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Ärande  
Statsminister Göran Persson 
Utrikesminister Anna Lindh 
Sveriges Riksdagen  
Vi، som skrivit under detta är medborgare i den svenska staten 
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och vi vädjar här till Er över vår djupa oro över det kurdiska 
folkets och det kurdiska landets framtid i det krig som väntas 
bryta ut i USA:s kamp mot Saddam Hussein.  
Vi är särkilt bekymrade över den överenskommelse som tillåter 
den turkiska statens invasion av vårt land. Därför vädjar vi till 
vårt andra hemland den svenska staten att använda sig av sitt 
inflytande för att förhindra dessa överenskommelser med negativ 
effekt på kurdernas öde.  
Med hälsningar 
2003-03-25 
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Statsrådsberedningen 
 
Brevenheten  
Mikael Sundesten  

 

 
Att: Mohabad Qaradaghi  
 Mahabad،  
 
Jag vill på Göran Perssons vägnar tacka för ert brev. Han har bett mig att ge er ett svar. Ursäkta att 
mitt svar har dröjt.  
 
Regeringen delar er besvikelse över att Irakkonflikten inte kunde lösas med fredliga medel. De 
lidanden som kriget förde med sig är djupt beklagliga. Regeringen är övertygad om att det hade 
varit möjligt att uppnå en fredlig lösning av konflikten om vapeninspektionerna hade fått fortsätta 
sitt arbete med tydliga riktlinjer och ett slutdatum som Irak skulle ha att anpassa sig efter. Den 
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svenska regeringen menar att nedrustningslinjen borde ha följts fullt ut.  
 
Nedrustning är en av hörnstenarna i svensk utrikespolitik. För Sverige är ett fullständigt 
avskaffande av massförstörelsevapen، d. v. s. biologiska، kemiska och nukleära vapen، ett 
prioriterat mål. Frågan är därför inte om Irak borde ha avrustats، utan snarare hur. Nu när kriget i 
Irak är över gäller det att finna vägar för att gemensamt bemöta hotet om mass-förstörelsevapen på 
andra håll i världen، utan att använda våld. Det som skedde i Irak får inte upprepas.  
 
En väg mot en fredlig nedrustning av världens massförstörelsevapen kan skapas genom att 
vapeninspektörer får rätten att undersöka staters misstänkta innehav av massförstörelsevapen. För 
att begränsa spridningen av dessa vapen måste insatser göras på en rad områden. Det är viktigt med 
en förstärkt exportkontroll och att ickespridningsavtalet för kärnvapen stärks. Dessutom måste 
staterna som redan innehar mass-förstörelsevapen ta sitt ansvar och leva upp till sina åtaganden om 
nedrustning.  
 
Under mer än ett decennium har FN:s säkerhetsråd försökt hantera frågan om Iraks eventuella 
massförstörelsevapen. Innan kriget kunde man se tecken på att vapeninspektionerna började ge 
resultat. Den svenska regeringen ville därför invänta resultatet av inspektionerna för att undvika 
krig. Ett militärt ingrepp i ett land är enbart folkrättsligt legitimt om det sanktioneras av FN:s 
säkerhetsråd. Anfallet mot Irak skedde utanför FN:s ram och står därmed i strid med folkrätten. 
Kriget i Irak har gjort att FN:s och hela världssamfundets möjligheter att avvärja hot mot freden har 
försämrats.  
 
Den svenska regeringen uteslöt aldrig en militär insats mot Irak، eftersom FN måste kunna 
genomdriva de beslut som fattas av FN:s medlemsländer. Det är upp till FN:s säkerhetsråd att 
avgöra vilka åtgärder som krävs för att besluten som fattats av världens länder också efterlevs. 
Däremot är det Sveriges bestämda uppfattning att den här typen av frågor måste hanteras inom 
ramen för FN:s säkerhetsråd، inte av stater som agerar självständigt.  
 
Även om Irak befriades från en diktatur blev priset högt، särskilt för civilbefolkningen. Nu efter 
kriget är det viktigt att det internationella samfundet är berett att sätta in stora hjälpinsatser till 
behövande i regionen. Det återstår mycket arbete innan Iraks invånare kan återgå till en normal 
vardag efter en långvarig diktatur، där systematiska övergrepp mot civilbefolkningen var en del av 
vardagen. Sverige kommer att ta en aktiv del i det arbetet.  
 
Den svenska regeringen anser att det är viktigt att FN får en ledande roll i återuppbyggnaden av 
Irak. Återuppbyggnaden av landet måste ske i samförstånd mellan alla inblandade parter för att 
kunna bedrivas på ett så effektivt sätt som möjligt. Att FN organiserar återuppbyggnaden är viktigt 
för att ge legitimitet åt det irakiska styret. Situationen i Irak måste nu stabiliseras. Irakierna måste få 
leva i fred och trygghet efter tre decennier av krig och diktatur. Därför är det glädjande att 
sanktionerna mot Irak nu har hävts.  
 
 
Med vänlig hälsning  
 
 
 
Mikael Sundesten  
  

  


