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Abstract 

This essay discusses the negotiation of the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) and the 

process that led up to a signed agreement. The CTBT forbids all nuclear weapon test 

explosions and all other types of nuclear explosions. The purpose of the study was to 

distinguish the critical steps of the negotiations that resulted in the success of the CTBT. 

Based on these insights, my intention was to identify relevant events and actors in the process 

around the Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT), which has been on the nuclear 

disarmament agenda for over a decade. Furthermore, my ambition was that the examination of 

the CTBT negotiation would give me some clarity in what the next step would be to get the 

FMCT back on track. By using the method of process tracing I intended to achieve the 

purpose of the essay. I found that the examination of the CTBT process was very helpful in 

understanding the complexity of multilateral negotiations and that it is not always possible to 

reach an agreement through completely fair deals. I think that the negotiation of an FMCT 

will be equally difficult provided the Conference on Disarmament does not decide to 

transform its structure and procedures.  
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1) Inledning 

“Nuclear weapons are the most inhumane weapons ever conceived, inherently indiscriminate in those they 

kill and maim, and with an impact deadly for decades. Their use by anyone at any time, whether by 

accident, miscalculation or design, would be catastrophic.”
1
 

 

Såhär inleds ICNND:s rapport som publicerades ett år efter kommissionens tillsättning 2008 

vars syfte låg i att blåsa liv i den stagnerade debatten om kärnvapennedrustning. Världens 

enda multilaterala förhandlingsforum för kärnvapenfördrag, den FN-finansierade 

nedrustningskonferensen, har de senaste 15 åren inte lyckats nå konsensus på någon av dess 

nuvarande huvudfrågor och mellan år 1999 och 2009 har man inte ens kommit överens om ett 

arbetsprogram.
2
 Nedrustningskonferensens senaste framgång var fördraget om ett förbud mot 

kärnvapentester, Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), som öppnades för signatur 1996. I 

slutet av 2008 hade 180 länder skrivit på fördraget och 148 stycken hade ratificerat det. Det 

finns dock 44 utvalda länder nämnda i Annex 2 av fördraget som alla måste ratificera för att 

CTBT ska kunna träda i kraft och det är häri problemet ligger för tillfället. Det saknas tre 

signaturer och nio ratificeringar från dessa stater.
3
  

 

Mina intentioner med denna uppsats är emellertid inte att tala om CTBT:s icke-

implementering, utan att istället belysa den process som faktiskt ledde fram till fördraget och 

om möjligt applicera dess tillvägagångssätt på ett av de fördrag som legat på bordet väldigt 

länge men som fortfarande inte börjat förhandlas - nämligen förbudet mot tillverkning av 

fissilt material till kärnvapen. Varje fråga som tas upp till förhandling i nedrustnings-

konferensen kräver ett mandat och en utsedd specialiserad kommitté eller arbetsgrupp som 

utarbetar fördragstexten och därefter måste texten antas med konsensus av alla konferensens 

medlemmar. År 1998 godkände nedrustningskonferensen ett mandat för att förhandla fram det 

så kallade Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT). Därefter tog det elva år att tillsätta en 

arbetsgrupp för detta ändamål - som dessutom inte åstadkom något under 2009.
4
 Jag kommer 

mer ingående beskriva svårigheterna i dessa frågor längre fram i uppsatsen.  

 

                                                           
1
 Evans, G & Kawaguchi, Y (2009) s. 3 

2
Acheson, R (2010), s. 2 

3
 Johnson, R (2009) s. 15 

4
 Acheson, R. (2010) s. 3 
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Kärnvapendebatten är en tvärvetenskaplig djungel där statsvetare, fysiker, biologer, 

ekonomer, jurister och läkare alla har något att tillföra och det är omöjligt att täcka alla 

synvinklar i en G3-uppsats. Jag har därför valt att hålla mig till den rent förhandlings-

teoretiska delen av diskussionen. Vad var det som ledde fram till en lyckad förhandling av 

CTBT? Är det möjligt att ta lärdom från denna förhandling och använda sig av liknande 

metoder för att förhandla om FMCT? Vilka aktörer är mest relevanta och vad krävs av dessa 

för att FMCT ska få en gynnsam utgång för alla inblandade? Frågorna är många och 

omfattande och jag hoppas kunna bidra till en viss klarhet i FMCT-dilemmat, som många 

anser vara en avgörande faktor för framtida nedrustningsförhandlingar, genom att jämföra 

detta med förhandlingen kring CTBT. 

 

2) Syfte 

Syftet med undersökningen är att försöka urskilja de avgörande steg i förhandlingarna kring 

CTBT som ledde till dess framgång. Utifrån dessa har jag sedan för avsikt att identifiera 

relevanta händelser och aktörer i processen runt FMCT som har orsakat dess nuvarande stiltje 

och förhoppningsvis genom lärdomarna från CTBT-förhandlingen kunna avgöra vad som är 

nästa steg i utvecklingen mot ett fördrag.    

 

2.1) Frågeställningar 

Genom att besvara följande frågeställningar hoppas jag kunna uppfylla syftet med 

undersökningen. Frågeställningarna är relativt omfattande och kan eventuellt behöva 

preciseras ytterligare.  

 Vilka faktorer var avgörande för att åstadkomma en lyckad förhandling av CTBT? 

 Är det möjligt att ta lärdom från förhandlingen av CTBT och använda sig av liknande 

metoder för att förhandla om FMCT? 

 Vilka aktörer är mest relevanta och vad krävs av dessa för att FMCT ska få en 

gynnsam utgång för alla inblandade? 
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3) Metod och material 

Undersökningen är en teoriutvecklande jämförelse, där min avsikt framför allt ligger i att hitta 

förklaringsfaktorer som kompletterar tidigare analyser av de valda fallen. Valet av en 

teoriutvecklande studie istället för en teoriprövande analys motiveras med att jag begränsar 

mig till två undersökningsenheter, nämligen de två nedrustningsförhandlingarna. Man kan på 

så sätt studera en större mängd empiri mer ingående för att utveckla teorin.
5
 Risken som kan 

uppstå vid en teoriutvecklande studie är emellertid att det alltid går att skapa mening och 

sammanhang i det data vi samlar in; i synnerhet om vi enbart analyserar ett litet antal fall 

löper vi risken att konstruera en teori som visserligen täcker in alla detaljer i det insamlade 

datamaterialet men som inte säger särskilt mycket allmängiltigt.
6
 Jag anser, trots detta 

faktum, att denna typ av undersökning är mest passande för att jämföra en lyckosam 

respektive mindre lyckosam förhandlingsprocess. Det främsta mätinstrumentet och 

informationskällan blir således framgången i förhandlingen kring CTBT som används för att 

förklara låsningen i FMCT-processen. Det handlar om att utveckla den kausala mekanismen; 

att göra tydligt på vilket sätt som den oberoende variabeln antas producera effekten på den 

beroende variabeln.
7
 

Den mest lämpliga strategin för denna jämförande studie är olika utfall-design. Genom att 

undersöka både framgångsrika och misslyckade förhandlingsprocesser kan man ta reda på om 

värdet på förklaringsvariabeln för den lyckade processen (i detta fall CTBT) saknas i det 

negativa fallet (FMCT) och på så sätt få fram ett resultat med högre validitet.
8
 Problemet som 

föreligger i valet av denna strategi är dock svårigheterna att identifiera flera förklaringar, 

vilket förmodligen är fallet vad gäller förhandlingar. Men så länge man har dessa 

designbrister i åtanke och överväger ytterligare prövning av teorin, kan man undvika att dra 

förhastade och ogenomtänkta slutsatser. Just för min undersökning är det framför allt viktigt 

att urskilja kausala mekanismer och som nämnts tidigare, gå in mer djupgående i de valda 

analysenheterna för att på så sätt få fram ett flertal förklaringsfaktorer.
9
 

Olika utfall-design går hand i hand med process-spårning som kommer vara mitt främsta 

metodologiska verktyg genom uppsatsen. Denna metod har som syfte att spåra kopplingarna 

                                                           
5
 Esaiasson, P. et al. (2007) s. 124-125 

6
 Ibid, s. 126 

7
 Ibid, s. 119 

8
 Ibid, s. 130 

9
 Ibid s. 133-134 
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mellan tänkbara orsaker och observerade utfall. Ett sätt att använda process-spårning på är att 

testa huruvida resterande skillnader mellan två liknande fall var orsaksmässiga eller om det 

rörde sig om ett spuriöst samband vid framställningen av skillnaden i fallens resultat.
10

 

Framför allt är process-spårning att föredra vid teoriprövning på grund av dess anpassning till 

dagens samhällsstrukturer som ofta karakteriseras av åtskilliga interagerande effekter och där 

det kan vara svårt att hålla sig till endast ett fåtal variabler för att förklara ett visst utfall. 

Genom att spåra processerna som ledde fram till resultatet, blir det enklare att begränsa antalet 

potentiella orsaker. För att lyckas med en process-spårning är det dock synnerligen viktigt att 

sammankoppla de observationer man gör för att komma fram till en giltig förklaring av 

fallet.
11

 Vissa svårigheter kring definitionen av process-spårning har förekommit men 

Esaiasson et al. beskriver metoden som å ena sidan studier som i huvudsak använder sig av 

mellanfallsjämförelser för att fastställa effekter av orsaker (effects of causes) och å andra 

sidan inomfallsstudier som syftar till att detaljstudera orsakerna till effekter (causes of 

effects).
12

 Just denna definition gjorde valet av process-spårning som metod mest relevant för 

min undersökning då det kan vara svårt att hitta en mer renodlad metod som på liknande sätt 

kan producera det resultat jag förväntar mig. Jag kommer emellertid inrikta mig på 

inomfallsstudier eftersom jag främst intresserar mig för effekterna av beslut som tagits i de 

båda förhandlingarna. Då min studie dessutom innehåller ett relativt stort antal centrala 

aktörer är det av yttersta vikt att identifiera dessa och resonera kring deras beslut och tolka 

dessa i form av orsaker och förklaringsfaktorer, vilket ytterligare styrker motiven till att 

använda process-spårning. 

