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Utrikesdepartementet
Enheten för nedrustning och icke-spridning

Nordiska rådet
Ved Stranden 18
1061 Köpenhamn
Danmark

Svar på rekommendation 9/2018 från Nordiska rådet om
samordning av strävanden för global kärnvapennedrustning
Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna att:
-

fortsätta att samordna sina strävanden för en global nedrustning av
kärnvapen.

Sverige har som ordförande i Nordiska ministerrådet samordnat ett
gemensamt svar från den danska, norska, isländska, finska, färöiska,
grönländska, åländska och svenska regeringen.
Fortsatt samordning av strävanden för global kärnvapennedrustning
Mellan de nordiska länderna bedrivs löpande informationsutbyte och
samordning i nedrustnings- och icke-spridningsfrågor, inklusive om global
nedrustning av kärnvapen.
Dessa frågor får ökad betydelse i takt med att omvärldsläget försämras. Den
internationella debatten under senare år har inte sällan präglats av hårda
motsättningar och polarisering. I ett sådant klimat blir gemensamma
nordiska inlägg om vikten av multilaterala lösningar och pragmatiskt
samarbete ännu mer angelägna. De nordiska ländernas olika
säkerhetspolitiska identiteter utgör inget hinder utan torde snarast stärka
trovärdigheten i sådana nordiska budskap.
Två gånger om året möts de nordiska utrikesministeriernas chefer med
ansvar för nedrustning och icke-spridning för att diskutera aktuella frågor
och söka möjligheter till samordning. Detta har bland annat resulterat i
gemensamma uttalanden i samband med möten i viktiga multilaterala fora
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som Generalförsamlingens första utskott och icke-spridningsfördraget NPT
och en gemensam artikel i samband med NPT:s femtioårsdag. I olika
nordiska konstellationer har också evenemang genomförts med fokus på allt
från verifikation av kärnvapennedrustning till en kärnvapendetonations
oproportionerliga påverkan på flickor och kvinnor.
På många sätt bevittnar vi nu en renässans för kärnvapen som i vissa
kärnvapenstaters doktriner och politisk retorik får en mer central roll. I
denna utmanande kontext utgör den nordiska rösten en påminnelse om
vikten av att söka gemensamma lösningar och fokusera på det som enar för
att nå målet om en kärnvapenfri värld.
De nordiska ländernas regeringar anser rekommendationen som uppfylld.
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