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MODERNISERINGEN AV KÄRNVAPEN FORTSÄTTER;
ANTALET FREDSBEVARARE MINSKAR; NYA DATA I SIPRI
YEARBOOK 2018
(Stockholm 18 juni 2018) Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
(SIPRI) publicerar idag nya data i SIPRI Yearbook 2018 vilka redogör för det
rådande läget inom rustning, nedrustning och internationell säkerhet. Bland
resultaten märks bl. a att alla kärnvapenstater utvecklar nya kärnvapensystem och
moderniserar sina existerande system och att trots ett ökat behov av
fredsoperationer världen över minskar antalet personal i uppdragen.

Moderniseringen av världens kärnvapen gör att nedskärningarna går
långsamt
I början av 2018 innehade nio länder (USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina,
Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea), omkring 14 465 kärnstridsspetsar. Det är en
minskning från de omkring 14 935 stridsspetsar som SIPRI beräknade att dessa länder hade
i början av 2017.
Minskningen av det totala antalet kärnvapen i världen beror i huvudsak på att Ryssland och
USA, vilka fortfarande innehar nästan 92 procent av alla kärnvapen, fortsatt att minska sina
strategiska kärnvapenarsenaler genom implementering av 2010 års Fördrag om åtgärder för
vidare nedskärningar och begränsningar av strategiska offensiva vapen (Nya START).
Trots att Ryssland och USA har gjort begränsade nedskärningar av sina kärnvapenarsenaler
har de båda långsiktiga moderniseringsprogram av sina missilsystem med förmåga att bära
kärnvapen samt av kärnstridsspetsar och produktionsanläggningar. I USA:s senaste Nuclear
Posture Review (NPR) som publicerades i februari 2018 bekräftades åter
moderniseringsprogrammen och utvecklandet av nya kärnvapen godkändes. NPR betonade
också ökade möjligheter för nukleär avskräckning och att eventuellt slå tillbaka både
kärnvapenattacker och ”konventionella strategiska attacker”.
”Förnyat fokus på den strategiska betydelsen av nukleär avskräckning och nukleär kapacitet
är en mycket oroande trend”, säger Jan Eliasson, SIPRI:s styrelseordförande.
”Kärnvapenstaterna behöver visa ett tydligt engagemang i en effektiv, juridiskt bindande
process för kärnvapennedrustning”.
Kärnvapenarsenalerna i de övriga länder med kärnvapen är betydligt mindre, men alla
utvecklar eller placerar ut nya kärnvapensystem, eller har meddelat sin avsikt att göra så.
Indien och Pakistan utökar båda sina kärnvapenarsenaler och utvecklar nya land-, havs-,
och luftbaserade missilsystem. Kina fortsätter att modernisera sina missilsystem med
förmåga att bära kärnvapen och ökar långsamt storleken på sin kärnvapenarsenal.
Under 2017 fortsatte Nordkorea göra tekniska framsteg i utvecklandet av sin
kärnvapenkapacitet. I september påstods även att ett test av ett termonukleärt vapen
(”vätebomb”) varit lyckat. Nordkorea uppvisade också oväntat snabba framsteg i testandet
av två nya typer av system av ballistiska långdistansmissiler.
”Trots det stora internationella intresset för kärnvapennedrustning avspeglat i antagandet av
2017 års FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, tyder kärnvapenstaternas
moderniseringsprogram på att verklig utveckling mot kärnvapennedrustning fortfarande är
ett avlägset mål”, säger Shannon Kile, SIPRI:s projekt för nedrustning, vapenbegränsning
och icke-spridning.
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Världens kärnvapenarsenaler januari 2018
Land
USA
Ryssland
Storbritannien
Frankrike
Kina
Indien
Pakistan
Israel
Nordkorea
Totalt

Utplacerade
stridsspetsar*
1 750
1 600
120
280

..
3 750

Övriga
stridsspetsar**
4 700
5 250
95
20
280
130–140
140–150
80
..
10 715

Totalt 2018

Totat 2017

6 450
6 850
215
300
280
130–140
140–150
80
(10–20)
14 465

6 800
7 000
215
300
270
120–130
130–140
80
(10–20)
14 935

Källa: SIPRI Yearbook 2018
* “Utplacerad” betyder stridsspetsar placerade på missiler eller på baser med operativa enheter.
** ”Andra stridsspetsar” betyder stridsspetsar i reserv och lager samt de stridsspetsar som är avsedda att demonteras.
Alla uppskattningar är ungefärliga. Totalen anger det högsta värdet av en intervall och inkluderar inte siffror för Nordkorea.