Materialet jag kommer använda mig av består främst av rapporter och analyser skrivna av 

NGOs, forskningsinstitut och expertorganisationer men självklart kommer även FN:s 

officiella fördragstexter vara en central informationskälla. Jag anser att källor såsom CTBT-

organisationen eller forskningsinstitutet Acronym Institute tillhandahåller tillförlitlig 

information då exempelvis den senares grundare, Rebecca Johnson, var en av de drivande 

krafterna bakom CTBT:s framgång. Hennes rapport, Unfinished Business, utgiven av 

UNIDIR, utgör ett detaljerat vittnesmål av förhandlingsprocessen. Risken med vissa 

organisationers bidrag till litteraturen kan dock vara att de lägger för mycket värderingar och 

kritik i sina analyser vilket kan påverka objektiviteten i mitt eget skrivande. Ytterligare en 

                                                           
10

 George, A & Bennett, A (2005), s. 7 
11

 Ibid, s. 206-207 
12

 Esaiasson, P et al. (2007) s. 144 
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användbar källa är Reaching Critical Will som är ett nedrustningsprojekt tillhörande en av 

världens äldsta freds- och kvinnoorganisationer. Projektet bevakar och rapporterar från 

nedrustningskonferensen varje vecka och är en av få källor där man kan hitta delegaters 

uttalande, oftast snabbare och mer lättillgängligt än på FN:s hemsida. Återigen bör dock 

tilläggas att denna typ av organisationer har en specifik agenda och det är således med viss 

reservation som jag använder mig av deras material.  

 

4) Teori 

För att kunna genomföra undersökningen kommer jag främst använda mig av förhandlings-

teoretiska utgångspunkter vilket faller inom ramen för studiet av diplomati och internationella 

relationer. Traditionellt sett har förhandling som diplomatisk funktion inte varit en frekvent 

aktivitet på de permanenta delegationerna men allteftersom världspolitikens diskussioner hålls 

på multilateral nivå hamnar förhandlingsteori i diplomatins operationella fokus.
13

  

Förhandlingar avslöjar både universella mönster bestämda av dess begränsade natur och 

lokala skillnader fastställda av kulturella traditioner och skillnaderna bland dess utövare. Man 

brukar tala om tre faktorer som påverkar förhandlingar, nämligen aktörer, strukturer eller 

processer, och målsättningar.
14

 Min tanke är att utgå från dessa faktorer för att få struktur på 

uppsatsen, särskilt då antalet aktörer är relativt omfattande och behöver identifieras noggrant.  

Internationell förhandlingsanalys ger ett mer systematiskt förhållningssätt till avtalsprocessen 

till skillnad från mer psykologiskt inriktade beslutsanalyser som främst söker beskriva och 

förklara hur aktörer beter sig. Beslutsfattande inom förhandlingar är interaktiva, vilket innebär 

att varje deltagares förväntade val påverkar en annans och därmed skiljer sig bedömningen av 

vad den andra sidan kommer göra från bedömningen av ”naturlig” ovisshet. Spelteori har ofta 

kommit till nytta för att förstå upprepade förhandlingar i välstrukturerade situationer såsom 

finansmarknaden. Det framgångsrika spelteoretiska strävandet att förutspå balanserade 

resultat genom strategiska interaktioner mellan rationella aktörer saknar dock normativ kraft i 

förhandlingar. Förhandlingsanalys ämnar komplettera debatten genom tre aspekter som har 

sitt ursprung i allmän spelteori. Inledningsvis finns det ett flertal sannolika balanserande 

koncept och inget på förhand bestämt sätt att välja ett av dessa. För det andra, även om en 

                                                           
13

 Berridge, G (2002) s. 27 
14

 Zartman et al. (1999) s. 1-2 
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aktör önskar handla rationellt, kan motparten välja att inte bete sig lika strategiskt sofistikerat, 

vilket gör en jämviktsanalys svårare att tillämpa. Slutligen, kan det vid många förhandlingar 

uppstå situationer där alla parter inte känner till samtliga regler och strukturer och ibland kan 

till och med förhandlingens karaktär uppfattas på ett sätt av vissa men vara helt okänd för 

andra. Avsaknad av sådan ”allmänkunskap” begränsar många jämviktsinriktade spelanalyser 

ur ett normativt perspektiv. Likt beslutsanalys, verkar förhandlingsanalys genom att bryta ned 

problemet till karakteristiska beståndsdelar. Dess föreskrifter förväntar sig intelligenta, 

målsökande ageranden från de andra parterna men inte nödvändigtvis rent spelteoretisk 

rationalitet.
15

  

Med hänsyn till de inblandade aktörerna, kan man urskilja följande grundläggande faktorer 

för förhandlingsanalys: aktörernas uppfattade intressen, alternativ till förhandlade avtal, de 

sammanlänkade processerna av att ”skapa” och ”hävda” värde, och försök att förändra spelet. 

Då en internationell förhandling oftast innehåller ett stort antal deltagare med vitt skilda 

målsättningar, som dessutom kan förändras över tid, är det av yttersta vikt att inledningsvis 

kartlägga alla tänkbara, relevanta parter i beslutsprocessen. Hänsyn måste även tas till 

aktörers mer djupliggande intressen och dessa måste sedan särskiljas från positioner och 

ställningstagande i förhandlingens huvudfrågor. Att fokusera på frågor och positioner istället 

för intressen kan ofta vara taktiskt mer fördelaktigt och därefter bör man noggrant bedöma 

kompromisser. När individer eller grupper med olika intressen skapar ett gemensamt parti i en 

förhandling är det oftast inte längre möjligt att specificera kompromisser, men genom att 

spåra vilka intressen som är överlägsna enligt den interna förhandlingsprocessen av givna 

fraktioner kan man tillhandahålla fortsatta insikter.
16

  

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är det faktum att nedrustningskonferensen är ett 

permanent multilateralt förhandlingsforum vilket komplicerar processerna ytterligare och gör 

att det kanske inte alltid är möjligt att applicera klassiska förhandlingsteorier (som oftast riktar 

sig till tidsbegränsade bilaterala förhandlingar) på nedrustningsförhandlingar. IIASA:s 

publikation International Multilateral Negotiation (1994) är en av få böcker som inriktar sig 

på just detta dilemma och ett flertal framstående experter inom diplomati och förhandling ger 

häri sin syn på hur man bäst går tillväga vid multilaterala förhandlingar. Till skillnad från 

bilaterala förhandlingar, där motparten redan är känd, finns det i multilaterala förhandlingar 

                                                           
15

 Kremenyuk, V (2002), s. 229- 232 
16

 Ibid, s. 234-235 
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inga inledande fientliga uppfattningar om motparten utan strukturen kring aktörer och 

frågeställningar måste fastställas genom användandet av roller. Antalet deltagare kan skifta 

enormt och aktörerna är sällan jämlika i förhållande till varandra. Intressen skiljer sig och 

således även rollerna i förhandlingsspelet. Ett annat förhållningssätt till multilaterala 

förhandlingar är att resultatet kan förklaras utifrån dess förhandsvillkor. Denna infallsvinkel 

fokuserar dock endast på gemensamma intressen som åstadkommits tidigare men undviker 

problemet genom att inte förklara processen. Det ger däremot en möjlighet till 

förhandlingsanalys vilket kan förklara hur aktörer med olika motiv inledningsvis kommer 

fram till en lösning.
17

  

William Zartman (1994) har identifierat sex karaktärsdrag som är utmärkande för 

multilaterala förhandlingar. Den första distinktionen som görs är självklart flertalet parter som 

ingår i förhandlingen. Distinktionen syftar till deltagarnas enskilda åsikter och positioner som 

komplicerar förlikningen dem emellan . Det andra karaktärsdraget är flerfrågeaspekten av 

förhandlingarna, som förvisso kan tyckas tvetydig då även en bilateral förhandling kan 

innehålla ett större antal frågor. Skillnaden ligger i denna dimensions grad snarare än dess 

natur. Ett större antal frågor skapar ett medel och ämne för överenskommelse men även 

struktur i förhandlingarna eftersom alla parter inte är angelägna om samma detaljer i frågorna. 

Den tredje definitionen rör de varierande rollerna i förhandlingen som likt 

flerfrågedimensionen innefattar struktur men även rolldifferentiering inom olika grupperingar. 

Zartman nämner följande roller som kan antas av olika aktörer i en förhandling: drive, 

conduct, defend, brake, or cruise.
18

 Drivers leder och organiserar deltagarna mot en 

överenskommelse som stämmer överens med dennes egen agenda medan conductors spelar 

en liknande roll men har en mer neutral ståndpunkt. Defenders är främst angelägna om att få 

fram sin specifika fråga istället för att komma fram till en gemensam förhandling och brakers 

försöker blockera avtal för att skydda sin handlingsfrihet. Cruisers agerar som följeslagare, 

utan några egna specifika intressen.  

Det fjärde karaktärsdraget som särskiljer multilaterala förhandlingar är komplexiteten i 

kombinationen av varierande värderingar, parter samt roller som alla måste tas med i 

beräkningen för att nå fram till en överenskommelse. Den femte och sjätte definitionen 

handlar om resultat och utmärkande för multilaterala förhandlingar är att man kommer fram 

                                                           
17

 Zartman, W (1994) s. 1-2 
18

 Ibid, s. 4-5 
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till ett avtal genom konsensus. Konsensus nås när en majoritet av deltagarna röstar för och 

resten inte röstar emot, utan istället avstår från att rösta. Det femte karaktärsdraget belyser 

därför det faktum att resultatet av multilaterala förhandlingar är en fråga om att skapa regler, 

där målet är att harmonisera nationell lagstiftning eller att fastställa regler som kan appliceras 

på och av stater. Antagandet av en regel är mer beroende av övertygande rättfärdigande än ett 

utbyte av godkända detaljer. Slutligen, karaktäriseras multilaterala förhandlingar av 

koalitioner som antas förenkla förhandlingssituationen. Bildandet av koalitioner används inte 

bara för att organisera ett stort antal deltagare utan även för att hantera det stora antalet frågor 

som ingår i en multilateral förhandling. Dessa sex definitioner av den multilaterala 

förhandlingsprocessen utgör stommen för en analytisk infallsvinkel på ämnet. En analys som 

fokuserar på nyttjandet av olika roller för att åstadkomma konsensus mellan inblandade parter 

uppfyller kravet av att både åskådare och utövare måste förstå och ta ansvar för hanteringen 

av komplexitet.
19

 

 

5) Bakgrund 

Detta är den empiriska delen av uppsatsen där jag har för avsikt att presentera bakgrunden till 

de två fördragen. Jag har även valt att inledningsvis förklara hur nedrustningskonferensen 

arbetar eftersom detta är det centrala organet för förhandling om vapenkontroll och 

nedrustning.  

