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ATT FÖRBJUDA
KÄRNVAPEN
Det kan verka omöjligt,
tills det är gjort.

Beatrice Fihn håller ICAN:s nobeltal vid prisutdelningen i Oslo 2017.
Foto: Ralf Schlesener
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Kärnvapen är skapade för att förinta människor och
städer. Om ett kärnvapen detonerar över Eiffeltornet
skulle glasrutor skallra i London, blixten ses i Berlin
och människor skulle dö av tredje gradens brännskador
1,5 mil utanför Paris. Idag har 9 länder tillsammans
över 14 000 kärnvapen varav 1800 kärnvapen står
redo att avfyras inom loppet av några minuter. Deras
sprängstyrka motsvarar 50 000 Hiroshimabomber.
I Japan vårdas fortfarande tusentals människor för
kärnvapenrelaterade sjukdomar vilka också drabbar
de som utsatts för provsprängningar. IKFF är en av få
feministiska rörelser som i generationer arbetat för
en kärnvapenfri värld genom att vägra acceptera en
falsk och patriarkal illusion om säkerhet som tillåter
att några har makten att förinta mänskligheten.
Vi kräver att kärnvapenstaterna lever upp till sina
åtaganden och sätter sig vid förhandlingsbordet och
nedrustar. Tillsammans i den globala kampanjen
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons
(ICAN) satte vi kärnvapens humanitära konsekvenser
i centrum och gjorde det omöjliga - förbjöd dem.
I den här frågan är det verkligen kvinnor runt om i
världen, inte minst inom Läkare mot Kärnvapen och
IKFF, som är drivande.
DÅVARANDE UTRIKESMINISTER MARGOT WALLSTRÖM
EF TER TILLKÄNNAGIVANDET AV NOBELS FREDSPRIS TILL ICAN
DEN 6 OKTOBER 2017.
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EN KÄRNVAPENFRI
VÄRLD

Vision

Mål 2011–2018

Ett förbud mot kärnvapen

Att ett sådant
förbud har ett
genusperspektiv

Att Sverige verkar
för ett förbud mot
kärnvapen på
humanitär grund

Att Sverige
ansluter sig till FN:s
konvention om ett
kärnvapenförbud

Sverige tog ställning för
ett kärnvapenförbud i FN
VÅRA MÅL
Den 7 juli 2017 förbjöds kärnvapen genom att 122 stater antog den historiska
konventionen om ett kärnvapenförbud vid FN i New York. Framgången hade
föregåtts av en global mobilisering av civilsamhället där de katastrofala humanitära
konsekvenserna av kärnvapen ställdes i centrum. Äntligen tog medlemsstaterna i
FN ett steg i rätt riktning efter decennier av ofruktbara förhandlingar. IKFF var en
del av den globala rörelsen, genom kampanjen International Campaign to Abolish
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Nuclear Weapons (ICAN), som gjorde att vi nådde vårt mål – förbjuda kärnvapen.
IKFF spelade en avgörande roll för att Sverige deltog i förhandlingarna och drev
krav på ett genusperspektiv i avtalet. Sverige röstade ja till konventionen i FN
men har fortfarande inte anslutit sig.

De av oss som överlevde
blev övertygade om att
ingen människa någonsin
ska behöva uppleva det
omänskliga och ofattbara
lidande som följer
av kärnvapen.
SE TSUKO THURLOW
KÄRNVAPENÖVERLEVARE FRÅN HIROSHIMA

Foto: Clare Conboy
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Satt kärnvapen på agendan hos större organisationer som
Svenska FN-förbundet.
Förankrat frågan om ett kärnvapenförbud inom dåvarande
största oppositionspartiet, Socialdemokraterna. Bara veckor
efter regeringsskiftet 2014 anslöt sig regeringen till det
humanitära initiativet för kärnvapennedrustning.
Drivit ett genusperspektiv på kärnvapen gentemot
Utrikesdepartementet. Sverige la sedan fram förslag kring
detta under förhandlingarna om FN:s kärnvapenförbud.
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En ny debatt om kärnvapen
KONTEXTEN I SVERIGE OCH GLOBALT
Efter tröga nedrustningsförhandlingar som mer eller mindre hade stått stilla i
decennier blev det tydligt att de existerande internationella verktygen inte var
tillräckliga. Kärnvapen diskuterades utifrån tekniska aspekter med ett abstrakt
språk som saknade förankring i kärnvapnens katastrofala humanitära konsekvenser.
Samtidigt såg vi hur kärnvapenstaterna, trots bindande löften om nedrustning,
började investera miljarder i upprustning. Det globala civilsamhället organiserade
sig inom kampanjen ICAN och bestämde sig för att, tillsammans med några stater,
förändra samtalet för att faktiskt uppnå nedrustning.
Det humanitära perspektivet lyftes för första gången under ickespridningsavtalets översynskonferens 2010 och bara några år senare hade över
150 stater anslutit sig till det så kallade humanitära initiativet. Sverige, som har en
stolt tradition av arbetet för nedrustning, valde dock först att stå utanför.
IKFF kritiserade den dåvarande alliansregeringen för dess passivitet som vi såg
skadade Sveriges anseende och position internationellt. Vi fick inte gehör från
dåvarande utrikesminister Carl Bildt.

