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wien är en av den moderna diplomatins 
huvudstäder, och hemort för ett av FN:s 
fyra högkvarter. Mer än hundra interna-
tionella organisationer har idag sitt säte i 
Wien, tillsammans med oräkneliga frivillig-
organisationer. Av alla internationella orga-
nisationer i Wien, intar det Internationella 
Atomenergiorganet, IAEA, en särställning. 
IAEA grundades 1957 som en så kallad 
specialized organization i FN-familjen. Det 
som särskiljer IAEA från andra organisa-
tioner är att den tog avstamp i en helt ny 
vetenskap; kärnteknologi.

I slutet av andra världskriget fick värl-
den bevittna hur denna nya vetenskap kun-
de användas i krig. De amerikanska atom-
bomberna över Hiroshima och Nagasaki 
bidrog till att få slut på kriget, men till pri-
set av stort och långvarigt mänskligt lidan-
de. Efter kriget fanns en utbredd oro över 
att kärnvapnen skulle komma till använd-

ning igen, inte minst under Koreakriget i 
början av 1950-talet.1 Det var i syfte att 
bemöta, och i någon mån bemästra, den-
na oro som den amerikanske presidenten 
Eisenhower i december 1953 höll sitt be-
römda tal ”Atoms for Peace” i FN:s gene-
ralförsamling;

To the making of these fateful decisions, 
the United States pledges before you, and 
therefore before the world, its determina-
tion to help solve the fearful atomic dilem-
ma, to devote its entire heart and mind to 
find the way by which the miraculous in-
ventiveness of man shall not be dedicated 
to his death, but consecrated to his life. 

När IAEA grundades fanns det bara tre 
kärnvapenstater; USA, Sovjetunionen och 
Storbritannien. På sextiotalet tillkom först 
Frankrike och sedan Folkrepubliken Kina. 
I linje med Eisenhowers vision slöts 1968 
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det så kallade icke-spridningsavtalet (på 
engelska: Non-Proliferation Treaty, NPT). 
Avtalet syftar till att förhindra ytterligare 
spridning samtidigt som det slår fast alla 
länders rätt att använda kärnteknologi 
för fredliga ändamål, inklusive att anrika 
uran. 

Idag är det kanske lätt att glömma bort 
att det en gång fanns stora förhoppning-
ar kopplade till den fredliga användning-
en av kärnteknologi. Många väntade sig 
att den nya teknologin skulle bidra till en 
snabb samhällsutveckling och kärnkraften 
sågs som en ren och i det närmaste outsin-
lig energikälla. 

Från starten var alltså både hot och för-
hoppningar förbundna med den nya tekno-
login – och IAEA:s mandat speglar denna 
dualism.

Mycket har förstås hänt sedan 1957. 
IAEA har idag 157 medlemsländer och 
leds sedan 2009 av generaldirektör Yukiya 
Amano från japan. IAEA:s styrelse (board 
of Governors) består av 35 medlemsländer, 
inklusive Sverige.2 Sveriges ambassadör i 
Wien är tillika svensk guvernör.3 

Sverige har traditionellt sett haft en 
stark ställning i IAEA. Två av de första ge-
neraldirektörerna var från Sverige; Sigvard 
Eklund, följd av Hans blix, ledde IAEA 
från 1961 till 1997. Till detta kommer att 
Sverige alltid haft en hög kompetens på det 
kärntekniska området. Med tio kärnkraft-
verk i drift är Sverige det land i världen 
som har högst antal kärnkraftverk per ca-
pita. Omkring 40 % av vårt totala energi-
behov tillgodoses idag av kärnkraften. 

Synen på kärnkraft har dock förändrats. 
De dubbla oljekriserna på sjuttiotalet fick 
kärnkraften att framstå som oundviklig, 
helt enkelt eftersom det då verkade saknas 
realistiska alternativ. Men samtidigt fanns 
en växande insikt om problemen med kärn-
kraft, inte minst behovet av säker slutför-

varing. Efter olyckan i Three Mile Island i 
USA 1979 ökade oron för hälsoriskerna. 

I Sverige hölls en folkomröstning om 
kärnkraftens framtid 1980. Resultatet av 
omröstningen, som väl knappast var kris-
tallklart, ledde i praktiken till en frysning 
av kärnkraften, som varade i nästan tre de-
cennier. Efter olyckan i Tjernobyl 1986 var 
det nog många som trodde att kärnkraften 
skulle avvecklas för gott. 

När oljepriset började stiga kraftigt, i 
slutet av 1990-talet, ökade dock intresset. 
Den främsta anledningen var åter att det 
verkade saknas alternativ. För några år se-
dan hörde man till och med talas om att 
vi befann oss i en nukleär renässans. Men 
så följde den stora jordbävningen utanför 
japans kust, i mars 2011, och kärnkraftso-
lyckan i Fukushima. 

