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Ds 2010:46 
Sveriges tillträde till konventionen om 
klusterammunition 
 
 

Remissvar från Sveriges Kristna Råd 
 
Sveriges Kristna Råd (SKR) består av 28 medlemskyrkor och 1 observatör. Dessa 29 kyrkor 
representerar tillsammans praktiskt taget alla kristna kyrkor och samfund i Sverige. 
 
Med grund i kristen tro är kyrkorna i Sverige, liksom runt om i världen, livligt engagerade i frågor 
som rör det mänskliga livets villkor. Frågor om nedrustning och fred anses viktiga, och vi anser 
att det är kyrkornas uppdrag att stå på de utsattas sida och att värna skapelsen. Krig och 
vapenvåld är svåra hot mot skapelsen och inskränker förutsättningarna för ett värdigt mänskligt 
liv. Teologiskt och etiskt förankrade i en djup vördnad för skapelsen och i en grundläggande 
respekt för varje människas unika och okränkbara värde har kyrkorna därför, i Sverige såväl som 
globalt, uttalat sig mot vapenspridning och för en sträng restriktivitet när det gäller handel med 
vapen. Det finns en enighet bland kyrkorna om att handel med och spridning av krigsmateriel 
skall styras av ett mycket strikt regelverk. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges Kristna Råd välkomnar utredningens förslag att Sverige skall tillträda konventionen om 
klusterammunition (Ds 2010:46). 
 
Sveriges Kristna Råd välkomnar att vapensystemet Bombkapsel 90 i och med detta skall 
avvecklas. Både tillträde till konventionen och förstörande av Bombkapsel 90 bör ske så snart 
som möjligt. 
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Sveriges Kristna Råd anser det olyckligt att utredningen saknar tydliga rekommendationer inom 
viktiga områden som berör Sveriges tillträde till konventionen och det politiska engagemang som 
krävs för en global avveckling av klusterammunition. 
Vi önskar förtydliganden angående: 
- Tidsplanen för avvecklingen av Bombkapsel 90 (art. 3:2): Utredningen borde ha rekommenderat att en 
avveckling av vapensystemet Bombkapsel 90 omedelbart påbörjas. Enligt konventionen ska 
avveckling ske senast åtta år efter statens ratificering av konventionen. 
- Lagstiftning om investeringsförbud (art. 1): Utredningen borde tydligare ha pekat på behovet av ett 
svenskt investeringsförbud i företag som tillverkar eller sprider klusterammunition, till exempel 
genom att föreslå en författningsändring om en ny lag om investeringsförbud vilket skett i EU-
länder som Belgien, Irland och Luxemburg. 
- Stöd och bistånd till klusterammunitionens offer (art. 5 och 6): Utredningen hänvisar endast till att 
författningsändringar av hälso- och sjukvårdslagen ej anses nödvändiga och missar tillfället att ge 
konkreta rekommendationer till hur svenskt bistånd till människor och områden som drabbats av 
klusterammunition bör utformas och att efterlevnaden av konventionen kräver att detta ska 
prioriteras. 
- Arbete för bredare internationell anslutning till konventionen (art. 21): Utredningen saknar konkreta 
rekommendationer för hur Sverige ska arbeta med att uppmana stater som inte är parter i 
konventionen att ansluta sig för att få till stånd en global avveckling av all tillverkning, spridning 
eller användning av klusterammunition. 
 
 
Inledning 
 
Vapenhandel måste bedömas bland annat med hänsyn till osäkerheten om hur vapen kan komma 
att användas, de fattiga ländernas behov av andra varor, vapenhandelns roll i utveckling av 
konflikter och kriget som miljöförstöring. Det är mot denna bakgrund som Sveriges Kristna Råd 
hävdar att frågor som rör krigsmateriel alltid måste relateras till Sveriges bindande internationella 
åtaganden rörande mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. I Sveriges politik för global 
utveckling (Prop 2002/03:122) slås fast att ett rättighetsperspektiv alltid ska genomsyra politiken 
för global utveckling och att denna politik bör vara sammanhållen och omfatta alla 
politikområden. 
 