Manifestation mot kärnvapen i Oslo efter utdelningen av Nobels fredspris 2017. 		
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Att ett
sådant förbud
har ett genusperspektiv

VAD MÅSTE
HÄNDA?

HUR
GJORDE
VI?

Ett förbud
mot kärnvapen

Ökad kunskap om
kärnvapens humanitära
konsekvenser

Politisk
påverkan

Möten för att
informera regeringen
samt oppositionen om
utvecklingen internationellt och synen på
Sverige.

Att Sverige
verkar för ett
förbud mot
kärnvapen
på humanitär
grund

I

Att Sverige
ansluter sig till FN:s
konvention om ett
kärnvapenförbud

Ökat politiskt tryck
Strategi

VAD MÅSTE
VI GÖRA?

Ä N D R I N G ST EO R

Samverkan med
civilsamhället

Skrev debattartiklar
om ett humanitärt
perspektiv på kärnvpen
tillsammans med andra
organisationer.

Samverkan med
tjänstepersoner

Möten med UD
om utvecklingen i
förbudsprocessen,
hur ett förbud skulle
kunna komma att se
ut och vad Sverige
borde driva.

Verkade genom ICAN.

Drev igenom en
motion till stöd för
kärnvapenkonventionen
på Svenska FNförbundets kongress.

Kritiserade
utrikesminister
Carl Bildt vilket
stärkte opinionen
hos oppositionen.

Synliggjorde hur
kärnvapenförbudet
kunde kopplas till
resolution 1325 om
kvinnor, fred och
säkerhet och den
feministiska
utrikespolitiken.

Deltog under
förhandlingarna av FN:s
kärnvapenkonvention.

Bidrog med underlag
till Socialdemokraterna
för en motion om
kärnvapenförbudet.
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Bidrog med
faktaunderlag och
strategiska argument
till utrikesministerns
Folkrätts- och
nedrustningsdelegation.
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Vi kritiserade Sverige och
stärkte oppositionen
POLITISK PÅVERKAN
Dåvarande utrikesminister Carl Bildt visade föga engagemang i frågan om kärnvapennedrustning. Samtidigt såg vi en viss splittring inom alliansen gällande
frågan. Vi valde att lägga energin på att hålla övriga allianspartier samt oppositionen
uppdaterade om den internationella utvecklingen i kärnvapenfrågan. Som internationell
organisation kunde vi rapportera om den förtroendeförlust Sveriges passivitet
ledde till inom nedrustningsvärlden i New York och Genève. Flera riksdagsledamöter
från allianspartier och oppositionen ställde i riksdagen interpellationsfrågor till
utrikesminister Carl Bildt och vårt arbete omnämndes. Detta stärkte dåvarande
oppositionens vilja att stödja frågan. Tillsammans med Svenska Läkare mot
Kärnvapen skrev vi underlag till en motion för att förankra arbetet för ett kärnvapenförbud hos Socialdemokraterna, vilken antogs på deras partikongress 2013.
Sedan 2012 har vi även skickat nyhetsbrev till riksdagens nätverk för kärnvapennedrustning.

Så blev vi starkare
tillsammans
SAMVERKAN MED
CIVILSAMHÄLLET
Som en relativt liten organisation med
begränsade resurser arbetar vi strategiskt med
att fokusera vårt påverkansarbete på det som
har störst chans att göra skillnad för att nå
våra mål. Vi arbetar med att få in våra frågor i
större organisationer samt nätverk och på så
sätt multiplicera vår röst. Exempel på detta är
att FN-förbundets kongress 2018, där IKFF är
medlemmar, fattade beslut om att aktivt arbeta
för att Sverige ska gå med i kärnvapenförbudet,
vilket de senare också drev igenom på sin
internationella kongress. Vi har även gett frågan
uppmärksamhet i flera publikationer inom
nätverket CONCORD Sverige som består av
runt 70 organisationer.

