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Útdráttur	
Í	þessari	ritgerð	er	 fjallað	um	samninginn	um	bann	við	kjarnorkuvopnum	(e.	Treaty	on	

the	Prohibition	of	Nuclear	Weapons)	sem	122	ríki	Sameinuðu	þjóðanna	samþykktu	þann	

7.	 júlí	 2017.	 Þau	 ríki	 sem	vitað	er	 að	búi	 yfir	 kjarnorkuvopnum	 tóku	aftur	 á	móti	 ekki	

þátt.	Fjallað	verður	um	aðdragandann	að	samþykkt	samningsins,	gerð	grein	fyrir	inntaki	

hans	og	helstu	ákvæðum	og	ólíkum	viðhorfum	og	 túlkunum	gerð	skil.	Með	hliðsjón	af	

alþjóðalögum	og	 kenningum	um	 raunhyggju,	 frjálslyndisstefnu	og	heimsborgarahyggju	

verður	leitast	við	að	svara	því	hvaða	vægi	samningurinn	um	bann	við	kjarnorkuvopnum	

hefur	í	ljósi	þess	að	lykilríki	sniðgengu	atkvæðagreiðslu	og	eru	þar	af	leiðandi	ekki	aðilar	

að	samningnum.	Færð	verða	rök	fyrir	því	að	 leggja	megi	ólíka	túlkun	í	það	hvaða	vægi	

samningurinn	hefur	eftir	því	hvaða	kenningum	er	beitt.	Þá	sé	samningurinn	ekki	líklegur	

til	 að	 leiða	 til	 þess	 að	 grundvallarmarkmið	 hans	 um	bann	 og	 eyðingu	 kjarnorkuvopna	

verði	uppfyllt	í	náinni	framtíð	en	vægi	hans	er	þó	töluvert	með	tilliti	til	annarra	þátta.	
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Formáli	

Þessi	 ritgerð	 er	 lokaverkefni	 til	 BA	 prófs	 við	 Stjórnmálafræðideild	 Háskóla	 Íslands,	

skrifuð	sumarið	2018	til	brautskráningar	í	október	2018.	Hún	er	metin	til	12	tólf	eininga	

(ECTS)	 af	 alls	 180	 eininga	 námi.	 Leiðbeinandi	 er	 Silja	 Bára	 Ómarsdóttir,	 lektor	 við	

Stjórnmálafræðideild	 Háskóla	 Íslands.	 Silju	 Báru	 kann	 ég	 þakkir	 fyrir	 leiðsögn	 og	

stuðning	 í	 gegnum	 ferlið	 sem	og	 skólafélögum,	 vinum	og	 fjölskyldu	 fyrir	 hvatningu	og	

aðhald	 við	 vinnslu	 ritgerðarinnar.	 Þá	 þakka	 ég	 vinnuveitenda	 fyrir	 sveigjanleika	 og	

skilning	og	loks	þakka	ég	Ray	Acheson	og	Tim	Wright	hjá	ICAN-samtökunum	fyrir	jákvæð	

viðbrögð	við	erindi	mínu	við	heimildaöflun.	
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	Inngangur	

Í	 ágúst	 árið	 1945	 var	 kjarnorkusprengjum	 varpað	 á	 japönsku	 borgirnar	 Hiroshima	 og	

Nagasagi.	Slíkum	vopnum	hafði	þá	aldrei	áður	verið	beitt	 í	stríði	og	hefur	þeim	raunar	

ekki	 verið	 beitt	 í	 hernaðarlegum	 tilgangi	 aftur	 síðan.	 Kjarnorkuvopn	 flokkast	 sem	

hættuleg	 gjöreyðingarvopn	 en	 um	 er	 að	 ræða	 afar	 öflugar	 sprengjur	 með	 mikinn	

eyðileggingarmátt	 sem	á	bak	 við	 liggur	 flókin	 tækni.	 Tilvist	 vopnanna	ein	og	 sér	hefur	

lengi	valdið	spennu	í	alþjóðakerfinu.	

Síðan	sprengjum	var	varpað	á	japönsku	borgirnar	tvær	í	ágúst	1945	hafa	verið	stígin	

ótal	skref	til	að	stemma	stigu	við	notkun,	útbreiðslu	og	þróun	kjarnorkuvopna.	Þann	7.	

júlí	 2017	 samþykktu	 Sameinuðu	 þjóðirnar	 þann	 samning	 sem	 gengur	 lengst	 í	 þeim	

efnum.	 Fyrsta	 samninginn	 sem	 leggur	 bann	 við	 kjarnorkuvopnum	 og	 gerir	 kröfu	 um	

algjöra	 útrýmingu	 þeirra.	 Sáttmálinn	 sem	um	 ræðir,	 og	 er	meginviðfangsefni	 þessarar	

ritgerðar,	kallast	samningur	um	bann	við	kjarnorkuvopnum	(e.	Treaty	on	the	Prohibition	

of	 Nuclear	 Weapons).	 Hér	 eftir	 verður	 notast	 við	 skammstöfunina	 TPNW	 eða	 hann	

einfaldlega	kallaður	samningurinn.	Athygli	vekur	að	ekkert	þeirra	ríkja	sem	vitað	er	að	

búi	 yfir	 kjarnorkuvopnum	 tók	 þátt	 í	 viðræðum	um	 samninginn	 og	 ekkert	 þeirra	 hefur	

gerst	 aðili	 að	 honum.	 Hér	 verður	 því	 leitast	 við	 að	 svara	 eftirfarandi	

rannsóknarspurningu:	 Hvert	 er	 vægi	 samnings	 um	 bann	 við	 kjarnorkuvopnum	 þegar	

lykilríki	standa	utan?		

Þeirri	 spurningu	 verður	 leitast	 við	 að	 svara	 í	 þessari	 ritgerð	 sem	 er	 hefðbundin	

heimildaritgerð	sem	skiptist	í	fjóra	hluta.	Í	þeim	fyrsta	verður	gerð	grein	fyrir	fræðilegri	

nálgun	 viðfangsefnisins	 þar	 sem	 fjallað	 verður	 um	 alþjóðalög	 og	 þrjár	 kenningar	 í	

alþjóðastjórnmálafræðum;	 raunhyggju,	 frjálslyndisstefnu	 og	 heimsborgarahyggju.	

Kenningarnar	 þrjár	 verða	 skilgreindar	 í	 megindráttum	 en	 þar	 sem	 viðfangsefnið,	

samningur	 um	 bann	 við	 kjarnorkuvopnum,	 flokkast	 undir	 alþjóðalög	 þá	 verða	

kenningarnar	jafnframt	skoðaðar	með	hliðsjón	af	alþjóðalögum.	

Í	öðrum	hluta	verður	stuttlega	greint	frá	fyrri	samningum	sem	gerðir	hafa	verið	um	

kjarnorkuvopn	 en	 það	 auðveldar	 lesendum	 að	 átta	 sig	 á	 sögulegu	 samhengi	 áður	 en	

haldið	 verður	 áfram	 í	 þriðja	 kaflann	 þar	 sem	 fjallað	 verður	 ítarlega	 um	 TPNW.	Greint	

verður	 frá	 aðdraganda	 að	 samþykkt	 samningsins,	 helstu	 ákvæðum	hans	 og	 inntaki	 og	
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gerð	grein	fyrir	ólíkum	viðhorfum	í	garð	samningsins.	Reifaðir	verða	kostir	og	ávinningur	

sem	og	gagnrýni	og	efasemdir.	

Loks	 verður	 leitast	 við	 að	 svara	því	 hvaða	 vægi	 samningurinn	hefur	 í	 ljósi	 þess	 að	

lykilríki	 tóku	 ekki	 þátt	 og	 verður	 það	 gert	 með	 hliðsjón	 af	 bæði	 alþjóðalögum	 og	

kenningum.	Loks	verða	helstu	niðurstöður	dregnar	saman	og	rök	færð	fyrir	því	að	leggja	

megi	 ólíkan	 skilning	 í	 það	 hvaða	 vægi	 samningurinn	 hefur.	 Hann	 sé	 aftur	 á	móti	 ekki	

líklegur	til	að	leiða	til	eyðingar	kjarnorkuvopna	að	svo	stöddu.	
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1 Fræðileg	umfjöllun	
Í	þessum	kafla	er	gerð	grein	fyrir	fræðilegri	nálgun	viðfangsefnisins.	Í	fyrsta	lagi	er	fjallað	um	

alþjóðalög.	Leitast	verður	við	að	svara	því	hvers	vegna	ríki	geri	með	sér	alþjóðasamninga	og	

gangist	undir	þær	skuldbindingar	sem	þeim	fylgja,	eða	eftir	atvikum	kjósa	ekki	að	vera	með.	Í	

öðru	 lagi	 verður	 kenningarammi	 kynntur,	 þar	 sem	 sjónum	 verður	 beint	 að	 þremur	

kenningum	 í	 alþjóðastjórnmálafræðum;	 raunhyggju,	 frjálslyndisstefnu	 og	

heimsborgarahyggju.	Allar	þrjár	hjálpa	við	að	varpa	ljósi	á	viðfangsefni	ritgerðarinnar	og	við	

að	meta	hvaða	vægi	samningurinn	um	bann	við	kjarnorkuvopnum	hefur	þegar	lykilríki	standa	

utan.	Útskýrt	verður	sérstaklega	í	hverjum	kafla	fyrir	sig	hvernig	hver	og	ein	kenning	kemur	

til	með	að	nýtast.	

1.1 Alþjóðalög	
Líkt	og	greint	var	frá	í	inngangi	er	almennt	gengið	út	frá	því	að	í	alþjóðakerfinu	ríki	stjórnleysi.	

Með	þann	veruleika	fyrir	augum,	hvert	er	þá	raunverulegt	vægi	alþjóðalaga	og	hver	á	að	sjá	

til	þess	að	slíkum	lögum	sé	framfylgt?	Áður	en	við	 leitumst	við	að	svara	því	er	rétt	að	gera	

fyrst	 grein	 fyrir	 því	 hvað	 alþjóðalög	 eru	 og	 hvers	 vegna	 ríki	 gera	með	 sér	 samninga.	 Hafa	

alþjóðalög	og	samningar	yfir	höfuð	eitthvað	vægi	þegar	á	þá	reynir?		

Í	stuttu	máli	eru	alþjóðalög	(e.	international	law)	formlegar	reglur	sem	ríki	samþykkja	að	

gangast	við	og	gera	samninga	um	sín	á	milli.	Um	er	að	ræða	samansafn	reglna	sem	ætlað	er	

að	formgera	samskipti	ríkja	á	milli	og	hegðun	þeirra	á	alþjóðavettvangi.	Þeim	er	bæði	ætlað	

að	setja	því	mörk	hvernig	ríki	geti	gengið	 fram,	til	dæmis	með	 lögum	um	stríð,	eða	tryggja	

réttindi	þeirra,	til	dæmis	með	lögum	um	fullveldi.	Flest	alþjóðalög	í	dag	eru	í	formi	sáttmála	

en	almennur	þjóðaréttur	(e.	customary	 international	 law)	hefur	einnig	gegnt	 lykilhlutverki	 í	

gegnum	tíðina	og	gegndi	 jafnvel	veigameira	hlutverki	áður	 fyrr	en	hann	gerir	nú	 (Simmons	

2009).	

Alþjóðalög	geta	verið	ólíks	eðlis	en	þegar	um	er	að	ræða	alþjóðalög	sem	samþykkt	eru	á	

vettvangi	Sameinuðu	þjóðanna	er	í	lögfræði	yfirleitt	talað	um	þjóðarétt	eða	alþjóðalög	á	sviði	

þjóðaréttar.	 Hér	 verður	 notast	 við	 hugtakið	 alþjóðalög.	 Í	 nútímanum	 er	 samþykki	 ríkja	 (e.	

consent)	grundvallaratriði	þegar	kemur	að	alþjóðalögum.	Aðeins	með	samþykki	ríkis	er	það	

skuldbundið	til	að	fylgja	tilteknum	alþjóðalögum	nema	þegar	um	er	að	ræða	algildar	reglur	

samkvæmt	 alþjóðalögum	 (e.	 customary	 international	 law)	 slík	 tegund	 alþjóðalaga	 nær	 til	

allra,	burt	séð	frá	því	hvort	einstaka	ríki	hafi	samþykkt	að	gangast	við	þeim	eða	ekki.	Þannig	
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eru	 ríki	 til	 dæmis	 skuldbundin	 til	 að	 fylgja	 ákveðnum	 lögum	 sem	 þau	 hafa	 ekki	 formlega	

samþykkt	 en	 þetta	 á	 til	 að	mynda	 við	 um	 alþjóðleg	 hafsvæði	 (e.	 freedom	of	 the	 seas)	 og	

diplómatíska	friðhelgi	(e.	diplomatic	immunity)	sem	bæði	fellur	undir	algild	alþjóðalög	(Reus-

Smit	2014,	275).	

Greina	má	fjögur	einkenni	alþjóðalaga.	Í	fyrsta	lagi	eru	þau	yfirleitt	fjölhliða	sem	þýðir	að	

þrjú	eða	fleiri	ríki	hafa	komist	að	samkomulagi	um	bindandi	reglur.	Í	öðru	lagi	gildir	almennt	

sú	venja	að	ríkjum	beri	ávallt	að	fylgja	alþjóðalögum	sem	þau	hafa	samþykkt	að	gangast	við	

með	 formlegum	 hætti.	 Ríki	 sem	 hefur	 ekki	 samþykkt	 reglur	 sem	 kveðið	 er	 á	 um	 í	 löglega	

bindandi	sáttmála	er	ekki	skuldbundið	til	að	fylgja	þeim	reglum.	Eina	undantekningin	í	þessu	

samhengi	er	þegar	um	almennan	þjóðarétt	er	að	ræða	líkt	og	útskýrt	var	hér	á	undan.	Í	þriðja	

lagi	 einkennir	 ákveðin	 samblanda	 rökstuðnings,	 rökhugsunar	 og	 rökræðna	 alþjóðalög	

nútímans.	Þannig	séu	lögin	lifandi	í	þeim	skilningi	að	þau	þarf	að	rökstyðja,	rökræða	og	túlka.	

Þó	lagatexti	kunni	að	koma	fyrir	sjónir	sem	skýr	og	rökréttur	þá	er	alltaf	rými	fyrir	túlkun.	Í	

fjórða	og	 síðasta	 lagi	 er	það	umræðan	um	 sjálfstæði	 stofnana	en	 í	 áður	 fyrr,	 undir	 ólíkum	

félagslegum	 og	 menningarlegum	 kringumstæðum,	 voru	 stjórnmál	 og	 lögfræði	 oft	

samtvinnuð,	 einkum	 á	 þeim	 tímum	 þegar	 leiðtogar	 höfðu	 gjarnan	 bæði	 dómsvald	 og	

löggjafarvald	í	sínum	höndum.	Það	hefur	víða	breyst	en	nú	er	víða	litið	á	hið	pólitíska	og	hið	

lagalega	sem	tvo	ólíka	hluti.	Á	innlendum	vettvangi	felur	þetta	til	dæmis	í	sér	hugmyndir	um	

stjórnarskrárbundna	aðgreiningu	ríkisvalds	en	á	alþjóðavettvangi	hefur	þróast	það	viðhorf	að	

alþjóðastjórnmál	 og	 alþjóðalög	 séu	 sitthvor	hluturinn.	 Þetta	hefur	 bæði	 haft	 áhrif	 á	 þróun	

fræðilegrar	 nálgunar	 að	 alþjóðasamskiptum	 og	 alþjóðalögum	 og	 það	 hvernig	 hegðun	 ríkja	

hefur	þróast	(Reus-Smit	2014,	278-79).	

