
 
 
 
 

Regeringen 
103 33 STOCKHOLM 

 
 
Till regeringen 
 
Förbundet Kristen humanism som varit samlat till sommarmöte i Leksand den 7-11 augusti 2019, 
vill till Sveriges regering framföra sitt beklagande av att regeringen valt att inte skriva under FN:s 
konvention om kärnvapenförbud (IPNV) från 2017. Därmed frångår regeringen en stark 
tradition av arbete för nedrustning och kärnvapenförbud. Regeringen avstår också från att låta 
svenska folkets uttalade vilja få genomslag i sin politik.  
 
Vi uppmanar därför regeringen att snarast möjligt lyssna på alla de välmotiverade argument, som 
framförts i debatten för ett undertecknande, och skriva under avtalet.  
 
Detta vore en symbolhandling som skulle stärka alla de fredsälskande krafter, som arbetar i 
motvind i en alltmer polariserad och rustningsfixerad värld. Vi menar – i fredstraditionen från 
profeterna i det gamla Israel (se texten från Jesaja om att svärd ska bli till plogbillar och spjut till 
vingårdsknivar på husväggen mitt emot FN-skrapan i New York) – att fred byggs med fredliga 
medel, att konflikter kan och ska lösas utan våld och att vägen dit är att odla vänskapliga 
förbindelser (FN-stadgan) istället för att hota med ett kärnvapenkrig som kan ödelägga allt liv på 
jorden. Att vara delaktig i ett sådant hot menar vi vara moraliskt oförsvarligt.  
 
Klimatfrågan, frågan om ekonomisk rättvisa och den eskalerande satsningen på militär 
uppbyggnad och vapenhandel hänger alla samman. Men alla ansträngningar inom dessa fält är 
beroende av att hotet om ett kärnvapenkrig undanröjes. Förbud mot kärnvapen överhuvudtaget 
är ett logiskt och symbolkraftigt första steg, helt i linje med Sveriges allra bästa traditioner. 
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