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Sedan Warszawapakten upplostes och varlden inte
Hingre delas upp i tva maktblock ar fokuseringen pa
kamvapen i massmedierna inte sa stor. Nagon terrorbalans mellan de bada stormaktema existerar inte
Iangre, och faran for ett globalt kamvapenkrig anses
ha fOrsvunnit, eftersom kapprustningen tycks ha
bromsats. Den alImanna uppfattningen tycks tom
vara att kamvapen inte langre ar ett problem.
Fortfarande ar dock kamvapen i aIIra hOgsta grad
ett hot mot fred och sakerhet. Varldens kamvapenarsenaler har i och for sig minskat, till foljd av
nedrustningsfordrag och ensidiga nedskamingar,
men enligt de siffror som finns att tiIIga har USA i
dag lika mfmga karnvapen som 1959 och Ryssland
lika manga som Sovjetunionen hade 1977. Den
samlade sprangstyrkan ar inte Iika stor (dagens
kamvapen har storre triiffsakerhet och ar pa sa satt
effektiva utan att laddningama behOver yara i
megaton-storlek), J men den ar anda tiIlracklig fOr att
utplana stora delar ay jordens befolkning. Det finns
fortfarande kamYapen i arsenalerna som har laddningar som ar sa kraftiga att de skulIe kunna utIOsa
mer energi an alIa konventioneIIa yapen tilIsammans
gjorde under hela andra yarIdskriget.
Kamyapenhotet ser i dag nagot annorlunda ut an
da tya stormaktsblock stod emot Yarandra. Det finns
risk for att stater, eIIer grupper ay stater, pa olika
haIl i yarlden soker utYeckla eIIer pa annat satt fa
tiIIgang tiIl kamYapen eIIer andra massf6rstorelsevapen, i tron att sadana yapen skulle aka deras
politiska infIytande och darigenom den egna sakerheten, framfor allt gentemot grannstater. En annan
piltaglig fara ar de stora mangder klyYbart material
som finns till foljd ay bl a nedmontering ay kamYapen. KlyYbart material kan tankas spridas till
J Tumregel: om ett karnvapen blir dubbelt sa traffsakert kan
laddningsstyrkan minskas till en attondel utan att effektiviteten
minskar.

FAKTABLAD
mars 1995

Hinder som har en straYan att skaffa sig karnYapen
men som annu inte kunnat gora det.
Nu skapas nya regionala strukturer for gemensam
sakerhet: inom NATO, Organisationen fOr siikerhet
och samarbete i Europa (OS SE, f dESK), Vasteuropeiska unionen (VEU) och i ett antal utomeuropeiska organisationer. Dessa sakerhetsarrangemang
ar tankta att ersatta det kaIla krigets bilaterala maktbalans och aYskrackningspolitik, och i de sammanhangen debatteras ayen karnYapnens framtida roll.

Detta faktablad ar sammanstallt av
Ragnhild Ferm
red. Connie Wall
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Alltsedan de forsta karnvapnen utvecklades, pa
1940-talet, har forsok gjorts att internationellt
kontrollera karnvapeninnehav, fOrhindra spridning
och minska var1dens karnvapenarsenaler. 1968
undertecknades lcke-spridningsfordraget (NPT =
Non-Proliferation Treaty) eller "Fordraget om forhindrande av spridning av karnvapen", som den
fullstandiga svenska titeln lyder. Sverige, som yid
det laget hade avskrivit alla planer pa att utveck1a
karnvapen, undertecknade fordraget 1968 och det
ratificerades (godkandes av riksdagen) 1970.
Avsikten med fbrdraget var att forhindra att karnvapen spreds till fIer stateI' an de fern som 1967
forfogade over dem-USA, Sovjetunionen, Storbritannien, Frankrike och Kina. I dag (1 mars 1995)
har fordraget 174 parter, daribland de fem karnvapenstaterna. 2
I Icke-spridningsfordraget fOrbinder sig karnvapenstaterna att inte till nagon som helst mottagare
overlata karnvapen eller andra karnladdningar eller
kontrollen over dem samt att inte bista, uppmuntra
eller forma nagon icke-karnvapenstat att tillverka
eller pa annat satt forvarva karnvapen (Artikel I).
Icke-karnvapenstaterna fbrpliktigar sig att inte ta
emot karnvapen eller andra karnladdningar och att
inte tillverka eller pa annat satt forvarva karnvapen
samt att inte soka eller ta emot nagot bistand fOr
tillverkning (Artike1 Il).
Enligt Artikel III ska en karnvapenfri stat som ar
part i fordraget inga avtal med Internationella
atomenergiorganet, IAEA,3 om att oppna sin karnenergisektor for internationell kontroll. IAEA ska
alltsa overvaka att inte nagon betydande mangd
vapenuran eller plutonium forsvinner i karnenergiprocessen yid de ci vila reaktorerna. Karnvapenstaterna alaggs alltsa inte kontroll, men de kan inga
avtal med IAEA om inspektion av vissa reaktarer.
De forpliktigar sig daremot att inte exportera
"sarskilt klyvbart material" till icke-karnvapenstater,
2 En kamvapenstat definieras falkrattsligt, i Icke-spridningsfOrdragets Artikel IX, 3, sam "en stat sam har tillverkat och fatt
ett karnvapen eller annan karnladdning att explodera fore den 1
januari 1967". De fern karnvapenstaterna uppfyller det kriteriet.
USA sprangde forsta gangen en karnladdning 1945, Sovjetunionen 1949, Storbritannien 1952, Frankrike 1960 och Kina
1964.
Nar Sovjetunianen upplostes i december 1991, deklarerade
Ryssland att det tog pa sig alla ataganden i fOrd rag och avtal ingangna av Sovjetunianen. Ryssland overtog ocksa Sovjetunionens plats i FN.
3 International Atomic Energy Agency, med sate i Wien, tillkom 1957 ach har till uppgift att dels overvaka att varldens
kamkraft enbart anvands for fredliga andamal, dels hjalpa
medlemsstater att skaffa sig fredlig karnkraft.