 

          5.1) Nedrustningskonferensen 

Nedrustningskonferensen är världens enda multilaterala förhandlingsforum för 

nedrustningsfrågor och har sitt säte i Genève. Organisationen grundades 1979 efter ett initiativ 

under den första specialsessionen gällande nedrustning i FN:s generalförsamling med syfte att 

skapa juridiskt bindande avtal kring vapenkontroll och nedrustning. Konferensen är dock ett 

autonomt organ i förhållande till FN trots att den finansieras genom FN:s budget och 

generalsekreteraren utser dess sekreterare. Den måste även inkludera rekommendationer från 

generalförsamlingen i sitt arbete samt årligen rapportera tillbaka till densamma.
20

 

Huvudfrågorna som för tillfället diskuteras i nedrustningskonferensen är 

                                                           
19 Zartman, W (1994) s. 5-7 
20

 UNOG (2010a) 
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kärnvapennedrustning, förbud mot produktion av fissilt material, förebyggande av 

kapprustning i yttre rymden samt negativa säkerhetsgarantier som skyddar icke-

kärnvapenstater mot hot om eller användande av kärnvapen.
21

  

Utmärkande för konferensens sammansättning är de grupperingar som fortfarande är de 

samma som under Kalla kriget, dvs. Group of Western States, Group of Eastern European 

States och Group of 21 (G21) vilket är gruppen av stater som tillhör NAM. Kina utgör sin 

egen grupp, kallad Group of One.
22

 Därutöver räknas även EU som en grupp eftersom de ofta 

gör gemensamma uttalanden.
23

 Nedrustningskonferensen arbetar utifrån konsensusregeln 

vilket gör att alla medlemmar har vetorätt och detta gör det enkelt för en enskild part att 

blockera förhandlingar. Det räcker att en medlem i en gruppering motsäger sig ett beslut och 

denne behöver inte heller ge en anledning till dess åsikt eller ens tillkännage sin identitet för 

någon förutom dess gruppledare. Denna konsensusregel ligger till grund för de flesta 

svårigheterna som konferensen stött på under sina förhandlingar eftersom den genomsyrar 

varje aspekt av medlemstaternas arbete. Istället för att fungera som ett hjälpmedel för att nå 

överenskommelser, utnyttjas konsensusregeln av konkurrerande stater för att blockera 

utvecklingen i förhandlingarna. I praktiken gynnar denna regel främst supermakterna och 

blockeringar kan endast upprätthållas om de dominerande staterna accepterar förhållandena. 

Det icke-diskriminerande konceptet av konsensus döljer ofta informella regler, 

övertalningstaktik och påtryckningar som i slutändan pekar på att vissa staters åsikter väger 

tyngre än andras.
24

  

Rebecca Johnson (2009) refererar till tre taktiker som Johann Kaufmann anser vara 

utmärkande för att fördröja förhandlingar, särskilt i den första fasen av en förhandling. Dessa 

strategier kan man tydligt urskilja bland inblandade aktörer i nedrustningskonferensen. Den 

första taktiken kallas ”I väntan på Godot”, som innebär att en aktör insisterar på att 

förhandlingen inte än är mogen att inledas samtidigt som denne hindrar övriga deltagare från 

att skapa fortsatt positiv utveckling. Den andra taktiken, ”kvicksand”, används av förhandlare 

för att köra fast diskussionen och ofta motsäger man sig förslag genom att påpeka att de 

kräver ytterligare definition eller överläggning. Slutligen finns den så kallade ”pingpong”-

taktiken som syftar till aktörers tendens att hänvisa en fråga från en instans till en annan och 
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på så vis förhala så länge som möjligt. Förutom fördröjning finns det ett antal strategier som 

förhandlare använder för att styra utvecklingen till deras fördel, som till exempel att dölja sina 

egentliga intentioner bakom högtravande retorik eller överdriven hänsyn till tekniska detaljer, 

eller att gömma sig bakom en aktör med liknande intressen för att slippa exponera sin 

avvikande åsikt. Därutöver kan även nämnas så kallade avhoppstaktiker då man antingen 

flyttar målstolpen för att göra en närliggande överenskommelse mer svåråtkomlig eller att 

man insisterar på att sikta mot ett mer avlägset, idealiskt mål när man inser att ett möjligt avtal 

faktiskt är nåbart.
25

 

 

           5.2) Comprehensive Test-Ban Treaty 

Den första atomexplosionen utfördes i juli 1945 i New Mexico. Kort därefter inträffade 

bombningarna av Hiroshima och Nagasaki och detta förkunnade början på den ”nukleära 

tidsåldern”. Under 1950- och 60-talet blev atombomber beviset på att stater behärskade 

förmågan att tillverka kärnvapen och de termonukleära bomber som producerades på 1950-

talet motsvarade kraften av flera miljoner ton TNT. Man upptäckte dock ganska snart de 

katastrofala konsekvenserna av dessa tester, både för människors hälsa och miljön, och 

omfattande kampanjer för att stoppa dem startades av vetenskapsmän, läkare, kvinnogrupper 

och gräsrotsorganisationer. Ett fördrag som förbjöd kärnvapentester började redan då 

diskuteras av USA, Kazakstan och Sibirien. År 1954 följde uppmaningar från både Indien och 

Japan om ett totalt förbud mot kärnvapentester som ett första steg mot kärnvapennedrustning 

men förhandlingarna motarbetades vid flera tillfällen. 
26

 

I samband med Kubakrisen 1963, tvingades dock USA, Storbritannien och Sovjetunionen att 

komma fram till någon form av överenskommelse, vilket ledde till ett begränsat förbud mot 

kärnvapentester. Partial Test-Ban Treaty (PTBT) förbjöd tester under vatten, i atmosfären och 

i yttre rymden, vilket förhindrade de mest synliga och miljöfarliga effekterna av 

explosionerna. År 1970, då avtalet om icke-spridning av kärnvapen (NPT) förhandlades fram, 

förbjöds icke-kärnvapenstater även att utveckla nukleär utrustning och därmed förstärktes 

också förbudet mot tester. Trots detta, fortsatte de fem kärnvapenstaterna (USA, Frankrike, 

Storbritannien, Sovjetunionen och Kina, även kallade P5), som dessutom är FN:s 

säkerhetsråds permanenta medlemmar, att utföra underjordiska kärnvapentester. Frankrike 
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och Kina vägrade dessutom att gå med på villkoren för PTBT och fortsatte genomföra 

sprängningar i atmosfären under de följande tio åren.
27

 

Tjugo år senare hade över 2000 kärnvapentester utförts och det var återigen tid att ta upp 

frågan om CTBT. Denna gång sökte man begränsa de fem kärnvapenstaternas 

vapenproduktion och dessutom lägga restriktioner på de tre stater som stod utanför 

ickespridningsavtalet (NPT) men som de facto hade kärnvapenprogram, nämligen Indien, 

Pakistan och Israel. Förhandlingarna bedrevs på multilateral nivå, inte enbart för att kunna 

belägga dessa åtta stater med rättsliga åtgärder, men för att skapa ett mer ansvarstagande 

system med högre normativt värde. När förhandlingarna inleddes i nedrustningskonferensen i 

januari 1994 var meningsskiljaktigheterna många, både vad gällde värderingarna kring 

förbudet och motiveringarna för och emot kärnvapennedrustning. De stater som stödde 

fördraget argumenterade att det skulle förhindra vidare utveckling av kärnvapen, skydda mot 

ytterligare miljöskador, kontrollera spridningen av vapen och bidra till nedrustningsprocessen. 

Motståndarna till ett testförbud såg kärnvapen som en avskräckningsmetod och ett sätt att 

skapa stabilitet. CTBT skulle dessutom hindra utvecklingen och moderniseringen av nya 

vapen, samtidigt som arbetet med att bevara säkerheten och tillförlitigheten hos existerande 

vapen skulle urholkas.
28

  

År 1996, efter tuffa förhandlingar, antogs fördraget av FN:s generalförsamling och samtliga 

P5-länder signerade. Vid överlämnandet av fördraget till CTBT-organisationens säte i Wien 

1997 hade 142 länder skrivit på, inklusive Iran och Israel. Ett decennium senare har 180 

länder signerat CTBT och 148 stycken har ratificerat det. CTBT-organisationen är redo att 

implementera fördraget men i nuläget hindras nästa steg i processen av juridiska svårigheter 

och oförenliga politiska målsättningar. Dessa motstridigheter uppkom under de sista 

månaderna av förhandlingarna och resulterade i fördragstext som förklarade att 

implementeringen var beroende av 44 länders ratificeringar som alla har kärnvapenprogram 

eller åtminstone kapacitet att utveckla sådana. Nio av dessa stater har fortfarande inte 

ratificerat, vilket gör det omöjligt för fördraget att träda ikraft.
29

 De nio stater som måste 

signera och ratificera är USA, Kina, Pakistan, Indien, Nordkorea, Iran, Israel, Egypten och 

Indonesien.
30

 Av dessa har Indien, Pakistan och Nordkorea varken signerat eller ratificerat 
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fördraget och de har dessutom utfört sammanlagt sex kärnvapentester sedan 1998. Den 

senaste utfördes av Nordkorea 2009.
31

 Indien och Pakistan anslöt sig dock till P5-länderna 

efter sina tester 1998 och tillkännagav moratorium på ytterligare kärnvapentester, men detta 

motsvarar inte en ratificering och kan enkelt upphävas.
32

 Indonesien däremot uppgav på 2010 

års översynskonferens för ickespridningsavtalet (NPT) att de hade för avsikt att ratificera 

CTBT inom en snar framtid och kan därmed förhoppningsvis inspirera de resterande länderna 

att göra detsamma.
33

 

USA:s roll i internationell säkerhet är emellertid avgörande för fortsatt framgång inom 

nedrustningsområdet och under Bush-administrationen 2001-2008 förkastades CTBT gång på 

gång vilket har försvagat hela processen.
34

 När Barack Obama tillträdde som president 

hamnade CTBT-frågan på agendan igen som en del av de omfattande krafttag som skulle tas 

mot kärnvapennedrustning. Vid Obamas besök i Prag 2009 sa han att USA skulle arbeta för 

att ratificera fördraget för att åstadkomma ett globalt förbud mot kärnvapentester och han 

fördömde även Nordkoreas atomprov samma dag.
35

 Ett år senare hade USA:s prioriteringar 

skiftat från CTBT till att istället fokusera på det nya START-avtalet (Strategic Arms 

Reduction Treaty) mellan Ryssland och USA som signerades i april 2010. Detta fördrag 

minskar visserligen ländernas kärnvapenarsenaler betydligt, vilket är ett viktigt initiativ i 

nedrustningsprocessen, men det gjorde att CTBT återigen hamnade i skymundan. Istället 

uppgav man att CTBT skulle tas upp i senaten ”när de politiska förutsättningarna är de rätta”
36

 

 