Ríki	 gera	 með	 sér	 samninga	 og	 koma	 á	 fót	 stofnunum	 sem	 ætlað	 er	 að	 stuðla	 að	

samvinnu	og	 leitast	 við	 að	 ná	 fram	 sameiginlegum	markmiðum	á	 alþjóðavettvangi.	 Til	 eru	

ólík	form	slíkra	stofnana	og	sumar	eru	jafnvel	óformlegar	(e.	regimes)	þ.e.	hafa	ekki	daglega	

starfsemi	og	höfuðstöðvar	 (Reus-Smit	2014,	275).	 Þannig	 geta	einstaka	 samningar	 flokkast	

sem	 slík	 stofnun	 en	 TPNW	 og	 aðrir	 afvopnunarsamningar	 eru	 til	 dæmis	 skýrt	 dæmi	 um	

stofnun,	eða	alþjóðalög,	þar	sem	afmarkað	viðfangsefni	er	í	brennidepli.	

Eru	alþjóðalög	að	þróast	frá	því	að	vera	reglur	um	samskipti	ríkja	yfir	í	að	vera	yfirþjóðleg	

löggjöf	(e.	supranational	law)?	Upprunalega	var	alþjóðalögum	ætlað	að	koma	í	veg	fyrir	átök	

og	 stuðla	 að	 friði	 og	 stöðugleika	 í	 alþjóðakerfinu.	 Samkvæmt	 hefðbundnu	 skilgreiningunni	
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eiga	 alþjóðalög	 við	 um	 ríki,	 þ.e.	 ríki	 eru	 þeir	 aðilar	 sem	 eiga	 að	 fara	 að	 alþjóðalögum	 eru	

jafnframt	þeir	aðilar	sem	ein	geta	samið	um	og	sett	alþjóðalög,	á	hvaða	vettvangi	sem	það	

kann	að	vera.	Alþjóðalögum	var	upprunalega	ætlað	að	móta	regluverk	um	samskipti	ríkja	á	

milli	 (Reus-Smit	 2014,	 280).	 Á	 undanförnum	 áratugum	 hefur	 viðfangsefnum	 alþjóðalaga	

fjölgað	 og	 ramminn	 víkkað.	 Þótt	 ríki	 séu	 enn	 grundvallareining	 alþjóðakerfisins	 þá	 hafa	

einstaklingar,	hópar	og	hvers	kyns	stofnanir	í	auknum	mæli	orðið	viðfangsefni	eða	haft	áhrif	

á	 löggjöf	 á	 alþjóðavettvangi.	 Má	 þar	 nefna	 alþjóðlega	 mannréttindalöggjöf	 sem	 veitir	

einstaklingum,	 ekki	 ríkjum,	 ákveðin	 réttindi	 með	 alþjóðalögum	 auk	 þess	 sem	 hægt	 er	 að	

sækja	einstaklinga	til	saka,	til	dæmis	fyrir	Alþjóðlega	sakamáladómstólnum	(Reus-Smit	2014,	

281).	

Þá	hefur	það	jafnframt	færst	í	aukana	að	alþjóðalög	eigi	að	hafa	hnattrænt	gildi,	það	er	

að	þau	eigi	ekki	aðeins	að	ná	yfir	það	hvernig	ríki	hegði	sér	 í	samskiptum	sín	á	milli	heldur	

einnig	 innan	 landamæra	og	óháð	 landamærum.	Þá	eru	einstaklingar	 í	auknum	mæli	orðnir	

viðfangsefni	 alþjóðalaga	 og	 hafa	 samkvæmt	 þeim	 bæði	 skyldur	 og	 réttindi.	 Eftir	 stendur	

spurningin	 um	 það	 hver	 eigi	 svo	 að	 sjá	 til	 þess	 að	 alþjóðalögum	 sé	 framfylgt.	 Öryggisráð	

Sameinuðu	þjóðanna	er	sú	stofnun	sem	helst	hefur	lögmætt	vald	til	að	taka	ákvörðun	um	að	

grípa	 til	 aðgerða	 en	 völd	 þess	 eru	 takmörkunum	 háð.	 Eftir	 sem	 áður	 ríkir	 stjórnleysi	 í	

alþjóðakerfinu	og	þótt	bæði	ríki	eða	aðrar	stofnanir	geti	eftir	ákveðnum	leiðum	reynt	að	sjá	

til	þess	að	alþjóðalögum	sé	framfylgt,	þá	er	ekki	til	staðar	neinn	ótvíræður	valdhafi	sem	séð	

gæti	til	þess	(Reus-Smit	2014,	282).	

1.2 Raunhyggja	
Þótt	 kenningar	 í	 alþjóðastjórnmálafræðum	séu	allmargar	er	óhætt	að	 segja	að	 tvær	þeirra	

séu	nokkuð	ráðandi,	annars	vegar	raunhyggja	(e.	realism)	og	hins	vegar	frjálslyndisstefna	(e.	

liberalism).	 Þar	 sem	viðfangsefni	 ritgerðarinnar	 snýst	um	vægi	 TPNW	þegar	 lykilríki	 standa	

utan	 getur	 þessi	 kenning	 komið	 að	 gagni.	 Annars	 vegar	 þar	 sem	hún	 hjálpar	 okkur	 við	 að	

túlka	 afstöðu	 ákveðinna	 ríkja	 og	 hins	 vegar	 til	 að	 sýna	 fram	 á	 ólíka	 afstöðu	 til	 vægis	

alþjóðalaga.	

Innan	 raunhyggjunnar	 má	 finna	 nokkra	 ólíka	 kenningaskóla	 en	 allir	 eiga	 þeir	 þrjú	

einkenni	 sameiginleg	 sem	 verða	 skoðuð	 nánar	 hér	 en	 það	 eru	 ríkishyggja	 (e.	 statism),	

markmiðið	 að	 lifa	 af	 (e.	 survival)	 og	 sjálfshjálparviðleitni	 (e.	 self-help)	 (Dunne	 og	 Schmidt	

2014,	99).	
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Ríkishyggjan	 (e.	 statism)	 vísar	 til	 þess	 að	 hið	 fullvalda	 ríki	 gegni	 lykilhlutverki	 og	 sé	

grunneiningin	í	alþjóðastjórnmálum.	Þar	sem	stjórnleysi	ríki	í	alþjóðakerfinu	þurfi	ríkið	sjálft	

að	standa	vörð	um	eigin	hagsmuni	 í	hvívetna,	enda	muni	ríki	ávallt	keppast	við	um	völd	og	

öryggi.	Ríkishyggjan	felur	 jafnframt	í	sér	þá	hugmynd	að	ríkið	sé	hinn	lögmæti	fulltrúi	til	að	

fara	 með	 sameiginlegan	 vilja	 fólksins.	 Ríkið	 sjálft	 er	 alltaf	 talið	 mikilvægasta	 einingin	 og	

fullveldi	 ríkja	 er	 til	 merkis	 um	 sjálfstætt	 pólitískt	 samfélag	 sem	 hefur	 algjört	 fullveldi	 yfir	

landsvæði	sínu	(Dunne	og	Schmidt	2014,	107-108).	

Annað	 einkenni	 raunhyggju	 er	 það	 grundvallarmarkmið	 og	 vilji	 ríkja	 til	 að	 lifa	 af	 (e.	

survival).	 Í	því	 séu	mikilvægustu	þjóðarhagsmunirnir	 fólgnir	og	því	verði	þjóðarleiðtogar	að	

halda	 þessum	 þætti	 í	 heiðri.	 Henry	 Kissinger,	 sem	 gegndi	 embætti	 utanríkisráðherra	

Bandaríkjanna	 á	 árunum	 1973-1977,	 komst	 svo	 að	 orði	 að	 það	 ætti	 að	 vera	 „fremsta	 og	

mikilvægasta	markmið	þjóðarinnar	að	lifa	af;	því	megi	ekki	ógna	eða	stefna	í	hættu.”	(Dunne	

og	Schmidt	2014,	108)	Þannig	geti	 einstakar	aðgerðir	 af	hálfu	 ríkisins	 verið	 réttlætanlegar,	

jafnvel	 þótt	 þær	 þyki	 skorta	 siðferði,	 svo	 lengi	 sem	 það	 sé	 í	 þágu	 hins	 betra	 fyrir	 ríkið	 í	

heildarsamhenginu	(Dunne	og	Schmidt	2014,	108).	

	 Loks	 ber	 að	 nefna	 þá	 viðleitni	 að	 ríki	 séu	 sjálfum	 sér	 næg	 (e.	 self-help).	 Þau	 geti	

aðeins	 treyst	 á	 sig	 sjálf	 en	 ekki	 aðrar	 stofnanir	 eða	 önnur	 ríki.	 Öryggi	 verði	 þannig	 aðeins	

tryggt	 með	 sjálfshjálparviðleitni.	 Raunhyggjan	 gefur	 sér	 að	 í	 alþjóðasamfélaginu	 skorti	

gagnkvæmt	traust,	alltaf	sé	möguleiki	á	að	stríð	brjótist	út	og	ekkert	alheimsvald	geti	komið	í	

veg	fyrir	það.	Því	er	haldið	fram	að	valdajafnvægi	sé	ekki	náttúrulegt	ástand	og	því	þurfi	ríki	

sjálf	að	stuðla	að	því,	en	valdajafnvægið	á	að	koma	í	veg	fyrir	að	oddaríki	eða	bandalög	ríkja	

nái	völdum	yfir	öðrum	(Dunne	og	Schmidt	2014,	108-110).	

Einkennin	þrjú	sem	hér	á	undan	var	lýst	eru	ekki	yfir	gagnrýni	hafin.	Bent	hefur	verið	á	þá	

galla	við	ríkishyggjuna	að	þær	áskoranir	sem	ríkisvaldið	getur	staðið	frammi	fyrir	geti	komið	

bæði	 innan	 frá	og	að	utan,	með	öðrum	orðum	að	það	 séu	ekki	aðeins	önnur	 ríki	 sem	ógn	

stafi	 af.	 Til	 dæmis	 taki	 ríkishyggjan	 ekki	 mið	 af	 öðrum	 áhrifavöldum	 sem	 geta	 gegnt	

veigamiklu	hlutverki	í	þessu	sambandi,	svo	sem	alþjóðastofnunum	og	hryðjuverkasamtökum,	

sem	er	ekki	gert	hátt	undir	höfði	 í	ríkishyggjunni.	Þá	hafa	fullvalda	ríki	reynst	vanhæf	til	að	

bregðast	við	sameiginlegum	hnattrænum	vandamálum	á	borð	við	hungursneyð,	umhverfis-	

og	 loftslagsmál	 og	mannréttindabrotum.	Hvað	 varðar	markmiðið	 um	að	 lifa	 af	 hefur	 verið	

bent	 á	 þann	 galla	 að	 svo	 virðist	 sem	 að	 samkvæmt	 raunhyggjunni	 séu	 því	 ekki	 nokkur	
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takmörk	sett	um	hversu	langt	ríki	megi	ganga	með	þeim	rökum	að	aðgerðir	séu	nauðsynlegar	

til	að	ríkið	lifi	af.	Hvenær	er	til	dæmis	réttlætanlegt	að	brjóta	mannréttindi	í	þágu	ríkisins?	Því	

hefur	 raunhyggjunni	 gengið	 brösuglega	 að	 svara.	 Loks	 hafa	 gagnrýnendur	 bent	 á	 að	

sjálfhjálparviðleitnin	 sé	 ekki	 óhjákvæmileg	 afleiðing	 þess	 stjórnleysis	 sem	 ríki	 í	

alþjóðakerfinu,	öllu	heldur	sé	það	leið	sem	ríki	hafi	val	um	að	fylgja.	Þannig	séu	til	dæmis	til	

þau	ríki	sem	hafi	valið	það	að	njóta	sameiginlegs	öryggis	í	gegnum	svæðisbundna	samvinnu	

til	að	tryggja	öryggi	sitt,	fremur	en	að	reiða	sig	algjörlega	á	sig	sjálf.	(Dunne	og	Schmidt	2014,	

107-109).	Atlantshafsbandalagið	er	ágætis	dæmi	um	þetta	en	NATO	mun	koma	sterklega	við	

sögu	síðar	í	ritgerðinni	og	verður	gott	að	hafa	þetta	í	huga	þegar	þar	að	kemur.	

	 Siðferðissjónarmiðin	 hafa	 jafnfram	 verið	 spursmál	 þegar	 raunhyggjan	 er	 annars	

vegar.	Líkt	og	stuttlega	var	minnst	á	hér	á	undan	þurfa	ríki	samkvæmt	raunhyggjukenningum	

að	hafa	ólík	siðferðisviðmið	fyrir	sig	og	borgara	sína.	Loks	má	ekki	gleyma	að	raunhyggjunni	

mistókst	 að	 sjá	 fyrir	 um	 endalok	 kalda	 stríðsins	 en	 kenningin	 var	 nokkuð	 lýsandi	 fyrir	 það	

ástand	sem	uppi	var	í	alþjóðakerfinu	á	tímum	kalda	stríðsins	(Dunne	og	Schmidt	2014,	101).	

Með	 aukinni	 hnattvæðingu	 hefur	 það	 reynst	 þeim	 sem	 aðhyllast	 raunhyggju	 erfiðara	 að	

rökstyðja	 kenninguna	 en	 hnattvæðingin	 eykur	 víxlhæði	 samfélaga	 á	 milli	 og	 þvert	 á	

landamæri	sem	stangast	á	við	hugmyndina	um	að	ríki	geti	aðeins	treyst	á	sig	sjálf.	Oftast	hafa	

þeir	rökstutt	gildi	kenningarinnar	með	skírskotun	til	sögunnar.	Þótt	fram	hafi	komið	töluverð	

gagnrýni	 á	 raunhyggjuna	 halda	 ríki	 þó	 áfram	 að	 vera	 ein	 mikilvægasta	 einingin	 í	

alþjóðastjórnmálum.	 Þannig	 hefur	 raunhyggjan,	 sem	 hefur	 verið	 áhrifamikil	 í	 gegnum	

aldirnar,	 getað	 aðlagað	 sig	 nokkuð	 vel	 að	 breyttum	 heimi	 þótt	 hún	 sé	 takmörkunum	 háð	

(Dunne	og	Schmidt	2014,	111).	Þetta	gæti	ef	til	vill	verið	að	breytast	en	líkt	og	fjallað	verður	

um	 í	kaflanum	um	samninginn	um	bann	við	kjarnorkuvopnum	kemur	 í	 ljós	hvernig	 ríki	eru	

hvorki	 ein	 um	 að	 vera	 viðfangsefni	 samningsins	 né	 voru	 þau	 ein	 um	 að	 koma	 að	 gerð	

samningsins.	