Olyckan i Fukushima har utan tvivel 
lett till en ny omvärdering av kärnkraf-
ten – åtminstone i västvärlden. I Tyskland 
ska kärnkraften helt fasas ut till år 2022. I 
japan stängdes samtliga 50 kärnkraftverk 
av för översyn, och hittills har endast ett 
fåtal återstartats. 

Samtidigt är bilden inte entydig. I Sverige 
fick vi ett regeringsbeslut 2009, som gör 
det möjligt att på längre sikt ersätta äldre 
kärnkraftverk med nya, inom de tre befint-
liga anläggningsområdena Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. I Finland byg-
ger man ett nytt kärnkraftverk, Olkiluoto, 
som planeras tas i drift 2016. Och i Kina 
och Indien fortsätter kärnkraftsutbyggna-
den nästan som om ingenting hade hänt. 

Precis som 1957 visar bilden både hot 
och möjligheter. Oron över att fler länder 
ska skaffa sig kärnvapen finns kvar och 
präglar vår syn på utvecklingen i Iran och 
Nordkorea. Och oron över den civila kärn-
kraftens risker har förstärkts av olyckan i 
Fukushima. Men det innebär inte att kärn-
kraftens utbyggnad helt har avstannat, el-
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ler, som vi strax ska se, att annan civil til-
lämpning av kärnteknologi skulle förlorat 
i betydelse. 

Tillbaka till IAEA och dess dubbla upp-
drag att främja och skydda. Idag är det så 
att IAEA, i den mesta mediabevakningen, 
kopplas samman med den andra av dessa 
uppgifter, alltså att skydda oss mot risker-
na. Därför brukar IAEA ofta kallas för en 
’’nuclear watchdog’’, en kärnteknologins 
vakthund, som ska skälla och visa tänder-
na när det är fara å färde.

Men detta är inte hela sanningen. I själ-
va verket skulle IAEA lika gärna kunna ses 
som en kärnteknologins St. bernhardshund, 
en trygg och omtänksam organisation som 
bistår behövande. Eller som en väldresse-
rad ledarhund, som försöker styra förblin-
dade medlemsländer i rätt riktning.

Man brukar nämligen tala om att IAEA 
har tre huvuduppgifter. Den första är att 
främja fredlig användning av kärntekno-
logi. Den andra är att främja kärnsäker-
het (‘’nuclear safety’’), och till denna upp-
gift brukar även läggas nukleärt säker-
hetsskydd (‘’nuclear security’’), som avser 
skydd mot terrorverksamhet och andra 
olovliga angrepp. Den tredje huvuduppgif-
ten utgörs av kärnämneskontroll, det vill 
säga tillhandahållandet och appliceringen 
av olika skydds- och övervakningsåtgär-
der (‘’safeguards’’), som görs av IAEA vid 
kärnanläggningar runt om i världen, i syfte 
att säkerställa att all kärnteknisk verksam-
het i icke-kärnvapenstater endast har fred-
liga syften.

Vilken av dessa tre huvuduppgifter är 
viktigast? ja, det beror nog i stor utsträck-
ning på vem man frågar. För en majoritet 
av IAEA:s medlemsländer är det knappast 
dess roll som nukleär vakthund som är den 
mest angelägna, utan snarare arbetet att 
främja fredlig användning. Trots olyckan i 
Fukushima uppskattar IAEA att den civila 

kärnkraften kan växa med 100 % fram till 
2030, och den snabbaste tillväxten kom-
mer att äga rum i utvecklingsländerna.

IAEA:s uppgift att främja fredlig an-
vändning rör emellertid inte bara kärn-
kraft, utan fredlig användning av kärn-
teknologi i ett vidare perspektiv. Därför 
är detta en angelägenhet även för de all-
ra fattigaste länderna. Här kan lyftas fram 
IAEA:s insatser när det gäller att motverka 
cancer, att bekämpa skadeinsekter, att sä-
kerställa tillgång på rent vatten och att ut-
veckla tåliga grödor. IAEA bistår exempel-
vis med expertis vid steriliseringen av tset-
seflugan, vars bett orsakar sömnsjuka, och 
vid användandet av nukleära isotoper för 
att lokalisera och analysera underjordiska 
vattendepåer. 