5.3) Fissile Material Cut-off Treaty 

Sedan fördraget om ickespridning av kärnvapen (NPT) trädde i kraft 1970 har produktionen 

av fissilt material (anrikad uran och plutonium) varit en av huvudfrågorna i debatten kring 

kärnvapennedrustning. År 1993 antog FN:s generalförsamling en resolution som 

rekommenderade att man skulle börja förhandla ett internationellt icke-diskriminerande 

fördrag som förbjöd produktionen av fissilt material till kärnvapen och annan explosiv 

atomutrustning. Detta fördrag kom att kallas Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT) och året 

därpå utsåg nedrustningskonferensen den kanadensiska ambassadören Gerald E. Shannon som 
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ansvarig för att undersöka medlemsstaternas synpunkter på hur generalförsamlingens förslag 

på bästa sätt skulle förhandlas. Resultatet presenterades 1995 som det så kallade Shannon 

Mandate som föreslog att man skulle tillsätta en speciell kommitté som skulle styra 

förhandlingarna och hantera alla oklarheter under dess gång. Tyvärr spelade denna kommitté 

aldrig någon framträdande roll i det fortsatta arbetet men många av konferensens medlemmar 

refererar till detta mandat som en bas för framtida förhandlingar.
37

 År 1998 väcktes 

diskussion till liv igen, främst på grund av Indiens och Pakistans kärnvapentester, vilket 

resulterade i ett godkännande av ett förhandlingsmandat för FMCT.
38

 Fler framsteg än så blev 

det emellertid inte och det dröjde till 2009 innan man lyckades utse en arbetsgrupp som skulle 

förhandla mandatet.
39

  

Redan vid generalförsamlingens initiativ 1993 att börja förhandla om ett förbud mot fissilt 

material till kärnvapen, var frågan om redan existerande lagrat material orsak till omfattande 

diskussioner och konflikter. Länder tillhörande Non-Aligned Movement (NAM), dvs. 

utvecklingsländer som inledningsvis hade som syfte att ställa sig utanför Kalla Krigets 

maktblock, ansåg att förbudet borde inkludera redan producerat och lagrat material vilket 

skulle innebära att kärnvapenstater tvingas att permanent göra sig av med allt fissilt material 

relaterat till kärnvapenproduktion. Andra länder har påpekat att även hanteringen av fissilt 

material borde tas med i beräkningen och att endast ett produktionsförbud inte är tillräckligt. 

USA, Storbritannien och Japan är några av de länder som anser att fördraget enbart borde 

gälla framtida produktion av fissilt material. En annan svårighet är hur långt räckvidden av ett 

sådant fördrag bör sträcka sig vad gäller andra radioaktiva ämnen, som visserligen inte är 

fissila material men som bidrar till explosionskraften i kärnvapen.
40

  

Ytterligare ett hinder för påbörjade förhandlingar är vilken roll International Atomic Energy 

Agency (IAEA) ska spela. IAEA skapades för att säkerställa hanteringen och förvaringen av 

kärnkraft för civilt bruk men organisationen har under de senaste decennierna kommit att få 

en tydligt politiserad roll, då man till exempel upptäckte hemliga kärnvapenprogram i Irak 

och Nordkorea, vilket går emot ickespridningsavtalets stadgar. Därtill kan även nämnas 

Tjernobylolyckan som bidrog till att fler stater ville stärka IAEA:s roll för att utöka 
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säkerheten. Godkännandet av CTBT 1996 gjorde att organisationen accepterades som den 

främsta aktören för att fastställa det fredliga användandet av kärnkraft.
41

  

Enligt Hui Zhang vid Harvards Universitet är ratificeringen av FMCT i nuläget endast möjlig 

om liknande säkerhetsrutiner appliceras på kärnvapenstater som på icke-kärnvapenstater, 

vilket bland annat skulle innebära säkerhetsgarantier, icke-rutinmässiga inspektioner och 

miljöbevakning. Man skulle därutöver behöva säkerställa de anläggningar som tidigare 

använts för produktion av fissilt material för militära syften. Det går självklart inte att utföra 

exakt likadana kontroller i kärnvapenstaterna eftersom känslig militär information kan 

påverkas av alltför inkräktande inspektioner. Icke-kärnvapenstater har bekräftat att de varken 

har producerat eller kommer att producera fissilt material till kärnvapen vilket gör att den 

politiska toleransen i dessa länder är väldigt hög. Detta är emellertid inte fallet i kärnvapen-

staterna. En ratificering av FMCT från dessa länder skulle enligt Zhang förmodligen innebära 

att de fick behålla odeklarerade lager från tidigare produktion och dessutom använda eller 

bearbeta redan producerat fissilt material till känsliga militära operationer.
42

  

 

6)  Förhandlingen av Comprehensive Test-Ban Treaty 

Nedan följer en mer detaljerad redogörelse över hur förhandlingarna av Comprehensive Test-

Ban Treaty gick till. Genom att studera förhandlingsprocessen, relevanta aktörers resonemang 

samt utomstående politiska skeenden har jag för avsikt att använda dessa lärdomar för att 

försöka förklara dödläget i diskussionen kring Fissile Material Cut-off Treaty.  

 

     6.1) 1994 - Förhandlingsmandat och startpositioner  

I samband med att man började diskutera förhandlingarna av ett CTBT var det tal om att även 

utöka antalet medlemmar i nedrustningskonferensen. Australiens ambassadör Paul O’Sullivan 

fick uppdraget att sammanställa en lista, som senare kom att kallas O’Sullivan-listan, där han 

hade valt ut 23 länder som skulle reflektera den politiska och regionala situationen efter Kalla 

kriget. Listan bestod bland annat av nya demokratier och svaga, kraftigt militariserade stater 

vilket var ett initiativ till att bemöta de utmaningar som dessa stater orsakade på ett mer direkt 

sätt. Syftet var i huvudsak att balansera geostrategiska och regionala angelägenheter. Beslutet 

stoppades emellertid av USA:s motvilja till att släppa in Irak.  
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Misslyckandet att utöka antalet medlemmar i nedrustningskonferensen gjorde att mellan 30 

och 40 stater agerade observatörer och av dessa vara det mindre än 10 stycken som aktivt 

deltog i CTBT-förhandlingen. Kärnvapenstater såsom Sydafrika och Israel ställdes därmed 

delvis utanför förhandlingar under de första två åren. Man fortsatte dock diskutera 

utvidgningen av nedrustningskonferensen parallellt med CTBT-förhandlingarna och 1996 

godkändes de 23 nya medlemmarnas inträde.
43

  

I december 1993 godkände således FN:s generalförsamling det förhandlingsmandat som 

röstats fram i nedrustningskonferensen tidigare samma år och förhandlingarna inleddes i 

januari 1994. Trots vissa inledande svårigheter, då Storbritannien och Frankrike var skeptiska 

till G21:s utnämning av Mexicos ambassadör som ordförande för kommittén för 

kärnvapentestförbud. Han ansågs för radikal i sina åsikter kring kärnvapennedrustning men 

eftersom Frankrike var president för konferensen under den första sessionen, kunde de inte 

öppet motsätta sig utnämningen. Dessutom insisterade resten av Western Group, framför allt 

USA, att man skulle inleda förhandlingarna och respektera G21:s beslut. Efter en veckas 

påtryckningar gav Storbritannien med sig och kommittén tillsatte två arbetsgrupper, varav den 

första ägnade sig åt verifikation medan den andra hade hand om juridiska och institutionella 

frågor.  

Förhandlingarna inleddes med att staternas åtskilda åsikter kring fördragets mål, roll och 

timing omedelbart avslöjades. De båda arbetsgrupperna prioriterade i första hand frågorna 

kring ett internationellt övervakningssystem samt fördragets vidd, det vill säga vad som skulle 

förbjudas respektive tillåtas. För de flesta inblandade aktörer ansågs CTBT som ett avgörande 

steg mot kärnvapennedrustning men kärnvapenstaterna hade sin egen agenda för att försäkra 

sig om att deras kärnvapenarsenaler inte skulle påverkas av ett testförbud. Trots deras tillägg 

av ordet ”heltäckande” till fördragsbenämningen så ville P5-länderna besluta om fördragets 

omfattning gällande ”förbjudna aktiviteter” sinsemellan. Det visade sig emellertid att den 

politiska maktkampen mellan dessa stater skulle komma i vägen för en överenskommelse 

över vilka aktiviteter som skulle förbjudas. Inledningsvis tycktes det förekomma ett samarbete 

mellan USA, Storbritannien, Frankrike och Ryssland där samtliga försökte definiera 

atomexplosion på ett så tvetydigt sätt som möjligt för att kunna fortsätta utföra vissa tester. 

Kina däremot ansåg att CTBT endast ska gälla kärnvapentester och inte tester för andra 

syften. Dynamiken mellan P5-länderna skulle komma att ändras ganska markant under 
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förhandlingarnas gång. Storbritanniens och Frankrikes gemensamma positioner förflyttades 

längre ifrån dess tidigare allierade, USA, och USA:s åsikter i sin tur råkade istället 

överensstämma alltmer med Rysslands. Kinas första uttalande i nedrustningskonferensen 

under förhandlingarna kan karakteriseras som den tidigare nämnda ”kvicksand”-taktiken på så 

vis att de propsade på detaljerade, klarspråkiga texter utan tvetydigheter eller kryphål och på 

grund av Kinas teknologiska underlägsenhet jämfört med övriga kärnvapenstater krävde de 

mycket mer djupgående förhandlingar än sina P5-kollegor. Kina upprepade G21-ländernas 

avvisande av att bygga på det tidigare förhandlade Partial Test-Ban Treaty och argumenterade 

för att CTBT skulle reflektera de nuvarande och framtida politiska förhållandena samt att det 

bör inkludera förbud mot kärnvapentester i alla miljöer. Storbritannien hade inga 

invändningar mot att använda PTBT som bas för det nya fördraget och prioriterade istället 

säkerhetsföreskrifter för att kunna utföra enstaka tester med syftet att upprätthålla existerande 

kärnkraftsarsenalers säkerhet och pålitlighet. Deras förslag att atomexplosioner skulle tillåtas i 

extrema nödfall backades upp av Frankrike som dessutom argumenterade för att CTBT borde 

vara ett fördrag som förbjuder tester och inte innehavet av kärnvapen. Resonemanget 

grundades på att Frankrike inte ville förlora sin avskräckningsposition på grund av eventuella 

tekniska framsteg vilket indikerade att de hade för avsikt att bryta moratoriet på PTBT och 

utföra tester innan CTBT trädde ikraft såvida inte de av Storbritannien föreslagna 

säkerhetsföreskrifterna accepterades.  