savida inte materialet ar underkastat IAEA-kontroll.
I Artikel IV och V garanteras iCke-karnvapenstateI' ratten till forskning, framstallning och anvandning av karnenergi for fredliga andamal.
Den artikel som anses vara den viktigaste i
fordraget ar Artikel VI, dar parterna forbinder sig att
"fortsatta forhandlingar i uppriktig avsikt om
effektiva atgarder med avseende pa karnvapenkapprustningens snara upphorande och pa karnvapennedrustning". Under de tva forsta decennierna efter
det fordraget tratt i kraft gick emellertid utvecklingen i motsatt riktning. Det ar fOrst under de
senaste aren som karnvapenmakterna inlett en
nedrustningsprocess. Stora nedskamingar har gjorts,
men annu aterstar mycket innan atagandena i
Artikel VI kan sagas vara helt uppfyllda.
Icke-spridningsfordraget betraktas som hornstenen i det regelverk som finns for avskaffande
ell er begransning av var1dens karnvapen (nonproliferation regime) och ar grunden och utgangspunkten fOr senare rustningsbegransande avtal. Det
har kritiserats for att vara diskriminerande, eftersom
det har tillatit att karnvapenstaterna fortsatt sin upprustning, medan de stater som inte har karnvapen
alaggs forbud och kontroll. Parterna har dock i stort
sett hittills varit overens om att fordraget trots sina
brister maste besta och respekteras.
Till skillnad fran vad sam ar fallet med de allra
fiesta andra nedrustningsavtal galler inte Ickespridningsfordraget under abegransad tid. 25 iir efter
det avtalet tradde i kraft ska, enligt fordragstexten,
en konferens sammankallas for att avgora om
fOrdraget "skall forbliva i kraft pa obestamd tid eller
om det skall forlangas fOr ytterligare en eller f1era
bestiimda perioder" (Artikel X). Den forlangningskonferensen halls 17 april-12 maj 1995 i New York.
Den kommer ocksa att vara en granskningskonferens, liksom de konferenser som (enligt
Artikel VIII, 3) hallits vart femte aI', och da man
undersokt hur parterna efterlevt fordraget. Huvudvikten kammer dock nu att ligga pa fragan om
fOrlangning. Det behOvs endast enke1 majoritet for
att ett beslut for eller mot fOrlangning ska fattas.
Flertalet vaststater har deklarerat att de onskar en
permanent fOrlangning av fOrdraget, medan manga
u-Iander (en stor del av Icke-spridningsfordragets
parteI' raknas som icke-industrialiserade lander) ar
tveksamma till att fOr all framtid stOdja fordraget,
eftersom de anser att karnvapenmaktema annu inte
helt levt upp till forpliktelserna i Artikel VI. De
tvivlar ocksa pa att fordraget verkligen innebiir okad
sakerhet for demo Manga av dessa stateI' har
"troskelstater" (stateI' saID har teknisk kapacitet att
tillverka karnvapen och valt att sta utanfOr Ickespridningsfordraget) i sin region ach kan tankas se
egna karnvapen som en sakerhetsgaranti. Det finns
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ocksa forslag om att fordraget skulle kunna
forIangas for en begransad period, for att yid den
periodens utgang kunna fOrlangas pa nytt. Manga
icke-karnvapenstater vill satta som villkor for att
godkanna en forlangning att birnvapenmaktema
forbinder sig att ocksa i fortsattningen radikalt
minska sina arsenaler, sa att deras deklarationer om
framtida laga nivaer blir trovardiga for omvarlden
ochArtikel VI uppfylls. Sverige har i likhet med
ovriga OSSE-stater uttalat sitt stOd fOr en
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Multilaterala f6rdrag (f6rdrag mellan flera
stater)
Antarktisfordraget (1959) fbrbjuder militarisering av
Antarktis. Kamexplosioner eller dumpning av radioaktivt material far inte forekomma pa kontinenten.
Yttre rymd-fordraget (1967) forbjuder att kamvapen eller andra massfbrstbrelsevapen placeras i
omloppsbana runt jorden. Himlakroppar far endast
utnyttjas i fredligt syfte.
Tlatelolcofordraget (1967) fbrbjuder kamvapen i
Latinamerika. Lander utanfbr Latinamerika med
territorier inom zonen fbrpliktas att halla dessa fria
fran kamvapen, och karnvapenstaterna Mar sig att
inte hota med eller anvanda karnvapen mot landema
i zonen. Fbrdraget har fatt sitt namn efter den plats i
Mexico City dar det undertecknades.
Havsbottenfordraget (1971) fbrbjuder placering
av karnvapen och andra massfbrstorelsevapen pa
havsbotten utanfbr en grans 12 nautiska mil fran
kusten.
Konventionen om fysiskt skydd av karnamne
(1980) foreskriver att bmamne fbr fredlig verksamhet bvervakas och skyddas nar det transporteras
mellan lander.
Rarotongafordraget (1985) fbrbjuder karnvapen i
sbdra Stilla havet. Parterna fbrbinder sig att fOrhindra utplacering och provning av karnladdningar
pa sina territorier. Enligt de tre tillaggsprotokollen
ska lander utanfbr omradet med territorier inom
zonen halla dessa fria fran karnvapen; karnvapenmakterna ska fbrbinda sig att inte anvanda eller hota
med att anvanda karnvapen mot stater inom
omradet, vilka ar parter i avtalet; och inte heller
prova karnladdningar inom zonen. Fbrdraget har fatt
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SALT I-Interimsfordraget (1972) (SALT = Strategic
Arms Limitation Talks eller Treaty) fryser antalet
utskjutningsanordningar fbr offensi va strategiska
(interkontinentala) karnvapenmissiler under en
femarsperiod. Nar avtalet IOpte ut deklarerade bada
parter att de anda skulle halla sig till de bverenskomna begransningarna.
ABM-fordraget (ABM = Anti-ballistic missile)
skrevs under samtidigt. Dar fbrbjuds utveckling,
provning och utplacering av havs-, luft- eller
rymdbaserade, samt mobila markbaserade, ABMsystem, dvs forsvarsmissiler tankta att stoppa
anfallande interkontinentala ballistiska missiler.
A vsikten med fbrdraget var att forhindra att endera
parten skulle fa mojlighet att helt skydda sig mot ett
4 loch med Sovjetunionens upplosning tog Ryssland ps. sig
alia sovjetiska araganden i fOrdrag och avtal.
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anfall med strategiska vapen. ABM-fordraget skulle
alltsa garantera omsesidig sflfbarhet och darmed
skapa bkad sakerhet. Pa senare tid har USA
foreslagit att ABM-fordraget ska tolkas sa att det
inte forbjuder system som ar riktade mot missiler
med kortare rackvidd an de interkontinentala
missilerna.
SALT Il-fordraget (1979) begransar ocksa de bada
stormakternas strategiska karnvapenarsenaler. Det
tradde dock aldrig i kraft, eftersom USA:s senat
aldrig godbinde det.
1987 slOts det sa kallade INF-fordraget (INF =
Intermediate-range Nuclear Forces), dar de bada
stormakterna forbinder sig att forstora alla sina
markbaserade missiler med rackvidden 5005500 km. I maj 1991 hade skrotningen genomforts:
sammanlagt 2611 missiler hade da forstbrts, av dem
dubbelt sa manga sOYjetiska som amerikanska. Detta
ar det fOrsta nedrustningsavtal som innebar att karnvapen elimineras, inte bara begransas. Det ar dock
bara missilerna (och deras utskjutningsanordningar)
som ska fbrstOras, sjalva karnladdningarna omfattas
inte av fbrdraget. Laddningarna finns alltsa kvar och
skulle kunna tankas komma till anvandning pa
andra, ej forbjudna, Yapenbarare.
De bada SALT-fOrdragen ar nu historia, i och
med att nya fOrdrag om de bada stormakternas
strategiska karnvapen har forhandlats fram.
START I-fordraget (START = Strategic Arms Reduction Talks eller Treaty) undertecknades av USA och
Sovjetunionen i juli 1991. Enligt det fOrdraget ska
var och en av de bada parterna under en sjuarsperiod
minska sina offensiva strategiska karnvapen (i silor,
pa ubatar och pa flygplan) till 1600 vapenbarare och
6000 stridsdelar. Det innebar att nar fOrdraget
fullfoljts kommer USA:s och f d Sovjetunionens
karnvapenarsenaler att ha minskats med ungefar en
tredjedel. Efter Sovjetunionens upplOsning andrades
fordraget (i Lissabonprotokollet 1992) till att for
sovjetsidan-forutom Ryssland-ocksa galla
Kazakhstan, Ukraina och Vitryssland, dvs de f d
sovjetrepubliker som har strategiska vapen pa sina
territorier. De tre utlovade att de snarast mojligt
skulle ansluta sig till Icke-spridningsfOrdraget som
karnvapenfria stater. Vitryssland och Kazakhstan
blev parter 1993, respektive i borjan av 1994, och
overfOring av deras strategiska Yapen till Ryssland
for nedmontering och forstoring pagar. Ukraina blev
part i Icke-spridningsfordraget fOrst i december
1994, eftersom landet innan det gay upp sin
karnvapenkapacitet ville ha bindande lOften om
sakerhetsgarantier fran USA, Ryssland och Storbritannien (ursprungssignatarerna till fOrdraget), dvs
att dessa stater inte kommer att angripa Ukraina med
karnvapen. START I tradde darmed i kraft.
Siikerhetsgarantier gays ocksa till Kazakhstan och

Vitryssland.
START II-jOrdraget, som foreskriver annu
kraftigare nedskamingar, under en 10-arsperiod, och
innebar att markbaserade missiler med flera styrbara
("mirvade") stridsspetsar fOrbjuds, slOts i januari
1993, mellan USA och Ryssland. Det har annu
(mars 1995) inte tratt i kraft.
START-fordragen, liksom INF-fbrdraget, fOreskriver alltsa en verklig minskning ay kamvapenarsenalerna, en eliminering av en yiss kategori
vapen, inte bara begransning. Ocksa har skrotas
emellertid bara vapenbarare och utskjutningsanordningar, inte karnstridsladdningama.