Antalet fredsbevarare minskar världen över trots ökat behov
Under 2017 pågick 63 aktiva multilaterala fredsoperationer, ett mer än under 2016. Av dessa
var 25 operationer placerade i Afrika, 18 i Europa, 9 i Mellanöstern, 6 i Asien och
Stillahavsområdet och 5 i Amerika.
Det totala antalet deltagande personal i multilaterala fredsoperationer minskade med 4,5
procent under 2017, från 152 822 till 145 911 personer. Nästan trefjärdedelar av all personal
var baserade i Afrika. Minskningen av antalet personal förklaras av FN-uppdragens
minskning med 7,6 procent, medan antalet personal i uppdrag utanför FN ökade med 2,3
procent till 47 557.
Även om FN fortfarande är den klart största aktören i fredsuppdrag, gör afrikanska aktörer
anspråk på en allt större roll i afrikanska freds- och säkerhetsfrågor. Det avspeglas t ex i
bildandet av den gemensamma styrkan Force Conjointe des Etats du G5 Sahel, FC-G5S,
bestående av G5 Sahel-länderna Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger samt Tchad.
FN:s fredsbevarandereform stod fortsatt högt på den internationella dagordningen under
2017. Diskussionerna överskuggades dock under året av utvecklingen i två andra viktiga
frågor: det allt värre säkerhetsläget för personal i FN:s fredsuppdrag och försöken,
framförallt från den amerikanska regeringen, att drastiskt minska FN:s budget för
fredsbevarande.
FN:s uppdrag upplevde under 2017 en dramatisk ökning av dödsoffer genom fientliga
aktioner, både i absoluta tal (från 34 under 2016 till 61 under 2017), och i förhållande till
antalet uniformerad personal (från 0,31 till 0,61 per 1000 uniformerad personal). Under
föregående år förekom de flesta dödsfallen i FN:s uppdrag i Mali, men under 2017 upplevde
även FN-uppdragen i Centralafrikanska republiken och Demokratiska Republiken Kongo
stora förluster.
”En oberoende översyn av fredsbevarares säkerhet, som utgavs 2017 (Cruz-rapporten),
föreslog att FN i sina fredsbevarande operationer skulle inta en kraftfullare hållning och inte
tveka att använda våld om det behövs”, säger Timo Smit, forskare vid SIPRI:s projekt för
fredsoperationer och konflikthantering. ”En fråga som dock inte togs upp i Cruz-rapporten,
är hur FN ska hitta tillräckligt med trupper som både är villiga och i stånd att införa en sådan
kraftfullare hållning”.
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Under 2017 kunde FN-uppdragen, som t ex de afrikanska fredsuppdragen, inte längre räkna
med garanterad och tillräcklig finansiering. Budgetnedskärningar och de minskningar av
trupperna som följde gjorde att FN tvingades ompröva sin strategi för många operationer.
”Är det realistiskt att vänta sig att FN fortsätter att göra mer med mindre medel och är det
värt att ta risken?”, säger Jair van der Lijn, chef för SIPRI:s projekt för fredsoperationer och
konflikthantering.
”Ett antal länder som bidrar med finansiering hoppades att budgetnedskärningarna skulle
användas pragmatiskt för att stärka fredsbevarandereformen. Den faktiska effekten av
nedskärningarna kan istället utsätta fredsbevararna för ytterligare risker och göra
befolkningarna mer sårbara”, säger van der Lijn.
För redaktörer
SIPRI Yearbook är en sammanställning av information och analyser av utvecklingen inom ämnena upprustning, nedrustning och
internationell säkerhet. Tre förhandslanseringar av data från årsboken har gjorts tidigare under 2017-18: SIPRI:s Top 100-lista över
vapenproducerande företag (11 december 2017), internationell vapenhandelsstatistik (12 mars 2018) och siffror över världens
militärutgifter (2 maj 2018). För tidigare datalanseringar se: www.sipri.org/media/pressreleases. SIPRI Yearbook publiceras av Oxford
University Press. Mer information finns på webbadressen www.sipriyearbook.org

För ytterligare information and intervjubokningar kontakta Stephanie Blenckner
(blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47) eller Alexandra Manolache
(alexandra.manolache@sipri.org, +46 72 203 58 30).

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