Diskussionen kring fördragets räckvidd var inte exklusiv för kärnvapenstaterna. G21-

medlemmarna motsatte sig säkerhetstesterna och Iran ledde några av de icke-allierade 

länderna i ett förslag om att stänga de existerande atomtestplatserna i världen. Bland de 

västerländska icke-kärnvapenstaterna utmärkte sig Sverige och Tyskland genom att gå så 

långt som att föreslå ett förbud mot förberedelser till atomexplosioner såväl som förbud mot 

själva testerna. Även om förslaget inte gick igenom, på grund av kärnvapenstaternas 

invändningar om svårigheterna i att upptäcka och urskilja olagliga förberedelser från lagliga 

aktiviteter, var det svensk-tyska initiativet en viktig detalj för framtida diskussioner. Iran 

argumenterade också emot detta förslag och hävdade att genom att stänga ner 

atomtestplatserna istället så skulle man kunna förebygga och därmed förbjuda kärnvapentester 

på att mer effektivt sätt. Det som inte nämndes i denna argumentation var det faktum att det 

svensk-tyska förslaget skulle innebära mer ingående och inkräktande inspektioner av andra 

typer av kärnkraftsanläggningar vilket länder som Iran, Pakistan och Indien ville undvika. 
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Trots omfattande stöd från ett flertal icke-kärnvapenstater och frivilligorganisationer 

formulerades aldrig någon text kring förslaget. Faktum var att det hölls väldigt få multilaterala 

debatter gällande fördragets omfattning under förhandlingarnas första år eftersom 

kärnvapenstaterna inte kunde komma överens om vilka aktiviteter som skulle förbjudas och 

därmed fanns det inte mycket för övriga deltagare att diskutera. Istället fokuserade man på 

mindre politiskt känsliga frågor såsom det internationella övervakningssystemet som skulle 

etableras. Fördragets ikraftträdande hade man hittills knappt talat om eftersom man antog att 

detta inte skulle bli aktuellt förrän i slutfasen av förhandlingen men tack vare 

arbetsgruppernas och deras medarbetares ansträngningar började fördragstext, baserat på flera 

länders förslag, redan formuleras under detta första år.
44

  

När USA beslutade om ett moratorium på kärnvapentester 1992, var målsättningen att CTBT 

skulle vara slutförhandlat i september 1996 och detta var även den tidsplan som majoriteten 

av staterna hade tänkt sig. G21-länderna hade emellertid en mer ambitiös vision om att 

fastställa fördraget i samband med översynskonferensen av ickespridningsavtalet (NPT) i 

april 1995 och även om detta tedde sig tämligen orealistiskt, stöddes förslaget av både USA 

och Ryssland för att skapa en positiv atmosfär under konferensen. Att tidigarelägga 

slutförhandlingen av fördraget kritiserades dock starkt av dels Frankrike, som inte vill 

acceptera några villkor gällande atomtester innan de nationella valen i maj 1995, och dels av 

Kina som fortsatt utföra tester för att utveckla sina kärnkraftsanläggningar. Storbritanniens 

invändningar mot att skynda på förhandlingarna handlade främst om deras missnöje över att 

USA:s moratorium hade stoppat landets atomtestprogram.  

Förhandlingskommitténs ordförande, Mexicos ambassadör, var positiv till att åstadkomma ett 

fördrag lagom till NPT-konferensen och började därmed sammanställa ett helt nytt utkast utan 

alternativ text för att på så vis fokusera förhandlingarna på de mest relevanta frågorna. Även 

här satte sig Storbritannien, Frankrike och Kina på tvären och vägrade acceptera ett förslag 

komponerat helt och hållet av ordföranden. Frankrikes delegation var särskilt högljudd i sina 

protester och hotade till och med vid ett tillfälle med att dra sig ur förhandlingarna vilket 

skapade omfattande oroligheter bland övriga parter. Slutligen beslutade de två 

arbetsgrupperna samt tio andra delegationer, som till mångas förvåning bland annat bestod av 

Frankrikes och Storbritanniens europeiska allierade och G21-länder, att en sådan text 

förmodligen var för drastisk och motarbetande. Istället försökte man komma fram till en 
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kompromiss där fördragstexten var någorlunda komprimerad men där även de mest 

omdiskuterade förslagen fanns med inom parenteser. Kommitténs ordförande fick dock tillslut 

ge upp sina planer på ett eget utkast till fördraget och bad nedrustningskonferensens 

sekretariat att sammanställa alla förslag och möjligheter som dittills hade diskuterats. Detta 

resulterade i ett nästan hundra sidor långt kompendium varav vissa delar inte var passande 

fördragstext. Ordförandens initiativ fick trots allt en positiv inverkan på processens 

fortgående, då dialogen blev mer fokuserad och öppen. Stater som tidigare intagit en relativt 

dämpad position i förhandlingarna för att dölja sina politiska och strategiska målsättningar 

presenterade nu arbetspapper med mer specifika förslag för att försäkra sig om deras 

medverkan i fördraget.
45

  

    6.2) 1995 – CTBT under konferensen om ickespridningsavtalet 

Under den första sessionen av nedrustningskonferensens arbete 1995 utsågs en ny ordförande 

till kommittén för kärnvapentestförbud. Denna gång nominerades Polens ambassadör av 

Eastern European Group och nomineringen godkändes även av konferensens övriga 

medlemmar. G21 hade svårigheter att utse en ordförande till arbetsgruppen för verifikation 

eftersom många av ambassadörerna från denna grupp skulle lämna konferensen samma år och 

den tilltänkte kandidaten, Indien, var tveksam till uppdraget på grund av ”brist på 

diplomatiska resurser”. Huruvida detta var hela sanningen eller inte blev ämne för en hel del 

spekulationer men då det var uppenbart att Indien inte skulle acceptera nomineringen, utsåg 

man istället Sverige som vid denna tidpunkt fortfarande tillhörde Group of 21. Även om det 

ansågs något opassande att samtliga ordföranden under denna session var europeiska 

representanter (Nederländerna var ordförande för arbetsgruppen för juridiska och 

institutionella frågor), godkändes nomineringarna med tanke på de rådande förhållandena.  

Förhandlingarnas andra år präglades starkt av granskningen och förlängningen av 

ickespridningsavtalet (NPT) samt regeringsskifte och andra politiska processer i bland annat 

Frankrike och Indien. En av de mest inflytelserika staterna under denna period var Australien 

som tidigt presenterade ett utkast gällande fördragets omfattning som sedan kom att bli det 

mest accepterade förslaget hittills. Enligt deras definition borde ett förbud gälla alla 

kärnvapentestexplosioner och alla andra atomexplosioner. Australien föreslog även sex 

                                                           
45

 Johnson, R (2009) s. 63-68 



20 

 

huvudfrågor som de ansåg att förhandlingarna skulle fokusera på: verifikation, omfattning, 

implementering, ikraftträdande, översikt och ändringar, varaktighet samt avhopp.   

Just frågorna om fördragets varaktighet och möjligheten att dra sig ur orsakade våldsamma 

debatter. Majoriteten av staterna antog att när fördraget väl hade trätt ikraft så var CTBT 

permanent och skulle gälla på obestämd tid. Motiveringen till att dra sig ur fördraget skulle i 

sådana fall innefatta extrema omständigheter som hotade en stats suveräna intressen. Många 

blev därför chockade när Frankrike och USA presenterade förslag på berättigande till att dra 

sig ur som uppenbarligen enbart gynnade dem själva och som dessutom inte kunde klassas 

som omständigheter som hotade statens suveräna intressen. USA hade visserligen en hel del 

interna meningsskiljaktigheter som kunde förklara deras förslag om att godkänna avhopp efter 

tio år vid den första översiktskonferensen av fördraget; detta på grund av det stora antalet 

CTBT-skeptiker inom den amerikanska politiken. Under de kommande månaderna när 

delegationerna träffades i FN:s generalförsamling och Första kommittén i New York utsattes 

USA för hårda påtryckningar från både allierade, icke-allierade stater och civila samhället för 

att lägga ner förslaget. Intresseorganisationerna oroade sig särskilt för förslagets inverkan på 

ickespridningsavtalet som enligt dem borde förlängas på obestämd tid, vilket även var USA:s 

position. Lyckligtvis drog tillslut både USA och Frankrike tillbaka sina förslag och 

accepterade de av övriga medlemmar föreslagna standardvillkoren gällande avhopp.
46

  

Ytterligare en hållhake i förhandlingarna var frågan gällande säkerhetstester som 

Storbritannien och Frankrike höll hårt i då de poängterade att USA och Ryssland besatt 

mycket större kärnvapenarsenaler och de kunde göra sig av med vapen som inte höll måttet. I 

brist på likvärdiga möjligheter, argumenterade Frankrike och Storbritannien för att sådana 

tester borde få utföras under särskilda förhållanden. Övriga P5-stater, tillsammans med ett 

flertal icke-kärnvapenstater motsatte sig dessa villkor eftersom de kunde utnyttjas för att 

modernisera eller förbättra designen av kärnvapen. Både Indien och Pakistan argumenterade i 

varsitt uttalande för att alla kärnvapen vars säkerhet var tvivelaktig borde avlägsnas. 

Diskussionerna som följde i framför allt Storbritannien var minst sagt förvirrande. 

Frivilligorganisationer samarbetade med Labour Party för att ändra den konservativa 

regeringens position och detta blottlade splittrade ställningstaganden som förbryllade 

omgivningen. Mycket pekar på att det var just det som var syftet. Storbritannien hade tydligen 

redan beslutat sig för att släppa frågan om säkerhetstester men låtsades hålla fast vid sitt 
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förslag för att fördröja förhandlingarna. I slutändan stod Frankrike och Storbritannien helt 

ensamma på denna punkt och efter flera försök till att förhala ytterligare gav de med sig precis 

innan konferensen för ickespridningsavtalet skulle inledas.
47

  

 

Att CTBT-förhandlingen sammanföll med konferensen gällande förlängningen och översynen 

av ickespridningsavtalet (NPT) visade sig ha en positiv inverkan på den fortsatta processen. 

Det hade gått 25 år sedan avtalet trädde ikraft och därefter skulle det förlora sin juridiska 

giltighet om man inte beslutade att förlänga avtalet. Eftersom CTBT var en vital del av 

spridningsavtalets målsättningar och kärnvapentesternas initiativ till ytterligare nedrustning 

hade varit väldigt klena, blev förlängningsfrågan ämne för omfattande stridigheter. I princip 

alla stater var dock överens om själva förlängningen, men man debatterade om huruvida 

fördraget skulle förlängas på obestämd tid (som USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland 

och deras allierade föredrog) eller om man skulle förlänga det successivt alternativt 

permanent med 10, 25 eller flera år. Till skillnad från tidigare år, blev inte CTBT ett hinder i 

konferensen utan majoriteten av aktörerna uttryckte istället positivt stöd till CTBT och det 

skapade även tillfälle för observatörer och de som fortfarande stod på den så kallade 

O’Sullivan-listan att göra sina röster hörda i förhandlingarna. Den enda omdebatterade 

detaljen var Kinas åsikter kring fredligt användande av kärnkraft. De hänvisade till att artikel 

IV och V i ickespridningsavtalet dels talar om villkoren för fredligt användande av kärnkraft 

men även de potentiella fördelarna med fredlig tillämpning av atomexplosioner.  

