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AJó/grg

Ráðuneytið vísar til tölvuskeytis frá nefndasviði Alþingis dags. 16. mars sl. en með því var 
ráðuneytinu send til umsagnar tillaga til þingsályktunar um undirritun og fullgildingu 
samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjamorkuvopnum, 186. mál. 
Þingsályktunartillagan er nú flutt í fimmta sinn með nær óbreyttri greinargerð frá því að 
utanríkisráðuneytið veitti umsögn um hana er hún var lögð fram á 148. löggjafarþingi 
2017-2018 (Þskj. 271 -193. mál.) Ráðuneytið hefur farið yfrr tillöguna og vill veita 
eftirfarandi umsögn um hana:

um tillögu til þingsályktunar um undirritun og fullgildingu samnings Sameinuðu 
þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum.

(Lögð fram  á 151. löggjafarþingi 2020-2021. Þskj. 187  -  186. mál)

Líkt og fram kemur í greinargerð með þingsályktunartillögunni var samningur Sameinuðu 
þjóðanna um bann við kjamorkuvopnum samþykktur 7. júlí 2017 með stuðningi 122 
aðildarríkja. Samningurinn tók gildi 22. janúar sl., en þá höfðu 50 ríki höfðu staðfest hann. í 
mars 2021 höfðu 86 ríki undirritað samninginn og 54 ríki staðfest hann.

ísland studdi ekki þá ályktun sem leiddi til samningsins um bann við kjamorkuvopnum. 
Ástæðan var meðal annars sú að fyrir ffam var ljóst að kjamavopnaveldin myndu ekki taka 
þátt í þessu ferli og fyrirséð að ekki næðist árangur nema þau sætu við samningsborðið. Þar af 
leiðandi tók ísland hvorki þátt í viðræðum um samninginn né atkvæðagreiðslunni um hann og 
átti hið sama við um önnur ríki sem ekki studdu hina upprunalegu ályktun.

íslensk stjómvöld telja líklegast til árangurs og jafnframt raunhæfustu leiðina að styðjast við 
þá samninga og ferli sem fyrir liggja. Þar ber helst að nefna samninginn um bann við 
útbreiðslu kjamavopna (NPT samninginn), sem kjamavopnaveldin em aðilar að, sem og 
samninginn um bann við tilraunum um kjamavopn (CTBT). Jafnframt hafa íslensk stjómvöld 
stutt gerð samnings um bann við framleiðslu kjamakleyfra efna til sprengjugerðar (FMCT) og 
enn eru vonir bimdnar við að hægt verði að hleypa krafti í viðræður um samninginn. Þær
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viðræður fara fram í afvopnunamefnd Sameinuðu þjóðanna í Genf.

Afstaða íslands til kjamavopna er skýr og felur í sér að stefna skuli að kjarnavopnalausri 
veröld og að kjamavopnum sé eytt með markvissum og gagnkvæmum hætti. í þessu tilliti 
hefur ísland í gegnum tíðina stutt margvíslegar ályktanir á vettvangi Sameinuðu þjóðanna 
sem lúta að þessu markmiði.

Þessi markmið birtast í þjóðaröryggisstefiiu íyrir ísland, sem samþykkt var á Alþingi 13. apríl 
2016, þar sem afvopnun er tilgreind í 1. gr. stefhunnar sem eitt leiðarljósa í að tryggja víðtæka 
öiyggishagsmuni íslands og það verði gert með virku alþjóðasamstarfi.

í þjóðaröryggisstefnunni er einnig að finna sérstakt ákvæði sem kveður á um að ísland og
íslensk landhelgi sé friðlýst fyrir kjamavopnum, að teknu tilliti til alþjóðlegra skuldbindinga, í 
því augnamiði að stuðla að afvopnun og friði af íslands hálfu, sbr. 10. gr. Er þar áréttuð
áratuga gömul stefiia stjómvalda um að hér á landi skuli ekki vera kjamavopn.

Mikilvægt er að árétta að þjóðaröryggisstefnan leggur jafnframt áherslu á aðild íslands að 
Atlantshafsbandalaginu og tvíhliða vamarsamnings við Bandaríkin og þær skuldbindingar 
sem af þeim leiða. í gmnnstefnu Atlantshafsbandalagsins frá árinu 2010 segir að stefnt skuli 
að heimi án kjamavopna. Aftur á móti, á meðan kjamavopn fyrirfinnast, tilgreinir 
gmnnstefnan kjamavopn sem hluta af fælingar- og vamarstefnu bandalagsins. Samningurinn 
um bann við kjamavopnum gengur því í berhögg við skuldbindingar íslands gagnvart 
Atlantshafsbandalaginu, enda styðja engin aðildarríki bandalagsins samninginn -  og raunar 
hefur ekkert Norðurlandanna fullgilt samninginn.

Megin ágreiningurinn varðandi afVopnun á sviði kjamavopna snýst ekki um markmið heldur 
fýrst og fremst um leiðir að settu markmiði. Grundvallatriðið í slíkum samningum er ávallt að 
þau ríki sem búa yfir kjamavopnum séu aðilar að afVopnunarviðræðum. Einungis þannig 
verður tryggt að raunverulegur árangur náist. Samningurinn um bann við kjamavopnum 
uppfýllir ekki þau skilyrði.
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