Með	 tilliti	 til	 alþjóðalaga	 hafa	 kenningasmiðir	 raunhyggjunnar	 ákveðnar	 efasemdir	 um	

slík	 lög.	 Fylgjendur	 raunhyggjunnar	 eru	 gagnrýnir	 á	 sjónarmið	 frjálslyndissinna,	 sem	 fjallað	

verður	nánar	um	hér	á	eftir,	um	að	hægt	sé	að	öðlast	frið	með	því	að	setja	lög.	Skorturinn	á	

miðlægu	valdi	 í	 alþjóðakerfinu	komi	hvort	 sem	er	 í	 veg	 fyrir	það	að	hægt	 sé	að	 tryggja	að	

þeim	 sé	 framfylgt.	 Fyrir	 hörðustu	 stuðningsmönnum	 hugmyndafræði	 raunhyggjunnar	 eru	

alþjóðalög	 veik	 og	 varla	 hægt	 að	 kalla	 þau	 lög	 yfir	 höfuð.	 Innan	 landamæra	 ríkja	 sé	
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auðveldara	að	sjá	til	þess	að	borgarar	fari	að	lögum	en	það	sama	sé	ekki	hægt	að	segja	um	

ríki	 í	 alþjóðakerfinu.	 Alþjóðalög	 komi	 aðeins	 að	 notum	 þegar	 þau	 þjóna	 hagsmunum	

valdamikilla	ríkja	(Reus-Smit	2014,	284).	

1.3 Frjálslyndisstefna	
Frjálslyndisstefna	 er,	 auk	 raunhyggjunnar,	 sú	 stefna	 sem	 skipar	 hvað	 stærstan	 sess	 þegar	

kemur	 að	 kenningum	 í	 alþjóðastjórnmálafræðum.	 Rétt	 eins	 og	 á	 við	 um	 raunhyggju	 er	 að	

finna	 ólíka	 kenningaskóla	 sem	 falla	 undir	 frjálslyndar	 kenningar.	 Hér	 verður	 ekki	 gerð	

sérstaklega	 grein	 fyrir	 ólíkum	 örmum	 frjálslyndisstefnunnar	 heldur	 sjónum	 beint	 að	

almennum	og	 sameiginlegum	þáttum	 sem	 einkenna	 hana.	 Líkt	 og	 stuttlega	 var	minnst	 á	 í	

kaflanum	um	raunhyggju	byggir	frjálslyndisstefnan	meðal	annars	á	trú	á	samvinnu	í	gegnum	

stofnanir.	 Sú	 nálgun	 frjálslyndisstefnunnar	 er	mjög	 viðeigandi	 í	 umræðunni	 um	 TPNW	þar	

sem	samvinna,	málamiðlanir	og	aðkoma	ólíkra	stofnanna	og	ríkja	gegndi	lykilhlutverki.	

Á	 tímum	 upplýsingarinnar	 voru	 Immanuel	 Kant	 og	 Jeremy	 Bentham	 leiðandi	

hugmyndafræðingar	 frjálslyndisstefnunnar.	 Einn	 af	 hornsteinum	hennar	 er	 sú	hugmynd	að	

með	 skynsemi	 að	 leiðarljósi	 sé	 hægt	 að	 stuðla	 að	 frelsi	 og	 réttlæti	 í	 alþjóðasamskiptum.	

Þannig	 séu	 friðarsáttmálar	 til	 að	 mynda	 líklegri	 til	 árangurs	 heldur	 en	 einhvers	 konar	

allsherjarríki	eða	allsherjarvald	(Dunne	2014,	116).	

Tim	Dunne	skilgreinir	fjóra	þætti	sem	helst	einkenna	frjálslyndisstefnuna.	Í	fyrsta	lagi	eigi	

allir	borgarar	að	vera	jafnir	fyrir	lögum	og	þeir	skuli	búa	yfir	ákveðnum	grundvallarréttindum	

þar	sem	ríki	trúfrelsi,	aðgengi	er	að	menntun	og	fjölmiðlar	frjálsir	svo	fátt	eitt	sé	nefnt.	Í	öðru	

lagi	á	löggjafinn	eingöngu	að	fara	með	það	vald	sem	honum	er	falið	í	frjálsum	kosningum	og	

það	vald	megi	ekki	misnota.	Í	þriðja	lagi	er	það	hugmyndin	um	eignaréttinn	sem	gengur	út	á	

það	að	einstaklingar	hafi	rétt	til	að	eiga	eignir	og	framleiðslutæki.	Í	fjórða	lagi	er	það	frjálst	

markaðshagkerfi	sem	er	samkvæmt	frjálslyndisstefnunni	talin	skilvirkasta	leiðin	til	að	stunda	

viðskipti	 bæði	 á	 innlendum-	 og	 erlendum	 vettvangi	 þar	 sem	 afskiptum	 hins	 opinbera	 í	

gegnum	miðstýringu	er	stillt	í	hóf	(Dunne	2014,	114).	

Jafnframt	er	gengið	út	frá	því	að	ríki	séu	ólík,	rétt	eins	og	einstaklingar,	og	því	hegði	þau	

sér	með	ólíkum	hætti	á	alþjóðavettvangi.	Þannig	séu	sum	ríki	til	að	mynda	hneigðari	til	stríðs	

á	meðan	 önnur	 eru	 friðsæl.	 Þá	 búi	 ríki	 yfir	 ákveðnum	 grundvallarréttindum	 og	má	 þar	 til	

dæmis	 nefna	 rétt	 fullvalda	 ríkja	 til	 að	 haga	 innanríkismálum	 eftir	 eigin	 höfði	 án	

utanaðkomandi	 afskipta.	 Frjálslyndissinnar	 fallast	 aftur	 á	 móti	 á	 það	 að	 undir	 ákveðnum	
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kringumstæðum	gæti	þurft	að	horfa	framhjá	frelsisréttindum	ríkja	þegar	almannahagsmunir	

eru	í	húfi	en	í	því	sambandi	gegni	alþjóðastofnanir	lykilhlutverki	(Dunne	2014,	114).	

Líkt	og	aðrar	kenningar	sætir	frjálslyndisstefnan	þó	nokkurri	gagnrýni.	Eins	og	vikið	var	að	

hér	 áðan	 felst	 í	 frjálslyndisstefnunni	 trú	 á	 samstarfi	 í	 gegnum	 stofnanir	 og	 marghliða	

samninga	ríkja	á	milli.	Gagnrýnendur	hafa	þó	bent	á	að	það	hefur	reynst	stofnunum	erfiðara	

að	 stuðla	 að	 stefnufestu	 í	 öryggismálum	 og	 viðskiptum	 í	 gegnum	 samvinnu	 en	

frjálslyndissinnar	töldu	(Dunne	2014,	121).	Hið	frjálslynda	lýðræði	sem	lýst	var	hér	á	undan	

er	 líkast	 til	enn	 í	mótun.	Þá	vara	átök	víðsvegar	um	heiminn	sem	gefur	vísbendingu	um	að	

frjálslyndar	 hugmyndir	 hafi	 átt	 á	 brattann	 að	 sækja.	 Þá	 hafa	 gagnrýnendur	 sagt	

frjálslyndisstefnuna	 hygla	 vestrænum	 gildum	 á	 borð	 við	 lýðræði,	 kapítalisma	 og	

veraldarhyggju	 (e.	 secularism),	 og	 gefi	 lítið	 rými	 fyrir	 aðrar	 hefðir,	 venjur	 og	 skipulag	 sem	

gildir	 um	 önnur	 svæði	 sem	 hafa	 aðra	 menningu.	 Þrátt	 fyrir	 fjölbreyttar	 tilraunir	 til	 að	

bregðast	 við	 vandamálum	 á	 borð	 við	 fátækt,	 hlýnun	 jarðar,	 nú	 eða	 útbreiðslu	

kjarnorkuvopna,	hafa	 langt	 í	 frá	allar	þeirra	skilað	tilætluðum	árangri	og	vilja	gagnrýnendur	

meina	 að	 í	 sumum	 tilfellum	 hafi	 frjálslyndar	 stofnanir	 jafnvel	 gert	 illt	 verra	 (Dunne	 2014,	

124).	

Frjálslyndisstefna,	líkt	og	raunhyggja,	gengur	út	frá	því	að	stjórnleysi	ríki	í	alþjóðakerfinu.	

Ólíkt	 raunhyggjunni	 heldur	 frjálslyndisstefna	 því	 þó	 ekki	 fram	 að	 átök	 á	 alþjóðavettvangi	

megi	 rekja	 til	 þessa	 stjórnleysis,	 heldur	 sé	 heimsvaldastefnu,	 valdaójafnvægi	 eða	

ólýðræðislegum	stjórnvöldum	frekar	um	að	kenna	þegar	átök	eru	annars	vegar.	Samvinna	á	

vettvangi	öryggismála,	frjáls	viðskipti	eða	jafnvel	heimsstjórn	eru	tól	sem	samkvæmt	ólíkum	

skólum	 innan	 frjálslyndisstefnunnar	 gætu	 stuðlað	 að	 friði	 og	 bundið	 enda	 á	 átök	 (Dunne	

2014,	114-115).	

Þótt	 stuttlega	 hafi	 verið	 vikið	 að	 afstöðu	 frjálslyndisstefnunnar	 til	 alþjóðalaga	 hér	 á	

undan	 skulum	 við	 reifa	 hana	 ögn	 betur.	 Anne-Marie	 Slaughter	 lýsti	 afstöðu	

nútímafrjálslyndisstefnu	með	því	að	skipta	alþjóðalögum	niður	í	þrjá	flokka;	valkvæð	löggjöf	

um	einstaklinga	og	hópa	 í	 fjölþjóðasamfélagi	 (e.	voluntary	 law	of	 individuals	and	groups	 in	

transnational	society),	lög	um	fjölþjóðastofnanir	(e.	transnational	governmental	institutions),	

og	 lög	 um	 milliríkjasamskipti	 (e.	 inter-state	 relations).	 Þar	 sem	 frjálslyndisstefnan	 telur	

einstaklinga,	 stofnanir	 og	 aðra	 hópa	 gegna	 lykilhlutverki	 við	 mótun	 alþjóðalaga	 ögra	

frjálslynd	sjónarmið	hefðbundnum	alþjóðalögum	sem	snúa	fyrst	og	fremst	um	samskipti	ríkja	
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á	milli	og	leggur	aukna	áherslu	á	lög	sem	ná	til	einstaklinga	og	hópa.	Á	opinbera	sviðinu	eru	

alþjóðalög	sem	snúa	beint	að	samskiptum	einstakra	ríkja	talin	mikilvæg	en	á	sama	tíma	eru	

alþjóðalög	 sem	 tryggja	 mannréttindi	 og	 réttindi	 einstaklinga	 álitin	 mikilvægasti	 kjarni	

alþjóðalaga	 samkvæmt	 frjálslyndisstefnunni	 (Reus-Smit	 2014,	 285-286).	 Hið	 síðarnefnda	

rímar	 vel	 við	 það	 sem	 boðað	 er	 í	 TPNW	 og	 gefur	 því	 vísbendingu	 um	 það	 hvaða	 vægi	

samningurinn	hefur	í	augum	þeirra	sem	aðhyllast	frjálslyndisstefnu.	

1.4 Heimsborgarahyggja	

Heimsborgarahyggja	 (e.	 cosmopolitanism)	 gengur	 í	 grunninn	 út	 á	 hugmyndir	 um	 siðferði	

óháð	 landamærum	 ríkja	 og	 skyldur	manna	 til	 að	 sýna	mannúð	og	 virðingu	 í	 garð	 annarra.	

Hún	 byggir	 upprunalega	 á	 hugmyndum	 heimspekingsins	 Immanuel	 Kant	 en	 hefur	 þróast	

áfram	 síðan	 (Shapcott	 2014,	 201).	 Þessi	 stefna	 er	 nokkuð	 viðeigandi	 í	 samhengi	 við	

umræðuna	um	eyðingu	kjarnorkuvopna	en	hér	síðar	 í	 ritgerðinni	verður	vikið	nánar	að	því	

hvernig	heimsborgarahyggjan	tengist	því	með	beinum	hætti	þegar	við	greinum	TPNW	betur.		

Hugmyndafræði	heimsborgarahyggjunnar	gengur	út	á	það	að	heimsbyggðin	samanstandi	

af	 einu	 samfélagi	manna	og	 færir	 rök	 fyrir	 því	 að	 siðferði	 sé	 í	 sjálfu	 sér	 algilt	 á	 heimsvísu.	

Siðferðislögmál	 eigi	 við	 um	 alla	 og	 mannlegt	 eðli	 sameini	 heimsbyggðina.	 Þannig	 eigi	

landamæri	ríkja	ekkert	erindi	við	siðferði	og	sömu	viðmið	eigi	að	ná	jafnt	til	allra,	óháð	því	í	

hvaða	ríki	einstaklingar	búi	eða	inn	í	hvaða	samfélag	þeir	fæddust	(Shapcott	2014,	199).	

Samkvæmt	heimsborgarahyggjunni	ætti	að	skilgreina	skyldur	og	reglur	sem	eigi	jafnt	yfir	

alla	 að	 ganga	 og	 meta	 eigi	 hagsmuni	 allra	 út	 frá	 óhlutdrægu	 sjónarhorni	 og	 tryggja	 jöfn	

réttindi	 og	 gæði	 allra	 á	 heimsvísu.	 Pólitískum	 stofnunum	 beri	 að	 gæta	 að	 óhlutdrægni	 og	

tryggja	 jafnan	 rétt	 og	 lífsgæði	 um	 heimsbyggðina	 alla	 (Shapcott	 2014,	 201).	

Heimsborgarahyggjan	fjallar	einnig	um	bæði	neikvæðar	skyldur,	þ.e.	að	valda	ekki	skaða,	og	

jákvæðar	 skyldur,	 þ.e.	 að	 veita	 aðstoð	 og	 stuðning	 í	 þágu	 mannúðarsjónarmiða,	 þvert	 á	

landamæri.	(Shapcott	2014,	202).	

Andrew	Linklater	 skilgreinir	heimsborgarhyggjuna	á	þann	hátt	að	það	sé	 rangt	að	gera	

eigin	 hagsmunum	 hátt	 undir	 höfði	 ef	 það	 valdi	 öðrum	 skaða	 og	 að	 reyna	 að	 græða	 á	

veikleikum	annarra	(Linklater	2002,	145).	Fylgjendur	heimsborgarahyggju	telja	að	þrátt	fyrir	

að	mannkynið	skiptist	niður	í	smærri	samfélög	sé	samt	hægt	að	bera	hag	mannkynsins	í	heild	

fyrir	brjósti	og	hagsmunir	 fólksins	ættu	að	vera	hagsmunum	ríkja	yfirsterkari.	Þetta	viðhorf	

endurspeglast	vel	í	ákveðnum	ákvæðum	TPNW	sem	gerð	verður	grein	fyrir	hér	á	eftir.	
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Þá	skilgreinir	Shapcott	tvö	einkenni	heimsborgarahyggju.	Í	fyrsta	lagi	að	ekki	sé	hægt	að	

neita	nokkurri	manneskju	um	siðferðislega	tillitsemi	og	í	öðru	lagi	geri	heimsborgarahyggjan	

tilraun	 til	 að	 skilgreina	 nákvæmlega	 hvaða	 skyldur	 og	 reglur	 ættu	 að	 gilda	 um	 samfélög	

manna	um	heimsbyggðina	alla.	Hagsmunir	heildarinnar	skuli	ávallt	hafa	í	fyrirrúmi	(Shapcott	

2014,	 200-201).	 Þá	 vandast	 aftur	 á	 móti	 málið.	 Hvernig	 á	 að	 leggja	 mat	 á	 það	 hvaða	

siðferðislegu	sjónarmið	eru	hin	réttu	fyrir	alla?		