Man hävdade därutöver alla staters […]rättighet till att utveckla forskning, produktion och 

användning av kärnenergi för fredliga syften[…].
48

 Denna argumentation kritiserades starkt 

av Australien som sammanställde ett arbetsdokument där man pekade på det faktum att det 

inte fanns några bekräftelser på atomexplosioners eventuellt positiva effekter. Dessutom 

uttryckte man sin oro för den miljöpåverkan sådana explosioner skulle kunna orsaka. Över 

fyrtio länder, från samtliga grupperingar, backade upp Australiens förslag och efter några 

mindre ändringar i fördragstexten och en verbal reservation från Ryssland om att frågan bör 

tas upp igen senare, antogs Australiens förslag med konsensus.
49

  

 

Kort efter NPT-konferensens avslutande utförde Kina och Frankrike, till mångas förargelse, 

nya atomtestexplosioner, trots överenskommelsen om att man skulle visa ytterst möjliga 
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behärskning vad gällde tester så länge CTBT inte än var färdigförhandlat. Detta sporrade 

återigen diskussionen kring huruvida en obestämd förlängning av ickespridningsavtalet 

verkligen var det mest fördelaktiga alternativet för att främja kärnvapennedrustning. Iran och 

ytterligare några icke-allierade stater hävdade att det snarare gynnade kärnvapenstaternas 

möjligheter att följa sin egen agenda och menade att Kinas och Frankrikes tester var 

ytterligare bevis på detta. När det senare kom fram att även USA planerade nya atomtester 

och dessutom återigen tog upp frågan om fördragets räckvidd, som de ansåg skulle innehålla 

vissa trösklar för hur många tester en stat fick utföra, beslutade ordföranden för kommittén för 

kärnvapentestförbud att hålla en extra session som endast handlade om fördragets omfattning. 

Under detta möte uppmuntrades särskilt G21-länderna att ge sin syn på frågan och bland 

annat Indonesien och Indien lade fram förslag som emellertid fick relativt litet stöd. 

Australiens förslag som hade lagts fram i början av året var fortfarande det mest stödda bland 

västerländska stater och NGOs och krävde att inga trösklar ska ingå i ett heltäckande 

testförbud. I ett samlat uttalande under CTBT-förhandlingarna uttryckte G21 liknande åsikter 

och ifrågasatte kärnvapenstaterna verkliga intentioner med tanke på deras resonemang. Under 

sommaren 1995 var förhållandet mellan kärnvapenstaterna och G21 och Western Group 

otroligt ansträngt och fientligt och det var inte förrän i augusti som man äntligen fick ett 

genombrott i förhandlingarna.
50

 Våldsamma protester från civilsamhället mot kärnvapentester 

gjorde att president Clinton tillslut gick med på ett CTBT:s omfattning inte skulle innehålla 

några lägsta trösklar. I Frankrike utsattes även president Chirac för enorma påtryckningar då 

han tillkännagav att den ”kampanj” av åtta planerade atomtestexplosioner skulle vara de sista 

som utfördes och därefter skulle Frankrike signera CTBT om det var färdigförhandlat till 

1996. Chiracs uttalande väckte starka reaktioner och skepsis då det man misstänkte att 

Frankrike skulle fortsätta utföra tester i södra Stilla havet, trots presidentens löfte. 

Demonstrationer och bojkottningar av franska varor ägde rum i flera länder, bland annat i 

Australien, Sverige, Nya Zealand och Tyskland. Även Greenpeace blev inblandad i 

protesterna då de under våldsamma former bordade fartyget Rainbow Warrior i närheten av 

en fransk atomtestplats i Stilla Havet. Civilsamhällets inflytande i USA och Frankrike, men 

även från aktörers pådrivningar utifrån, gjorde att båda länderna accepterade Australiens 

förslag om att förbjuda alla kärnvapentestexplosioner och alla andra typer av 

atomexplosioner.
51
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I och med USA:s och Frankrikes åtagande av fördragets villkor, pressades Storbritannien, 

Kina och Ryssland av övriga medlemmar i nedrustningskonferensen att göra detsamma. Den 

brittiska delegationen var minst sagt missnöjd efter att ha stöttat Frankrikes tidigare 

förhalningsstrategier och eftersom de inte hade några egna atomtestplatser att tvista om, hade 

Storbritannien inte mycket val mer än att ansluta sig till resten av gruppen. Ryssland var 

rasande över beslutet att inte inkludera några som helst typer av tester i fördraget och trots att 

president Yeltsin utåt sett såg ut att stötta Clinton i deras gemensamma uttalanden, tog det sex 

månader innan beslutet officiellt accepterades av Ryssland. Kina hade hittills hållit en relativt 

låg profil och inte förrän i mars 1996 yttrade de sig genom att påminna alla om att deras 

förslag till fördragets aldrig hade innehållit några trösklar och att de var positiva att detta hade 

accepterats av övriga parter. Det problem som fortfarande kvarstod var det faktum att Kina 

inte velat definiera ett kärnvapentest eller en explosion och därmed krävde de att tester 

utförda i fredliga syften skulle inkluderas i fördraget. I detta skede, var stora delar av de 

tekniska detaljerna färdigställda men politiska svårigheter stoppade återigen upp 

förhandlingsprocessen.
52

  

 

     6.3) 1996 - Slutspelet 

I december 1995 uppmanade FN:s generalförsamling genom sin årliga CTBT-resolution 

nedrustningskonferensen att driva igenom förhandlingarna och sammanställa fördraget så fort 

som möjligt under nästkommande år. Kärnvapenstaternas positioner hade vid det här laget 

skiftat, och Frankrike och USA stod numera på samma våglängd.  Ryssland ställde sig på 

Kinas sida i och med dess motvilja till att utesluta alla former av atomtester och 

Storbritannien uppfattades som mer och mer tveksam till de nuvarande förhållandena. Något 

som förvånade många när förhandlingarna började närma sig sitt planerade slutdatum var det 

faktum att Kina och Indien, som deltagit i förhandlingarna utan att ha tagit några officiella 

beslut gällande CTBT, nu splittrades i sina positioner. Kina valde att ansluta sig till fördraget 

medan Indien började dra sig ur.
53

 Frankrike höll sitt löfte om att nedmontera sina 

atomtestplatser i Stilla havet och utförde sitt sista test i januari 1996. Däremot blev USA:s 

framgång i att främja signeringen av CTBT underminerad av deras egna energidepartement då 

de meddelade att de skulle utföra ett program av tester på atomsprängladdningar. När man 
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dessutom fick veta att testerna skulle innehålla små mängder av plutonium började man 

misstänka att det rörde sig om sabotage bland amerikanska motståndare till CTBT. 

Tillkännagivandet väckte en del kritik och särskilt Pakistan, Sri Lanka och Egypten uttalade 

sig negativt i denna fråga.  

 

Trots detta, upprätthölls förtroendet för att P5-länderna skulle stå fast vid sina åtaganden, 

mycket tack vare den positiva utvecklingen i Frankrike och Kina. Det som istället började 

oroa delegaterna var påståenden från amerikanska källor om att Indien höll på att förbereda 

atomtester. Efter avslöjandet rapporterades det dock att Indiens premiärminister hade 

tillbakakallat förberedelserna och detta sporrade en vild debatt kring Indiens självständighet, 

säkerhet och status. Indiens ambassadör i nedrustningskonferensen uttalade sig även om 

vikten av nedrustningsåtaganden inom ramen för CTBT vilket inte hade diskuterats särskilt 

mycket under de två första åren. Att sätta en tidsram på tio för kärnvapennedrustning som ett 

villkor för CTBT:s ikraftträdande var i detta läge väldigt opraktiskt även om det från 

allmänhetens synpunkt var ett positivt initiativ.
54

  

 

De kinesiska invändningarna mot att förbjuda atomtester för fredliga syften fick oväntat stöd 

från bland annat Ryssland och Iran under förhandlingarnas sista månader, då man bland annat 

föreslog villkor för att tillåta sådana tester i extrema fall eller alternativt lägga ett moratorium 

på fredliga sprängningar till dess att man kunde utesluta att de skulle användas för militära 

syften. Stödet för dessa förslag chockade opponenterna och med tanke på Irans tvetydiga svar 

på vad detta egentligen skulle få för konsekvenser inom nedrustningsområdet ställdes 

förhandlingarna på sin spets. Civilsamhället ingrep i detta skede vilket innebar att icke-

kärnvapenstater (bland annat Australien, Mexico, Tyskland och Kanada), som tidigare hade 

intresserat sig för Irans förslag tvingades dra tillbaka sitt stöd. För att slutligen få med sig 

Kina i slutskedet av förhandlingarna beslutade Kanada efter många om och men att arbeta 

fram en modifierad text tillsammans med Kina som ändå tillmötesgick deras krav. Genom att 

inkludera en referens till fredliga atomexplosioner i fördraget, kringgick man Kinas förslag 

om att kommande översynskonferenser alltid skulle utvärdera fredliga atomexplosioner. 

Istället skulle stater kunna efterfråga att dessa sprängningar togs upp under 

översiktskonferenserna och om förfrågan godkändes genom konsensus skulle därefter 

rekommendationer utfärdas för att kunna göra en ändring i fördraget för att på så vis 
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möjliggöra en sådan atomexplosion. Förändringar i fördragstexten skulle dessutom kräva 

ytterligare ett konsensusbeslut i en konferens vigd åt detta syfte. Denna kompromiss antogs av 

samtliga medlemmar och inkluderades i fördragstexten i juni 1996. 
55

  

 

Det som nu återstod var formuleringen av ett utkast till ett färdigt fördrag. Iran och Australien 

var snabba med att presentera förslag redan i februari och dessa mottogs positivt av 

fördragskommitténs ordförande. Utkasten var faktiskt förvånansvärt lika på många punkter 

men skilde sig väsentligt åt på en fråga nämligen fördragets räckvidd. Australien stod fast vid 

sin formulering om en nollgräns för alla typer av atomexplosioner medan Iran introducerade 

ny text som förbjöd alla kärnvapentester och inte bara explosioner. Efter blandade reaktioner 

från olika delegationer, beslutade kommitténs ordförande att avvakta med sin version av 

fördragstexten till efter den första delen av 1996 års session i nedrustningskonferensen, men 

han betonade dock vikten av dessa första utkast för det fortsatta arbetet.
56

  

 

Två veckor efter att nedrustningskonferensen hade återupptagit sitt arbete, den 28 maj 1996, 

bordlade ordföranden sitt utkast till fördragstexten. Som väntat möttes utkastet av klagomål 

från delegationer som kände sig ovilliga, utmanövrerade eller inte redo att anta ett fördrag än. 