Nar bacta START-fordragen tratt i kraft och fOljs,
kommer kamvapnen i de bada statema att minskas
med cirka tva tredjedelar av nivaema fore START 1.
Fortfarande kommer det dock att finnas ungefar lika
manga amerikanska strategiska kamstridsspetsar
som 1962, och lika manga ryska som det fanns i
Sovjetunionen 1976.
Det bor papekas att START-fordragen i likhet
med INF-fOrdraget endast galler amerikanska och
sovjetiskaJryska karnvapen. Brittiska, franska och
kinesiska kamvapen omfattas inte av nagot avtal.
Sedan 1992 fOrhandlar USA med Ryss1and samt
med Kazakhstan, Ukraina och Vitryssland om att pa
ett sakert och miljomassigt acceptabelt satt
nedmontera och forstOra f d sovjetiska kiirnvapen
(i SSD-fOrhandlingarna, the Safe and Secure
Dismantlement Talks). Avtal har slutits med de
enskilda 1anderna om amerikanskt ekonomiskt och
tekniskt bistand till projektet.

USA och Ryssland forfogar over de ojamforligt
storsta karnvapenarsenalerna, och det var framfor
allt USA och Sovjetunionen som astadkom det
kaIla krigets kapprustningsspiral. De star
fortfarande for 98 procent 5 av varldens totala
karnvapeninnehav. Det var fruktan for ett massivt
anfall fran motstandaren som gjorde att de bada
5 Innefattar da ocksa de karnvapen som finns kvar i Kazakhstan, Ukraina och Vitryssland.
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stormakterna uppeholI sina gigantiska karnvapenstyrkor. USA:s karnvapenupprustning nadde
sin kulmen i mitten av 1960-talet, da landet hade
cirka 32450 karnstridsdelar. Sovjetunionen hade
som mest karnvapen (cirka 45 000 stridsdelar) i
mitten av 1980-talet. De sovjetiska strategiska
(interkontinentala) styrkorna hade sin tyngdpunkt i
tunga, markbaserade missiler, medan USA hade en
stOrre andel flyg- och ubatsbaserade karnvapen. Sa
ar skillnaderna i sammansattning i stort sett aven i
dag, om an nivaerna ar Higre. Nar STARTfordragen genomfOrts kommer dock proportionerna
att andras.
Bada staterna har inlett nedrustningsprocessen
som foreskrivs i START 1. Beredskapen ar sankt
for vissa delar av styrkorna, och ett stort antal
karnvapen har placerats i malpase. I januari 1994
undertecknade de bada presidenterna en overenskommelse om att omprogrammera sina strategiska
karnvapen sa, att de inte Hingre ar riktade mot den
andra partens territorium. Karnvapnen kan utan
svarighet programmeras om pa nytt, men symboliskt ar avtalet viktigt. Storbritannien och Kina
har senare ingatt liknande avtal med Ryssland.
USA beraknades yid arsskiftet 1994/95 ha totalt
cirka 14 900 karnstridsdelar (strategiska och ickestrategiska), utplacerade pa karnvapensystem, i
reserv eller bortdragna i vantan pa nedmontering.
Armen och marinkiiren har inte kvar nagra aktiva
karnvapen aIls, och flottan har inte langre karnvapen pa ytfartyg. Forsvarsdepartementet har
deklarerat att man amnar behalla ett stort antal
karnvapen i reserv fOr att kunna mota ofbrutsedda
handelser i framtiden. De skulle t ex kunna
aktiveras om fOrhallandet till Ryssland skulle
fbrandras till det samre.
Den ryska militarbudgeten ar i dag mycket
anstrangd, och darfOr gal's nedskarningar inom alla
vapengrenar och i alla kategorier av vapen. Antalet
aktiva ryska karnvapen anses dock vara yasentligt
sti:irre an USA:s. I slutet ay 1994 beraknades Ryssland, tillsammans med Kazakhstan, Ukraina och
Vitryssland, ha totalt cirka 29000 karnstridsdelar.
En stor del av dem ar dock fOr naryarande inte
utplacerade.
Det ar svart att fa tag i helt tillfOrlitliga siffror pa
hur manga vapen som finns utplacerade, men
tabellerna pa nasta sida ger en uppfattning om forhiillandena vad galler de bi'ida stormakternas
strategiska (interkontinentala) vapen i slutet av
1994.
Det finns inga folkrattsligt bindande avtal som
begransar eller forbjuder kortdistansvapen (rackvidd mindre an 500 km), ofta benamnda taktiska
karnvapen (missiler, minor, nukleart artilleri, se
faktaruta sid 3). USA och Sovjetunionen gjorde

redan 1991 ensidiga utfiistelser att dra tillbaka eller
montera ned en stor del av sina taktiska kamvapen
yid militara forband pa land och ombord pa fartyg.
Det har de ocksa gjort, men det ar mycket svart att
fa uppgifter om hur manga taktiska karnvapen de
bada stormakterna har kvar i dag. Man vet inte
heller hur mfmga av vapnen som ar utplacerade och
hur manga som dragits bort for nedmontering.
USA har tagit hem nastan alla taktiska kamvapen
fran Europa och aven fran andra hall i varlden, och
f]()tt::Jn h::Jf inte la.n g-re nag-ra taktiska kamvanen i
aktiv tjanst. AlIa kortdistansvapen som yid tiden fOr
Sovjetunionens sammanbrott fanns i de olika delrepublikerna har flyttats till ryskt territorium. Det
ryska fOrsvarsministeriet har deklarerat att alla
taktiska karnvapen pa ytfartyg och ubatar har
dragits bort samt en tredjedel av de sjbbaserade,
halften av de flygburna och halften av stridsdelarna
for luftvarnsmissiler.
De avriga tre karnvapenstaterna, Frankrike, Storbritannien och Kina, farfogar sammanlagt over
2 procent av varldens total a karnvapenstyrkor.
Deras arsenaler-strategiska och icke-strategiska
karnvapen-omfattar system far ubatar, ytfartyg,
flygplan, och yad galler Frankrike och Kina, ocksa
for markbasering.
Alla amerikanska flygburna och markbaserade
taktiska karnvapen i Storbritannien har aterfOrts till
USA. De brittiska karnvapnen finns i dag pa
flygplan (bomber) och pa ubiltar (missiler). Ett
antal brittiska nukleara bomber pa baser i Tyskland
har sants tillbaka till Storbritannien.
Frankrike fortsatter att modernisera sina karnvapen och utyecklar nya vapensystem for ubatar,
flygplan och for markbasering. President
Mitterrand har deklarerat att Frankrike inte ar berett
att delta i samtal om nedskarningar sa lange de bilda
stormakternas kamvapenarsenaler ar sa ojamforligt
mycket storre. Frankrike gor dock sedan juli 1991
ett uppehall i sina karnvapenprov.
Karnvapnen i Frankrike och Storbritannien har
diskuterats i samband med ett europeiskt fOrsvarssamarbete inom Europeiska Unionen, och det har
spekulerats i om de bada landernas karnvapen skulle
komma att inga i ett framtida EU-forsvar. Bade
Frankrike och Storbritannien har dock bestamt
tillbakavisat tanken pa att dela med sig av beslutsfattandet nar det galler dessa vapen. Medan
Frankrike framfOr allt betonat yikten av att bevara
den nationella suveraniteten pa omradet har Storbritannien upprepade ganger hanvisat till det gemensamma karnvapenforsvaret inom NATO.
Det finns inga officiella uppgifter om Kinas
karnvapen, men man kan forutsatta att landet
fortsatter att utveckla karnvapen bl a eftersom tre
kinesiska karnvapenprov gjorts under aren 1993-94,
- - - ------
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en period da de andra kamvapenstatema helt avstatt
fran provsprangningar. Tyngdpunkten ligger pa
markbaserade baIlistiska missiler, med rackvidder
upp till 13 000 km, men ocksa icke-strategiska
vapen finns i arsenalema.
Kazakhstan, Ukraina och Vitryssland har aIla

