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DEN ARABISKA VÅREN FÖRNYAR KONFLIKTBEGREPPET;
FÄRRE MEN MODERNARE KÄRNVAPEN; ANTALET
FREDSBEVARANDE UPPDRAG OFÖRÄNDRAT—2012
ÅRS SIPRI YEARBOOK UTE NU
(Stockholm 4 juni 2012) Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
publicerar idag SIPRI Yearbook 2012 med analyser och bedömningar av det aktuella läget
inom internationell säkerhetspolitik, upprustning och nedrustning.
•

Upproren i Mellanöstern och Nordafrika under 2011 är exempel på den förändrade
karaktären av dagens väpnade konflikter

•

Stormakterna fortsatte att minska sina kärnvapenlager samtidigt som de
genomförde moderniseringsprogram

•

Fredsbevarande uppdrag visade på en ökad acceptans för skyddet av civila under
2011

Den arabiska våren belyser världssamfundets nya utmaningar
SIPRI Yearbook 2012 dokumenterar en rad av världssamfundets svarsåtgärder på upproren
i Mellanöstern och Nordafrika: den av FN sanktionerade NATO-ledda operationen i Libyen,
ett antal Säkerhetsrådsresolutioner, sanktioner och vapenembargon och Arabförbundets
fredsuppdrag i Syrien, organisationens första någonsin.
Sammantaget visar händelserna under den arabiska våren på den ökade komplexiteten i
väpnade konflikter. Trots att de olika upproren hade vissa gemensamma drag, som stora
demonstrationer, icke-våldsaktioner, frånvaron av uttalade ledargestalter och användandet
av centrala torg i stora städer, skiljde de sig åt i andra avseenden. Omfattningen på
demonstranternas krav varierade från förbättrade ekonomiska förhållanden till krav på
regimskifte, liksom graden av använt våld.
”Händelserna under den arabiska våren var inte isolerade företeelser vad gäller trenden för
dagens konflikter. De understryker snarare de förändringar i väpnade konflikter som pågått
under årtionden. Förändringar som pekar på uppkomsten av en ny sorts konfliktmiljö som
gör internationella ingripanden mycket mer komplicerade”, konstaterar Neil Melvin, chef
för SIPRI:s program för väpnade konflikter.
Världens kärnvapenarsenaler – färre men modernare vapen
I början av 2012 förfogade åtta stater (USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina,
Indien, Pakistan och Israel) tillsammans över cirka 4400 operativa kärnstridsspetsar
utplacerade och färdiga att användas. När alla stridsspetsar räknas in förfogar staterna
totalt över cirka 19 000 kärnstridsspetsar (se tabell), jämfört med 20 530 i början av 2011.
Minskningen beror till stor del på att Ryssland och USA gjort ytterligare nedskärningar i
sina lager av strategiska offensiva vapen i enlighet med 2010 års Nya START-fördrag samt
att de skrotat gamla och föråldrade vapen.
Samtidigt är de fem kärnvapenstaterna (definierade enligt 1968 års Ickespridningsfördrag), Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA, alla i färd med att
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placera ut nya kärnvapen eller har uttalat sin avsikt att göra det och länderna verkar i
nuläget vilja behålla sina kärnvapenarsenaler i all oändlighet. Indien och Pakistan fortsätter
att utveckla nya missilsystem med förmåga att bära kärnvapen och utökar sin kapacitet att
producera klyvbart material för vapenändamål.
”Trots ett förnyat intresse internationellt för nedrustningsansträngningar, visar ingen av
kärnvapenstaterna mer än en retorisk vilja att överge sina kärnvapenarsenaler inom
överskådlig framtid. Även om det totala antalet kärnstridsspetsar i världen minskar, visar
kärnvapenstaternas långsiktiga moderniseringsprogram att kärnvapen fortfarande värderas
högt som ett mått på internationell makt och status”, säger SIPRI-forskaren Shannon Kile.
Världens kärnvapenarsenaler 2012

Land
USA
Ryssland
Storbritannien
Frankrike
Kina
Indien
Pakistan
Israel
Totalt

Utplacerade
stridsspetsar*
2150
1800
160
290

Källa: SIPRI Yearbook 2012

4400

Övriga
stridsspetsar
5850
8200
65
10
200
80-100
90-110
80
14 600

Totalt 2012
8000
10 000
225
300
240
80-100
90-110
80
19 000

Totalt 2011
8500
11 000
225
300
240
80-100
90-110
80
20 530

*“Utplacerad” betyder stridsspetsar placerade på missiler eller på baser med operativa enheter

Antalet fredsbevarande uppdrag oförändrat – skydd av civila blir normen
Efter ett årtionde av ökningar i både antal uppdrag och personal var det totala antalet
uppdrag under 2011 samma som 2010, nämligen 52 stycken. Dessutom var antalet
deltagande personal i stort sett oförändrat under 2011, totalt 262 129 personer, endast 700
färre än under 2010.
De nya uppdrag som startades under 2011, särskilt de i Elfenbenskusten, Libyen och Syrien,
signalerade för en del av världssamfundet en start för åtaganden kopplade till begreppen
skyldighet att skydda (Responsibility of Protect, R2P) och skyddet av civila (Protection of
Civilians, POC) i väpnade konflikter, men visade samtidigt på bristen på samförstånd vad
gäller genomförandet.
”Under 2012-2013 förväntas FN:s budget för fredsbevarande uppdrag minska. Det kan få
konsekvenser för redan existerande uppdrag och FN:s förmåga att åta sig nya uppdrag, och
kan leda till en avmattning i FN:s framtida aktiviteter”, konstaterar Sharon Wiharta, chef
för SIPRI:s projekt för fredsbevarande operationer.
För redaktörer
SIPRI Yearbook är en sammanställning av information och analyser av utvecklingen
inom ämnena upprustning, nedrustning och internationell säkerhet. I SIPRI Yearbook
2012 finns ett kapitel om interventionens nya geopolitik skrivet av Australiens förre
utrikesminister Gareth Evans. Årsboken innehåller även avsnitt om organiserat våld och
samspelet mellan fredsuppdrag och konflikthantering, fakta och analyser om världens
militärutgifter, vapenhandel, vapenproduktion, kärnvapen, nukleär icke-spridning och
rustningsbegränsning samt kontroll av kemiska och biologiska vapen. Tre
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förhandslanseringar av data från årsboken har gjorts tidigare under året: SIPRI:s Top
100-lista över vapenproducerande företag (27 februari), internationell
vapenhandelsstatistik (19 mars) och siffror över världens militärutgifter (17 april).
SIPRI:s data över konflikter i världen kommer att lanseras i september i
samband med öppnandet av FN:s Generalförsamling. För tidigare
datalanseringar se www.sipri.org/media/pressreleases.
För ytterligare information och bokning av intervjuer kontakta Stephanie Blenckner
(blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47) eller Claire Fanchini (fanchini@sipri.org, +46 8 655
97 83).

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, grundades 1966 som ett
oberoende forskningsinstitut med uppgift att studera väpnade konflikter, militärutgifter
och vapenhandel samt nedrustning och rustningskontroll. SIPRI tillhandahåller fakta,
analyser och rekommendationer, baserade på öppna källor, till beslutsfattare, forskare,
media och den intresserade allmänheten.
www.sipri.org