Gagnrýnendur	heimsborgarahyggjunnar,	meðal	annars	raunhyggjusinnar,	hafa	bent	á	að	

ekki	ríki	samhugur	um	það	hvers	konar	siðferði,	eða	siðferði	hverra,	sé	hið	eina	og	rétta	sem	

geti	verið	algilt	á	heimsvísu	(Shapcott	2014,	200-201).	Ólíkt	heimsborgarahyggjunni	felur	hin	

svokallaða	 and-heimsborgarahyggja	 í	 sér	 þá	 hugmynd	 að	 landamæri	 ríkja	 tryggi	 mikilvæg	

siðferðisleg	mörk.	Raunhyggjusinnar	halda	því	 til	 að	mynda	 fram	að	 siðferði	 sé	bundið	 við	

stað,	stund	og	aðstæður	hverju	sinni.	Ekki	sé	því	hægt	að	færa	rök	fyrir	því	að	eitthvað	eitt	sé	

rétt	fyrir	alla	(Shapcott	2014,	201-202).	

Innan	 heimsborgarahyggjunnar	 er	 gerður	 greinarmunur	 á	 siðferðislegri	

heimsborgarahyggju	 (e.	 moral	 cosmopolitanism)	 og	 stofnanalegri	 heimsborgarahyggju	 (e.	

institutional	 cosmopolitanism).	Hin	 fyrrnefnda	vísar	 til	þess	 sem	krafist	er	af	einstaklingum	

og	hið	síðarnefnda	til	þess	sem	krafist	er	af	valdhöfum	og	þeim	sem	setja	regluverkið.	Þannig	

hafi	bæði	einstaklingar	og	stofnanir	sínum	skyldum	að	gegna.	Heimsborgarahyggjan	heldur	

því	ekki	fram	að	þörf	sé	fyrir	allsherjarríki	til	að	sjá	til	þessa	né	heldur	afneitar	hún	þjóðríkinu	

(Shapcott,	2014,	201).	

Hnattvæðingin	 rennir	 stoðum	 undir	 hugmyndafræði	 heimsborgarahyggjunnar	 um	

siðferði	 á	 alþjóðavísu.	 Á	 tímum	 hnattvæðingar	 hefur	 heimsborgarahyggjan	 ögrað	

raunhyggjunni	og	plúralismanum	með	því	að	benda	á	að	ekki	sé	lengur	hægt	að	réttlæta	það	

að	 rétta	 öðrum	 ekki	 hjálparhönd	 þegar	 það	 er	 hægt	 án	 þess	 að	 það	 hafi	 í	 för	 með	 sér	

nokkurn	skaða	fyrir	þann	sem	hjálpina	veitir	(Shapcott	2014,	200-201).	

Shapcott	 telur	 að	 heimsborgarahyggjan	 hafi	 sjaldan	 átt	 jafn	 mikið	 erindi	 og	 nú,	 en	

hugmyndir	 hennar	 endurspeglist	 til	 að	 mynda	 í	 orðum	 og	 gjörðum	 margra	 ríkja	 og	

alþjóðastofnanna.	 Áhrifa	 heimsborgarahyggjunnar	 gæti	 meðal	 annars	 í	

mannréttindayfirlýsingu	 Sameinuðu	 þjóðanna	 og	 regluverki	 Alþjóðaglæpadómstólsins.	

Heimsborgarahyggjan	 kveður	 á	 um	 skuldbindingu	 um	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 að	 valda	

ónauðsynlegum	 skaða	 en	 það	 sjónarmið	 endurspeglist	 einmitt	 gjarnan	 í	
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afvopnunarsamningum.	 Þá	 bendir	 Shapcott	 á	 tilvist	 alþjóðlasamfélags	 sem	 skapað	 er	 af	

einstaklingum	og	 frjálsum	 félagasamtökum	og	 stofnunum	þar	 sem	 ríkjum	er	 gert	 að	 svara	

fyrir	gjörðir	sínar.	Jafnvel	nú,	þegar	á	heimsvísu	búi	ekki	allir	við	sömu	réttindi,	ríki	samt	sem	

áður	 það	 sameiginlega	 viðhorf	 að	 einstaklingar	 um	 heim	 allan	 ættu	 að	 njóta	

grundvallarréttinda	 á	 borð	 við	 frelsi	 frá	 fátækt	 og	 hungursneyð.	 Samkvæmt	

heimsborgarahyggju	ættu	landamæri	þjóðríkja	ekki	að	koma	í	veg	fyrir	það	að	komið	sé	fram	

við	aðra	af	virðingu	(Shapcott	2014,	210).	

Líkt	 og	 vikið	 hefur	 verið	 að	 vilja	 þeir	 sem	 aðhyllast	 heimsborgarahyggju	 að	 allir	 njóti	

sömu	grunnréttinda	og	 í	því	 sambandi	 skipta	alþjóðalög	máli,	 sérstaklega	þau	sem	eiga	að	

tryggja	mannréttindi.	Skilgreina	verði	grundvallarskyldur	okkar	sem	heimsborgara	sem	ekki	

eru	valkvæðar	heldur	algildar.	Þessar	reglur	eigi	ekki	að	sjá	til	þess	að	alþjóðakerfi	fullvalda	

ríkja	sé	skilvirkt,	heldur	þjóni	þeim	tilgangi	að	tryggja	að	mannkynið	sjálft,	 frekar	en	ríki,	sé	

haft	 í	 öndvegi,	 með	 heimsborgaralegt	 lýðræði	 að	 leiðarljósi	 og	 það	 verði	 formgert	 með	

heimsborgaralegum	 lögum	 (e.	 cosmopolitan	 law)	 (Linklater	2002,	150).	 Þessi	 hugmynd	um	

algild	 heimsborgaraleg	 lög	 svipar	 dálítið	 til	 þess	 sem	 felst	 í	 algildum	 alþjóðalögum	 (e.	

customary	 international	 law)	en	munurinn	 felst	 í	því	 að	umrædd	heimsborgaraleg	 lög	eiga	

fyrst	og	fremst	að	tryggja	réttindi	fólksins	að	mati	þeirra	sem	fylgnir	eru	heimsborgarahyggju.	

Þetta	 verður	 einnig	 vert	 að	 hafa	 í	 huga	 þegar	 við	 setjum	 kenninguna	 í	 samhengi	 við	

samninginn	um	bann	við	kjarnorkuvopnum	og	vægi	hans	sem	alþjóðalaga.	
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2 	Fyrri	skref	í	átt	að	kjarnorkuafvopnun		
Frá	því	að	fyrsta	kjarnorkuvopnasprengjan	var	notuð	í	stríði	hafa	verið	stigin	fjölmörg	skref	á	

vettvangi	 SÞ	 og	 í	 gegnum	 bæði	 fjölhliða	 og	 tvíhliða	 samninga	 á	 öðrum	 vettvangi	 í	 þeim	

tilgangi	að	draga	úr	vægi	kjarnorkuvopna	með	einum	eða	öðrum	hætti.	 Í	 ljósi	 fjölda	þeirra	

skrefa	sem	tekin	hafa	verið	í	þeim	efnum	er	ekki	unnt	að	gera	þeim	öllum	skil	hér.	Þó	er	vert	

að	nefna	nokkur	skref	sem	mikilvægt	er	að	þekkja	áður	en	 lengra	er	haldið	þar	sem	þeirra	

verður	 getið	 í	 kaflanum	 um	 TPNW.	 Áréttað	 skal	 að	 mörg	 stór	 og	 mikilvæg	 skref	 í	 sögu	

kjarnorkuafvopnunarsamninga	verður	ekki	 fjallað	um	hér	heldur	sjónum	eingöngu	beint	að	

þeim	sem	skipta	mestu	máli	fyrir	samhengið.	

Árið	 1957	 var	 Alþjóðakjarnorkumálastofnuninni	 komið	 á	 fót	 (e.	 International	 Atomic	

Enercy	 Agency,	 IAEA).	 Hlutverk	 stofnunarinnar	 er	 að	 veita	 stuðning	 og	 hafa	 yfirsýn	 yfir	

friðsamlega	notkun	kjarnorku	og	kjarnorkutækni	(Kimball	2018).	

Einn	mikilvægasti	áfanginn	er	samningurinn	um	bann	við	útbreiðslu	kjarnavopna,	NPT	frá	

1968	 (e.	 Nuclear	 Non-Proliferation	 Treaty).	 NPT	 fól	 í	 sér	 þá	 málamiðlun	 að	

kjarnorkuvopnalaus	 ríki	 samþykktu	 að	 eignast	 ekki	 slík	 vopn	 á	 meðan	 þau	 fimm	 ríki	 sem	

bjuggu	yfir	 slíkum	vopnum	á	þeim	tíma;	Bretland,	Kína,	Frakkland,	Rússland	og	Bandaríkin,	

féllust	á	að	þau	myndu	stefna	að	því	að	losa	sig	við	vopnin.	Samkvæmt	NPT	beri	ríkjum	sem	

sagt	skylda	til	að	vinna	að	afvopnun	en	um	leið	tryggir	samningurinn	ekki	afvopnun	almennt	

(Greitens	 2014,	 381).	 Til	 samræmis	 við	 8.	 grein	 NPT	 fara	 fram	 endurskoðunarráðstefnur	

samningsins	á	fimm	ára	fresti.	Í	greininni	er	kveðið	á	um	að	aðildarríkjum	sé	heimilt	að	leggja	

fram	 breytingatillögur	 við	 samninginn	 og	 boða	 skal	 til	 ráðstefnu	 ef	 tveir	 þriðju	 hlutar	

aðildarríkja	samþykkja	að	taka	breytingatillöguna	fyrir.	Endurskoðunarráðstefnurnar	eiga	að	

þjóna	 þeim	 tilgangi	 meta	 árangur	 við	 að	 ná	 fram	markmiðum	 samningsins	með	 það	 fyrir	

augum	að	varpa	ljósi	á	stöðu	mála	sem	falla	undir	ákvæði	samningsins	(NPT	1968).	

Þá	 má	 nefna	 samning	 um	 allsherjarbann	 við	 tilraunum	 með	 kjarnavopna	 (e.	 The	

Comprehensive	Nuclear	Test-Ban	Treaty,	CTBT).	Samningurinn	var	opinn	til	undirritunar	árið	

1996	og	var	honum	ætlað	að	 leggja	algjört	bann	við	hvers	konar	kjarnorkuvopnatilraunum.	

Til	að	öðlast	gildi	þurftu	44	ríki,	þeirra	á	meðal	kjarnorkuvopnaríki,	að	undirrita	og	fullgilda	

samninginn	 (Greitens	 2014,	 383).	 CTBT	 hefur	 aftur	 á	móti	 aldrei	 tekið	 gildi	 en	 Bandaríkin,	

Ísrael,	Kína,	Pakistan	auk	Norður-Kóreu,	Írans	og	Egyptalands	hafa	ekki	fullgilt	samninginn	og	

munu	líklega	aldrei	gera	(UNODA,	CTBT).	
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Árið	2013	fór	fram	ráðstefna	í	Osló	í	Noregi	þar	sem	fjallað	var	um	alvarlegar	afleiðingar	

notkunar	kjarnorkuvopna	fyrir	mannkyn.	Yfir	120	ríki	 tóku	þátt	en	hún	er	fyrsta	ráðstefnan	

þar	 sem	 áhrif	 kjarnorkuvopna	 á	 fólk	 ,	 umhverfi	 og	 andrúmsloft	 var	 í	 brennidepli.	 (Kimball	

2018)	Oslóarráðstefnan	þykir	marka	mikilvægt	skref	sem	setti	tóninn	fyrir	þær	viðræður	sem	

framundan	 voru	 sem	 síðan	 leiddu	 til	 samþykktar	 TPNW	 (Borrie,	 Spies	 og	Wan	 2018,	 103-

104).	
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3 Samningur	um	bann	við	kjarnorkuvopnum:	TPNW	
Samningurinn	 um	 bann	 við	 kjarnorkuvopnum	 var	 samþykktur	 þann	 7.	 júlí	 2017	 með	

atkvæðum	122	ríkja,	eitt	ríki	sat	hjá	og	eitt	ríki	greiddi	atkvæði	á	móti	(UN	General	Assembly	

2017).	Athygli	vekur	að	71	ríki	sniðgengu	atkvæðagreiðsluna	um	samninginn.	þeirra	á	meðal	

öll	þau	ríki	sem	vitað	er	að	búi	yfir	kjarnorkuvopnum.	öll	aðildarríki	NATO	nema	Holland	og	

flest	 þeirra	 ríkja	 sem	 eru	 undir	 verndarvæng	 eða	 svokallaðri	 kjarnorkuregnhlíf	 (e.	 nuclear	

umbrella)	einhverra	kjarnorkuveldanna	og	þau	ríki	sem	geyma	kjarnorkuvopn	fyrir	önnur	ríki		

innan	landamæra	sinna	(Sample	2017).	

Samningurinn	er	athyglisverður	fyrir	margar	sakir,	ekki	síður	þær	að	frjáls	félagasamtök	

og	aðrir	hópar	 gegndu	 lykilhlutverki	 við	 að	gera	 samninginn	að	 veruleika.	Ber	þar	helst	 að	

nefna	 ICAN-samtökin	 sem	 hlutu	 fyrir	 vikið	 friðarverðlaun	 Nóbels.	 Hér	 verður	 fjallað	 um	

aðdragandann	 að	 gerð	 samningsins,	 aðkomu	 félagasamtaka	 og	 gerð	 grein	 fyrir	 inntaki	 og	

áherslum	samningsins.	Loks	verður	fjallað	um	viðbrögð	við	samningnum	og	greint	frá	helstu	

gagnrýni	 efasemdamanna	 og	 helstu	 kostum	 og	 þeim	 ávinningi	 sem	 stuðningsmenn	

sáttmálans	 telja	hann	hafa	 í	 för	með	sér.	Allt	mun	þetta	hjálpa	 til	 við	að	 leggja	 loks	mat	á	

vægi	samningsins	í	ljósi	þess	að	kjarnorkuríkin	kusu	að	standa	utan	hans.	

3.1 Aðdragandi	
Á	Þorláksmessu	árið	2016	samþykkti	allsherjarþing	Sameinuðu	þjóðanna	ályktun	þess	efnis	

að	hefja	skyldi	fjölhliða	viðræður	um	kjarnorkuafvopnun.	Blása	ætti	til	ráðstefnu	sem	ætti	að	

hafa	 það	 að	 markmiði	 að	 semja	 lagalega	 bindandi	 sáttmála	 sem	 feli	 í	 sér	 bann	 við	

kjarnorkuvopnum	og	leiða	eigi	til	algjörrar	útrýmingar	þeirra	(UN	General	Assembley	2016).	

Líkt	og	reifað	var	í	kaflanum	hér	á	undan	um	fyrri	samninga	hafa	ótal	skref	verið	tekin	í	þeim	

tilgangi	að	stemma	stigu	við	útbreiðslu,	þróun	og	notkun	kjarnorkuvopna.	En	hvernig	stóð	á	

því	að	fyrst	með	TPNW	árið	2017	hafi	verið	lagt	bann	við	kjarnorkuvopnum?	