fortfarande f d sovjetiska kamvapen pa sin mark.
Vapnen anses dock inte vara fuIlt operationeIla.
Ukraina har varldens tredje sttirsta karnvapenarsenal
pa sitt territorium, vilket innebar att dar finns mer
kamvapen sammantaget an i Storbritannien,
Frankrike och Kina tillsamrnans.

Omfattande och mer detaljerade tabeller finns i SIPRI Yearbook.
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Uinder som anses ha teknisk mojlighet att tillverka
kamvapen och valt att sta utanfOr Icke-spridningsfOrdraget brukar man kalla troskelstater. Till den
gruppen hor: Indien, Israel och Pakistan, alIa tre
med anlaggningar dar klyvbart material fOr vapentillverkning skulle kunna framstallas men som inte
kontrolleras av IAEA. Dessa troskelstater ligger i
politiskt instabila omraden, dar det finns risk fOr att
regionala konflikter utvidgas och fOrdjupas. Alla tre
staterna har missiler som kan bara karnvapen och
som har rackvidder pa mer an 1000 km, dvs de kan
na alla lander i sin region.
Indien ser sin tankbara karnvapenkapacitet som
ett svar pa Kinas karnvapen. Indien genomforde
1974 tom en karnsprangning-som visserligen
uppgavs vara avsedd fOr fredliga andamal. Det ar en
allman asikt i fOrsvarskretsar att Indien-liksom
Pakistan-har fardiga komponenter som pa kort tid
skulle kunna sattas ihop till val fungerande karnvapen. Pakistan betraktar Indiens upprustning som
ett sakerhetshot och uppger att det har mojlighet att
framstalla karnvapen, men den pakistanska
regeringen deklarerar att man annu inte gjort det.
Pakistan sager sig vara berett att ansluta sig till IckespridningsfOrdraget sa snart Indien gor del. Indien
motsatter sig iitaganden som kan innebara att det kan
uppfattas som underordnat Kina.
Israel har enligt tillforlitliga kallor redan karnvapen. Israels standpunkt ar att all nedrustning maste
galla hela regionen, inte bara Israel. Vissa experter
anser att Israel aven genomfOrt en provsprangning
(1979, i sodra Atlanten). Formodligen har Israel
ocksa gjort ett antallaboratorietest.
Som troskelstater raknade man tidigare ocksa
Argentina, Brasilien och Sydafrika.
I borjan av 1980-talet skaffade sig Brasilien med
hjalp av davarande Vasttyskland teknik for framstallning av vapenuran. Ocksa Argentina hade
mojligheter att tillverka klyvbart material for vapenandamaI. Under de senaste aren har Argentina och
Brasilien dock gemensamt gjort utfastelser att avsta
fran birnvapen samt att tillata kontroll av karnreaktorer. Bada landerna ar nu aven fullvardiga
parter i Tlatelolcofordraget (som forbjuder karnvapen i Latinamerika) och kan alltsa inte Hingre
raknas som troskelstater. Argentina anslOt sig
dessutom till Icke-spridningsfordraget, i februari
1995.
Sydafrika tilltradde Icke-spridningsfordraget
1991. Den sydafrikanska regeringen redovisade att
landet hade ett antal karnvapen under 1970-talet,
men att dessa nu var skrotade.

Att Irak, part i Icke-spridningsfordraget och med
avtal om IAEA-inspektioner, kom sa langt med ett
program for tillverkning av karnvapen visade pa att
IAEA:s kontroll inte varit til1racklig. Eftersom
kontrollavtalen under Icke-spridningsfOrdraget
mellan IAEA och enskilda stater inneburit att
rutininspektioner gjorts endast av rapporterade
anlaggningar och aktiviteter, blev de anIaggningar,
dar den otillatna verksamheten bedrevs aldrig
fOremal for kontroll. Enligt Icke-spridningsfordraget
(Artikel Ill) ska dock all nuklear verksamhet
kontrolleras i en icke-karnvapenstat som ar part i
Icke-spridningsfordraget. FN tillsatte omedelbart
efter Irak-kriget en speciell kommission
(UNSCOM = United Nations Special Commission
on Iraq, under ledning av den svenske diplomaten
Rolf Ekeus) med uppgift att overvaka att Irak
deklarerade och forstOrde innehavet av massfOrstorelsevapen och ballistiska missiler med rackvidd over 150 km samt anIaggningarna fOr framstallning. FN:s inspektOrer skulle ha fritt till trade till
alIa vapendepaer, laboratorier, fabriker osv i Irak.
Erfarenheten fran Irak visar att det ar nodvandigt att
IAEA yid varje misstanke om att ett land har
otillaten nuklear verksamhet omedelbart utfor
specialinspektioner.
Nordkorea anslOt sig till Icke-spridningsfOrdraget
1985 men ingick avtal om IAEA-kontroll forst 1992.
I februari 1993 vagrade landets regering lata IAEA
gora en specialkontroll av tva anlaggningar dar det
misstanktes· att vapehplutonium lagrades. Nordkorea
rapporteras ocksa ha missiler for eventuella karnvapen med en rackvidd pa mer an 1000 km (dvs de
kan na saval Sydkorea som storre delen av Japan).
Da IAEA vidhOll sina krav pa inspektion havdade
Nordkorea-med hiinvisning till Artikel X i IckespridningsfOrdraget-att "extraordinara handelser" i
samband med fordraget "aventyrat dess hogsta
intressen". Nordkorea deklarerade fOljaktligen (i
mars 1993) att landet amnade dra sig ur fordraget.
Att USA och Sydkorea iiterigen genomforde
manovem Team Spirit uppfattades dessutom som en
provokation. Efter H'mga forhandlingar med USA
gick Nordkorea med pa att dra tillbaka sin begaran
om uppsagning, och i oktober 1994 slOts en
overenskommelse dar Nordkorea forbinder sig att
stanga och avbryta byggandet av reaktorer som utan
svarighet skulle kunna anvandas for produktion av
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vapenplutonium. I gengaId har USA (tillsammans
med Japan och Sydkorea) utlovat ekonomiskt stOd
for byggande av Uittvattenreaktorer. 6 Nar en
betydande del av det projektet ar klart, men innan de
nukleara komponentema levererats, ska Nordkorea
till alla delar uppfylla sitt kontrollavtal med lAEA.
Libyen, Syrien och Iran har ocksa namnts som
lander som kan tankas ha nukleara ambitioner som
inte overensstammer med deras atagande som parter
i Icke-spridningsfordraget.

