
 

Motion: Anslut Uppsala till ICANs Cities Appeal till stöd 
för FNs konvention om kärnvapenförbud 

 
Den 7 juli 2017 antogs FN’s konvention om kärnvapenförbud av 122 stater, däribland 
Sverige. Avtalet innebär att de stater som ratificerat det inte får delta i någon form av 
kärnvapenaktiviteter; såsom utveckling, testning, produktion av eller hot med kärnvapen. 
Idag har 70 stater skrivit under och 25 ratificerat avtalet. För att avtalet ska träda i kraft krävs 
att 50 stater ratificerar det.  
 
Paraplyorganisationen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) som 
samlar organisationer över hela världen för avskaffandet av kärnvapen, var drivande i att 
avtalet skulle bli verklighet och tilldelades för det arbetet Nobels fredspris 2017. De har nu 
formulerat en uppmaning som enskilda städer kan skriva på för att visa hur viktigt de anser 
att det är att förbjuda kärnvapen. Vi i Feministiskt initiativ anser att det är en självklarhet för 
Uppsala, med vår långa tradition av att gå före i frågor som gäller fred och mänskliga 
rättigheter, att ansluta oss till denna. Uppmaningen från ICAN lyder:  
 
"Our city/town is deeply concerned about the grave threat that nuclear weapons pose to 
communities throughout the world. We firmly believe that our residents have the right to live 
in a world free from this threat. Any use of nuclear weapons, whether deliberate or 
accidental, would have catastrophic, far-reaching and long-lasting consequences for people 
and the environment.  
 
Therefore, we warmly welcome the adoption of the Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons by the United Nations in 2017, and we call on our national government to join it 
without delay." 
 
Idag saknas svensk lagstiftning i frågan om kärnvapen på svensk mark. Detta är skrämmande 
i en nutid då risken för ett kärnvapenkrig återigen ökar. Idag har Sverige även ett 
värdlandsavtal med NATO som kan få till följd att kärnvapen placeras på svensk mark.  
 
Det finns en stark opinion i Sverige för en svensk ratificering av FNs kärnvapenförbud. I en 
SIFO-undersökning från 2018 sade sig hela 85% av alla tillfrågade vara för en ratificering. 
Allra starkast var stödet i gruppen kvinnor 15-29 år gamla där 94% var för. Inom väljarkåren 
är majoriteten av väljare från samtliga riksdagspartier för ratificering. 



 
 
När Uppsala ansluter till uppropet är vi knappast först. Över 100 städer har redan skrivit på, 
från Melbourne i Australien till Toronto i Kanada och från Hiroshima till Washington DC. I 
Europa har stora städer som Manchester, Geneve, Berlin och Paris skrivit på. I Norge är de i 
skrivande stund uppe i femton städer.  
 
Låt Uppsala kommun uttala det som egentligen borde vara självklart: Vi är djupt oroade över 
det hot som kärnvapen innebär för samhällen runt om i världen. Vi är av den fasta 
övertygelsen att våra invånare har rätt att leva i en värld fri från detta hot. All användning av 
kärnvapen, oavsett om den är avsiktlig eller inte, kommer få katastrofala, långtgående och 
långsiktiga konsekvenser för människor och miljö.  
 
Vi yrkar att:  

- Uppsala kommun ansluter sig till ICANs Cities Appeal till stöd för FNs 
konvention om kärnvapenförbud 

 
 
Lovisa Johansson (F!) 
Stina Jansson (F!) 
 
 
 


