
Umsögn frá Samtökum hernaðarandstæðinga um tillögu til þingsályktunar 
um samning Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum, 
þingskjal 271 -  193.mál

Samtökum hernaðarandstæ ðinga hefur borist til um sagnar þingsályktunartillaga 
þess efnis að ísland bæ tist í hóp þeirra  ríkja sem undirritað hafa sáttm ála 
Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2017 um bann við kjarnorkuvopnum . Mat 
sam takanna er að öllu lejd;i jákvæ tt og raunar vandséð að þingið hafi nokkuð 
brýnna verkefni á m álaskrá sinni.

Sáttmálinn um bann við kjarnorkuvopnum  er viðbragð stórs hluta ríkja heimsins 
við þeirri staðreynd að kjarnorkuveldin hafa þverbrotið sáttm álann um bann við 
útbreiðslu kjarnorkuvopna (NPT-samninginn frá 1968). Kjarnorkuveldunum  er 
að sönnu afar ann t um þau ákvæði NPT-samningsins sem bannar nýjum ríkjum 
að koma sér upp kjarnorkuvopnum , en hirða lítt um þá hluta hans sem leggja 
þeim sjálfum skyldur á herðar um að vinna að útrým ingu þessara vopna. Þvert á 
móti er nú unnið að auknum krafti að þróun nýrra kjarnorkuvopna sem ým ist 
eru öflugri en þau sem fyrir eru eða handhægari og því líklegri til að verða í raun 
beitt í hernaði.

Talsfólk hins nýja sáttm ála te lu r að fullreynt sé að treysta  á að kjarnorkuveldin 
virði skuldbindingar sínar innan gildandi samninga og því sé ný rrar nálgunar 
þörf. Er þar vísað til fýrirmynda á borð við efnavopnasáttm ála og banns við 
jarðsprengjum , sem hefur reynst áhrifaríkt þ rá tt fyrir úrtö luraddir í fýrstu.

Líkurnar á að kjarnorkuvopnum  verði beitt annað hvort fyrir slysni eða af 
yfirlögðu ráði hefur líklega aldrei verið meiri en nú í dag. Stórkarlalegar 
yfirlýsingar forseta Bandaríkjanna og Rússlands um m átt vopna sinna vekja ugg. 
Hvert m annsbarn þekkir til k jarnorkuáæ tlunar Norður-Kóreu. Kínversk 
stjórnvöfd telja eflingu kjarnorkuvopnabúrsins mikilvægan fyrir stórveldisstöðu 
sína og ýfingar eru tíðar á landam ærum  kjarnorkuveldanna Indlands og Pakistan. 
Sá mikli kostnaður sem lagður er í þróun kjarnorkuvopna mun svo eðli málsins 
sam kvæm t leiða til þess að þekking á gerð þessara vopna breiðist út, framleiðsla 
þeirra verður einfaldari og ódýrari með þeim afleiðingum að enn frekari 
útbreiðsla þeirra  verður líklegari.

Samtök hernaðarandstæ ðinga m inna á að árið 1996 úrskurðaði 
Alþjóðadómstóllinn í Haag um lögmæti kjarnorkuvopna að ósk allsherjarþings 
Sameinuðu þjóðanna. í gríðarlega mikilvægum úrskurði, sem alltof lítið er haldið 
á lofti, kom st dóm stóllinn að þeirri niðurstöðu að beiting kjarnorkuvopna hlyti 
næ r alltaf að brjóta gegn alþjóðalögum, þar sem eðli vopnanna væri slíkt að 
útilokað sé að hlífa alm ennum  borgurum . í Ijósi þessarar niðurstöðu er það enn 
meiri óhæfa að íslendingar láti sér lynda að vera aðilar að hernaðarbandalagi 
sem hefur kjarnorkuvopn sem eina meginstoð sína.

í ljósi fram anritaðs hvetja Samtök hernaðarandstæ ðinga eindregið til þess að 
Alþingi afgreiði tillöguna hið allra fýrsta og að í kjölfarið undirriti ísland 
sáttm álann og löggildi.



(undirskrift f. hönd SHA)