Om lander kan vara forvissade om att grannstater
som de kanner sig hotade av inte har egna eller
andra staters kamvapen stationerade pa sitt omrade,
ar de knappast sjalva benagna att skaffa kamvapen.
Darfor skulle overenskommelser om karnvapenfria
zoner kurina vara ett hinder mot karnvapenspridning. I Icke-spridningsfbrdraget (Artikel VU)
sags ocksa att regionala forbud mot karnvapen ar
onskvarda.
Zoner kan upprattas av grupper av stater som
utgor hela kontinenter eller andra stom geografiska
omraden, men ocksa av enskilda stater eller mindre
grupper av stater. Initiativet bar komma fran staterna
inom regionen och deltagande ska vara frivilligt.
Alla militart betydelsefulla stater i regionen bor
delta, och det maste finnas ett fungerande kontrollsystem. Medlemsstaternas ekonomiska och teknologiska utveckling bar ocksa framjas av zonarrangemanget.
Den fOrsta karnvapenfria zonen inom befolkat
omrade7 skapades genom Tlatelolcofordraget, 1967.
I fordraget fOreskrivs att hela Latinamerika ska vam
karnvapenfritt, dvs inga Hinder i regionen far inneha
karnvapen. I de tva tiIHiggsprotokollen stadgas att
lander utanfOr zonen med territorier inom zonen
(Frankrike, NederHinderna och USA) forpliktigas att
halla dessa fria fran karnvapen, och att de fern
karnvapenmaktema inte far anvanda eller hota med
att anvanda karnvapen mot landerna inom zonen.
Bada protokollen har undertecknats av de berorda
staterna. Av de militart betydelsefulla staterna inom
regionen aterstar nu endast Cuba, det enda landet i
omradet som haft karnvapen stationerade pa sitt
territorium. 8
Okad ora over karnvapenstaternas militara aktiviteter i sodra Stilla havet gjorde att landerna i South
Pacific Forum beslutade att fOrhandla fram ett
6 Det ar mycket komplicerat att i en lattvattenreaktor
framstalla vapenplutonium utan att det upptacks yid kontroll.
7 AntarktisfOrdraget, 1959, gallde en obebodd kontinent.
8 Cubas regering har stallt i utsikt att landet ska ansluta sig till
TlatelolcofOrdraget inom en nara framtid.

fordrag som forbjuder karnvapen i hela omradet.
RarotongafOrdraget undertecknades 1985. Parterna
forbinder sig att forhindra utplacering och provning
av karnvapen pa sina territorier. Dessutom forbjuds
dumpning av radioaktivt avfall i ornradet. Liksom i
Tlatelolcofordraget finns tillaggsprotokoll, dar
kamvapenstaterna kan forbinda sig att respektera
zonen, men har ar det bara Ryssland och Kina som
skrivit under protokollen. De ovriga karnvapenstatema anser sig ha skal att sta utanfbr, framfor allt
Frankrike, som har sina anIaggningar for karnsprangningar i Franska Polynesien.
Det finns forslag om karnvapenfria zoner ocksa i
andra omraden. OAU (Organization of African
Unity) deklarerade redan pa 1960-talet att organisationen onskar att hela Afrika skulle vara en karnyapenfri zon. Det ar dock forst sedan Sydafrika--det
enda landet i Afrika med teknisk mojlighet att
till verka karnvapen (och som ocksa visade sig ha
gjort det)-anslutit sig till Icke-spridningsfbrdraget
(1991) som en afrikansk karnvapenfri zon kan
tankas bli Yerklighet. I det forslag som finns skulle
inte bara kamvapen fOrbjudas i regionen utan ocksa
dumpning ay radioaktivt ayfall.
Mellanostern har ocksa fbreslagits bli en kamvapenfri zon, men dar finns stora hinder, framfor allt
Israels fOrmodade kamvapeninnehav.
FN:s generalforsamling har antagit ett antal
resolutioner om upprattande av en karnvapenfri zon
i sOdra Asien. Bade Indien och Pakistan, stormakterna inom regionen, raknas som troskelstater och
omradet betraktas som instabilt. Pakistan har foreslagit att Indien och Pakistan gemensamt ska
deklarera att sodra Asien ska yara en karnvapenfri
zon, men Indien har motsatt sig detta och har rostat
mot FN:s resolutioner.

De stater som genom att underteckna Ickespridningsfordraget avstatt fran att skaffa kamYapen
har fbrvantat sig att fa fbrsakringar fran kamvapenstatema att inte bli utsatta fOr anvandning, eller hot
om anvandning, av kamvapen. Man talar om tva
typer ay sakerhetsgarantier: positiva och negativa.
Redan 1968 antog FN:s sakerhetsrad en resolution
dar USA, Sovjetunionen och Storbritannien utlovade
omedelbart stod om en kamYapenfri stat, part i Ickespridningsfordraget, skulle bli angripen med eller
hotad med karnvapen. 9 Dessa positiva siikerhetsgarantier galler saledes i fall da karnyapenanfall
9 Frankrike och Kina. som da inte var parter i IckespridningsfOrdraget (FolkrepubJiken Kina hade over huvud taget
inte nagon plats i FN) ar inte bundna till dessa garantier.

9
redan intraffat eller hot framfOrts. Stater som inte
hor till en militi:irallians och inte ar under en stormakts "karnvapenparaply" har dessutom kravt
fonnella fOrsakringar att karnvapen over huvud taget
inte ska fa anvandas mot demo Det brukar man kalla
negativa sakerhetsgarantier, eftersom det innebar ett
citagande om "icke-anvandning".
Det anses inte sarskilt troligt att m'igon av de
nuvarande karnvapenstaterna skulle anvanda
karnvapen mot ett land som slutit avtal om att avsta
r_o.
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av enklare typ skulle visserligen kunna utvecklas
utan prov (Hiroshima-bomben var inte testad), men
det ar osakert hur pass tillforlitlig konstruktionen
skulle vara.
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ocksa en angripande stat med sa stora militara
resurser sam Irak hade kunde stoppas med konventionella vapen.
Sakerhetsgarantier kommer att vara en viktig
fraga yid Icke-spridningsfOrdragets fOrlangningskonferens.

Nar en karnvapenstat framsUiller nya och mer
avancerade karnvapen provar de laddningarna
genom karnexplosioner. Karnsprangningar har darfOr varit ett av de mest tydliga uttrycken for den
nukleara kapprustningen. Vissa karnsprangningar
gors for att forbattra sakerheten och for att
kontrollera funktionsdugligheten av karnvapen i
lager. For narvarande gor samtliga karnvapenstater
utom Kina ett uppehall (moratorium) i sina provsprangningsprogram, och forhandlingar om ett
globalt, fullstiindigt provstopp pagar yid Nedrustningskonferensen i Geneve.
Det fordrag som undertecknades 1963, det s k
Partiella provstoppsfordraget, innebar endast att
prov "i atmosfaren, i yttre rymden och under
vattnet" fOrbjods. Fran miljosynpunkt var avtalet
betydelsefullt, men eftersom det fortfarande var
tiWitet att utfOra underjordiska explosioner fick det
ingen inverkan pa karnvapenkapprustningen.
Partiella provstoppsfordraget hade yid arsskiftet
1994/95 124 parter.
Ett fullstandigt fOrbud mot karnsprangningar
skulle innebara att det skulle bli svart for karnvapenstaterna att utveckla nya typer av avancerade karnvapen. Det finns mojlighet att i laboratorier prova
ach kontrollera laddningar, men ett provstopp skulle
ihminstone bromsa den s k vertikala spridningen,
dvs att karnvapenstaterna utvecklar annu mer
sofistikerade vapen och darigenom "forbattrar" sina
karnvapensystem. Dessutom skulIe de stater som i
dag inte har karnvapen knappast kunna framstalla
avancerade laddningar. Ett fungerande fissionsvapen

