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URU alm. del – svar på spørgsmål 192 om FN’s traktat om 
Forbud mod Atomvåben. 
 
 
Spørgsmål 192 
Påtænker Danmark at deltage som observatør ved statspartsmødet vedr. 
FN’s traktat om forbud mod atomvåben i Wien den 21.-23. juni 2022 i lyset 
af, at bl.a. Norge, Sverige og Tyskland har bekræftet deres deltagelse som 
observatører? 
 
Svar 
Regeringen støtter den nukleare ikke-spredningstraktat (NPT), hvis tiende 
gennemgangskonference finder sted i august 2022. Regeringens linje blev 
bekræftet af et flertal i Folketinget med vedtagelsen V60 af 22. januar 2021. 
Det fremgår af vedtagelsen, at:  
 
”Folketinget støtter det ultimative mål om en verden uden atomvåben i fuld 
overensstemmelse med ikkespredningstraktaten (NPT) og med Danmarks 
forpligtelser i NATO. NATO udgør fundamentet for dansk sikkerhed. Så længe 
atomvåben findes, er der ingen anden mulighed, end at NATO forbliver en 
nuklear alliance. Folketinget finder som øvrige NATO-lande, at traktaten om 
forbud mod atomvåben ikke vil bidrage til bestræbelserne om nedrustning og 
ikkespredning, da den er uden deltagelse af atommagterne og uden troværdig 
verifikationsmekanisme. Traktaten risikerer at skabe splittelse og forringe 
udsigten til fremdrift under NPT. Folketinget finder, at NPT fortsat udgør 
hjørnestenen i global nuklear nedrustning og ikkespredningsbestræbelser og 
vedbliver at være den eneste troværdige vej mod nuklear nedrustning. 
Folketinget opfordrer regeringen til under den kommende 
gennemgangskonference for NPT at arbejde for at bevare og styrke dette 
regime.” 
 

Regeringen støtter med andre ord ikke traktaten om forbud mod 
atomvåben (TPNW), som med sit parallelle system risikerer at 
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underminere NPT. Enhver drøftelse om afskaffelse af atomvåben må i 
sagens natur foregå mellem atommagterne og ske efter en aftalt og gradvis 
proces.   
 
I det lys agter regeringen ikke at deltage i det første statspartsmøde i 
TPNW. Regeringen ønsker ikke at bidrage til etableringen og opbygningen 
af et konkurrerende regime, som indebærer en risiko for at svække den 
eksisterende arkitektur.   
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