
á íslandi

ReykjavÍk 16.05 2022

Umsögn SGI á íslandi um tillögu til þingsályktunar um undirritun og fullgildingu samnings 
Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum, þingskjal 90-90 mál.

Búddistasamtökunum SGI á íslandi hefur borist framangreind þingsályktunartillaga til 

umsagnar.

SGI á íslandi er hluti af Soka Gakkai International (SGI) sem eru samtök búddista með 

rúmlega 12 milljónir meðlima í192 löndum og svæðum um allan heim. Starfsemi SGI byggir á 

friði, menningu og menntun með áherslu á virðingu fyrir reisn lífsins. SGI er hluti af 

Sameinuðu þjóðunum (NGO) og hefur verið með ráðgefandi stöðu í Efnahags- og 

félagsmálaráði (ECOSOC) Sameinuðu þjóðanna síðan 1983. Samtökin eru aðili að Samtökum 

um alþjóðlega herferð til afnáms kjarnavopna (ICAN) frá árinu 2007.

SGI á íslandi styður eindregið tillögu um bann við kjarnorkuvopnum. Við lítum svo á að 

kjarnorkuvopn séu ein helsta ógn við lífið á Jörðinni vegna gereyðandi og óafturkræfra 

afleiðinga þessara vopna. Samningurinn um bann við kjarnavopnum var samþykktur þann 7. 

júlí 2017 af 122 ríkjum á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í New York. Með þessum samningi 

var tekið mikilvægt skref til að koma í veg fyrir þær alvarlegu afleiðingar sem notkun þessara 

gereyðingarvopna myndu hafa íför með sér. Það yrði enginn sigurvegari í slíku stríði. 

Samningar milli kjarnorkuveldanna um afvopnun kjarnavopna hafa ekki gengið eftir. 

Raunverulega leiðin fyrir afvopnun er sú rödd sem kallar eftir friði og réttinum til að lifa. Sú 

rödd birtist í þessum tímamótasamhingi Sameinuðu þjóðanna, sem er rödd fólksins.

Annar forseti Soka Gakkai, Josei Toda kallaði eftir banni á kjarnorkuvopnum á fundi með 

50.000 ungmennum í Yokuhama íJapan árið 1957. Ákall hans um bann við kjarnorkuvopnum 

byggðist á að þessi gereyðingarvopn væru birtingarmynd algjörar illsku þar sem þessi vopn 

væru ógn við ófrávíkjanlegan rétt mannkynsins til að lifa. Hans dýpsti ásetningur kom fram í 

orðunum: „Ég vil sjá orðið „eymd" ekki lengur notað til að lýsa heiminum, neinu landi eða 

einstaklingum". Ákall hans um afnám kjarnorkuvopna endurspeglaði þennan ásetning, sem á 



rætur í viðhorfi sem er áþekkt hugtakinu um mannlegt öryggi (e. human security) sem visar 

til öryggis fólks og samfélaga. Mannlegt öryggi er nálgun sem leggur grunn að stöðugleika og 

friði. Það er hluti af grundvallarmannréttindum fólks og setur öryggi þess framar en öryggi 

ríkis.

Núverandi forseti SGI, Daisaku lkeda sagði í tillögu sinni um afnám kjarnavopna árið 2009: 

„Það sem mérfinnst sérstaklega mikilvægt er að Toda lagði áherslu á nauðsyn þess að 

útrýma aðstæðum sem valda eymd og þjáningu á öllum stigum - persónulegum, þjóðlegum 

og alþjóðlegum. Með öðrum orðum, gereyðing þjóðar eða ríkis er óásættanleg, jafnvel þó að 

hún væri réttlætt sem nauðsyn til að viðhalda heimsfriði. Einnig er ekki hægt að réttlæta 

fórnir almennra borgara í nafni öryggis fyrir ríki. Ég trúi því eindregið að það sé sameiginlegt 

verkefni allra meðlima í okkar mannlegu fjölskyldu; að greina grundvallarvilluna í slíkri 

hugsun."

Röksemdafærsla kjarnorkuveldanna með þessum vopnum hefur verið hugmyndafræði um 

fælingarmátt kjarnorkuvopna. Slíkt stenst ekki, ef vopnin eru til munu þau verða notuð. Þetta 

hefur sagan kennt okkur (efnavopn, napal sprengjur osfrv.) Öryggi þjóða ætti ekki að vera 

byggt á eigu og framleiðslu á gereyðingarvopnum. Öll ríki heimsins verða að taka virkan þátt í 

að draga úr hlutverki kjarnorkuvopna fyrir þjóðaröryggi. Með því að staðfesta þennan 

samning tekur ísland virkan þátt við að auka öryggi og frið í heiminum sem hefur 

grundvallarþýðingu fyrirallt mannkyn.

Við í SGI vonum af öllu hjarta að það góða fólk sem mun taka endanlega ákvörðun fyrir hönd 

þjóðarinnar muni gera það út frá mannúðarsjónarmiðum en ekki út frá tímabundnum 

hagsmunum kjarnorkuveldanna eða stöðu okkar gagnvart þeim. Við erum sjálfstæð friðsöm 

þjóð. Sýnum það í verki með því að samþykkja þennan samning um bann við 

kjarnorkuvopnum.
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