Karnexplosioner kan ocksa anvandas fOr civila
andamal, fOr att spranga bergrum, tunnlar, kanaler
osv. Bade USA och Sovjetunionen har haft program
fOr civil a karnsprangningar, men i dag finns
knappast nagot intresse for den verksamheten. Hoga
kostnader samt de all varliga konsekvenserna fOr
miljon bidrog till att programmen avvecklades. USA
lade ner sitt projekt, Plowshare, pa 1970-talet,
Sovjetunionen gjorde den, som man fOnnodar, sista
civila karnsprangningen 1988. Det finns gi vetvis
ingen vasentlig skillnad mellan karnladdningar som
sprangs for civila och militara andamal, och det bor
papekas att aven sa kallade fredliga sprangningar ger
infonnation av betydelse for vapenutvecklingen.
Forbud mot karnvapenprov har kopplats till
fragan om forlangning av Icke-spridningsfordraget.
Artikel VI fOreskriver nedrustningsforhandlingar
som ska ha total avrustning som slutmal. Det anses
allmant att karnvapenstaterna for att betraktas som
trovardiga enligt den artikeln atminstone bor slutfOra
forhandlingar om ett fullstandigt provstopp.
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Det klyvbara material et i karnvapen ar huvudsakligen hOganrikat uran och/eller plutonium. Halten
av man-235 (U-235) ar bara 0.7 procent i naturligt
uran. Hoganrikat uran till kamvapen far man genom
att anrika uran sa att det innehaller mer an 90
procent U-235. I laganrikat uran, son1 anvands son1
bransle i karnkraftverk, ar halten U-235 okad fran
0.7 till cirka 3 procent.
Plutonium framsUiI1s genom upparbetning av
bransle som korts i speciella militara reaktorer, eller
genom att man upparbetar avfall fran civila
karnkraftverk. Vapenplutonium har en hog andel
plutonium-239 (Pu-239). Civilt plutonium, som har
Iagre andel Pu-239, kan anvandas till karnvapen med
mindre laddningsstyrka och tillforlitlighet.
Nar karnvapen nedmonteras, bl a till foljd av de
senaste nedrustningsfordragen (INF, START),
hamnar laddningama i lager, och darmed aven stora
mangder av hoganrikat uran och plutonium (i form
av metallplaterade klumpar). Det hoganrikade uranet
kan bland~s ut med naturligt uran sa att det blir
oanvandbart for karnvapentillverkning och kan da
anvandas i civila karnreaktorer. Detta gor det
ekonomiskt intressant. Det ar mycket svarare och
dyrbarare att omvandla plutonium, och darfor ar
detta en sttirre sakerhetsrisk.
Det har visat sig att det inte behOvs sa mycket
plutonium till civil a karnreaktorer som man trodde
nar man planerade for plutonium som bransle i
karnkraftreaktorer. Det finns darfOr i dag ett stort
overskott pa upparbetat civilt plutonium. Tre fjardedelar av varldens plutonium finns i karnkraftens avfall, resten i karnladdningar. Det civila "plutoniumberget" okar dessutom annu fortare an det militara.
Om tio ar kommer varldens plutoniumlager--om
inte utvecklingen stoppas-att ha fordubblats. Det
bradskar alltsa att lOsa problemet med hur separerat
plutonium ska slutfOrvaras pa sakert satt.
Miljoaspekten ar viktig: plutonium har en
halveringstid pa 24 000 ar och ar mycket giftigt. Det
kan darfor bli en stor miljOfara om det inte
kontrolleras rigorost och tas om hand pa ett sakert
satt. (Ett exempel: yid Tjernobylkatastrofen kom
totalt cirka 15 kg plutonium ut i atmosfaren.)
Det beraknas i dag finnas cirka 1100 ton
plutonium och 1700 ton hoganrikat uran i lager
varlden over. Experter havdar att ett land med hogt
utvecklad teknologi skulle kunna tillverka en
modem, avancerad kamladdning pa 1 kiloton med

hjalp av 1-1.5 kg vapenplutonium eller 2.5-4 kg
hoganrikat man. Till ett mer primitivt vapen med
samma laddningsstyrka skulle 3 kg vapenplutonium
eller 8 kg hOganrikat uran behOvas.
Den allmanna fOrhoppningen ar givetvis att skrotningen av kamvapen ska fortsatta, men det fOr alltsa
med sig att allt fler kamstridsspetsar hamnar i lager.
Avfallshanteringen av utbrant civilt karnbransle med
standiga plutoniumtransporter varlden over Mm
landet dar det upparbetats (t ex Frankrike och
Storbritannien) till ursprungslandet ar dessutom en
risk i sig. Enligt Konventionen om fysiskt skydd av
karnamne ar stater skyldiga att informera varandra
om civilt nukleart material ser ut att ha kommit pa
avvagar. Risken ar anda stor att klyvbart material sa
smaningom hamnar pa en illegal marknad, och darmed i en framtid kan komma till anvandning i nya
kamvapen i stater som hittiIIs inte haft sactana.
Man vet att yid nagra tillfallen har hoganrikat
man och plutonium for vapenandamal forsvunnit
fran lagren utan att ha kunnat sparas. (Ett kilo
plutonium ryms i volymen av ett cigarrettpaket.) .
Ett satt att forhindra att klyvbart material kommer
pa drift ar att lagstifta intemationellt om att lagren
registreras och kontrolleras. Man raknar med att bara
30 procent av allt plutonium och I procent av allt
hoganrikat man i varlden ar kontrollerat av IAEA.
(Det beror bl a pa att kamvapenstatema inte alaggs
obligatorisk internationell kontroII elIer behover
rapportera till IAEA.) Ett globalt register skulle dock
inte IOsa problemen. I nagra Iander vet formodligen
inte ens den egna regeringen exakt hur mycket
nukleart material som finns, vare sig civilt eller
militart.
President Jeltsin och president Clinton har bada,
var fOr sig och gemensamt, lagt fram forslag om ett
intemationellt fOrbud mot tillverkning av klyvbart
material for vapen. USA har inte framstallt vapenuran sedan slutet av I 960-talet och inte nagot vapenplutonium sedan 1988. USA bistar Ryssland i att
avveckla vissa f d sovjetiska reaktorer for vapenmaterial. De enda stater som kan Hinkas fortsatta
med att producera plutonium for vapenandamal ar
Indien och Israel. FN:s generalforsamling antog
1993 utan omrostning en resolution om fOrbud mot
framstallning av klyvbart material for vapenandamal. Resolutionen sager dock ingenting om hur de
lager som redan finns ska kontrolleras och
avvecklas.
Fragan om ett intemationellt produktionsstopp har
hanforts till Nedrustningskonferensen i Geneve, men
dar har forhandlingar inte ens paborjats, eftersom
flera stater kraver att ocksa existerande lager av
klyvbart material ska tas upp pa dagordningen.
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Det har blivit allt viktigare att kontrollera inte bara
klyvbart material utan ocksa nuklear teknologi och
utrustning, sa att det inte kommer till anvandning for
vapentillverkning. En grupp lander med nuklear
export, "the London Club" (the Nuclear Suppliers
Group, NSG), kom redan 1977 overens om riktlinjer
for vad som borde krava extra kontroll. Sverige ar
med i gruppen. 1992 antog gruppen riktlinjer for
utrustning och teknologi som kan ha dubbelt syfte
(dual-purpose), dvs kan anvandas bade for karnvapentillverkning och for civila andamal.
En annan atgard for att hindra spridning av
karnvapen ar overenskommelsen 1987 mellan en rad
stater om exportrestriktioner for teknologi och
utrustning som skulle kunna anvandas fOr tillverkning av missiler med kapacitet att bara
karnvapen, the Missile Technology Control Regime
(MTCR). 1992 utvidgades riktlinjerna till att galla
missiler med kapacitet att bara alia slags massforstorelsevapen-alltsa aven kemiska och
biologiska vapen. Fran borjan lag tonvikten pa
kontroll av medlemmarnas egen export, senare har
man ocksa koncentrerat sig pa att bevaka stater
utanfor gruppen. I synnerhet efter Irak-kriget 1991,
da det visade sig att Irak hade missiler med kapacitet
att bara massforstOrelsevapen, har MTCR fatt allt
st6rre anslutning. Sverige hOr till medlemmama.

