
Första utskottet 

 

1. Utredandet om vad ett nytt internationellt nedrustningsavtal angående 

kärnvapen skulle innehålla 

 

Introduktion i ämnet: Barack Obamas och Dimitri Medvedevs tillträde som presidenter för sina 

mäktiga länder har öppnat nya dörrar för ytterligare nedrustning. Diskussioner om nedrustningsavtal 

har pågått i decennier. Start I och Start II är två nedrustningsavtal mellan USA och Ryssland som 

inneburit minskade kärnvapenarsenaler. Det rådande avtalet mellan Ryssland och USA går dock ut i 

december 2009 och ett nytt behövs. Det finns även ett icke-spridningsavtal som innebär att man inte 

ska sprida kärnvapen eller kunskap om kärnvapen och kärnvapenteknologi till andra stater. Det 

innebär att stater med kärnvapen inte sprider sin kunskap eller säljer kärnvapen till andra länder. Det 

innebär också att länderna utan kärnvapen förbinder sig att inte skaffa det. Idag förfogar USA, 

Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Nordkorea och Israel över kärnvapen. 

Frågan om ifall Iran har tillgång till kärnvapen eller ej är högst aktuell och anklagelserna mot dem 

många, men inte bevisade. Att Israel, Pakistan och Indien har kärnvapen är inte bekräftat men anses 

vara en offentlig hemlighet. Inget av länderna har heller skrivit på icke-spridningsavtalet. Iran har 

länge beskyllts för att framställa kärnvapen. Iran förnekar detta och menar att de endast utvecklar 

kärnkraft i fredliga syften. Deras kärnkraftsanläggningar finns under jorden vilket fått övriga länder att 

reagera med misstänksamhet. Iran påstår att den hemlighetsfulla placeringen är för att skydda 

anläggningen från eventuella bombanfall från Israel. De har skrivit under icke-spridningsavtalet men 

brutit mot överenskommelserna vilket fick säkerhetsrådet att 2006 kräva att Iran avbröt anrikningen av 

uran. Iran har efter stora påtryckningar tagit emot FNs inspektörer som inte funnit något olagligt men 

deras starka motstånd till att ta emot inspektörerna ses som suspekt. 

 I Nordkorea har man bekräftat sitt innehav av kärnvapen och även bekräftat 

provsprängningar. Säkerhetsrådet har utfärdat sanktioner mot landet men har svårt att få med sig Kina 

på kraftfulla åtgärder. Nordkorea skrev under icke-spridningsavtalet men drog sig ur 2003.   

 Kärnvapen ses som ett av vår tids största hot mot mänskligheten och hela gjorden. Det 

är av ytterst nödvändigt med ett nytt heltäckande internationellt avtal för att minska spänningarna i 

världen och rädda världen mot en framtida katastrof. 

 

2. Situationen mellan Ryssland och dess angränsande stater 

 

Sedan Sovjetunionens sönderfall har Rysslands status som stormakt ifrågasatts och deras makt i 

världen och i sina före detta delrepubliker minskat betydligt. Några av de numera självständiga 

staterna har genomgått en demokratisering, andra inte. Några har vänt sig mot Europa och därmed vänt 

Ryssland ryggen, andra vänder sig till Ryssland. För de som valt att avvika från Rysslands politik har 

konsekvenserna varit tydliga. T.ex. Ukraina som valt en Europavänlig regering möts av ständiga 

påtryckningar från Moskva. Ett exempel på det motsatta är Vitryssland som styrs av en Ryssvänlig 

men stenhård diktator. Rysslands inflytande över sina grannländer är minst sagt kontroversiellt och 

väcker stor irritation i Europa och USA. Gazprom är det största ryska gas- och oljebolaget som ägs av 



den ryska staten. Genom att utnyttja andra länders stora energibehov lyckas Ryssland påverka andra 

länders politik. Ryssland har även stor militär närvaro i närliggande länder. I provinsen Abchazien i 

Georgien har Ryssland upprättat militärbaser mot Georgiens vilja. Under 2008 utbröt ett krig mellan 

länderna då Ryssland påstod sig skydda den ryska minoriteten som finns i Georgien. Kritiker ser 

händelsen som ett led i Rysslands försök att utvidga sitt territorium. 

CFE-avtalet som är ett avtal som reglerar antalet konventionella vapen i Europa, dvs stridsvagnar, 

pansarfordon, jaktflyg etc slöts från början mellan NATO och Warszawapakten med Ryssland i 

spetsen. CFE-avtalet var ett viktigt avtal för nedrustningen i Europa. 2007 valde dock Ryssland att dra 

sig ur avtalet, vilket ses som en provokation mot övriga inblandade. Vladimir Putin uttalade också före 

sin avgång som president önskemål om att rusta upp Rysslands försvar.  

Hur bör FN ta ställning i frågan om Rysslands anspråk på inflytande i länderna? 

Bör FN agera? I så fall hur? 

Vilka åtgärder är nödvändiga för att hindra att konflikter uppstår liknande de i Georgien 2008 gällande 

utbrytarprovinserna Abchazien och Sydossetien? 

Hur ska konflikter gällande t.ex. försörjning, prissättning och försörjning av energi med de forna 

Sovjetrepublikerna undvikas? 

 

3. Utredandet av möjligheterna att bekämpa den illegala handeln av 

handeldvapen. 

 

Varje år dödas 500.000 människor, 90% av dem civila, med handeldvapen. Genom den utbredda 

olagliga handeln och smugglingen förses krigshärdar med vapen av vilka många människor dödas. 

Handeldvapen är de mest använda vapnen i dagens konflikter. Upp till 25% av all handel med 

handeldvapen uppges vara illegal. Det är i högsta grad ett internationellt problem och samarbete 

mellan världens länder är nödvändigt för att komma åt problemet. Dels för att minska militanta 

gruppers möjligheter att fortsätta sitt stridande, och dels för att strypa en viktig inkomstkälla för den 

organiserade brottsligheten som tjänar stora summor pengar på illegal vapenhandel. Handeln sker över 

nationsgränser och över kontinenter och nationella åtgärder därför otillräckliga.  

Handeldvapen inkluderar revolvrar, pistoler, gevär, karbiner och kulsprutepistoler. 