Foto: Ralf Schlesener

IKFF har sedan 2012 drivit den globala
kampanjen ICAN i Sverige tillsammans
med Svenska Läkare mot Kärnvapen.
Genom ICAN har vi fokuserat på att sätta
kärnvapens humanitära konsekvenser i
centrum genom politisk påverkan,
debattartiklar och blogginlägg, deltagande i manifestationer och föreläsningar,
informationsmaterial och kampanjer.
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Ett genusperspektiv
på kärnvapen
SAMVERKAN MED TJÄNSTEPERSONER
IKFF arbetade för att öka förståelsen för ett genusperspektiv på kärnvapen hos
tjänstepersoner på Utrikesdepartementet och att Sverige så småningom skulle
driva detta perspektiv under förhandlingarna om ett kärnvapenförbud. Efter att
den feministiska utrikespolitiken lanserades blev vår strategi att använda de verktyg
som regeringen själva beslutat om. Vi granskade, ställde till svars och utkrävde
ansvar för det de hade lovat. Vi kopplade kärnvapenfrågan till FN:s säkerhetsråds
agenda om kvinnor, fred och säkerhet och handlingsplanen för en feministisk
utrikespolitik. Vi såg även till att öka kunskapen i riksdagen om ett genusperspektiv
på kärnvapen genom underlag och möten.

VÅR EXPERTIS OCH ERFARENHE T SK APAR MÖJLIGHE T AT T PÅVERK A

IKFF:s generalsekreterare inbjöds 2016 att sitta i dåvarande utrikesminister
Margot Wallströms Folkrätts- och nedrustningsdelegation bestående av
15 personer. IKFF satt i arbetsgruppen som behandlade kärnvapenfrågan
där också försvarsaktörer och forskare ingick. Arbetsgruppen skrev en
rapport som gav stort utrymme till IKFF:s väl underbyggda argument om
varför Sverige skulle stödja förhandlingar om ett kärnvapenförbud, det
humanitära perspektivet samt ett genusperspektiv. Rapporten och
efterföljande diskussion låg till grund för regeringens beslut att stödja
förhandlingarna i FN. Margot Wallström hänvisade till delegationen när
hon i en debattartikel i SvD den 30/8 2017 skrev om varför Sverige i FN
röstade ja till kärnvapenkonventionen. IKFF fortsätter arbetet i delegationen
under ledning av utrikesminister Ann Linde.
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IKFF har varit avgörande när det gäller att undersöka, och öka
medvetenheten om ett genusperspektiv på kärnvapen, både vad
gäller könade effekter av kärnvapenanvändning och bristen på
jämställdhet i multilaterala nedrustningsforum. Dess ansträngningar har kraftigt påverkat ICAN:s egen ståndpunkt och våra
insatser i frågan. Tack vare påverkansarbetet från IKFF och
det globala IKFF-nätverket erkändes ett genusperspektiv
på kärnvapen i förordet i kärnvapenkonventionen.

2012–2018

BEATRICE FIHN
CHEF FÖR ICAN

58 28 87

Antal möten med UD

Antal möten med i
riksdagen och enskilda
riksdagspartier

Antal nationella och lokala
debattartiklar samt
medieinslag

IKFF ALLTID PÅ PL ATS

IKFF informerade och gav analyser till Utrikesdepartementet och riksdagen om den
internationella utvecklingen i kärnvapenfrågan, hur stödet för ett kärnvapenförbud såg
ut inom civilsamhället och andra stater samt vilka frågor ICAN ansåg skulle bli centrala
under eventuella förhandlingar. Vår kunskap, erfarenhet och vårt kontaktnät bygger på
att vi är på plats där det händer; under förhandlingar inom icke-spridningsavtalet (NPT),
i FN:s generalförsamlings första utskott, under konferenserna om kärnvapens humanitära
konsekvenser i Oslo 2013 och Wien 2014. 2017 deltog vi under förhandlingarna om en
kärnvapenkonvention vid FN i New York där vi hade daglig dialog med den svenska
delegationen om innehåll och olika ståndpunkter hos stater och civilsamhället.
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Women banned the bomb
VÅR EFFEKT
IKFF har en unik kunskap som vi har arbetat fram genom decennier. Vi är en av få
organisationer som anlägger ett feministiskt perspektiv på kärnvapen. Vi vet hur
kärnvapen specifikt påverkar kvinnors kroppar, hur investeringar i kärnvapenprogram
stjäl resurser från vård och skola, vi uppmärksammar hur kvinnor exkluderas i
beslut som rör kärnvapen samt hur patriarkala strukturer upprätthåller några få
staters totala våldskapital över resten av världen och står i vägen för nedrustning.
Vi har spridit denna kunskap genom rapporter, debattinlägg och samtal. Vi har
organiserat oss tillsammans med organisationer över hela världen och varit den
feministiska rösten i ICAN. Vi har varit en del av och synliggjort kvinnors ledande
arbete mot kärnvapen. Vi har ökat kunskapen och satt kärnvapenfrågan på
dagordningen hos större aktörer som svenska FN-förbundet. Genom denna
mobilisering har vi satt press på beslutsfattare att ta ställning för ett förbud mot
det massförstörelsevapen som hotar vår totala existens.
Att förankra frågan om ett förbud inom det största oppositionspartiet
visade sig ge resultat. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering
efter valet 2014 tog det inte lång tid innan kärnvapenfrågan hamnade högt på
agendan. Sverige deltog i förhandlingar om ett kärnvapenförbud och satte ett
genusperspektiv på sin kravlista inför förhandlingarna. Sverige drev tillsammans
med bland andra Irland igenom text i avtalet om kärnvapens särskilda konsekvenser
för kvinnor samt krav på kvinnors deltagande i förhandlingar om nedrustning.
Tillsammans i den globala kampanjen International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons (ICAN) satte vi kärnvapens humanitära konsekvenser i centrum
och gjorde det omöjliga - förbjöd dem.
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IKFF är en av ICAN:s mest aktiva och effektiva partners i
Europa och har spelat en nyckelroll, inte bara i Sverige utan
också internationellt. IKFF har i många år varit aktiva i
påverkansarbete i FN:s generalförsamling, NPT-konferenser och
konferenserna om humanitära konsekvenser som hölls i Norge
och Österrike. IKFF var en del av kärngruppen som pressade
regeringarnas delegationer att anta starkare språk och politik
om de humanitära konsekvenserna av kärnvapen och att
förhandla om och anta ett rättsligt instrument som förbjuder
kärnvapen. FN:s kärnvapenkonvention, för vilket ICAN
tilldelades Nobels fredspris 2017, kunde inte ha uppnåtts
utan ansträngningar från viktiga partners som IKFF.
IKFF har också varit en ledande organisation i Sverige för
kärnvapennedrustning och främjandet av FN:s kärnvapenkonvention.
Genom att arbeta gentemot riksdagsledamöter, regeringen och
andra organisationer och genom att öka medvetandet om frågan
har IKFF lyckats göra FN:s kärnvapenkonvention - och regeringarnas
beslut att inte ansluta sig till den - en fråga av nationell
betydelse som fått mycket uppmärksamhet.
BEATRICE FIHN
CHEF FÖR ICAN
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NOBELS FREDPRIS – ERK ÄNNANDE T