Pakistan, Indien, Kina och Ryssland stod för de mest högljudda protesterna och ordföranden 

försäkrade dessa om att textens syfte var att underlätta de sista stadierna i förhandlingarna. 

Dessutom var den planerade deadlinen för en färdig fördragstext bara en månad iväg vilket 

gjorde att många delegationer medgav att den borde godkännas snarast möjligt. De skulle 

sedan även upptäcka att texten inte innehöll några omvälvande ändringar vilket gjorde att den 

inte avfärdades. De multilaterala förhandlingarna bland medlemmarna i nedrustnings-

konferensen började dock spela ut sin roll och istället höll kommittéordföranden 

konsultationer med de länder som fortfarande hade reservationer. För USA och Kina var de 

mest akuta frågorna gällande så kallade on-site inspections och huruvida man skulle acceptera 

nationella tekniska medel för verifikation. Därför fokuserade mötena med P5-länderna särskilt 

på dessa frågor. Andra oroade sig för fördragets ikraftträdande med tanke på Indiens 

kärnvapendebatt. Kina, Ryssland och Storbritannien propsade därför på att ikraftträdandet av 

fördraget måste binda alla kärnvapenstater samt de icke-erkända kärnvapenstaterna Indien, 

Pakistan och Israel från början. Att artikeln gällande ikraftträdandet skulle utsättas för sådan 
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omfattande detaljgranskning hade nog inte många räknat med vilket gjorde att delegaterna 

återigen körde fast.
57

  

 

Svårigheterna i att få CTBT att träda ikraft orsakades som sagt till stor del av Indiens 

oförmåga att avgöra om de skulle ansluta sig till fördraget eller stå utanför som det gjorde i 

förhandlingen av ickespridningsavtalet. Delegationen pressade också av grannstater och 

övriga stater med regionala och strategiska intressen eftersom de ville försäkra sig om att alla 

stater med förmåga att utveckla kärnvapen anslöt sig till CTBT. Indien hade visserligen 

förvarnat övriga delegationer att de inte var villiga att acceptera fördraget om det inte innehöll 

ett tidsbestämt åtagande till kärnvapennedrustning men de i sin tur var också medvetna om att 

detta aldrig skulle accepteras av kärnvapenstaterna. Nedrustningskonferensens medlemmar 

samt civilsamhället misstog sig när de sköt upp diskussionen om fördragets ikraftträdande 

alldeles för länge och de insåg då att det var försent att påverka nyckelaktörerna. 

Ikraftträdandets villkor brukar specificera att innan ett fördrag blir juridiskt giltigt, måste det 

ratificeras av ett visst antal stater. Dessutom brukar man sätta upp en tidsram mellan 

fördragets signaturdatum och datumet då fördraget tidigast kan träda ikraft. Sverige hade 

redan 1993 föreslagit att 40 stater måste ratificera fördraget, inklusive de fem 

kärnvapenstaterna. Förslaget fick omfattande stöd men andra förslag om 60 och 30 

ratificerande stater förekom också. USA:s åsikt i frågan var förenlig med Sveriges förslag på 

så vis att de ansåg att de fem kärnvapenstaternas ratificering var ett minimum. Övriga 

kärnvapenstater stod fast vid att de icke-erkända kärnvapenstaternas ratificering var minst lika 

viktig. Med tanke på att antalet medlemmar i nedrustningskonferensen hade utökats till 60 

stycken under 1996 och därmed godkänt inträde för Irak, Israel och Nordkorea, 

argumenterade Storbritannien och Frankrike för att fördragets ikraftträdande bör kräva 

samtliga medlemmars ratificering. Detta skulle dock visa sig vara svårare än planerat då 

utökningen av nedrustningskonferensen skapade ett dödläge. Storbritannien och Frankrike 

stödde då istället Rysslands förslag som var baserat på International Atomic Energy Agency’s 

rekommendation om 65 ratificeringar som inkluderade alla stater med kärnreaktorer eller 

kärnkraftsforskningsprogram.
58
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En uppsjö av förslag presenterades under de närmaste månaderna från bland annat Österrike, 

USA, Storbritannien, Australien och Iran men inget av dem lyckades tjäna tillräckligt med 

stöd. Indien fortsatte att hävda kravet på ett nedrustningsmål i fördraget men man började 

spekulera i om detta var en avhoppstaktik. Oavsett, gjorde denna strategi det enklare för P5-

länderna att ignorera Indiens övriga argument vilket isolerade dem alltmer. Till och med 

staterna tillhörande Group of 21 började tvivla på Indiens bevekelsegrunder då Indien vägrade 

samarbeta med dem.
59

 I slutet av juni 1996 blev kommitténs ordförande mer och mer pressad 

att slutföra förhandlingarna och återupptog då ett förslag som lagts fram av Kanada några 

månader tidigare. Detta förslag beskrev en sorts politisk konferens som skulle hållas av 

undertecknarna om inte fördraget hade trätt ikraft tre år efter signatur. Man betraktade denna 

konferens som mer informell än tidigare föreslagna instanser och skulle sammankallas för att 

diskutera hur man skulle gå tillväga för att övertala utomstående parter att ansluta sig till 

fördraget. Vidare sammanställde ordföranden ett annex till fördraget som listade 44 stater som 

medverkade i nedrustningskonferensens arbete den 18 juni, efter utvidgningen av 

konferensen, och som dessutom var inkluderade i IAEA:s lista över länder med 

kärnkraftsforskning eller kärnreaktorer. Den redigerade artikel XIV av texten uppgav också 

att om kraven inte uppfyllts inom tre år, hade ratificerande stater möjlighet att sammankalla 

en konferens för att vidta åtgärder för att snabba på processen.  

 

Vissa bekymrade sig över ordet ”åtgärder” i texten och undrade huruvida detta kunde 

misstolkas som sanktioner men ordföranden försäkrade att detta ordval inte refererade till 

FN:s säkerhetsråds åtgärder. Artikel XIV påtvingade inte heller några juridiskt bindande 

skyldigheter på stater som inte var anslutna till fördraget. Den 28 juni 1996 bordlade 

ordföranden till kommittén för kärnvapentestförbud den redigerade versionen av sitt tidigare 

utkast och uppgav att förhandlingarna var över, även om varken han själv eller majoriteten av 

medlemmarna i konferensen var helt nöjda med villkoren för fördragets ikraftträdande. Istället 

för att fortsätta ifrågasätta Artikel XIV:s konsekvenser, då man insåg att en nyöppning av 

förhandlingarna bara skulle komplicera processen ytterligare, accepterade USA kommitténs 

förslag och lyckades även övertala Frankrike, Indonesien, Storbritannien och Ryssland att 

göra detsamma. I slutet av juli, då Kina hade utfört sitt sista kärnvapentest var man orolig för 

att förhandlingarna återigen skulle stoppas. Efter att den kinesiska delegationen uppgett några 

reservationer på fördragstexten i nedrustningskonferensen, meddelade Beijing dagen därpå att 
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man skulle införa ett moratorium vilket innebar att inga tester skulle utföras förrän efter att 

fördraget trätt ikraft. Kina godkände därmed utkastet. Ryssland följde kort därefter USA:s 

exempel och ett stort antal länder, däribland Sverige, Australien, Canada, Chile, Israel och 

Turkiet ansåg att texten borde vidarebefordras till FN:s generalförsamling. Indien, Iran, 

Pakistan, Egypten och Nigeria fortsatte protestera och situationen förbättrades inte av att USA 

och Kina kom överens om ändringar gällande de så kallade on-site-inspektionerna. 

Ändringarna godkändes av kommitténs ordförande för att man skulle försäkra sig om Kinas 

signatur men beslutet upprörde Indien och andra stater ytterligare och fördraget anklagades 

för att vara diskriminerande. Varken ordförandens försäkringar gällande Artikel XIV eller 

tilläggen av hänvisningar till kärnvapennedrustning i fördragets förord lyckades övertyga 

Indien om att ge upp sina planer på att avvisa fördraget. Trots Indiens hot om att blockera 

konsensusen i nedrustningskonferensen gick ordföranden vidare med att söka konsensus i 

kommittén för kärnvapentestförbud på sitt slutgiltiga utkast. Han övertalade Indien att man 

var tvungen tillåta kommitténs inlämnande av den grundläggande procedurrapporten till 

konferensen. Utöver de generella beskrivningarna av kommitténs arbete och dokumentation 

hade ordföranden även inkluderat förklaringar och tolkningar på samtliga debatterade frågor i 

utkastet. Rapporten innehöll ovanligt nog också sammanfattningar av 18 uttalanden gällande 

nationella positioner för CTBT. Utan hänsyn till Indiens och Irans invändningar om att fästa 

en kommittérapport till en fördragstext (vilket egentligen inte var fallet), presenterade 

ordföranden rapporten för nedrustningskonferensen i augusti. Så länge Indien och Iran 

motsatte sig rapporten och fördragstexten, fanns det ingen möjlighet att överföra den till FN.
60

 

 

Den 22 augusti, bara minuter innan ännu ett möte i nedrustningskonferensen skulle avslutas, 

efterfrågade plötsligt Belgiens ambassadör att få CTBT-utkastet utgivet i ett officiellt 

dokument från konferensen. Innan någon hann protestera noterades beslutet av konferensens 

president och därmed fick dokumentet ett officiellt referensnummer och status, men 

visserligen inte samma anseende som ett konsensusbeslut hade skänkt. Bara några timmar 

senare samlade Australiens ambassadör i New York till ett möte med generalförsamlingen för 

att agera kring CTBT. Belgiens initiativ till ett officiellt dokument antogs som ett fullgott FN-

dokument och Australien föreslog att generalförsamlingen skulle anta fördraget. Även om 

denna taktik kritiserades från olika håll då man påstod att det stred emot 

nedrustningskonferensens regler, var Belgiens och Australiens initiativ avgörande för att få 
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igenom fördraget. Den 9 september 1996 lades resolutionen om antagandet av fördraget fram 

till generalförsamlingen, med stöd från 127 stater, vilket försäkrade att några försök till 

