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Ehdotus A 1931/PRE   

Tekijä Pohjoismaiden vihreä vasemmisto  

Käsittelijä Puheenjohtajisto    

   

  

Jäsenehdotus ydinaseettomasta Pohjolasta 

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa 
Pohjoismaiden hallituksille, 

 

 että ne toimivat sen puolesta, että Pohjola säilyy ydinaseettomana alueena. 

että ne ratifioivat YK:n ydinasekieltosopimuksen. 

 

Taustaa 

 

Maailma on muuttunut vaarallisemmaksi paikaksi Venäjän aloitettua helmikuussa 2022 

kansainvälistä oikeutta rikkovan hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. YK:n pääsihteeri 

António Guterres sanoi elokuussa 2022, että ydinsodan uhka on yhtä todellinen kuin 

kylmän sodan huippuvuosina. Tämä on varoittava muistutus tämänhetkisen tilanteen 

vakavuudesta.  

 

Ydinaseita pahempaa ja epäinhimillisempää joukkotuhoasetta ei ole maailmassa nähty. 

Kansainvälinen yhteisö ei ole onnistunut pysäyttämään ydinaseiden leviämistä eikä rii-

sumaan ydinasevaltioita ydinaseista. Päinvastoin ydinaseiden uudenaikaistamiseen ja 

kehittämiseen käytetään miljardeja. Tutkimus on selvästi osoittanut, että valmius käsi-

tellä ydinaseiden seurauksia on puutteellinen. 

 

Ydinaseet ja aseiden olemassaolo ovat koko maailmalle valtava riski. Ydinaseita on sa-

tamäärin laukaisuvalmiina muutaman minuutin varoitusajalla, ja riski sille, että jotain 

tapahtuu, kasvaa dramaattisesti. Kriisin eskaloituessa varoitusaika on lyhyt, ja epävar-

muus siitä, onko uhkana tavanomaiset aseet vai ydinaseet, on suuri. Väärinymmärrys-

ten riski on kestämättömän korkea.  

 

Venäjän on vedettävä välittömästi laittomat joukkonsa Ukrainasta ja lopetettava ydin-

aseiden käytöllä uhkailu. Natolla on puolestaan vastuu huolehtia siitä, ettei ydinaseiden 

osuus käynnissä olevasta konfliktista kasva. Ydinaseiden sijoittaminen yhä laajemmalle 

alueelle eri puolille Eurooppaa ja ydinaseiden sijoittamista Pohjoismaihin koskeva tur-

vallisuusstrategia voivat johtaa siihen, että turvattomuus maissamme kasvaa. Kaikki 

Pohjoismaat ovat nyt yhdessä Naton jäseniä. Tällaisessa tilanteessa Pohjoismaiden on 
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toimittava sen varmistamiseksi, että Pohjola säilyy jatkossakin ydinaseettomana vyö-

hykkeenä. Pohjoismailla on ylpeät perinteet toimista aseriisunnan ja liennytyksen puo-

lesta. Tämä työ on nyt tärkeämpää kuin koskaan ennen.  

 

122 valtiota hyväksyi YK:n ydinasekiellon 7. heinäkuuta 2017. Kielto on laaja sopimus, 

jolla kielletään ydinaseiden kaikkinainen käyttö. Sopimus tuli voimaan 22. tammikuuta 

2021, ja sen 1 artiklan mukaan on muun muassa ydinaseiden säilytys, varastointi, siirtä-

minen, vastaanottaminen, käytöllä uhkailu, sijoittaminen, asentaminen ja jakelu kiel-

letty. Pohjoismaiden on liityttävä sopimukseen, ja Pohjoismaiden hallitusten tulee 

mahdollisimman nopeasti ratifioida YK:n ydinasekieltosopimus.  

 

Pohjoismailla on vastuu tulevia sukupolvia kohtaan suojella ihmiskuntaa joukkotuho-

aseilta. Me täällä Pohjoismaissa olemme velvollisia toimimaan ydinaseettoman ympä-

ristön varmistamiseksi. 

 

Reykjavikissa 6. syyskuuta 2022 
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