I de scenarier som tagits fram fOr att visa nar karnvapen skulle kunna komma till anvandning har man
framst pekat pa tva fall: ett overraskningsanfall-fOr
att fOrekomma fienden--eller ett krig med konventionella vapen som trappats upp till en niva dar det
bedoms att bruk av ka.rnvapen ar enda mojIigheten
att till slut besegra motstandaren.
Sovjetunionen och aven Kina gjorde tidigt en
utfastelse att aldrig vara forst med att tillgripa
kamvapen (no first use). USA gjorde ingen motsvarande deklaration--och inte heller Storbritannien
eller Frankrike-eftersom man ville ha kvar
mojligheten att med hjalp av karnvapen stoppa ett
eventuellt sovjetiskt anfall med konventionella
vapen mot Vasteuropa, eller ett angrepp pa Sydkorea .. Efter Sovjetunionens sonderfall och
Warszawapaktens upplOsning har situationen forandrats, men inga nya bindande deklarationer har
gjorts. NATO:s doktrin sager i dag att karnvapen
endast far anvandas som en sista utvag. Ryssland har
antagit en ny forsvarsdoktrin, dar paragrafen om
icke-forsta anvandning saknas, men landet anses i
dag ha samma doktrin som NATO.
Kamvapen ar inte, som kemiska och biologiska
vapen, specifikt fOrbjudna i fordrag. FramfOr allt
inom fredsrorelsen har man diskuterat om det yore
mojIigt att sla fast att anvandning av karnvapen ar
folkrattsligt fOrbjudet. Varldshiilsoorganisationen
WHO har begart att Intemationella domstolen i
Haag ska uttala sig om huruvida karnvapenanvandning kan anses vara i overensstammelse med
intemationell ratt. Man skulle t ex kunna hiivda att
kamvapen innebiir en krankning av internationella
principer fOr skydd av civilbefolkningen i krig. En
FN resolution med det innehallet antogs i december
1994.
Sedan mer an hundra ar har fragan om fOrbud mat
anvandning av vissa vapen diskuterats, och ett antal
intemationella forbud finns ocksa. Det enda tilliitna
malet fOr en stat i krig ar att fOrsvaga fiendens
styrkor, och anvandning av vapen som astadkommer
"onodigt" lidande ar folkrattsligt fOrbjudet-ett
fOrbud som inte efterlevs. Problemet iir politiskt, och
aven om Intemationella domstolen skulle fastsla att
karnvapen ar olagliga skulle det formodligen inte
automatiskt paverka en stats po1itiska installning. Ett
bindande atagande fran kamvapenstatema daremot
att aldrig vara fOrst med att tillgripa karnvapen
skulle i praktiken innebara att kamvapen inte kom
till anvandning.
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ABM-system

Vapensystem fOr bekampning av inkommande ballistiska missiler.

BaIJistisk missil

En missil som efter utskjutningsfasen foljer en kastbana (som en kastad
sten).

Halveringstid

Den tid varefter halften av de radioaktiva karnorna i ett amne har sonderfaIJit.

ICBM (Intercontinental Ballistic Missile)

Markbaserad ballistisk missil med interkontinental rackvidd (mer an
5500 km). Hastighet 20 000-25 000 kilometer i timmen.

Icke-strategiska karnvapen

Karnvapen med rackvidder t

Kiloton (kt)

Matt pa laddningsstyrkan hos en karnladdning motsvarande 1000 ton
trotyl. (Hiroshima-bomben hade en laddningsstyrka pa 12-15 kiloton.)

Konventionella vapen

Vapen som inte har massfOrstOrelseverkan.

Kortdistansvapen

Se faktaruta sid 3.

Kryssningsmissil (pa svenska ofta
kryssningsrobot)

En aerodynamisk missil, som fOrutom bransle kraver syre fran den
omgivande atmosfaren. Moderna kryssningsmissiler kan flyga mycket
lagt, folja terrangvariationerna och pa sa satt fOrsvara radarupptackt.
Missilerna kan ha stridsspetsar med konventionella laddningar ell er
karnladdningar, och kan skjutas ut fran flygplan, fartyg eller fran marken.
Hastighet: ca 1000 kilometer i timmen.

MassfOrstorelsevapen

Karnvapen och andra vapen som kan ha jamfOrbar effekt, t ex kemiska
och biologiska vapen.

Medeldistansvapen

Se faktaruta sid 3.

Megaton (Mt)

Matt pa laddningsstyrkan hos en karnladdning motsvarande 1 000000
ton trotyl (TNT).

MIRV (Multiple Independently targetable
Re-ently Vehicle)

RV, som bars av en missil och som kan styras mat olika mal. En missil
kan ha en eller flera RV.

Missil (pa svenska ofta robot)

En styrbar projektil som drivs av nagon typ av motor. Missiler kan vara
ballistiska eIJer aerodynamiska (t ex kryssningsmissiler).

RV (Re-entry vehicle)

Den del i en baIJistisk missil som bar stridsdelen mot malet, och som
aterintdider i jordatmosfaren och forstors i banans slutskede. En missi1
kan ha en eller flera RV; varje RV innehaller en stridsdel.

SLBM (Submarine-Launched Ballistic
Missile)

BaIJistisk missil, som ar placerad pa en ubiit och som kan avfyras darifran. Har oftast interkontinental rackvidd (mer an 5500 km).

Strategiska karnvapen

Karnvapen med interkontinental rackvidd (mer an 5500 km). Se faktaruta
sid 3.

Stridsdel (stridsspets)

Den del av ett vapen som innehaller sprangladdningen.

Taktiska karnvapen

Se faktaruta sid 3.

TNT

Sprangamnet trotyl.

Upparbetning

Metoder fOr att tillvarata det plutonium som bildats i en karnreaktor.

Vapenplattform

Fordon, flygplan, fartyg, silor osv, som vapenbararen avfyras fran.

0 ill

5500 km. Se faktaruta sid 3.