ändringar inte var möjliga. Voteringen skedde dagen efter och CTBT godkändes med 158 

röster.
61

 

 

             6.4 Kommentarer 

Förhandlingen av CTBT visar tydligt att multilaterala förhandlingar är långt ifrån ett enkelt 

åtagande. För att återgå till Zartmans (1994) resonemang kring denna typ av förhandlingar där 

han identifierade sex egenskaper som karaktäriserar dem, skulle jag vilja hänvisa till vikten av 

aktörernas roller i processen. Det går att urskilja specifika rolltaganden i CTBT-förhandlingen 

som till stor del förklarar utvecklingsförloppet. De drivande krafterna, drivers, skiftade till 

viss del under förhandlingen men bestod främst av kärnvapenstaterna som alla försökte få 

igenom överenskommelser som överensstämde med deras specifika intressen. Civilsamhället 

hade mot slutet av förhandlingarna även en mycket drivande roll som tvingade parterna att 

inse att ett fortsatt dödläge inte var acceptabelt. Rollen som conductor innehavdes främst av 

de västerländska icke-kärnvapenstaterna men också många av Mellanösternstaterna som alla 

hade intressen i förhandlingen men som intog en mer neutral hållning. Kina och Indien skulle 

kunna karaktäriseras som både defenders och brakers på så vis att de dels stundtals endast 

prioriterade sina egna specifika frågor utan att tänka på förhandlingens framåtskridande, dels 

blockerade utvecklingen helt och hållet. De aktörer som kan räknas till så kallade cruisers, 

som inte har några särskilda intressen i avtalet, var de som inte var medlemmar av 

nedrustningskonferensen. Dessa stater var dock förmodligen ofrivilliga cruisers med tanke på 

att de inte hade rätt att delta i förhandlingarna, vilket skulle komma att visa sig när till 

exempel Israel godkändes som medlem i konferensen.  

 

Ytterligare ett karaktärsdrag som starkt påverkade förhandlingarnas utgång var 

konsensusregeln. Hur man tillslut valde att lösa dödläget har ifrågasatts eftersom FN:s 

generalförsamling inte arbetar utifrån samma voteringssystem. Men häri ligger även 

diskussionen om huruvida nedrustningskonferensens regelverk har blivit omodernt eller 

dysfunktionellt.  
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7) Aktuella hinder för ett Fissile Material Cut-off Treaty 

Det enda egentliga framsteget i FMCT-frågan är kärnvapenstaternas moratorium på att inte 

producera mer fissilt material till kärnvapen som fastställdes under 1990-talet. Nordkorea 

upphörde med sin produktion 2007 men de har däremot varken signerat eller ratificerat CTBT 

och utförde sin senaste kärnvapentest 2009. Israel, Pakistan och Indien är de stater som 

fortfarande inte har infört detta moratorium.
62

  

 

I likhet med CTBT, handlar svårigheterna i ett fördrag som förbjuder fissilt material i grund 

och botten om dess syfte, definitioner och omfattning. De senaste tio åren har debatten kring 

FMCT främst präglats av den konstanta fientligheten mellan Indien och Pakistan men även 

USA:s ovilja att bekänna sin position i FMCT-frågan. Kina och Ryssland hade länge 

argumenterat för att ett FMCT bör sammankopplas med förebyggandet av kapprustning i yttre 

rymden men skiftade fokus 2003 och gick med på att FMCT borde börja förhandlas enligt det 

så kallade Shannon Mandate.
63

 År 2004 uttalade sig USA:s ambassadör i nedrustnings-

konferensen och betonade sitt stöd för påbörjade förhandlingar av fördraget men att han ansåg 

att den nuvarande versionen inte skulle vara kontrollerbar. Istället bordlade USA ett eget 

utkast 2006 där man uteslöt ett flertal debatterade frågor, såsom kontrollmekanismer och 

existerande lager av fissilt material.
64

 Detta förslag avvisades av ett flertal stater och Pakistan 

har gång på gång påpekat att om man exkluderar dessa detaljer, skulle de asymmetriska 

förhållandena mellan kärnvapenstater bestå eller till och med att förstärkas och syftade då 

främst på dess ojämlika ställning i förhållande till Indien.
65

 Så länge Indien har mer 

fördelaktiga möjligheter till att producera kärnvapen kommer Pakistan blockera 

konsensusbesluten i nedrustningskonferensen.
66

 Detta faktum avhjälptes inte direkt av att 

USA och Indien ingick ett avtal 2008 vars syfte var att öka det nukleära samarbetet mellan 

staterna genom att USA bistår Indiens civila kärnkraftsprogram. I samband med detta avtal 

lyfte man även USA:s 30 år gamla moratorium som hindrat kärnkraftshandeln mellan 

länderna. Kritiker säger att detta avtal strider mot Artikel I av ickespridningsavtalet som säger 

att kärnvapenstater inte ska assistera icke-kärnvapenstater att anskaffa kärnvapen. Vissa är 
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dessutom oroliga för att Pakistan kommer söka ett liknande avtal med Kina för att hålla jämna 

steg med utveckling i Indien.
67

 

 

De senaste två åren har emellertid vissa framsteg gjorts vad gäller FMCT då man i maj 2009 

lyckades anta ett arbetsprogram i nedrustningskonferensen, vilket man inte lyckats med på ett 

decennium. Beslutet var inspirerat av Obamas tal i Prag samma år då han uttryckte sitt stöd 

för ytterligare reduktioner av USA:s och Rysslands kärnvapenarsenaler och att aktivt arbeta 

för ickespridning av kärnvapen. Arbetsprogrammet välkomnades av majoriteten av 

konferensens medlemmar men både Indien och Pakistan ansåg det nödvändigt att återigen 

kungöra sin position i FMCT-frågan.
68

 Under översynskonferensen av ickespridningsavtalet 

2010 fokuserade man mycket uppmärksamhet på att försöka överbrygga konsensusproblemen 

i nedrustningskonferensen och uppmanade FN:s generalförsamling att hjälpa till om Pakistan 

inte upphörde med att blockera utvecklingen. Man föreslog att FN:s generalsekreterare skulle 

assistera nedrustningskonferensen arbete under hösten för att sedan med generalförsamlingens 

godkännande eventuellt flytta FMCT-frågan ut ur konferensen och in till generalförsamlingen 

på samma sätt som man gjorde med CTBT.
69
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8) Slutsatser och avslutande kommentarer 

Mina frågeställningar löd som följer:  

 Vilka faktorer var avgörande för att åstadkomma en lyckad förhandling av CTBT?  

 Är det möjligt att ta lärdom från förhandlingen av CTBT och använda sig av liknande 

metoder för att förhandla om FMCT?  

 Vilka aktörer är mest relevanta och vad krävs av dessa för att FMCT ska få en gynnsam 

utgång för alla inblandade? 

 

De faktorer och skeenden som spelade en väsentlig roll för att förhandlingen av CTBT skulle 

lyckas var först och främst USA:s och Ryssland insisterande på att inleda förhandlingarna 

överhuvudtaget. Hade Frankrike, Storbritannien och Kina fått bestämma hade processen 

förmodligen blivit ännu mer utdragen. En annan viktig detalj var de otaliga förslag till 

fördragstext som presenterades och som resulterade i den slutgiltiga versionen. Australien, 

Iran och Kanada var bland de främsta bidragande krafterna till dessa utkast. Kanada spelade 

även en viktig roll när de tog på sig uppgiften att utarbeta en alternativ version av Kinas krav 

på att inkludera fredliga atomexplosioner i fördraget. På så vis fick man med sig Kina genom 

ett löfte om att sådana atomtester kan godkännas såvida man når konsensus i framtida 

översikts- och lagändringskonferenser. Slutligen, var Belgiens förfrågan på att publicera 

fördragsutkastet som ett officiellt dokument från nedrustningskonferensen den avgörande 

punkten som bröt dödläget, då man insåg att detta skulle kunna användas som ett officiellt 

FN-dokument. I kombination med det effektiva agerandet från Australiens ambassadör i New 

York lyckades man slutligen anta fördraget i FN:s generalförsamling.  

 

Multilaterala förhandlingar är otroligt komplicerade processer och när de dessutom gäller 

extremt känsliga frågor såsom kärnvapen, där staters suveränitet och säkerhet står på spel, är 

det nästintill omöjligt att få fram ett resultat som samtliga parter är nöjda med. För att återgå 

till Kremenyuks (2002) beskrivning av förhandlingsanalys som bland annat hänvisar till vissa 

aktörers brist på rationalitet och huruvida samtliga aktörer uppfattar förhandlingarna på 

samma sätt, skulle man möjligtvis kunna peka på Indiens irrationella beteende i CTBT-frågan 

och Pakistans dito gällande FMCT. Men med tanke på att regionala och geopolitiska faktorer 

alltid kommer påverka i denna typ av förhandlingar, kan man inte lägga skulden på en enskild 

aktör. Och kanske inte heller på aktörer överhuvudtaget.  
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Istället bör man kanske se till kontext och struktur för att förklara svårigheterna. 

Nedrustningskonferensens roll som förhandlingsforum känns en aning utspelad då man, som 

nämnts tidigare, varit tvungen att söka assistans i FN:s generalförsamling, trots att 

konferensen ska verka autonomt. Det har även funnits förslag på att flytta FMCT ut ur 

nedrustningskonferensen och istället förhandla i mindre grupper men detta tycks inte heller 

vara en positiv lösning eftersom det skulle exkludera många stater från att delta och ett 

eventuellt fördrag skulle inte uppfattas lika legitimt som ett fördrag förhandlat i 

nedrustningskonferensen. Men det är uppenbart att det nuvarande arbetssättet inte fungerar 

och man borde kanske därför se över strukturen och procedurerna i detta forum för att på så 

sätt förenkla framtida förhandlingar. Man måste även påminna sig om beslutfattandets 

interaktiva karaktär i förhandlingar vilket innebär att beslut som fattas av en aktör kan ha 

konsekvenser för någon annan.  

 

Som påvisats i förhandlingen av CTBT och i diskussionerna kring FMCT, finns det 

förmodligen ingen ”fair deal” inom kärnvapennedrustningsförhandlingar. Den prestige och 

makt som förknippas med kärnvapen är inte något man kompromissar lättvindigt om. I 

dagsläget tror jag att USA måste leda vägen för fortsatta initiativ till ickespridning och 

nedrustning och dessutom bevisa legitimiteten i avtalet de ingick med Indien för att stoppa 

Pakistans planer på att ingå ett liknande avtal med Kina. Kanske finns det då en möjlighet att 

inleda förhandlingar på ett FMCT som många anser är den enda av nedrustningskonferensens 

kärnfrågor som är mogen att förhandlas.  
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