Och de positiva effekterna av IAEA:s in-
satser är omfattande, som exemplet med 
Rinderpest visar. Rinderpest var en för-
ödande boskapssjukdom, som fram till 
1980-talet förorsakade ekonomiska för-
luster i Afrika i storleksordningen en halv 
miljard dollar per år. Men så framgångsri-
ka var IAEA:s insatser mot Rinderpest att 
denna sjukdom nu är helt utrotad. Vilket 
faktiskt, vid sidan av smittkoppor, gör den 
till den enda sjukdom som människan helt 
lyckats utrota. 

Ett av de IAEA-projekt som Sverige 
idag är med och finansierar, via IAEA:s 
så kallade Peaceful Uses Initiative (PUI),4 
rör vattenresurshantering i Sahelområdet. 
Projektet inkluderar fem grundvattensys-
tem, som delas av tretton västafrikanska 
stater. Målet med projektet är att stöd-
ja en rationell och hållbar förvaltning av 
de delade grundvattenresurserna och där-
igenom bidra till en långsiktig social och 
ekonomisk utveckling. Samtidigt som pro-
jektet drivs i nära samverkan med andra 
FN-organisationer, som WHO (World 
Health Organization) och FAO (Food and 
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Agriculture Organization), är IAEA den 
enda organisation med kapacitet och in-
te minst teknisk kompetens att genomföra 
detta projekt. 

IAEA:s arbete på kärnsäkerhetsområdet 
och inom det nukleära säkerhetsskyddet 
utgör som sagt organisationens andra hu-
vuduppgift. Efter olyckan i Fukushima an-
tog IAEA:s medlemsländer sommaren 2011 
en omfattande handlingsplan för att stär-
ka kärnsäkerheten. Handlingsplanen fo-
kuserar på viktiga parametrar såsom ökad 
transparens, behovet av att höja olycks-
beredskapen och att förbättra samverkan 
mellan internationella organisationer. I de-
cember förra året stod japan och IAEA ge-
mensamt värd för en uppföljande minis-
terkonferens, som ägde rum i Fukushimas 
prefektur. 

Även vad gäller det nukleära säkerhets-
skyddet, som alltså rör skydd mot avsiktli-
ga angrepp, inklusive terrordåd, har IAEA 
alltmer iklätt sig en ledande roll. IAEA 
stod värd för en första ministerkonferens 
om nukleärt säkerhetsskydd i Wien i juli 
detta år.

Därmed är vi framme vid IAEA:s tred-
je huvuduppgift, den som är mest allmänt 
känd, och rör kärnämneskontroll. I dags-
läget är det två länder som dominerar dag-
ordningen: Nordkorea och Iran. 

Nordkorea har hittills genomfört tre 
provsprängningar och även förklarat sig 
vara en kärnvapenstat. Nordkorea har ti-
digare självsvåldigt frånträtt NPT, och väg-
rar sedan 2009 att släppa in IAEA:s in-
spektörer i landet. Detta medför av natur-
liga skäl att IAEA har begränsat med infor-
mation om vad som försiggår i landet och 
istället tvingas man till största delen förlita 
sig på utomstående information. För när-
varande är läget låst.

Till skillnad från Nordkorea är Iran en 
aktiv medlem av IAEA, och organisatio-

nens inspektörer tillåts besöka landet; un-
der 2012 genomförde IAEA inte mindre 
än 215 inspektioner vid de 16 anläggning-
ar som Iran deklarerat. Trots många ute-
stående frågor fortgår en dialog, även om 
konkreta framsteg länge lyst med sin från-
varo. Vid styrelsemötet i juni förklarade 
generaldirektören Amano att förhandling-
arna mellan IAEA och Iran sedan länge 

”gick runt i cirklar”. 
IAEA har tidigare gjort bedömningen 

att Iran fram till 2003, och i strid med NPT, 
sannolikt hade ett strukturerat program 
med aktiviteter av relevans för utveckling-
en av kärnladdningar, men att detta pro-
gram troligen stoppades någon gång un-
der 2003, även om viss verksamhet kan ha 
fortsatt även efter detta datum. Men obe-
roende källor pekar på att Iran med största 
sannolikhet inte fattat det slutgiltiga beslu-
tet att utveckla kärnvapen. Detta är också 
den slutsats som flera amerikanska under-
rättelseorganisationer gemensamt kommit 
fram till. 

I IAEA:s kvartalsrapporter om Iran har 
generaldirektör Amano även redogjort för 
de möjliga militära dimensionerna av Irans 
nukleära program. Det finns indikationer 
på att Iran närmar sig en så kallas ’’brea-
kout capacity’’, det vill säga ett läge då 
man snabbt skulle kunna framställa en el-
ler ett par kärnladdningar. 

