
Motion: 
 

Ta ställning för en säkrare värld utan kärnvapen 
 
Sverige har ställt sig bakom de globala målen, Agenda 2030, som bland annat syftar till att 
minska ojämlikhet och orättvisor i världen, ett av målen är också att främja fredliga och 
inkluderande samhällen. Kommunerna spelar en viktig roll i arbetet med de globala målen, 
inte minst genom den generella välfärden. Som kommun befinner vi oss närmast invånarna 
och det ligger också i vårt intresse att gentemot staten lyfta frågor som ligger utanför den 
kommunala rådigheten men som påverkar våra invånares säkerhet och framtid, på det sättet 
kan och bör vi från den kommunala nivån försöka påverka mål om fred och säkerhet. 
 
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, är en internationell koalition av 
civilsamhällesaktörer i över hundra länder, som verkar för ett förbud av kärnvapen. 2017 
antog FN en konvention för just ett sådant förbud och samma år tilldelades ICAN Nobels 
fredspris. ICAN har tagit initiativ till att samla städer i arbetet för att fler länder ska ansluta 
sig till FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Många städer världen över har redan 
ställt sig bakom initiativet, exempelvis Paris, Toronto och Sydney. Borås skulle kunna bli 
första svenska stad att göra detsamma.   
 
Uppropet går ut på att som stad ställa sig bakom följande skrivelse: 
”Vår kommun är djupt bekymrad över det allvarliga hot som kärnvapen utgör för samhällen 
världen över. Vår bestämda uppfattning är att våra invånare har rätt att leva i en värld fri från 
detta hot. Vilken användning som helst av kärnvapen, oavsett om den sker avsiktlig eller av 
en olyckshändelse, skulle få katastrofala, långtgående och långtidsverkande konsekvenser för 
människor och miljö. Därför rekommenderar vi varmt att FN-konventionen om förbud mot 
kärnvapen undertecknas och vi uppmanar vår nationella regering att ansluta sig till den utan 
dröjsmål.” 
 
Mot bakgrund till ovanstående yrkar Vänsterpartiet  
 

- att Borås Stad ställer sig bakom ICAN:s upprop om ett förbud mot kärnvapen 
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