Til	að	öðlast	dýpri	skilning	á	því	er	vert	að	líta	um	öxl	aftur	til	ársins	1968	þegar	NPT	var	

samþykktur.	 Með	 honum	 samþykktu	 kjarnorkuvopnalaus	 ríki	 að	 eignast	 ekki	 slík	 vopn	 á	

meðan	þau	fimm	ríki	sem	bjuggu	yfir	slíkum	vopnum	á	þeim	tíma,	Bretland,	Kína,	Frakkland,	

Rússland	og	Bandaríkin,	 féllust	á	að	þau	myndu	stefna	að	því	að	 losa	sig	við	vopnin.	Nú	50	

árum	 síðar	 hefur	 þó	 lítil	 sem	 engin	 þróun	 orðið	 í	 þá	 átt.	 Þvert	 á	móti	 hafa	 kjarnorkuríkin	

uppfært	vopnabúr	sín	og	þá	hafa	fleiri	ríki	bæst	í	hóp	þeirra	sem	búa	yfir	kjarnorkuvopnum	

(Greitens	2014,	373).	Eftir	sitja	kjarnorkuvopnalausu	ríkin	með	sárt	ennið	ef	svo	má	að	orði	
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komast,	 á	 meðan	 kjarnorkuvopnaríkin	 flýta	 sér	 hægt	 við	 að	 uppfylla	 skuldbindingar	 sínar	

gagnvart	NPT.	

Ef	til	vill	hafa	vonbrigðin	sem	það	hafði	í	för	með	sér	reynst	vera	olía	á	eldinn	í	baráttunni	

gegn	kjarnorkuvopnum	sem	leiddi	til	nýrrar	herferðar	sem	hafði	það	að	markmiði	að	draga	

úr	 lögmæti	 slíkra	 vopna	 og	 að	 benda	 á	 alvarleika	 þeirra.	 Eins	 konar	 áróðursherferð	 gegn	

kjarnorkuvopnum.	 Ríki	 á	 borð	 við	 Ástralíu,	 Brasilíu,	 Írland,	Mexíkó,	Nýja-Sjáland	 og	 Suður-

Afríku,	 leiddu	 herferð	 sem	 hófst	 árið	 2010	 í	 aðdraganda	 endurskoðunarráðstefnu	 NPT	 og	

nutu	mikils	stuðnings	hinna	ýmsu	samtaka	og	aðgerðasinna	gegn	kjarnorkuvopnum.	Með	því	

að	benda	á	alvarlegar	afleiðingar	þess	að	nota	kjarnorkuvopn	tókst	andstæðingum	vopnanna	

að	koma	ákveðnu	óorði	á	þau	ríki	sem	yfir	þeim	bjuggu.	Þannig	væru	þau	ríki	sem	ekki	ættu	

slík	 vopn	með	 ríkari	 samfélagskennd	 en	 kjarnorkuríkin,	 að	minnsta	 kosti	 hvað	 þetta	 atriði	

varðar.	Herferðin	hreif	 fleiri	og	fleiri	með	sér	sem	gerði	það	af	verkum	að	æ	fleiri	 ríki	urðu	

hlynnt	 því	 að	 stefnt	 yrði	 að	 því	 að	 lagt	 yrði	 hreint	 og	 klárt	 bann	 við	 kjarnorkuvopnum	

(Tannenwald	2017).	

Víkjum	 þá	 aftur	 að	 ályktunartillögunni	 sem	 samþykkt	 var	 á	 allsherjarþingi	 Sameinuðu	

þjóðanna	 í	desember	2016	með	atkvæðum	113	ríkja.	Þar	var	kveðið	á	um	að	hefjast	skyldi	

handa	við	drög	að	nýjum	sáttmála	sem	hefði	það	að	markmiði	að	banna	kjarnorkuvopn,	þrátt	

fyrir	andstöðu	af	hálfu	stórvelda	á	borð	við	Bretland,	Frakkland,	Rússland	og	Bandaríkin	auk	

annarra	 ríkja.	 Öll	 aðildarríki	 NATO,	 aftur	 að	 Hollandi	 frátöldu,	 lögðust	 gegn	 því	 að	

samningaviðræðurnar	færu	í	gang.	Óhætt	er	að	segja	að	Bandaríkin	hafi	beitt	sér	hvað	mest	

allra	 ríkja	 gegn	 samningaviðræðunum.	 Bandarískir	 embættismenn	 vöruðu	 við	 því	 að	 það	

hefði	 í	 för	 með	 sér	 alvarlegar	 afleiðingar	 að	 samþykkja	 samninginn	 og	 sögðu	 hann	 grafa	

undan	 þeim	 tilraunum	 sem	þegar	 höfðu	 verið	 gerðar	 til	 að	 draga	 úr	 vægi	 kjarnorkuvopna	

(Fihn	2017,	46).	

Til	 samræmis	 við	 ályktunartillöguna	 var	 boðað	 til	 ráðstefnu	 sem	 kom	 saman	 tvisvar	

sinnum	 í	 höfuðstöðvum	 Sameinuðu	 þjóðanna	 í	 New	 York,	 fyrst	 dagana	 27.	 –	 31.	mars	 og	

síðan	15.	júní	til	7.	júlí	2017.	Elayne	Whyte	Gómez,	sendiherra	Kosta	Ríka,	var	kjörin	forseti	

ráðstefnunnar	og	leiddi	vinnuna	sem	þar	fór	fram	(UN	General	Assembley	2016).	

3.2 Aðkoma	ICAN	og	annarra	hópa	

Hér	kemur	við	sögu	það	lykilhlutverk	sem	ýmsir	hópar	og	frjáls	félagasamtök	(e.	civil	society	

groups)	 gegndu	 í	 ferlinu	 en	 það	 voru	 ekki	 aðeins	 ríki	 sem	 sáu	 til	 þess	 að	 TPNW	 varð	 að	
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veruleika.	 Frjáls	 félagasamtök	 og	 aðgerðahópar	 gegn	 kjarnorkuvopnum	 beittu	 ekki	 aðeins	

þrýstingi	heldur	tóku	beinan	þátt	í	að	móta	orðalag	samningsins.	Þau	létu	í	ljós	gagnrýni	við	

fyrri	drög	og	beittu	ríki	þrýstingi	til	að	knýja	fram	það	sem	þau	vildu	ná	fram	í	samningnum	

með	árangursríkum	hætti	(Borrie	o.fl.	2018,	107-108).	

Í	þessu	sambandi	ber	fyrst	og	fremst	að	nefna	ICAN-hópinn	(e.	International	Campaign	to	

Abolish	Nuclear	Weapons)	sem	stofnaður	var	 í	Ástralíu	árið	2007.	Undir	 formerkjum	 ICAN-

hópsins	sameinuðust	um	450	frjáls	félagasamtök	frá	um	100	ríkjum	sem	unnu	saman	í	átt	að	

markmiðinu:	 Að	 komast	 að	 samkomulagi	 um	 bann	 við	 kjarnorkuvopnum	 með	 algjöra	

útrýmingu	 þeirra	 fyrir	 augum.	 ICAN	 fékk	 friðarverðlaun	 Nóbels	 fyrir	 starf	 samtakanna	 í	

aðdraganda	TPNW	fyrir	„að	hafa	vakið	athygli	á	þeim	skelfilegu	afleiðingum	sem	hvers	kyns	

notkun	 kjarnorkuvopna	 hefur	 í	 för	 með	 sér,	 með	 tilliti	 til	 mannúðarsjónarmiða”	 og	 fyrir	

„byltingarkennda	erfiðisvinnu”	sem	hafi	skilaði	sér	í	samningi	um	bann	við	kjarnorkuvopnum	

(ICAN,	Campaign	overview).	

Vert	er	einnig	að	nefna	Rauða	krossinn	sérstaklega	sem	kom	að	vinnunni	við	samninginn	

með	beinum	hætti	líkt	og	ICAN	en	bæði	hafa	Rauði	krossinn	og	ICAN	haldið	áfram	að	leggja	

sitt	 af	mörkum	eftir	 að	 samningurinn	var	 í	höfn.	Þannig	hefur	Rauði	 krossinn	 til	 að	mynda	

útbúið	leiðarvísa	fyrir	ríki	til	að	hjálpa	þeim	að	átta	sig	á	því	hvaða	kröfur	eru	gerðar	til	þeirra	

með	 samningnum	 og	 er	 reiðubúinn	 að	 veita	 aðstoð	 sína	 (ICRC	 2018).	 ICAN	 hefur	 fylgist	

grannt	með	 því	 hvaða	 ríki	 hafa	 lokið	 undirritun	 og	 fullgilt	 samninginn	 og	 þá	 hafa	 fulltrúar	

samtakanna	ferðast	um	heiminn	til	að	bera	áfram	út	boðskapinn	og	hvetja	fleiri	til	þátttöku.	

Sem	dæmi	má	nefna	að	fulltrúar	ICAN	sóttu	Ísland	heim	í	desember	2017	og	héldu	fyrirlestur	

í	Háskóla	Íslands	þar	sem	fjallað	var	um	TPNW	og	færð	rök	fyrir	því	hvers	vegna	Ísland	ætti	

að	gerast	aðili	að	samningnum	(Höfði	friðarsetur	2017).	

Þessi	 aðkoma	 frjálsra	 félagasamtaka	með	 svo	beinum	hætti	 að	 gerð	 samningsins	þykir	

marka	tímamót.	Þótt	 frjáls	 félagasamtök	hafi	áður	beitt	sér	með	ýmsum	hætti	þá	hafa	þau	

aldrei	áður	verið	eiginlegir	þátttakendur	við	gerð	samninga	um	kjarnorkuvopn	og	tekið	þátt	

með	jafn	beinum	hætti	og	í	tilfelli	TPNW	(Ruff	2018,	240).	

3.3 Hvað	felst	í	samningnum?	

Líkt	og	rakið	var	fyrr	í	ritgerðinni	hafa	verið	gerðir	ýmsir	sáttmálar,	samningar	og	reglugerðir	

sem	 ganga	 mislangt	 í	 baráttunni	 gegn	 kjarnorkuvopnum.	 Það	 var	 loks	 sumarið	 2017	 sem	
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TPNW	varð	að	veruleika.	Hér	verður	gerð	grein	fyrir	ákvæðum	sáttmálans,	greinar	hans	eru	

alls	tuttugu	talsins	og	verður	hér	aðeins	fjallað	um	þær	helstu.	

Í	 formála	TPNW	er	meðal	annars	talað	um	að	aðildarríki	samningsins	séu	meðvituð	um	

ógnina	 sem	 stafi	 af	 kjarnorkuvopnum	og	 þær	 alvarlegu	 afleiðingar	 sem	notkun	 þeirra	 geti	

haft	 í	 för	 með	 sér	 fyrir	 mannkyn.	 Ríkin	 séu	 sammála	 um	 að	 gjöreyðing	 slíkra	 vopna	 sé	

nauðsynleg	og	eina	 leiðin	 til	að	koma	 í	veg	 fyrir	að	þeim	verði	beitt	nokkurn	 tímann	aftur.	

Tekið	er	fram	að	afleiðinganna	geti	gætt	þvert	á	landamæri	og	haft	alvarlegar	afleiðingar	fyrir	

bæði	menn	og	náttúru,	fæðuöryggi,	heilsu,	alþjóðahagkerfi	og	komandi	kynslóðir	svo	fátt	eitt	

sé	nefnt.	Sérstaklega	er	minnst	á	að	kjarnorkuvopn	geti	haft	hlutfallslega	verri	afleiðingar	 í	

för	 með	 sér	 fyrir	 konur	 og	 stúlkur,	 til	 að	 mynda	 hvað	 varðar	 áhrif	 vegna	 geislunar,	 á	

frumbyggja	 (e.	 indigenous	peoples)	og	aðra	hópa	 í	viðkvæmri	stöðu.	Þá	sé	aðkoma	kvenna	

jafnt	sem	karla	að	viðræðum	um	kjarnorkuafvopnun	mikilvæg	og	heimur	án	kjarnorkuvopna	

þjóni	 bæði	 þjóðarhagsmunum	 og	 sameiginlegum	 öryggishagsmunum.	 Þá	 gefur	 orðalagið	 í	

formála	 samningsins	 til	 kynna	 að	 aðildarríki	 hafi	 áhyggjur	 af	 því	 hversu	 hægt	

kjarnorkuafvopnun	hafi	gengið	og	því	hversu	mikilli	vinnu	og	fjármunum	hafi	verið	„sóað”	í	

frekari	framleiðslu	og	framþróun	kjarnorkuvopna.	Loks	er	áréttað	að	fyrri	samningar	á	borð	

við	NPT	og	CNTB	gegni	enn	mikilvægu	hlutverki	að	mati	aðildarríkja	(TPNW	2017,	1-2).	

Samkvæmt	 fyrstu	 grein	 sáttmálans,	 sem	 fjallar	 um	 bann	 við	 kjarnorkuvopnum,	

samþykkja	 aðildarríki	 að	undir	 engum	kringumstæðum	muni	 þau	þróa,	 gera	 tilraunir	með,	

framleiða	eða	með	öðrum	hætti	öðlast	eða	safna	birgðum	kjarnorkuvopna	eða	hóta	beitingu	

þeirra.	 Þau	muni	 ekki	 dreifa	 kjarnorkuvopnum	með	nokkrum	hætti	 né	 aðstoða	 eða	hvetja	

aðra	til	að	öðlast	slík	vopn,	né	heldur	þiggja	slíka	aðstoð	sjálf.	Loks	skuldbinda	þau	sig	til	að	

leyfa	ekki	geymslu	eða	flutning	kjarnorkuvopna	um	eða	innan	sinna	landamæra	(TPNW	2017,	

3).	

Í	 annarri	 grein	 er	 kveðið	 á	 um	 að	 aðildarríki	 skuli,	 eigi	 síðar	 en	 þrjátíu	 dögum	 eftir	

gildistöku	 sáttmálans,	 afhenda	 aðalframkvæmdastjóra	 Sameinuðu	þjóðanna	 yfirlýsingu	þar	

sem	tekið	er	fram	hvort	og	að	hvaða	leyti	ákvæði	fyrstu	greinar	sáttmálans	eigi	við,	eða	hafi	

átt	 við,	 um	 ríkið.	 Í	 þriðju	 grein	 er	 svo	 fjallað	 um	 öryggisráðstafanir	 samkvæmt	 reglum	

Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar,	IAEA	(TPNW	2017,	4).	

Fjórða	 greinin	 fjallar	 um	 skrefin	 í	 átt	 að	 útrýmingu	 kjarnorkuvopna.	 Líklega	 er	 um	

flóknustu	grein	samningsins	að	ræða	en	þar	eru	útskýrð	í	grófum	dráttum	þau	skref	sem	ríki	
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sem	búa	yfir	kjarnorkuvopnum	skuli	 taka	 til	að	útrýma	vopnum	sínum.	Þar	er	kveðið	á	um	

tilkynningaskyldu	og	tímaramma	sem	dæmi	(TPNW	2017,	4-5).	Fjórða	greinin	er	sú	grein	sem	

tók	hvað	mestum	breytingum	 í	 ferlinu	við	gerð	 sáttmálans	en	ákvæði	hennar	eiga	að	gera	

kjarnorkuvopnaríkjum	auðveldara	fyrir	að	gerast	aðilar	að	samningnum.	Með	fjórðu	grein	er	

leitast	 við	 að	 gera	 það	meira	 aðlaðandi	 fyrir	 ríki	 sem	búa	 yfir	 kjarnorkuvopnum	 að	 gerast	

aðilar	að	samningnum,	þótt	þau	hafi	ekki	tekið	þátt	í	vinnunni	við	gerð	hans	(Docherty	2018,	

180).	