Konventionen om klusterammunition (Convention on Cluster Munitions, CCM), 
framförhandlades och antogs vid Dublin-konferensen den 30 maj 2008 och är ett rättsligt 
bindande internationellt fördrag som ligger i linje med de mänskliga rättigheterna och 
internationell humanitär rätt. Konventionen trädde i kraft den 1 augusti 2010 och Sverige skrev 
under förbudet den 3 december 2008. 
 
Sveriges Kristna Råd anser att utredningens förslag om tillträde till konventionen om 
klusterammunition är ett välkommet och logiskt steg och fullt i linje med Sveriges politik för 
global utveckling. 
 
 
Sveriges Kristna Råds förhållningssätt till klusterammunition 
 
Sveriges Kristna Råds förhållningssätt utgår från en helhetssyn vad gäller vapenhandel, bistånd 
och konfliktförebyggande. Denna understryker kyrkornas uppdrag att verka för fred och 
försoning och poängterar sambandet mellan mänskliga rättigheter, folkrätt, demokrati och freds- 
och försoningsarbete i förhållande till en vid förståelse av begreppet mänsklig säkerhet. 
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Vårt förhållningssätt kan sammanfattas i följande punkter: 
- Vi uttrycker vår solidaritet med alla civila offer för användning av klustervapen. Vår uppgift är 
att verka för fred och försoning och att stå sida vid sida med den utsatta människan. 
- Med hänvisning till de folkrättsliga principerna för användning av vapen i väpnad konflikt och 
med tanke på klustervapnens oförmåga att skilja mellan civila och militära mål och dess 
kvardröjande effekter på civilbefolkningen uttalar vi vårt stöd för ett internationellt förbud mot 
all användning, produktion, spridning och förvaring av klustervapen, inkluderande såväl land- 
som markbaserade vapensystem och så kallade högteknologiska ”smarta” klustervapen med 
självförstörande mekanismer. 
- Arbetet med rehabilitering av de områden som drabbats av klustervapen måste ges prioritet, 
både vad gäller direkta och indirekta civila offer för klustervapen. Rehabiliteringsarbetet måste 
inkludera insatser för röjning, humanitär assistans och riskutbildning. 
- Vi uppmanar regeringen att omedelbart påbörja avvecklingen av det svenska innehavet av 
Bombkapsel 90. 
- Vi anser att Sverige bör fortsätta att vara pådrivande i processen för en bredare internationell 
anslutning till konventionen om klusterammunition. 
 
 
Utredningens konkreta förslag 
 
Utredaren föreslår att riksdagen godkänner Sveriges tillträde till konventionen om 
klusterammunition och argumenterar på ett förtjänstfullt sätt att detta i humanitärt hänseende är 
mycket angeläget på grund av de förödande mänskliga, sociala och ekonomiska konsekvenser 
användandet och spridningen av klusterammunition har för civila. Utredaren föreslår vissa 
författningsmässiga ändringar som blir nödvändiga i och med tillträdet till konventionen, 
däribland en ny lag om straff för olovlig befattning med klusterammunition. Sveriges Kristna Råd 
välkomnar ett svenskt tillträde till konventionen och har inget att anmärka mot 
författningsändringen ifråga. Sveriges Kristna Råd anser också att Sverige vid tillträdet (i enlighet 
med artikel 18) bör förklara att man kommer att tillämpa artikel 1 provisoriskt i väntan på 
ikraftträdandet. 
 
Däremot anser Sveriges Kristna Råd att utredningen har missat ett värdefullt tillfälle att ge tydliga 
rekommendationer inom ett antal viktiga områden för att konventionen fullt ut ska genomföras 
och efterlevas. 
 