IAEA:s kvartalsrapporter om Iran inne-
håller också oroande information röran-
de militäranläggningen Parchin, som lig-
ger inte långt från Teheran. Enligt den sa-
tellitövervakning som IAEA kunnat ta del 
av fortsätter här verksamhet som kan ty-
da på att Iran, inom det avgränsade områ-
de av Parchin som IAEA särskilt intresse-
rar sig för, söker undanröja spår efter miss-
tänkta tester, som kan vara av relevans för 
framställningen av en kärnladdning. Enligt 
den senaste informationen har stora delar 
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av detta område nu asfalterats över. IAEA 
har upprepade gånger begärt tillstånd att 
få besöka och inspektera Parchin (vilket 
IAEA fått göra tidigare), men hittills har 
tillträde nekats.

Så vad kan IAEA göra? Vilken är egent-
ligen IAEA:s roll? Svaret är varken kompli-
cerat, eller, med förlov sagt, särskilt upp-
lyftande. För IAEA gör redan det man kan 
och ska göra. Klart är att Iran, som part till 
icke-spridningsavtalet, NPT, rättsligt för-
bundit sig att inte skaffa kärnvapen. Klart 
är också att det fortsatt finns många utestå-
ende frågor, inklusive sådana som rör möj-
liga militära dimensioner, som IAEA behö-
ver få besvarade, innan man kan dra slut-
satsen att all kärnteknisk verksamhet i Iran 
uteslutande har fredliga syften. Och klart 
är, slutligen, att huvudansvaret att besvara 
dessa frågor bärs av Teheran. IAEA är ing-
en polisiär organisation och har inga möj-
ligheter att besluta om sanktioner. Däremot 
kan IAEA:s styrelse besluta att hänskju-
ta frågan till FN:s säkerhetsråd. Detta har 
skett vid tidigare tillfällen, och kan således 
komma att ske igen.5

Tilläggas bör att det parallellt med för-
handlingarna mellan IAEA och Iran pågår 
en politisk dialog – med ojämna mellan-
rum – mellan de så kallade E 3+36 och Iran. 
Det senaste mötet mellan parterna ägde 
rum i Istanbul i maj detta år. Trots avsak-

nad av verkliga framsteg kommer samtalen 
förhoppningsvis att återupptas. 

Inför Sveriges medlemskap i IAEA:s sty-
relse, med början hösten 2011, hade vi in-
ternt definierat den tilltagande politisering-
en och polariseringen i organisationen som 
ett av IAEA:s största problem. Utan att tro 
att man skulle kunna hejda denna utveck-
ling över en natt, ville vi från svensk sida 
försöka bidra till en mer sansad och kon-
struktiv stämning. bästa sättet att göra det-
ta, resonerade vi, var att visa för den breda 
medlemskretsen – inte minst utvecklings-
länderna – att Sverige eftersträvar en ba-
lans mellan de tre huvuduppgifter som be-
skrivits ovan: främjande av fredlig använd-
ning, kärnsäkerhet och kärnämneskontroll. 
Och detta ville vi göra inte bara i välformu-
lerade tal, utan i praktiskt handling. 

Inte minst vårt bidrag till finansiering-
en av IAEA:s vattenförsörjningsprojekt i 
Sahel tror vi har tjänat den målsättningen. 
Som så många av IAEA:s insatser i tred-
je världen har projektet inte bara en fattig-
domsbekämpande effekt, utan även viktiga 
säkerhetspolitiska aspekter. Vilket återigen 
understryker att IAEA är mycket mera än 
en nukleär vakthund.

Nils Daag är ambassadör och guvernör vid 
IAEA. Han är ledamot av KKrVA. Magnus 
Lenefors är ambassadråd med ansvar för 
IAEA.
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1. Huruvida den amerikanske överbefälhava-
ren, general MacArthur, verkligen övervägde 
att använda atombomber under konflikten är 
omtvistat; MacArthur förnekade själv detta, 
när han vittnade inför Kongressen.

2. Sveriges nuvarande medlemskap i IAEA:s sty-
relse sträcker sig från 2011-2014.

3. Tidigare var det generaldirektören för Statens 
kärnkraftsinspektion, SKI, som var Sveriges 
guvernör i styrelsen.

4. Initiativet lanserades ursprungligen av 
den amerikanska utrikesministern Hillary 
Clinton, men överfördes sedermera till IAEA.

5. IAEA:s styrelse har till dags dato antagit tolv 
resolutioner om Iran, medan FN:s säkerhets-
råd antagit sex resolutioner i samma fråga.

6. E3+3, som ibland kallas P5+1, består av de 
fem permanenta medlemmarna av FN:s sä-
kerhetsråd – USA, Storbritannien, Ryssland, 
Frankrike och Kina – samt Tyskland.

Noter