Í	fimmtu	grein	segir	að	aðildarríki	skuli	grípa	til	allra	nauðsynlegra	aðgerða	til	að	uppfylla	

ákvæði	 samningsins	 og	 fullgilda	 hann	 með	 lögum.	 Sjötta	 greinin	 fjallar	 um	 aðstoð	 við	

fórnarlömb	og	aðgerðir	vegna	umhverfisáhrifa.	Þannig	 skuldbindi	 ríkin	 sig	 til	 að	veita	þeim	

sem	orðið	hafa	 fyrir	 áhrifum	af	 völdum	 tilrauna	eða	notkunar	 kjarnorkuvopna	aðstoð	 sem	

þeir	 kunna	 að	 þurfa	 á	 að	 halda,	 svo	 sem	 sálfræði-	 og	 læknisþjónustu.	 Tekið	 er	 fram	 í	

greininni,	 að	 til	 samræmis	 við	 jöfn	 réttindi	 allra	 gagnvart	 alþjóðalögum	 um	mannréttindi,	

megi	engum	mismuna	hvað	þetta	ákvæði	varðar	(TPNW	2017,	6).	

Í	 greinum	 sjö	 og	 átta	 segir	 að	 aðildarríki	 skuli	 hjálpast	 að	 við	 að	 uppfylla	 ákvæði	

samningsins	og	funda	reglulega	til	að	ræða	framvinduna	við	innleiðingu	samningsins	og	taka	

ákvarðanir	 um	 hvernig	 liðka	megi	 fyrir	 því	 að	 ákvæði	 hans	 verði	 uppfyllt.	 Fyrsti	 fundurinn	

skuli	haldinn	innan	árs	frá	því	að	samningurinn	taki	gildi	og	þá	fari	endurskoðunarráðstefna	

fram	fimm	árum	síðar.	Upp	frá	því	fari	endurskoðunarráðstefnur	fram	á	sex	ára	fresti	nema	

að	 ákvörðun	 verði	 tekin	 um	 annað.	 Samkvæmt	 tíundu	 grein	 mega	 aðildarríki	 leggja	 fram	

breytingatillögur	eftir	að	hann	tekur	gildi.	Athygli	vekur	að	í	fimmta	lið	sjöundu	greinar	segir,	

að	auk	þess	að	hjálpast	að	sín	á	milli,	geti	ríki	líka	leitað	aðstoðar	innan	vettvangs	Sameinuðu	

þjóðanna	 og	 hjá	 öðrum	 stofnunum	 og	 frjálsum	 félagasamtökum	 og	 er	 Rauði	 krossinn	

sérstaklega	nefndur	í	því	sambandi	(TPNW	2017,	7-8).	

Með	 tólftu	 grein	 er	 aðildarríkjum	 gert	 að	 hvetja	 önnur	 aðildarríki	 til	 að	 fullgilda	

samninginn	og	hvetja	önnur	ríki	sem	standa	utan	til	að	taka	þátt.	Opnað	var	fyrir	undirskriftir	

samningsins	þann	20.	september	2017	til	samræmis	við	þrettándu	grein.	Hann	skuli	taka	gildi	

90	dögum	eftir	að	minnst	50	aðildarríki	hafa	undirritað	 líkt	og	kveðið	er	á	um	í	 fimmtándu	

grein.	Samningurinn	gildir	um	ótakmarkaðan	tíma	en	ríki	hafa	 rétt	á	að	draga	aðild	sína	 til	

baka	líkt	og	segir	í	sautjándu	grein	(TPNW	2017,	9-10).	
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Strax	 þann	 20.	 september	 2017	 undirrituðu	 50	 ríki	 samninginn,	 af	 þeim	 122	 sem	

samþykktu	hann	þann	7.	júlí	sama	ár.	Enn	er	opið	fyrir	undirskriftir	og	geta	ríki	sem	ekki	tóku	

þátt	 í	 atkvæðagreiðslunni	 um	 samninginn	 gerst	 aðilar	 að	 honum	 eftir	 á	 kjósi	 þau	 það	

(UNODA	 ?).	 Þegar	 þetta	 er	 skrifað	 höfðu	 alls	 60	 ríki	 lokið	 undirritun	 og	 14	 hafa	 fullgilt	

samninginn.	(ICAN,	signature	ratification	status)	

3.4 Viðbrögð	við	TPNW	

Líkt	og	við	á	um	aðra	sáttmála	og	alþjóðalög	eru	skiptar	skoðanir	um	ágæti	samningsins	um	

bann	við	kjarnorkuvopnum.	Hér	verður	annars	vegar	fjallað	um	helstu	gagnrýni	og	efasemdir	

sem	fram	hafa	komið,	einkum	af	hálfu	kjarnorkuvopnaríkja	og	bandamanna	þeirra.	Þá	verður	

fjallað	um	kosti	og	þann	ávinning	sem	stuðningsmenn	hans	telja	hann	hafa	í	för	með	sér.	

3.4.1 Gagnrýni	og	efasemdir	

Ljóst	má	þykja	af	því	sem	á	undan	var	rakið	að	um	afar	metnaðarfullan	samning	er	að	ræða	

sem	 vonir	 eru	 bundnar	 við.	 Þó	 er	 ákveðinn	 hængur	 á	 því	 aðeins	 122	 ríki	 samþykktu	

sáttmálann	 og	 þar	 af	 ekkert	 þeirra	 níu	 ríkja	 sem	 vitað	 er	 að	 búa	 yfir	 kjarnorkuvopnum.	

Gagnrýni	 á	 TPNW	 endurspeglast	 hvað	 best	 í	 afstöðu	 þeirra	 sem	 sniðgengu	 samninginn.	

Verður	því	 leitast	við	að	útskýra	 í	þessum	undirkafla	hvers	vegna	kjarnorkuvopnaríkin	 tóku	

ekki	þátt	og	gerð	grein	fyrir	rökstuðningi	NATO	fyrir	að	standa	utan	samningsins.	Aðeins	eitt	

ríki,	Holland,	greiddi	atkvæði	gegn	sáttmálanum	og	aðeins	Singapúr	sat	hjá.	Þannig	sitja	eftir	

71	aðildarríki	Sameinuðu	þjóðanna	sem	kusu	að	sniðganga	atkvæðagreiðsluna	(UN	General	

Assambly	2017).	Ekki	er	unnt	að	gera	grein	fyrir	afstöðu	allra	þeirra	rúmlega	sjötíu	ríkja	sem	

sniðgengu	og	verður	sjónum	því	aðeins	beint	að	gagnrýni	fyrrnefndra	aðila.	

Bretland,	Kína,	Frakkland,	 Indland,	 Ísrael,	Pakistan,	Rússland	og	Bandaríkin	auk	Norður-

Kóreu	eru	þau	ríki	sem	búa	yfir	kjarnorkuvopnum	en	ljóst	þótti	strax	frá	upphafi	að	ríkin	níu	

sem	búa	yfir	kjarnorkuvopnum	myndu	ekki	taka	þátt	í	TPNW.	Eins	og	kannski	gefur	að	skilja	

eru	 kjarnorkuvopnaríki	 treg	 til	 að	 losa	 sig	 við	 sín	 kjarnorkuvopn	 nema	 önnur	

kjarnorkuvopnaríki	 myndu	 gera	 slíkt	 hið	 sama.	 Þannig	 er	 afar	 erfitt	 að	 sjá	 fyrir	 sér	 að	

kjarnorkuvopnaríkin	 taki	 sig	 saman	 um	 að	 eyða	 öllum	 kjarnorkuvopnum	 sínum	 samtímis.	

Kjarnorkuvopnaríkin	 styðjast	 flest	 við	 hugmyndafræði	 sem	 gengur	 út	 á	 að	 tilvist	

kjarnorkuvopna	 í	 einu	 ríki	 geti	 stuðlað	 að	 því	 að	 önnur	 ríki	 beiti	 þeim	 ekki	 (e.	 nuclear	

deterrance).	 Þannig	 felist	 ákveðin	 öryggisráðstöfun	 í	 þeirri	 spennu	 sem	 tilvist	

kjarnorkuvopna,	og	vitneskja	um	eignarhald	annarra	 ríkja	á	þeim,	hefur	 í	 för	með	sér.	Það	
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eitt	 að	 vita	 að	 önnur	 ríki	 búi	 yfir	 kjarnorkuvopnum	 komi	 í	 veg	 fyrir	 að	 aðrir	 beiti	 þeim	og	

getur	jafnvel	einnig	komið	í	veg	fyrir	önnur	átök	(Greitens	2014,	375).	Þetta	sjónarmið	skýrir	

best	 hvers	 vegna	 kjarnorkuvopnaríkin	 sniðgengu	 TPNW	 og	 endurspeglast	 það	 vel	 í	

viðbrögðum	þeirra	við	samningnum.	

Í	sameiginlegri	yfirlýsingu	frá	Frökkum,	Bretum	og	Bandaríkjamönnum	segir	að	ríkin	þrjú	

„hyggist	ekki	undirrita,	fullgilda	né	nokkurn	tímann	gerast	aðilar	að	honum,”	eins	og	það	er	

orðað	í	yfirlýsingunni	(UK	mission	to	the	UN	2017).	Sökum	þessa	beri	ríkin	þrjú	enga	lagalega	

skyldu	 gagnvart	 ákvæðum	 samningsins	 og	 þau	 muni	 ekki	 fallast	 á	 neinar	 kröfur	 um	 að	

samningurinn	 hafi	 nokkuð	 vægi	 sem	 algild	 alþjóðalög,	 eða	 almennur	 þjóðaréttur	 (e.	

customary	 international	 law)	 sem	 fjallað	 var	 um	 í	 kaflanum	 um	 alþjóðalög.	 Þá	 líti	

samningurinn	 „bersýnilega	 fram	 hjá	 raunverulegum	 aðstæðum	 í	 umhverfi	 öryggismála	 í	

alþjóðakerfinu,”	 að	 því	 er	 segir	 í	 yfirlýsingunni.	 Hann	 stangist	 á	 við	 stefnu	 ríkjanna	 um	

öryggistilgang	kjarnorkuvopna	(e.	nuclear	deterrance)	sem	hafi	skipt	sköpum	til	að	viðhalda	

friði	 í	 Evrópu	og	Norður-Asíu	 í	 yfir	 70	ár.	 Samningurinn	 sé	 sökum	þessa	ekki	 líklegur	 til	 að	

verða	til	þess	að	kjarnorkuvopnum	verði	eytt.	Þvert	á	móti	geti	hann	haft	slæmar	afleiðingar	

í	för	með	sér	og	ógnað	öryggi	í	ljósi	þeirrar	ógnar	sem	stafi	af	vaxandi	kjarnorkuvopnaógn	af	

hálfu	 Norður-Kóreu.	 Loks	 ítreka	 ríkin	 þrjú	 í	 yfirlýsingunni	 stuðning	 sinn	 við	 NPT	 og	 heita	

áframhaldandi	 fylgni	 við	 hann	 í	 átt	 að	 sameiginlegu	markmiði	 um	 kjarnorkuafvopnun	 (UK	

mission	to	the	UN	2017).	

Yfirlýsingin	rímar	vel	við	þær	efasemdir	sem	NATO	hefur	haldið	á	 lofti	um	samninginn.	

Bandalagið	 hvatti	 alla	 bandamenn	 sína	 og	 önnur	 ríki	 sem	hefðu	 hug	 á	 að	 gerast	 aðilar	 að	

samningum	til	að	huga	að	alvöru	að	því	hvaða	afleiðingar	samningurinn	gæti	haft	á	 frið	og	

öryggi	í	alþjóðakerfinu.	TPNW	græfi	einnig	verulega	undan	fyrri	samningum,	einkum	og	sér	í	

lagi	 NPT,	 að	 mati	 NATO.	 Þó	 hefur	 bandalagið	 einnig	 ítrekað	 það	 sem	 segir	 í	 grunnstefnu	

bandalagsins	frá	2010	um	að	stefna	skuli	að	heimi	án	kjarnorkuvopna	(NATO	2017).	

Yfir	120	ríki	tóku	þátt	í	undirbúningsvinnunni	við	TPNW	og	upprunalega	var	stefnt	að	því	

að	samningurinn	yrði	samþykktur	samhljóða	af	öllum	ríkjum	sem	tóku	þátt,	án	þess	að	fram	

færi	atkvæðagreiðsla.	Holland	óskaði	svo	eftir	atkvæðagreiðslu	á	síðasta	degi	ráðstefnunnar	í	

júlí	 2017	 (UNIDIR	2017).	 Líkt	 og	 áður	hefur	 komið	 fram	var	Holland	eina	 ríkið	 sem	greiddi	

atkvæði	 gegn	 samningnum	 og	 var	 jafnframt	 eina	 NATO	 ríkið	 sem	 tók	 yfir	 höfuð	 afstöðu.	

Ástæðan	 er	 sú,	 að	 ólíkt	 hinum	 NATO	 ríkjunum,	 tóku	 Hollendingar	 þátt	 í	 ráðstefnunni	 og	
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undirbúningsvinnunni.	Ástæða	þess	að	Holland	tók	yfir	höfuð	þátt	hefur	verið	rakin	til	þess	

að	 hollensk	 yfirvöld	 hafi	 sætt	 pólitískum	 þrýstingi	 í	 heimalandinu	 og	 þrýstingi	 af	 hálfu	

almennings	 um	 að	 taka	 þátt	 (Ruff	 2018,	 236).	 Þannig	 neyddust	 Hollendingar	 til	 að	 greiða	

atkvæði	 gegn	 TPNW	 til	 að	 afstaða	 ríkisins	 stangaðist	 ekki	 á	 við	 afstöðu	 NATO,	 sem	

opinberlega	 lýsti	 andstöðu	 sinni	 við	 samninginn	 (NATO	 2017).	 Bandalagsríki	 NATO	 greiða	

ávallt	 atkvæði	 í	 takt	 þegar	 öryggis-	 og	 varnarmál	 á	 alþjóðavettvangi	 eru	 annars	 vegar.	 Til	

þessa	vísaði	Guðlaugur	Þór	Þórðarson	utanríkisráðherra	einmitt	þegar	hann	var	 inntur	eftir	

svörum	við	því	hvers	vegna	 Ísland	hafi	ekki	 tekið	þátt.	 Í	 svari	 við	 fyrirspurn	á	Alþingi	 sagði	

meðal	annars	 í	skriflegu	svari	ráðherra	að	samningurinn	gengi	 í	berhögg	við	skuldbindingar	

Íslands	 gagnvart	 Atlantshafsbandalaginu	 og	 ítrekar	 ráðherra	 einnig	 í	 svari	 sínu	 það	 sem	

einnig	kom	fram	í	gagnrýni	NATO,	að	áframhaldandi	 fylgni	við	NPT	sé	vænlegri	 til	árangurs	

(Alþingi	2017-2018,	þingsk.	714	–	351.	mál).	

