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Kärnvapenfri framtid för Håbo Kommun – 
anslut kommunen till ICAN Cities Appeal 

 
FN:s konvention om kärnvapenförbud röstades igenom den 7 juli 2017, av bland annat 
Sverige. Konventionen var ett viktigt steg för en kärnvapenfri och säkrare värld. 
Paraplyorganisationen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) var 
drivande i att avtalet skulle bli verklighet och tilldelades för det arbetet Nobels fredspris 2017. 
ICAN har nu formulerat en uppmaning som enskilda städer och orter kan skriva på för att visa 
hur viktigt det är att förbjuda kärnvapen samt för att ratificera konventionen något Sverige ännu 
inte gjort. Flera platser har redan ställt sig bakom uppmaningen så som Melbourne, Hiroshima, 
Washington DC och Berlin. I Sverige har i skrivande stund enbart Göteborg gått med men i 
Norge har redan 25 orter sällat sig till uppmaningen. Vårt förslag är att Håbo ansluter sig.  

 
Uppmaningen från ICAN lyder: 
“Vår stad/kommun är djupt oroad av det allvarliga hotet som kärnvapen utgör mot världens alla 
samhällen. Vi menar att våra invånare har rätten att leva i en värld fri från kärnvapen. All 
användning av eller minsta olycka med kärnvapen skulle ha katastrofala, omfattande och 
långsiktiga konsekvenser för människor och miljön. Vi stöttar därför FN:s konvention om förbud 
mot kärnvapen och uppmanar vår regering att signera och ratificera konventionen.” 
 
Kärnvapen utgör inte bara ett existentiellt hot mot hela jordens befolkning, det utgör ett 
synnerligt hot mot Håbo kommun och hela Region Uppsala. En explosion över Uppsala eller 
Stockholm skulle påverka hela regionen. Närheten till Arlanda, ledningsregementet och den 
framtida flygflottiljen är också bara några av de skälen till varför Region Uppsala skulle vara 
ett strategiskt mål.” 
 
Idag saknas tydlig svensk lagstiftning som kategoriskt förbjuder kärnvapen på svensk mark. 
Även om Sverige uttryckt sin vilja att utländsk trupp inte skall medföra sådan. Det saknas både 
ett generellt förbud och inspektionsmöjligheter, såväl i fredstid som i krigstid. Dessutom 
innebär Sveriges värdlandsavtal med NATO i sig en risk för att vi drabbas av 
kärnvapenattacker men framförallt innebär avtalet att kärnvapen kan placeras på svensk mark 
i krigstid vilket förhöjer riskerna avsevärt. Ökade spänningar internationellt och auktoritära 
ledare spär ytterligare på hotet, speciellt då både NATO och andra kärnvapenaktörer rustar 
upp och ökar sina arsenaler av och förstörelsekraften i sina kärnvapen. 
 
Säkerhets- och utrikespolitik råder visserligen staten över, men en kommunal uppmaning till 
regeringen att skriva under TPNW-konventionen är rimligen en kommunal fråga. Kommuner 
bör verka för att skydda sina invånares intressen, liv och hälsa genom att påverka staten. 
Därför menar vi att det är hög tid för Håbo kommun att ansluta sig till ICAN:s Cities Appeal. 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet: 
 
 



 

att Håbo kommun ansluter sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om 
kärnvapenförbud, 
 
att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsens ordförande att informera ICAN att Håbo 
kommun ansluter sig till ICAN:s Cities Appeal. 
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