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Behandles i Præsidiet 
 

Præsidiets betænkning over 

Medlemsforslag 
om en kärnvapenfri zon i Norden 

Forslag 

Præsidiet foreslår, at  

Nordisk Råd ikke foretager sig yderligere i anledning af Medlemsforslag A 1695/præsidiet 

Baggrund 

 

Den vänstersocialistiska gröna gruppen, VSG, föreslok  

Att Nordiska rådet rekommenderar De nordiska regeringarna  

att arbeta för att Norden ska bli en kärnvapenfri zon och därmed vidta nöd-

vändiga åtgärder i linje med detta 

 

Forslaget var ikke blandt de nye forslag, der nåede at blive førstebehandlet på sessionen i  

København 1. november 2016. I begrundelsen for forslaget blev det fremhævet, at det vil væ-

re en særlig vigtig markering med en atomvåbenfri zone i Norden, fordi de nordiske lande 

samlet har været en stærk og troværdig stemme for nedrustning af kernevåben. 

  

Tilbage i marts 2011 blev et beslægtet forslag vedtaget. Det drejede sig om ”Nedbringelse af 

kortrækkende taktiske våben samt udvikling mod en atomvåbenfri zone i Arktis”. Nordisk Råd 

rekommanderede de nordiske landes regeringer, 

 

at som del af bestræbelserne på at få en verden uden atomvåben bidrage til ar-

bejdet for at få nedbragt og afskaffet kortrækkende taktiske våben i Europa og 

dets nærområder med kapacitet til at fremføre atomvåben  

 

at bidrage til arbejdet for at få formindsket militærdrevet transport af kernevå-

ben over Arktis som en gradvis og skridtvis udvikling hen imod en atomvåbenfri 

zone i Arktis 
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Nordisk Råd noterede med tilfredshed i december 2011 efter at have modtager de nordiske regeringers 

svar, at regeringerne var aktive i bestræbelserne på fortsat kernevåbennedrustning og også støttede 

arbejdet med at få skabt kernevåbenfrie zoner, hvor det var formålstjenligt.  

Præsidiets synspunkter 

Forslagsstilleren, VSG-gruppen, understregede ved behandling af forslaget på Præsidiemø-

det 28. november 2016 den fortsatte trussel fra atomvåben. Der var ikke tilslutning til forsl a-

get fra de øvrige partigrupper. Nogle var helt afvisende, og mente at den største aktuelle 

trussel om brug af atomvåben kommer fra Rusland og ikke fra Norden. Norden er a llerede 

atomvåben fri zone. Andre kunne støtte ideen, men mente ikke det var relevant at involvere 

Nordisk Råd. 
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