Þrátt	fyrir	andstöðu	kjarnorkuvopnaríkjanna	og	NATO	er	ekki	þar	með	sagt	að	öll	þau	ríki	

sem	 sniðgengu	 samninginn	 séu	 endilega	 andvíg	 honum,	 þótt	 erfitt	 sé	 að	 fullyrða	 um	 það	

beinlínis.	Athyglisvert	er	til	dæmis	að	nefna	NATO-ríkið	Noreg.	Líkt	og	áður	hefur	komið	fram	

var	Noregur	gestgjafi	 ráðstefnu	árið	2013	sem	setti	 tóninn	 fyrir	 viðræðurnar	um	TPNW	en	

ráðstefnan	var	haldin	að	frumkvæði	norskra	stjórnvalda	(Borrie	o.fl.	2018,	103-104).	Ef	til	vill	

gefur	það	til	kynna	að	afstaða	norskra	yfirvalda	endurspeglist	ekki	 í	viðhorfi	NATO	um	 lítið	

vægi	 samningsins	 sem	vekur	 spurningar	um	raunverulega	 samstöðu	 innan	NATO.	Hafa	ber	

þó	í	huga	að	í	Noregi	tók	ný	ríkisstjórn	við	völdum	í	millitíðinni	sem	einnig	kann	að	spila	inn	í.		

Þá	má	 nefna	 Japan	 og	 Suður-Kóreu	 sem	eru	 undir	 kjarnorkuregnhlíf	 Bandaríkjanna	 en	

sniðgönguríkin	hafa	einmitt	 ítrekað	bent	á	kjarnorkuvopnaógnina	 sem	stafi	 frá	nágrönnum	

fyrrnefndu	 ríkjanna	 tveggja	 í	 Norður-Kóreu.	 Sniðganga	 Japans	 er	 þó	 athyglisverð	 fyrir	 þær	

sakir	að	Japan	er	eina	ríkið	sem	hefur	sjálft	orðið	fyrir	kjarnorkuárás.	Japanir	hafa	lengi	lagt	

sig	 fram	 í	 baráttunni	 gegn	 kjarnorkuvopnum	 en	 sú	 barátta	 sætir	 vandkvæðum	 á	 meðan	

Japan	 er	 undir	 kjarnorkuregnhlíf	 Bandaríkjanna.	 Það	 voru	 japönsku	 þjóðinni	 því	 mikil	

vonbrigði	 þegar	 Japan	 greiddi	 atkvæði	 gegn	 tillögunni	 um	 að	 hefja	 skyldi	 vinnu	 við	 TPNW	

(Abe	2018,	271).	

3.4.2 Kostir	og	ávinningur	
Fylgjendur	TPNW	telja	bannið	sem	hann	felur	í	sér	vera	til	þess	fallið	að	fylla	í	það	skarð	sem	

NPT	hafi	skilið	eftir	sig.	Með	NPT	hafi	kjarnorkuvopnaríkjum	verið	gert	kleift	að	halda	fast	 í	
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kjarnorkuvopn	sín,	þ.e.	þeim	hafi	ekki	verið	gert	að	losa	sig	við	vopnin	fyrir	fullt	og	allt.	TPNW	

er	afdráttarlausari	hvað	það	varðar	en	þrátt	fyrir	að	kjarnorkuríkin	hafi	kosið	að	standa	utan	

tókst	öðrum	ríkjum	að	taka	það	skref	að	lýsa	kjarnorkuvopn	ólögleg	og	segja	talsmenn	TPNW	

hann	markvisst	stilla	kjarnorkuvopnaríkjunum	upp	við	vegg	(Tannenwald	2017).	

Nina	 Tannenwald,	 forstöðumaður	 alþjóðastjórnmálafræðideildar	 við	 Brown	 háskóla,	

bendir	 á	 þrjú	 þemu	 sem	 greina	 megi	 í	 nýja	 sáttmálanum.	 Í	 fyrsta	 lagi	 lýðræðisvæðingu	

afvopnunarstjórnmála,	 í	 öðru	 lagi	 lykilhlutverk	 almennings	 og	 frjálsra	 félagasamtaka	 og	 í	

þriðja	 lagi	telur	hún	að	ný	gildi	muni	festast	 í	sessi.	Óþreygju	hafi	gætt	meðal	andstæðinga	

kjarnorkuvopna	 sem	 telja	 kjarnorkuveldin	 hafa	 dregið	 lappirnar	 við	 að	 framfylgja	

fyrirliggjandi	 stefnu	 um	 kjarnorkuafvopnun,	 til	 dæmis	 NPT.	 Fylgjendur	 banns	 við	

kjarnorkuvopnum	notfærðu	sér	að	sögn	Tannenwald	það	sem	reynst	hafði	árangursríkt	við	

smíði	samninga	um	bann	við	vopnum	á	borð	við	jarð-	og	klasasprengjur.	Í	þeim	tilfellum	sem	

áður	höfðu	borið	árangur	tókst	 lykilríkjum	með	einföldum	meirihluta	að	draga	viðræðurnar	

út	 fyrir	 hinn	 hefðbundna	 ramma	 á	 vettvangi	 Sameinuðu	 þjóðanna.	 Nú	 sem	 áður	 hafi	

andstæðingar	 vopnanna	 unnið	 með	 það	 að	 leiðarljósi	 að	 virkja	 breiðan	 stuðning	 við	

baráttuna	 gegn	 þessari	 tegund	 vopna	 sem	 hafi	 gert	 samtalið	 og	 umgjörðina	 um	

kjarnorkuafvopnun	lýðræðislegri	(Tannenwald	2017).	

Í	öðru	lagi	nefnir	hún	það	lykilhlutverk	sem	frjáls	félagasamtök	á	borð	við	ICAN	gegndu	

við	 gerð	 samningsins	 sem	 þegar	 hefur	 verið	 fjallað	 um.	 Í	 þriðja	 lagi	 telur	 Tannenwald	 að	

samningurinn	muni	festa	ný	gildi	í	sessi	þegar	fram	líði	stundir.	Hann	hafi	í	för	með	sér	breytt	

viðhorf,	hugmyndir	og	gildi	í	átt	til	þess	að	ríkjandi	viðhorf	færist	í	auknum	mæli	í	átt	að	því	

að	fækka	verði	kjarnorkuvopnum.	Þannig	einskorðast	viðhorf	til	kjarnorkuvopna	ekki	lengur	

aðeins	við	það	að	þau	eigi	að	gegna	öryggishlutverki,	heldur	sé	orðið	ríkara	það	viðhorf	að	

tilvist	 vopnanna	 sé	 ekkert	 annað	 en	 ógn	 við	 mannkyn.	 Fólk,	 bæði	 stjórnmálamenn	 og	

almenningur,	séu	þannig	strax	farin	að	sjá	kjarnorkuvopn	í	nýju	ljósi.	Þótt	alltaf	hafi	legið	fyrir	

að	 kjarnorkuvopnaríkin	myndu	 seint	 gerast	 aðilar	 að	 sáttmálanum	hafi	 þó	 náðst	 ákveðinn	

áfangi	með	TPNW.	Viðræðum	var	haldið	 til	 streitu	þótt	kjarnorkuríkin	stæðu	utan	og	þeim	

þannig	ekki	leyft	að	komast	upp	með	að	tefja	fyrir	frekari	aðgerðum	gegn	kjarnorkuvopnum.	

Það	 hafi	 þau	 til	 að	 mynda	 gert	 þegar	 þau	 fullgiltu	 ekki	 CTBT	 sem	 aldrei	 hefur	 tekið	 gildi	

(Tannenwald	2017).	
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Að	mati	höfundar	er	líklega	full	snemmt	að	fullyrða	um	það	hvort	ný	og	breytt	gildi	hafi	

eða	muni	 festast	 í	 sessi	 en	 Tannenwald	 er	 ekki	 ein	 um	 að	 færa	 fram	 það	 viðhorf.	 Bonnie	

Docherty,	 sérfræðingur	 í	mannréttindalögfræði	 við	Harvard	 háskóla,	 telur	 til	 að	mynda	 að	

með	 TPNW	 sé	 ný	 nálgun	 að	 festast	 í	 sessi	 hvað	 varðar	 kjarnorkuafvopnun.	 Í	 stað	

öryggissjónarmiða,	 líkt	 og	 hafi	 verið	 ríkjandi	 í	 öðrum	 samningum	 gegn	 kjarnorkuvopnum,	

beinist	 athyglin	 nú	 frekar	 að	 mannúðarsjónarmiðum.	 Þróun	 afvopnunarvæðingar	 af	

mannúðarsjónarmiðum,	undir	 áhrifum	TPNW,	veki	 líka	 von	um	að	 samtal	 eigi	 sér	 stað	um	

alvarlegar	afleiðingar	annarra	vopna.	(Dochetry	2018,	164)	Þá	staðfestist	með	samningnum	

að	aðildarríki	megi	ekki	byggja	þjóðaröryggisstefnu	sína	á	kjarnorkuvopnum	(Dochertry	2018,	

181).	

Þá	hafa	enn	fleiri	lýst	svipuðum	skoðunum.	Þó	virðast	flestir	sem	fjallað	hafa	um	TPNW	

vera	sammála	um	að	ólíklegt	sé	að	kjarnorkuvopnum	verði	útrýmt	í	náinni	framtíð	þrátt	fyrir	

bannið.	Aftur	á	móti	geri	slíkt	bann	þeim	ríkjum	sem	búa	yfir	kjarnorkuríkjum	erfiðara	fyrir	að	

réttlæta	 eignarhald	 sitt	 á	 þeim,	 svo	 ekki	 sé	 minnst	 á	 beitingu	 þeirra	 eða	 tilraunir	 með	

kjarnorkuvopn	 (Fihn	 2017,	 48).	 Þá	 hafa	 stuðningsmenn	 samningsins	 sagt	 fullyrðingar	

Bandaríkjamanna,	Breta	og	Frakka,	sem	birtust	í	yfirlýsingunni	sem	sagt	var	frá	hér	á	undan,	

vera	gallaðar	og	rangar.	Ekki	megi	 líta	á	samninginn	sem	pólitískt	verkefni	heldur	sé	um	að	

ræða	 gríðarlega	 mikilvægt	 verkefni	 fyrir	 mannkynið	 allt	 og	 tilvist	 þess	 á	 jörðinni	 (Ahmad	

2017).	
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4 Vægi	TPNW	þegar	lykilríki	standa	utan	
Í	ljósi	alls	þess	sem	rakið	hefur	verið	að	framan	má	það	hafa	verið	ljóst	strax	frá	upphafi	að	

samþykkt	TPNW	myndi	ekki	hafa	 í	 för	með	sér	 tafarlausa	eyðingu	kjarnorkuvopna	af	hálfu	

þeirra	 ríkja	sem	yfir	þeim	búa.	En	hvers	vegna	var	þá	svo	mikilli	orku	varið	 í	að	komast	að	

samkomulagi	sem	leiddi	til	samningsins	og	hvaða	vægi	hefur	hann	þegar	kjarnorkuvopnaríkin	

sniðgengu	 samninginn?	 Í	 þessum	umræðukafla	 verður	 leitast	 við	 að	 svara	þeirri	 spurningu	

með	 hliðsjón	 af	 þeim	 kenningaramma	 sem	 greint	 var	 frá	 í	 upphafi	 en	 svarið	 getur	 verið	

mismunandi	eftir	því	hvaða	kenningum	er	beitt.	Hér	verður	því	gerð	grein	fyrir	því	hvert	vægi	

sáttmálans	 er,	 í	 fyrsta	 lagi	 samkvæmt	 alþjóðalögum	 og	 í	 öðru	 lagi	 út	 frá	 kenningunum	

þremur.	Því	næst	verða	reifaðar	frekari	vangaveltur	og	loks	verða	helstu	niðurstöður	dregnar	

saman.	

4.1 Vægi	samkvæmt	alþjóðalögum	

Rannsóknarspurningunni	 er	 tiltölulega	 auðsvarað	 með	 tilliti	 til	 vægis	 sáttmálans	 gagnvart	

alþjóðalögum.	 Til	 samræmis	 við	 það	 sem	 lýst	 var	 í	 kaflanum	 um	 alþjóðalög	 gildir	 TPNW	

aðeins	um	aðildarríkin	122	og	þau	ríki	sem	síðar	kunna	að	bætast	í	hópinn.	Samþykki	ríkja	(e.	

concent)	er	grundvallaratriði	þegar	alþjóðalög	eru	annars	vegar	og	TPNW	er	ekki	samningur	

sem	fellur	undir	svokölluð	algild	alþjóðalög	(e.	customary	international	law).	Þess	vegna	gildir	

hann	aðeins	um	aðildarríkin.	Kjarnorkuvopn	eru	þannig	vissulega	bönnuð	samkvæmt	TPNW	

en	 strangt	 til	 tekið	 aðeins	 í	 aðildarríkjunum	 122.	 Aðra	 sögu	 væri	 að	 segja	 ef	 að	 um	 algild	

alþjóðalög	væri	að	ræða	en	svo	er	ekki	í	tilfelli	TPNW.	Þannig	eru	kjarnorkuvopn	í	raun	aðeins	

bönnuð	 í	 þeim	 ríkjum	 þar	 sem	 slík	 vopn	 eru	 hvort	 sem	 er	 ekki	 til	 og	 þeim	 skilningi	 hefur	

samningurinn	lítið	vægi.	

Ekki	má	þó	gleyma	að	TPNW	kveður	á	um	ýmislegt	fleira	sem	ekki	snýr	beinlínis	að	banni	

eða	eyðingu	kjarnorkuvopna.	Í	því	samhengi	er	vægi	samningsins	mun	meira.	Líkt	og	greint	

var	 frá	 í	 kaflanum	 um	 ákvæði	 TPNW	 er	 meðal	 annars	 í	 sjöttu	 grein	 kveðið	 á	 um	

skuldbindingar	 aðildarríkja	 gagnvart	 fórnarlömbum	og	umhverfinu	 sem	verða	 fyrir	 áhrifum	

kjarnorkuvopna.	Ákveðið	forvarnargildi	felst	einnig	í	ákvæðum	samningsins	um	að	aðildarríki	

megi	 ekki	 þróa	 eða	 reyna	 að	 öðlast	 kjarnorkuvopn	 með	 öðrum	 hætti.	 Það	 gerir	 þeim	

aðildarríkjum,	sem	kynnu	að	breyta	stefnu	sinni	og	vilja	öðlast	kjarnorkuvopn	síðar,	erfiðara	

fyrir.	Þá	má	nefna	að	jafnvel	þótt	samningurinn	eigi	ekki	við	um	kjarnorkuvopnaríkin	sjálf	þá	

getur	hann	samt	haft	áhrif	á	þau.	Þetta	á	til	að	mynda	við	hvað	varðar	flutning,	geymslu	eða	
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viðskipti	 með	 aðföng	 til	 framleiðslu	 kjarnorkuvopna.	 Ekkert	 ofangreint	 má	 nú	 fara	 fram	 í	

aðildarríkjunum	 122	 sem	 getur	 gert	 kjarnorkuvopnaríkjunum	 erfiðara	 fyrir.	 Vissulega	 voru	

ákvæði	um	einhverra	þessa	þátta	þegar	til	staðar	í	fyrri	samningum	en	með	TPNW	er	tekinn	

af	 allur	 vafi.	 Þá	 verður	 TPNW	að	 teljast	 hafa	 töluvert	mikið	 vægi	 hvað	 varðar	 lykilhlutverk	

frjálsra	 félagasamtaka	 og	 stofnanna.	 Í	 því	 sambandi	 má	 til	 dæmis	 nefna	 friðarverðlaun	

Nóbels	sem	ICAN-hópurinn	var	sæmdur	en	á	þessu	sviði	er	um	að	ræða	virtustu	verðlaun	í	

heimi.	Þá	hefur	hlutverk	Rauða	krossins	verið	bundið	í	samninginn	sjálfann	en	hvoru	tveggja	

segir	 þetta	 nokkuð	 til	 um	 það	 hversu	 mikið	 vægi	 samningurinn	 hefur	 gagnvart	 þessum	

stofnunum	og	 hlutverki	 frjálsra	 félagasamtaka	 á	 vettvangi	 alþjóðalaga.	 Ef	 til	 vill	 hefur	 það	

vægi	 sáttmálans,	 hvað	 varðar	 þau	 atriði	 sem	 greint	 var	 frá	 hér	 að	 ofan,	 fallið	 nokkuð	 í	

skuggann	 af	 þeirri	 staðreynd	 að	 vægi	 hans	 er	 minna	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 uppfylla	

grundvallarmarkmiðið	um	bann	og	eyðingu	kjarnorkuvopna.	Fylgjendur	samningsins	hafa	þó	

margir	reynt	að	gera	þessum	þáttum	hærra	undir	höfði.	

