för sitt arbete för 
nedrustning av kärnvapen och sitt lobbyarbete för ett förbud mot kärnvapen.  

 

10. Du kan vara med och göra skillnad. Svenska FN-förbundet är positiv till förbudet och 
uppmanat regeringen att skriva under konventionen. Stöd FN-förbundets arbete genom att 
skriva under FN-elevföreningens upprop för en kärnvapenfri värld på www.fn.se/aktionfn 

 

http://www.fn.se/aktionfn

