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Rauði krossinn

U M S Ö G N R A U Ð A K R O S S I N S Á Í S L A N D I

um

tillögu til þingsályktunar um samning Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum.

148. löggjafarþing 2017-2018. 

Þingskjal 271 — 193. mál.

Rauði krossinn á Íslandi er hluti af stærstu mannúðarhreyfingu á heimsvísu og hefur því hlutverki að 
gegna að kynna og gera grein fyrir mikilvægi alþjóðlegra mannúðarlaga ásamt því að vinna að því að 
Ísland virði þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar í samræmi við aðild sína að Genfarsamningunum 
fjórum frá 1949, viðaukum við þá frá 1977 og 2005, sem og öðrum skuldbindingum á sviði 
mannúðarréttar.

Alþjóðaráð Rauða krossins (e. International Committee of the Red Cross) er verndari 
Genfarsamninganna frá 1949 og viðauka við þá. Alþjóðaráð Rauða krossins hefur lagt mikla áherslu á 
að ríki fullgildi alþjóðasamninga á sviði mannúðarréttar. Allt frá árinu 1945 hefur hreyfingin vakið 
athygli á afleiðingum notkunar kjarnorkuvopna og talað fyrir útrýmingu þeirra. Árið 2011 kallaði 
Alþjóðaráð Rauða krossins sérstaklega eftir því að öll ríki heims gerðu með sér lagalega bindandi 
samkomulag á grundvelli alþjóðlegra skuldbindinga og samþykkta, um algjört bann við notkun 
kjarnorkuvopna sem tryggja skyldi eyðingu og afnám þeirra.

Þann 7. júlí 2017 samþykktu 122 ríki samning um bann við kjarnorkuvopnum (e. Treaty on the Non- 
Proliferatin o f Nuclear Weapons, hér eftir TPNW eða samningurinn) á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 
í New York. Samningurinn er viðeigandi svar við ákalli Rauða kross hreyfingarinnar og viðurkenning á 
þeirri gríðarlegu áhættu sem stafar af áframhaldandi tilvist kjarnorkuvopna og þeim óafturkræfu 
afleiðingum sem slík vopn geta valdið. Sáttmálinn leggur fram skýrt bann við notkun kjarnorkuvopna á 
grundvelli alþjóðlegra mannúðarlaga.

Umsögn sína um þingsályktunartillögu þessa byggir Rauði krossinn á Íslandi á afstöðu Alþjóða Rauða 
krossins til TPNW ásamt grundvallargildum Rauða kross hreyfingarinnar um mannúð, óhlutdrægni og 
hlutleysi sem og stefnu Alþjóðahreyfingar Rauða krossins og Rauða hálfmánans.

Almennar athugasemdir

Rauði krossinn á Íslandi fagnar framkominni þingsályktunartillögu þar sem að Alþingi ályktar að fela 
ríkisstjórninni að sjá til þess að Ísland gerist aðili að TPNW. Miðað við þá gríðarlegu áhættu og þær 
skelfilegu afleiðingar sem hvers kyns notkun kjarnorkuvopna hefur á hnattræna vísu, ættu íslensk 
stjórnvöld að gera það að forgangsatriði að verða fullgildur aðili að TPNW.

Rauði krossinn á Íslandi leggur áherslu á sérstöðu samningsins en TPNW er einstakur fyrir þær sakir að 
hann leggur algjört bann við hverskyns notkun kjarnorkuvopna, m.a. útbreiðslu þeirra, geymslu, 
tilraunum, þróun, flutningi og hótun um notkun þeirra. Í samningnum er jafnframt að finna ákvæði um 
ákveðna tímafresti, eftirlit og aðferðir til að eyða kjarnorkuvopnum í eigu þeirra kjarnorkuríkja sem 
ákveða að gerast aðilar að samningnum. Samningurinn felur einnig í sér skuldbindingar aðildarríkja til
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að koma fórnarlömbum kjarnorkunotkunar og kjarnorkutilrauna til 
aðstoðar og koma á endurbótum vegna mengaðs umhverfis.

Rauði krossinn á Íslandi er þeirrar skoðunar að TPNW skuli túlkaður til samræmis við og styrkja enn 
fremur stöðu þeirra alþjóðlegu samninga er varða kjarnorkuvopn sem Ísland á nú þegar aðild að, þ.e. 
samninginn um bann við útbreiðslu kjarnavopna (e. Treaty on the Non-Proliferatin o f Nuclear Weapons 
-  NPT) og samninginn um bann við tilraunum með kjarnavopn (e. Comprehensive Nulear-Test-Ban 
Treaty - CTBT). Með tilkomu TPNW er fyllt upp í mikilvægar eyður sem fyrri samningar hafa ekki kveðið 
á um og þörf hefur verið á að lögfesta á alþjóðlegum grundvelli.

Rauði krossinn á Íslandi leggur áherslu á að þrátt fyrir að ekkert af kjarnorkuríkjunum hafi enn sem 
komið er undirritað samninginn þá er mikilvægi samningsins gríðarlegt þar sem TPNW veitir lagalegan 
ramma sem tryggir sannreynda og óafturkræfa útrýmingu kjarnorkuvopna. Telur Rauði krossinn á 
Íslandi að undirritun og fullgilding fleiri ríkja verði til þess að breiðari samstaða myndist á alþjóðlegum 
grundvelli sem auki líkurnar á þátttöku kjarnorkuríkjanna. Komi til þess í framtíðinni að eitthvert 
kjarnorkuríkjanna ákveði að gerast aðilar að samningnum tryggir TPNW tilvist lagalegra verkferla sem 
ríki þarf að undirgangast sem er í senn áhrifaríkt og öruggt. Þegar þetta er ritað hafa 59 ríki skrifað 
undir samninginn og hafa 10 fullgilt hann, nú síðast Austurríki þann 8. maí sl.

Að lokum vill Rauði krossinn benda á þá ólgu sem gætt hefur í alþjóðastjórnmálum síðastliðið ár þar 
sem einstaka þjóðarleiðtogar hafa teflt fram heldur frjálslegum ummælum um tilvist kjarnorkuvopna 
og haft í hótunum um notkun þeirra. Rauði krossinn á Íslandi hvetur íslensk stjórnvöld til þess að nota 
skýra og styrka rödd sína innan alþjóðasamfélagsins og lýsa yfir fortakslausri andstöðu sinni á 
umræddum vopnum með því að undirrita og fullgilda umræddan samning.

Bann og útrýming kjarnorkuvopna er ein mikilvægasta ákvörðun sem ríki taka til að tryggja öryggi, ekki 
einungis eigin borgara heldur gjörvalls mannkyns. Slík ákvörðun grundvallast af mannúðarsjónarmiðum 
og felur í sér loforð um að komandi kynslóðir muni aldrei þurfa að lifa við þá ógn sem stafar af 
kjarnorkuvopnum. Með því að gerast aðili að TPNW er Ísland að taka mikilvægt skref í átt að 
alheimsmarkmiði um heim án kjarnorkuvopna.

Rauði krossinn á Íslandi hvetur Alþingi til þess að leggja fram frumvarp sem meðal annars heimilar 
ríkisstjórninni að gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að Ísland verði fullgildur aðili að samningnum 
eins fljótt og auðið er og stuðla að þátttöku Íslands í sögulegum tímamótum á viðleitni ríkja til að banna 
kjarnorkuvopn á heimsvísu.

Lokaorð

Fulltrúar Rauða krossins á Íslandi eru tilbúnir að hitta utanríkismálanefnd til að ræða ofangreind 
sjónarmið betur og gera grein fyrir þeim sé þess óskað.

+  Rauði krossinn
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