14

Icke-spridningsfordraget,

'

15

16

Afghanistan,* A1banien, Algeriet, Antigua och Barbuda,
Argentina, Armenien, * Australien, * Azerbajdzjan,
Bahamas, Bahrain, Bangladesh,* Barbados, Belgien,*
Belize, Benin, Bhutan,* Bolivia, Bosnien-Herzegovina,
Botswana, Brunei,* Bulgarien,* Burkina Faso, Burundi,
Canada, * Centralafrikanska Republiken, Colombia, Costa
Rica, * Cypern, * Danmark, * Dominica, Dominikanska
Republiken, * Ecuador, * Egypten,* Ekvatorialguinea, El
Salvador, * Elfenbenskusten, * Estland, Etiopien,* Fiji, *
Filippinerna, * Finland, * Frankrike, * Gabon, Gambia, *
Georgien, Ghana, * Grekland, * Grenada, Guatemala, *
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, *
Indonesien, * Irak, * Iran, * Irland, * Island, * Italien, *
Jamaica, * Japan, * Jemen, Jordanien, * Jugoslavien
(Serbien och Montenegro),* Kambodja, Kamerun, Kap
Verde, Kazakhstan, Kenya, Kina, Kirgistan, Kiribati,*
Kongo, Korea (Nord-), * Korea (Syd-), * Kroatien,
Kuwait, Laos, Lesotho,* Lettland,* Libanon,* Liberia,
Libyen,* Liechtenstein,* Litauen,* Luxemburg,*
Madagaskar, * Malawi, * Malaysia, * Maldiverna, * Mali,
Mal ta, * Marocko, * Marshall-oarna, Mauretanien,
Mauritius,* Mexico,* Mo~ambique, Moldavien,
Mongoliet,* Myanmar (Burma), Namibia, Nauru,*
Nederliinderna, * Nepal, * Nicaragua, * Niger, Nigeria, *
Norge, * Nya Zeeland, * Panama, Papua Nya Guinea, *
Paraguay,* Peru,* Polen,* Portugal,* Qatar, Rumanien,*
Rwanda, Ryssland, * Salomon-oarna, * Samoa (Vastra), *
San Marino, Sao Tome och Principe, Saudiarabien,
Schweiz, * Senegal, * Seychellerna, Sierra Leone,
Singapore, * Slovakien, * Slovenien, Somalia, Spanien, *
Sri Lanka,* St Kitts och Nevis, St Lucia,* St Vincent och
Grenadinerna, * Storbritannien, * Sudan, * Surinam, *
Sverige,* Swaziland,* Sydafrika,* Syrien,* Taiwan,
Tajikistan, Tanzania, Tchad, Thailand, * Tjeckien, * Togo,
Tonga, * Trinidad och Tobago,* Tunisien, * Turkiet, *
Turkmenistan, Tuvalu, * Tyskland, * Uganda, Ukraina,
Ungern, * Uruguay, * USA, * Uzbekistan, Vatikanstaten, *
Venezuela,* Vietnam,* Vitryssland, Zaire,* Zambia,*
Zimbabwe, Osterrike*
* Har ingatt avtal med lAEA om kontroll.

Kiilla: Sveriges overenskommelser medframmande
makter, 1970, Nr 12 (Stockholm 1971).

Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien,
Canada, Chile, Colombia, Cuba, Danmark, Ecuador,
Finland, Frankrike, Grekland, Guatemala, Indien, Italien,
Japan, Kina, Korea (Nord-), Korea (Syd-), Nederlanderna,
Norge, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Peru, Polen,
Rumanien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland,
Ukraina, Ungern, Uruguay, USA, Osterrike
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Afghanistan, Algeriet, Antigua och Barbuda, Argentina,
Australien, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belgien,
Benin, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Canada, Chile,
Cuba, Cypern, Danmark, Dominikanska Republiken,
Ecuador, Egypten, Ekvatorialguinea, El Salvador, Fiji,
Finland, Frankrike, Grekland, Guinea-Bissau, Indien,
Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Jemen,
Kenya, Kina, Korea (Syd-), Kuwait, Laos, Libanon,
Libyen, Madagaskar, Mali, Marocko, Mauritius, Mexico,
Mongoliet, Myanmar (Burma), NederHinderna, Nepal,
Niger, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Pakistan, Papua Nya
Guinea, Peru, Polen, Rumanien, Ryssland, San Marino,
Saudiarabien, Schweiz, Seychellerna, Sierra Leone,
Singapore, Slovakien, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien,
Sverige, Sydafrika, Syrien, Taiwan, Thailand, Tjeckien,
Togo, Tonga, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Uganda,
Ukraina, Ungern, Uruguay, USA, Venezuela, Vietnam,
Vitryssland, Zambia, Osterrike

Antigua och Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados,
Belize, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica,
Dominica, Dominikanska Republiken, Ecuador, El
Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica,
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, S:t Vincent
och Grenadinerna, Surinam, Trinidad och Tobago,
Uruguay, Venezuela

och Principe, Saudiarabien, Schweiz, Seychellerna,
Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Swaziland, Sydafrika, Taiwan, Tjeckien, Togo,
Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, USA,
Vietnam, Vitryssland, Zambia, Osterrike

Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien , Australien,
Belgien, Brasilien, Bulgarien, Canada, Chile, Danmark,
Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike, Grekland,
Guatemala, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Jugoslavien
(Serbien och Montenegro), Kina, Korea (Syd-), Kroatien,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mexico, Mongoliet,
Nederlanderna, Norge, Paraguay, Polen, Portugal,
Rumanien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien,
Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, USA,
Vitryssland, Osterrike

Australien, Cook-barna, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Nya
Zeeland, Papua Nya Guinea, Salomonbarna, Samoa
(Vastra), Tuvalu
Protokolll: Protokoll 2: Kina, Ryssland
Protokoll 3: Kina, Ryssland

Protokoll I: Frankrike, Nederlanderna, Storbritannien,
USA
Protokoll If: Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien,
USA

Afghanistan, AIgeriet, Antigua och Barbuda, Argentina,
Australien, Bahamas, Belgien, Benin, Botswana,
Brasilien, Bulgarien, Canada, Centralafrikanska
Republiken, Cuba, Cypern, Danmark, Dominikanska
Republiken, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Etiopien,
Filippinerna, Finland, Ghana, Grekland, Guinea-Bissau,
Indien, Irak, Iran, Irland, Island, Italien, Jamaica, Japan,
Jemen, Jordanien, Jugoslavien (Serbien och Montenegro),
Kap Verde, Kina, Kongo, Korea (Syd-), Kroatien, Laos,
Lesotho, Lettland, Libyen, Liechtenstein, Luxemburg,
Malaysia, Malta, Marocko, Mauritius, Mexico,
MongoJiet, Nederlanderna, Nepal, Nicaragua, Niger,
Norge, Nya Zeeland, Panama, Polen, Portugal, Qatar,
Rumanien, Rwanda, RyssJand, Salomonbarna, Sao Tome

Argentina, Australien, Belgien, Bulgarien, Canada,
Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien,
Japan, Luxemburg, Nederlanderna, Norge, Nya Zeeland,
Polen, Portugal, Rumanien, Ryssland, Schweiz,
Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika,
Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Osterrike

Argentina, Australien, Belgien, Canada, Danmark,
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien,
Japan, Luxemburg, NederHinderna, Norge, Nya Zeeland,
Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tyskland, Ungern, USA, Osterrike
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SIPRI ar ett oberoende internationellt forskningsinstitut som studerar fragor om fred och konflikter
med tonvikt pa nedrustning och rustningsbegransning. SIPRI grundades 1966 for att markera
150 ar av obruten fred i Sverige. Rapporter och backer skrivs pa engelska for en internationell
lasekrets. Detta faktablad, avsett for svenska lasare, ar tankt att i nagon man tillgodose det
intresse som finns i Sverige, SIPRI:s vardland, av information pa svenska om forskningen pa
SIPRI.
SIPRI:s styrelse
Professor Daniel Tarschys, ordf6rande (Sverige)
Sir Brian Urquhart, vice ordforande (Storbritannien)
Dr Oscar Arias Sanchez (Costa Rica)
Or Gyula Horn (Ungern)
Professor Ryukichi Imai (Japan)
Professor Catherine Kelleher (USA)
Or Marjatta Rautio (Finland)
Or Lothar Ruhl (Tyskland)

Direktor
Adam Daniel Rotfeld (Po/en)

Pipers vag 28
17073 Solna

Telefon: (08) 655 97 00
Telefax: (08) 655 97 33
Internet: www.siprLse
Elektronisk post: sipri@siprLse