Sveriges Kristna Råd anser att utredningen borde ha föreslagit att en ny lagstiftning införs mot 
investeringar i företag som utvecklar eller tillverkar klusterammunition, vilket andra EU-länder 
som Belgien, Irland och Luxemburg ansett nödvändigt för att säkerställa full efterlevnad av 
artikel 1 i konventionen. Sveriges Kristna Råd anser att det utifrån försiktighetsprincipen är 
viktigt att undanröja all möjlighet till investeringar i företag som utvecklar eller tillverkar 
klusterammunition och att detta är en angelägen samstämmighetsfråga inom EU-samarbetet. Ett 
förbud riktat mot finansiella aktörer är också ett viktigt led i det gemensamma åtagandet att 
uppnå en global avveckling av all användning, produktion, spridning och förvaring av 
klusterammunition inom ramen för artikel 21. 
 
Utredaren noterar att ett tillträde till konventionen innebär att Sverige måste avveckla 
Bombkapsel 90 inom den föreskrivna tiden 8 år efter ikraftträdandet av konventionen i Sverige. 
Sveriges Kristna Råd anser att det inte finns några skäl till att en avveckling skall behöva dröja 
och uppmanar således regeringen att omedelbart påbörja avvecklingen av det svenska innehavet 
av Bombkapsel 90. 
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Konventionen är tydlig med parternas skyldighet att efter förmåga ”tillhandahålla tekniskt, 
materiellt och ekonomiskt bistånd till statsparter som drabbats av klusterammunition” (artikel 
6:2), bland annat genom ”röjning och förstöring av lämningar av klusterammunition” (artikel 
6:4), samt att tillhandahålla ”hälsovård, rehabilitering och psykologiskt stöd” (artikel 6.7) för ”att 
bidra till den ekonomiska och sociala återhämtningen som krävs” (artikel 6:8). Utredningen 
brister dock i att ge konkreta förslag i hur detta stöd ska ges och vilka former av internationellt 
samarbete som kommer att vara nödvändiga och hänvisar endast till att författningsändringar av 
hälso- och sjukvårdslagen ej anses nödvändiga. Sveriges Kristna Råd anser att utredningen bör 
kompletteras med konkreta rekommendationer till regeringen om hur ett svensk bistånd till 
människor och områden som drabbats av klusterammunition bör utformas. Detta är en 
skyldighet och bör omgående prioriteras.  
 
Utredningen saknar även konkreta rekommendationer för hur Sverige ska arbeta med att 
uppmana stater som inte är parter i konventionen att ansluta sig för att få till stånd en global 
avveckling av all tillverkning, spridning eller användning av klusterammunition (artikel 21). 
Tillträde till konventionen ger också Sverige en skyldighet att ”göra sitt yttersta för att förmå 
stater som inte är parter i denna konvention att inte använda klusterammunition” (artikel 21:2).  
 
 
Avslutning 
 
Avslutningsvis vill Sveriges Kristna Råd påminna om att en utgångspunkt för hela arbetet med att 
införa ett förbud mot klusterammunition var insikten om de svåra humanitära konsekvenser som 
klustervapen orsakar – 98% av de drabbade är civila enligt de uppskattningar som gjorts. Dessa 
konsekvenser möter också Sveriges Kristna Råd i sitt internationella samarbete med partners i 
olika konfliktdrabbade delar av världen. Inom konventionen om klusterammunition har Sverige 
stor möjlighet att ge ett värdefullt bidrag till en fredlig och demokratisk utveckling i 
konfliktdrabbade områden och därmed också för att uppnå svenskt bistånds övergripande mål: 
”en rättvis och hållbar global utveckling”. Men det förutsätter också stark politisk vilja och 
ambitiöst biståndsengagemang; att mänsklig säkerhet sätts före militär säkerhet samt att det civila 
samhället inkluderas i dialogen och stärks i sin roll i att utkräva ansvar, bidra till en demokratisk 
utveckling och förmedla hopp för att en annan värld är möjlig. 
 
 
Detta remissvar är avgivet av arbetsutskottet inom styrelsen för Sveriges Kristna Råd. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Olle Alkholm   Lennart Molin 
Arbetsutskottets ordförande Tf generalsekreterare Sveriges Kristna Råd 
 
 
 
 
Handläggare: 
Björn Cedersjö    tel 0705  696 496 
Detta remissvar har utarbetats i nära samverkan mellan Sveriges Kristna Råd och Svenska kyrkan. 