4.2 Vægi	samkvæmt	kenningum	

Segja	má	að	samningurinn	sé	ákveðinn	sigur	fyrir	heimsborgarahyggjuna	en	hugmyndafræði	

hennar	gætir	í	ákvæðum	samningsins.	Á	sama	tíma	hefur	hann	vonbrigði	í	för	með	sér	í	ljósi	

afstöðu	kjarnorkuvopnaríkjanna	um	sniðgöngu.	Svo	sjötta	grein	samningsins	sé	aftur	notuð	

sem	dæmi,	þar	sem	kveðið	á	um	að	veita	fórnarlömbum	aðstoð,	tryggja	skuli	jöfn	réttindi	og	

að	engum	megi	mismuna,	endurspeglast	afar	vel	það	sjónarmið	heimsborgarahyggjunnar	um	

að	mannúðarsjónarmið	eigi	ávalt	að	vera	í	fyrirrúmi,	óháð	landamærum.	Bæði	 í	formála	og	

fleiri	greinum	sáttmálans	endurspeglast	vel	hugmyndafræði	heimsborgarahyggjunnar	um	að	

mannúð	eigi	að	vera	í	öndvegi,	óháð	landamærum	og	hagsmunum	ríkja.	

Gagnrýnendur	samningsins	eru	aftur	á	móti	ósammála	því	viðhorfi	að	samningurinn	sé	

mikilvægur	 í	 þágu	 mannúðarsjónarmiða.	 Þvert	 á	 móti	 ógni	 hann	 öryggi	 þar	 sem	

kjarnorkuvopn	þjóni	tilgangi	við	að	stuðla	að	friði	(e.	nuclear	deterrance).	Það	eigi	ekki	síður	

við	nú	en	áður.	Þá	eru	raunhyggjusinnar	líklegri	til	að	segja	samninginn	hafa	lítið	sem	ekkert	

vægi	 því	 þeir	 eru	 ólíklegri	 til	 að	 gera	 fyrrnefndum	 sjónarmiðum	 hátt	 undir	 höfði	 þar	 sem	

hagsmunir	ríkisins,	fremur	en	einstaklinga,	eru	í	öndvegi	þegar	raunhyggjan	er	annars	vegar.	

Kjarnorkuvopnaríkin	 telja	 sig	ekki	hafa	hagsmuni	af	því	 að	 losa	 sig	 við	 kjarnorkuvopn	 sín	á	

meðan	 önnur	 ríki	 búa	 yfir	 þeim.	 Þetta	 viðhorf	 er	 nokkuð	 í	 anda	 raunhyggjunnar,	 sbr.	

umfjöllun	um	ríkishyggju	og	að	ríki	þurfi	 í	sífellu	að	tryggja	eigin	hagsmuni	gagnvart	öðrum	
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ríkjum.	Því	er	þó	ekki	haldið	fram	hér	að	stefna	kjarnorkuvopnaríkjanna	almennt	einkennist	

endilega	 af	 raunhyggju	 þótt	 að	 áhrifa	 hennar	 virðist	 gæta	 í	 stefnu	 þeirra	 gagnvart	

kjarnorkuvopnum.	Þetta	endurspeglast	þó	einnig	 í	nálgun	raunhyggjunnar	gagnvart	siðferði	

en	 samkvæmt	 raunhyggjunni	 gæti	 þurft	 að	 fórna	 hagsmunum	 annarra,	 t.d.	 borgaranna,	 í	

þágu	 heildarhagsmuna	 ríkisins.	 Þetta	 sjónarmið	 stangast	 aftur	 á	 við	 anda	

heimsborgarahyggjunnar	 sem	myndi	 færa	 rök	 fyrir	 því	 að	 útrýming	 kjarnorkuvopna	 þjóðni	

hagsmunum	heildarinnar	og	því	ættu	ríki	að	gefa	eftir.	

Það	 er	 ef	 til	 ekki	 jafn	 augljóst	 hvernig	 frjálslyndisstefnan	 getur	 varpað	 ljósi	 á	 vægi	

sáttmálans.	Fyrst	má	e.t.v.	nefna	það	viðhorf	innan	frjálslyndisstefnunnar	um	að	ríki	séu	ólík,	

rétt	eins	og	einstaklingar,	og	þess	vegna	hegði	þau	sér	með	ólíkum	hætti	á	alþjóðavettvangi.	

Þessa	má	merkja	hvað	varðar	mismunandi	afstöðu	ólíkra	ríkja	til	TPNW.	Í	því	sambandi	má	til	

dæmis	nefna	 tilfelli	Noregs	og	Hollands	 sem	segja	má	að	hafi	hagað	sér	öðruvísi	en	önnur	

NATO-ríki,	þótt	fyrir	 fram	hefði	mátt	ætla	að	NATO-ríkin	myndu	bera	sig	eins	að.	Þá	 leggur	

frjálslyndisstefnan	 einnig	 áherslu	 á	 það	 að	 allir	 borgarar	 eigi	 að	 vera	 jafnir	 fyrir	 lögum	 og	

njóta	grundvallarréttinda	og	trú	ríkir	á	samvinnu	í	gegnum	stofnanir.	Allt	þetta	kemur	nokkuð	

vel	 heim	 og	 saman	 við	 mörg	 ákvæði	 samningsins,	 svo	 sé	 minnst	 á	 þá	 samvinnu	

félagasamtaka,	 stofnanna	 og	 ríkja	 sem	 átti	 sér	 stað	 á	 vettvangi	 Sameinuðu	 þjóðanna	 og	

leiddi	til	þess	að	samningurinn	varð	að	veruleika.	Þótt	einstaklingurinn	og	réttindi	hans	séu	

yfirleitt	höfð	í	fyrirrúmi	í	frjálslyndisstefnunni	þá	hafa	ríki	einnig,	rétt	eins	og	fjallað	var	um	í	

kaflanum	um	frjálslyndisstefnuna,	ákveðin	grundvallarréttindi.	Með	það	í	huga	mætti	ætla	að	

fylgjendur	 frjálslyndisstefnunnar	beri	 virðingu	 fyrir	 sjálfsákvörðunarrétti	 ríkja	um	hvort	þau	

vilji	taka	þátt	í	TPNW	eða	ekki.	Því	beri	að	virða	það	að	samningurinn	eigi	aðeins	við	um	þau	

ríki	 sem	 samþykkt	 hafa	 að	 gerast	 aðilar	 að	 honum.	 Annað	 má	 e.t.v.	 segja	 um	

heimsborgarahyggjuna	og	stuðningsmenn	hennar	sem	 í	þessu	tilfelli	myndu	eflaust	vilja	að	

öllum	 yrði	 gert	 að	 uppfylla	 TPNW	 sbr.	 hugmyndir	 kenningasmiða	 heimsborgarahyggjunnar	

um	heimsborgaraleg	lög	(e.	cosmopolitan	international	law).	

Svo	aftur	sé	vikið	að	frjálslyndisstefnunni	má	bæta	við	greiningu	Anne-Marie	Slaughter	á	

alþjóðalögum.	 Frjálslyndisstefnan	 telji	 einstaklinga,	 stofnanir	 og	 aðra	 hópa	 gegna	

lykilhlutverki	 við	mótun	 alþjóðalaga	 en	 það	 er	mjög	 lýsandi	 fyrir	 vinnuna	 við	 gerð	 TPNW.	

Þessi	 nálgun	 frjálslyndisstefnunnar	ögrar	 jafnframt	hefðbundnum	alþjóðalögum	sem	snúist	

fyrst	og	fremst	um	samskipti	ríkja	á	milli,	því	þótt	að	ríkin	sjálf	séu	ein	um	að	vera	aðilar	að	
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samningnum,	 þá	 varðar	 hann	 svo	 miklu	 fleiri	 þætti	 en	 milliríkjasamskipti.	 Þá	 sættu	 ríkin	

einnig	aðhaldi	af	hálfu	einstaklinga	og	frjálsra	félagasamtaka	við	gerð	samningsins.	

4.3 Umræður		

Við	heimildavinnu,	undirbúning	og	gagnaöflun	varð	höfundi	 ljóst	að	svo	virðist	sem	nokkuð	

stór	 hluti	 þess	 fræðilega	 efnis	 sem	 ritað	 hefur	 verið	 um	 TPNW	 virðist	 vera	 skrifað	 af	

einstaklingum	sem	eru	hliðhollir	 samningnum	frekar	en	öfugt.	 Í	þeim	ritum	sem	stuðst	var	

við	 í	 þessari	 ritgerð	 má	 einkum	 greina	 fjögur	 viðhorf	 er	 lúta	 að	 vægi	 TPNW.	 Í	 fyrsta	 lagi	

viðurkenna	flestir,	bæði	andstæðingar	og	stuðningsmenn	samningsins,	að	ekki	sé	 líklegt	að	

að	 hann	 leiði	 til	 þess	 að	 kjarnorkuvopnum	 verði	 útrýmt	 í	 náinni	 framtíð	 í	 ljósi	 afstöðu	

kjarnorkuveldanna.	Í	öðru	lagi	segja	stuðningsmenn	samninginn	hafa	ótvírætt	vægi	og	marki	

tímamót	 í	 baráttunni	 gegn	 kjarnorkuvopnum,	 sérstaklega	 fyrir	 þær	 sakir	 að	

mannúðarsjónarmið,	 frekar	 en	 öryggissjónarmið,	 eru	 sett	 á	 oddinn.	 Í	 þriðja	 lagi	 sé	 hann	

merkilegur	í	ljósi	þeirra	áhrifa	sem	ICAN,	frjáls	félagasamtök	og	óformlegar	stofnanir	höfðu	í	

ferlinu.	Það	kunni	að	vera	til	marks	um	nýja	tíma	en	ríkin	sjálf	séu	ekki	lengur	ein	um	að	setja	

reglurnar.	 Ef	 til	 vill	 kunni	 TPNW	 að	 vera	 fordæmisgefandi	 í	 þeim	 efnum.	 Í	 fjórða	 lagi	 hafi	

samningurinn	 gríðarlega	 mikið	 vægi	 þar	 sem	 hann	 dragi	 enn	 frekar	 úr	 lögmæti	

kjarnorkuvopna	og	leggur	aukinn	þrýsting	á	þau	ríki	sem	búa	yfir	kjarnorkuvopnum.	

Bæði	gagnrýnendur	og	þeir	sem	eru	fylgjandi	samningnum	eru	þó	sammála	um	það	að	

TPNW	sé	ekki	líklegur	til	þess	kjarnorkuvopn	hverfi	fyrir	fullt	og	allt	á	næstunni.	Aftur	á	móti	

á	 ólíkum	 forsendum.	 Gagnrýnendur	 með	 vísan	 til	 þess	 að	 kjarnorkuríkjunum	 beri	 engin	

lagaleg	skilda	til	að	útrýma	vopnum	sínum,	og	það	muni	þau	ekki	gera	vegna	þess	að	vopnin	

gegni	tilgangi	af	öryggissjónarmiðum,	en	fylgjendur	samningsins	segja	það	vera	vegna	trega	

og	seinagangs	kjarnorkuvopnaríkjanna.	

Að	mati	höfundar	er	ekki	heldur	hægt	að	halda	því	fram	að	samningurinn	sem	slíkur	sé	til	

þess	fallinn	að	koma	í	veg	fyrir	að	kjarnorkuvopnum	verði	beitt.	Þeim	hefur	ekki	verið	beitt	

síðan	1945,	löngu	áður	en	samningurinn	varð	að	veruleika.	Þannig	er	ekki	hægt,	að	segja	að	

ef	þeim	verður	ekki	heldur	beitt	næstu	sjö	áratugina	til	viðbótar,	að	það	sé	þökk	sé	TPNW.	
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5 Niðurstöður	
Í	 ljósi	 þess	 að	 kjarnorkuvopnaríkin	 níu	 tóku	 ekki	 þátt	 er	 samningurinn	 um	 bann	 við	

kjarnorkuvopnum	ekki	líklegur	að	svo	stöddu	til	þess	að	hafa	mikið	vægi	þegar	kemur	að	því	

að	 uppfylla	 grundvallarmarkmið	 hans	 um	 bann	 og	 eyðingu	 kjarnorkuvopna.	 Aftur	 á	 móti	

hefur	 samningurinn	 meira	 vægi	 hvað	 margvíslega	 aðra	 þætti	 varðar,	 til	 að	 mynda	

mannúðarsjónarmið,	þrýsting	í	garð	ríkja	sem	búa	yfir	kjarnorkuvopnum	og	hlutverk	frjálsra	

félagasamtaka	á	borð	við	ICAN.	Þá	má	leggja	mismunandi	túlkun	í	vægi	samningsins	eftir	því	

hvaða	 kenningum	 er	 beitt.	 Þannig	 má	 merkja	 að	 áhrifa	 heimsborgarahyggju	 gætir	 í	

sáttmálanum	 sjálfum	 og	 vinnan	 og	 samstarfið	 við	 gerð	 samningsins	 er	 vel	 í	 anda	

frjálslyndisstefnu.	 Þá	 einkennist	 afstaða	 kjarnorkuvopnaríkjanna	 sem	 ekki	 tóku	 þátt	 að	

nokkru	 leyti	 af	 raunhyggju.	 Samningurinn	um	bann	við	 kjarnorkuvopnum	hefur	 samkvæmt	

þeim	kenningum	sem	hér	voru	skoðaðar	mest	vægi	út	frá	sjónarmiðum	heimsborgarahyggju,	

minnst	vægi	út	frá	sjónarmiðum	raunhyggju	en	fer	milliveginn	samkvæmt	frjálslyndisstefnu.	
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