
FÖRENTA NATIONERNAS 
KÄRNVAPENFÖRBUD
Som en motreaktion på utebliven nedrustning inom 
icke-spridningsavtalet (NPT) beslutade en majoritet 
av FN:s medlemsstater 2017 att inrätta ett avtal, 
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), 
som förbjuder kärnvapen.

Avtalet tillkom efter påverkansarbete från 
folkrörelser inom ICAN, International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons, som samma år tilldelades 
Nobels fredspris. Avtalet blir bindande för de som 
ansluter sig och kan tjäna som moralisk påtryckning 
på de som står utanför. 

Sverige har inte skrivit under avtalet, som trädde i 
kraft i januari 2021. Svenska FN-förbundet arbetar för 
att Sverige ska skriva under avtalet och stödjer 
ICAN-kampanjen genom att vara partnerorganisation.

Svenska FN-förbundet vill att 
kärnvapen ska vara 
totalförbjudna. Vi stödjer 
FN:s kärnvapenförbud, 
TPNW, och vill att Sverige och 
andra stater ansluter sig till det.

Vi välkomnar också TPNW:s totala förbud mot 
kärnvapenparaplyer och mot den kärnvapendelning som 
vissa Nato-länder praktiserar. Vi känner stark oro över 
USA:s och Rysslands agerande när det gäller skrotning av 
rustnings kontrollavtal, utvecklandet av nya kärnvapen och 
stärkandet av kärnvapnens roll i ländernas doktriner. Vi 
kräver också att radikala  nedrustningskrav ställs på 
kärnvapenstaterna inom icke- spridningsfördraget NPT.

ENGAGERA DIG MOT KÄRNVAPEN  
TILLSAMMANS MED SVENSKA FN-FÖRBUNDET 
Läs mer på fn.se/karnvapen och välj att engagera dig mot 
kärnvapen genom Svenska FN-förbundet. Om 
mänskligheten lyckats förbjuda kemiska och biologiska 
vapen kan vi också förbjuda kärnvapen. 

Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och 
folkrörelse som för samman individer, organisationer och 
skolor för ett bättre och starkare FN. Vi skapar en bättre 
värld genom att varje dag arbeta för fred, hållbar 
utveckling och mänskliga rättigheter. Vi gör skillnad. 
Bli medlem på www.fn.se/medlem

ENGAGERA DIG MOT 
KÄRNVAPEN
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SVENSKA FN-FÖRBUNDET 
fn.se  info@fn.se  08-462 25 40
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Kärnvapen
DAGS ATT LEVA UPP TILL NEDRUSTNINGSLÖFTEN
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KÄRNVAPENLÄGET 
I VÄRLDEN IDAG
Nio stater anses idag ha kärnvapen. De är långt ifrån alltid 
öppna om hur många laddningar de har men forskning 
uppskattar att det finns 13 355 kärnvapen världen över, 
fördelade enligt bilden till höger.

KAN UTPLÅNA MÄNSKLIGHETEN FLERA GÅNGER OM 
Av de 13 355 kärnvapenladdningarna står USA och 
Ryssland för 92 procent tillsammans. Positivt är att antalet 
kärnvapen idag är mycket lägre än under kalla krigets 
höjdpunkt på 1980-talet. Tre fjärdedelar av världens 
kärnvapen har skrotats sedan dess. Den fjärdedel som 
återstår kan dock fortsatt utplåna mänskligheten flera 
gånger om.

ICKE-SPRIDNINGSAVTALET: EN HÖRNSTEN I 
NEDRUSTNINGSARBETET 
Icke-spridningsavtalet (Non-Proliferation Treaty, NPT) 
trädde i kraft 1970 när USA, Sovjet, Kina, Frankrike och 
Storbritannien redan hade kärnvapen. I utbyte mot att 
dessa stater lovade att förhandla om nedrustning lovade 
övriga stater, med några undantag, att inte skaffa 
kärnvapen alls.

Avtalet är en hörnsten inom arbetet för rustningskontroll. 
Det har också varit relativt lyckat för att hindra spridning 
av kärnvapen. Endast Israel, Indien, Pakistan och 
Nordkorea står utanför avtalet. Däremot har 
kärnvapenstaterna inte levt upp till 
sin del av avtalet. Vid översyner 
av avtalet åren 2000 och 2010 
har till exempel handlings-
program för nedrustning 
antagits som sedan inte följts. Gå in på fn.se/

karnvapen

Läs mer

Illustration: Svenska FN-förbundet  
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Nio stater har idag kärnvapen.


