
Besvarelse af URU alm. del 
spørgsmål nr. 12af 24. oktober
2013til udenrigsministeren efter 
ønske fra Per Stig Møller(KF).

UDENRIGSMINISTERIET

Spørgsmål nr. 12

Vil udenrigsministeren, som opfølgning på sit svar på S 159 om, at det er "et fokuspunkt at 
arbejde for atomvåbenfrie zoner, herunder særligt i Mellemøsten", redegøre for:

 Hvad udenrigsministeren agter at gøre for at følge op på dette? 

 Hvordan ministeren vil tage det op under sine møder i Israel? 

Svar:

Gennemgangskonferencen for Traktaten vedr. Ikke-spredning af Atomvåben i 2010 gav UK, 
USA, Rusland og FN’s generalsekretær i opdrag at indkalde en konference i 2012 om etablering 
af en zone fri for masseødelæggelsesvåben – nukleare, kemiske og biologiske samt deres 
fremføringsmidler -i Mellemøsten med deltagelse af alle regionens lande.Opgaven varetages af 
den finske facilitator,ambassadør JaakkoLaajava. Danmark støtter aktivt de finske bestræbelser 
og er i tæt dialog med Finland herom.

Regime- og regeringsskift i flere arabiske lande med politisk ustabilitet og endda borgerkrig har 
præget regionen de seneste år og har været med til at vanskeliggøre forhandlinger om etablering 
af en zone fri for masseødelæggelsesvåben. Således blev det besluttet at udsætte den forudsete 
konference i 2012. Siden har de tre indkaldende lande (USA, UK og Rusland) arbejdet med 
landene i regionen for at opnå enighed om betingelserne for afholdelse af konferencen 

På IAEA’s 57. generalkonference i september 2013 fremlagde de arabiske lande et 
resolutionsudkast om Israels nukleare kapabiliteter for første gang siden 2010begrundet med 
frustration over den manglende afholdelse af konferenceni 2012.Resolutionen blev afvist af 
generalforsamlingen med 43 stemmer for, 51 imod og 32 afståelser efter en 
intensivamerikansk/europæisk dialog, hvor også Danmark deltog aktivt,med IAEA 
medlemmerne. Dermed blev det undgået at skabe yderligere hindringer for gennemførelsen af 
konferencen. 

På et møde den 21.-22. oktober 2013 i Glion i Schweiz drøftede ambassadør Laajava, USA, UK 
og Rusland dagsorden og modaliteter for en kommende konference med en række centrale 
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lande fra regionen.Glion-mødet vurderes at udgøre et stort skridt i retning af at kunne 
gennemføre konferencen i 2013 eller 2014. Etopfølgende møde er således planlagt inden 
udgangen af 2013.

Fra dansk side opfordrer man løbende landene fra regionen, og herunder naturligvis Israel, til at 
deltagei konferencen uden forhåndsbetingelser. Det var også budskabet i Danmarks indlæg i 
UNGA’s første udvalg i år.

Det er regeringens håb, at der med det positive forløb af ovennævnte møde i Glion er skabt et 
konstruktivt grundlag for det videre arbejde med at sikre en gennemførelse af konferencen om
etablering af en zone fri for masseødelæggelsesvåben.


