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Svar på skriftligt spörsmål om FN:s fördrag som förbjuder kärnvapen
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 284/2017 rd undertecknat av riksdagsledamot Krista Mikkonen/gröna:
Varför deltar Finland inte i FN:s förhandlingar om ett fördrag som förbjuder kärnvapen
och
på vilket sätt avser Finland främja kärnvapennedrustningen?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Finland har dragit upp riktlinjerna för kärnvapennedrustningspolitiken i Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse 7/2016. I redogörelsen konstateras: ”Finland
stöder icke-spridningsfördragets ställning vid främjandet av kärnvapennedrustning”. I
en promemoria som i enlighet med paragraf 97 i grundlagen lämnats till riksdagen våren
2017 konstateras vidare: ”Finland delar målet om en kärnvapenfri värld. Finlands kärnvapennedrustningspolitik är pragmatisk och konsekvent. Finland tar och stöder sådana
initiativ som genuint främjar kärnvapennedrustning, säkerhet och stabilitet.”
FN:s 71:a generalförsamling godkände i slutet av 2016 en resolution om att i mars 2017
inleda förhandlingar om ett fördrag som förbjuder kärnvapen. Inledandet av förhandlingar om kärnvapenförbud stöddes av 110 länder. Finland avhöll sig från att rösta och
deltar inte i förhandlingarna, eftersom landet förhåller sig förbehållsamt till förhandlingsprocesser där kärnvapenstaterna inte deltar. Kärnvapenstaterna har inte deltagit i
förhandlingarna om kärnvapenförbud, och merparten av EU-länderna och länderna i
västgruppen har inte heller deltagit.
I enlighet med riktlinjerna i Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse betonar Finland icke-spridningsfördragets betydelse i kärnvapennedrustningen och stöder
icke-spridningsfördragets ställning i främjandet av kärnvapennedrustningen. Finlands
ståndpunkt grundar sig på utrikes- och säkerhetspolitikens kontinuitet och pragmatism.
Finland är inte övertygat om att ett fördrag om kärnvapenförbud främjar minskningen
av kärnvapen i praktiken. För att nå detta mål är det nödvändigt att kärnvapenstaterna
deltar i kärnvapennedrustningens processer.
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Utgångspunkten i Finlands kärnvapennedrustningspolitik är att nå en kärnvapenfri
värld. Finland främjar sådana initiativ och fördrag som genuint främjar kärnvapennedrustning, säkerhet och stabilitet. Finland främjar målet med en kärnvapenfri värld genom att delta aktivt i översynen av icke-spridningsfördraget som inleddes i maj 2017.
Dessutom främjar Finland kärnvapennedrustning bland annat genom att agera aktivt för
ikraftträdandet av fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar och främja
inledande av förhandlingar om ett fördrag om förbud för framställning av klyvbart
material för kärnvapen. Finland betonar förtroendeskapande åtgärder i vapenkontrollen
och kärnvapennedrustningen och uppmuntrar kärnvapenmakterna att göra ytterligare
minskningar.
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Utrikesminister Timo Soini