2017 tilldelades kampanjen ICAN Nobels fredspris för arbetet för ett kärnvapenförbud
och för att ha uppmärksammat kärnvapnens humanitära konsekvenser. Nobels fredspris
är en stor ära och ett erkännande för vårt gemensamma arbete men framförallt har det
gett oss en mycket större plattform för att nå vårt mål - en kärnvapenfri värld. IKFF driver
ICAN i Sverige tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen. Plötsligt fick vi prata
kärnvapen på bästa sändningstid och vi tog varje tillfälle som bjöds att debattera frågan.
2017 avslutades med att IKFF:s generalsekreterare kommenterade fredspriset under
direktsändningen av Nobelbanketten i SVT. Vi deltog också i det stora firandet i Oslo
tillsammans med våra kollegor världens alla hörn.

Sverige och FN:s
kärnvapenkonvention
NÄSTA STEG
I september 2018 släppte vi en skuggutredning till regeringens utredning om
kärnvapenförbudet, I skuggan av makten, tillsammans med Svenska Läkare mot
Kärnvapen. Internationella och svenska experter analyserade olika aspekter av
kärnvapenkonventionen, dess påverkan på militära samarbeten, relationen till andra
avtal och juridiska tolkningar som visade att det inte finns några juridiska hinder
för Sverige att ansluta sig till konventionen. Våren 2019 släpptes regeringens enmansutredning med rekommendationen att inte skriva under. IKFF var remissinstans
och lämnade in ett yttrande som belyste allvarliga brister i utredningen, vilket
även Svenska Läkare mot Kärnvapen, Röda Korset, flera professorer i internationella
relationer, internationella folkrättsforskare med flera gjorde. Utredningen
belägger inte sina slutsatser, är ensidig, misslyckas med att utreda flera viktiga
frågor, innehåller felaktigheter och missförstår FN-konventionens syfte.
Den 12 juli 2019 deklarerade utrikesminister Margot Wallström att Sverige
i dagsläget inte kommer att signera kärnvapenkonventionen. Beslutet fick stor
medial uppmärksamhet och det visade sig vara fler än vi som ställde sig kritiska till
beskedet. Journalister rapporterade om hur beslutet splittrade Socialdemokraterna.
Vi publicerade ett antal debattartiklar där vi uttryckte vår besvikelse och vår
förvåning över att regeringen nu bröt med en lång svensk nedrustningstradition.
IKFF:s arbete för kärnvapenkonventionen har stärkt kunskapen och engagemanget
i det svenska samhället om frågan, vilket visade sig i debatten efter regeringens
besked. Vår kamp för en kärnvapenfri värld och ett Sverige som vågar stå upp
mot makten och ta ställning för internationella rättsliga principer och därmed
skriver in sig på rätt sida av historien, fortsätter.
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