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I. Inlédning

Ben avenska delegationen yid neuruetningskönfereasen i
Geneve (Conference of the Committee on Disarmament, CCD),
tog genom inlSgg den 30 ju l i och 13 augueti 1974 upp fr&gan
cm de risker av olika slag som syntea vara förbundna med den
planerade expaneionen av c i v i l e k&rnsnergiprogram i ett stort
antal lander. Utgangepunkten таг att de atg&rder som d i t t i l la
hade vidtagits pa det internationella planet hade viaat sig
icke tillr&ekliga for att hindre en spridning av det nödvan-
diga muterialet och det nödvandiga kunnandet for att fram-
atalla en k&rnladdning. Det hade lange varit klart att det
f öreligger praktxïkt tsg<tt ing en ekillnad i Lskniak mening
mellan en k&raladdningsexplosion for fredligt ooh for mili-
tart Ъгик. Planerna for en betydande utvidgning ay- energi-
produktionen genom karnkraft akulle komma att innebSra en
апаЬЪ ökning av mangden klyvbart material, framet plutonium,
som skulle kunna konuna t i l l anvandning I en tillverkning av
karnladdningar.

S&de regerlngar^i-avsikt att et&rka sina militara patryck-
ningamedel,,,ocn olika slag av kriminella e l l er i l l e g a l t po-
l i t i s k t verksamma grupper, i avsikt att erhalla e t t effektivt
utprsesningamedel, kunde tankas v i l ja avleda plutqniet f ran
det normala forloppet i den c i v i l e kambrSneleoykeln ooh ut-
nyttja det for sadana syften. I det ee&are f a l l e t inaste det
eke med i l l ega la metoder. I den internationella debatten har
vetenskapsmln redovieat vilka avsnitt av branslecyk'eln som
ar sarskilt o*st&Miga for avledniög el ler atöld av plutonium
likeooi for sabotage ooh skilda elag av olyokeh&ndelser. Radio-
aktiviteten hos det klyvbara jnaterialet skapar Sven Ökade
risker.fran railjdvardssynpunkt vid en kraftig expansion av
karnenergiprogram intemationel l t aett .

En granskning av nu existerende kontroll- och sSkerhetefëre-
akrifter, enl igt 1968 ara ieke-sprldningsavtal e l l e r e l j e s t ,
viear att dessa Ër i flera aveeenden oti l lrSckliga (inf5r den
vantade ezpansionen. Bftersom problemet fir intemationel l t ,
och innebfir en-jiiflk for forteatt karnvapenapridning liksom,
allsant, hot mot fred och-sakerhety "fssmstod det som ange-
laget att pa internatjL«nellt plan «Utta f^gesgen giandlig
diskassion aV riskbttden kring atomindustfien ocfcttSlikbare t-
ekydds&tg&rder, inneffittaride olika grader av internationellt-
handhavande av"1 klyvbart' material. ~ •
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Sverige ayser att, i olika internationella fÖreamliftgar ooh
i samarbete med andra intreeeerade stater, fullfölja den in-
tenxationelle diskueaioh Bering doniia allvarllga fraga aom
etaftadee Bomazeh 1 ?T4. ,Щйand«t lA inlaegen ïrld në^ttetü
ningekonfвгвпввп tilleattpa p4 htieten 1974 en interoöparte-
meufélSéTbéiëerajfp ay ^ЩщЬЫ^Мт^'и^.кбв^ 'fBirtviSx'e-/
ooh induetridepartementar,! " j.'"/^ N''"'__'"."'"""''"^2".?. _11_Г„.„,
har f dreliegande;^pjromemoxiiito^$|3r^ii^|jLtteiitét. -. aVIgrwp%n
artètev ^ i 1йг ^
tmdeplag fвг de fortsatiafiiwiaWernae Г :;

Inga Tborsson
-.StaWseibpeteraré-;/;" -"!" , ':•"''""-"-•
OrdfSrande i nedruatningadelegaticnen
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Ett grundproblem i fr&ga om klyvbart material ar a,tt karn-
klyvhings- èller fissiónsprocessen har saVal wilitara яom
ci"vïla tillampaingar. ïïtbyggnadsn ,ay karnkraf-t i yarlden
inneba"r dSrmed i aig, en ökarïdé potenxial avea f Si: ;f ram'ötëll-
ning av kSrnvapen och andra karnladdningar»

För att klargöra detta gnindlaggande aamband ges i.det
följandé én kort beaferlT»ïiing;av dèis %еа

:
miilVfira'framatall-

ntngen ay kiyybart Jnatepiai,' dels det óiviïa Tca'rnbranslets
kretsïopp (ka'rnbranslecykèln). ,

SlySÏ den c^yila som den militara yerkaamhejten Ъа^етаа р&
de kiyvbara materialen uran^JJ öoh; plutjaaium.jiDeaaa material
kan- framstSllas ëndast genom; komplicerade ;tekniskat,;prdceBser.

tJran-255iihg&r med', 6,7 $\± natioriigt xirsii. TSir att raiiitar
anvundTiing;"="̂ в̂ка11ЪХi aSjlig Mste. halteii'..hS^aqiyaaëntligt,
i dlmanhetKïilX; over $0 r$. Betta slcér genom-s.lc.' Isotop-
separation oè^ .Sge^ruis 1 aarskilda anrikningöaniaggningar.
Ayen manga:;;im^t^a^ör^9yi!*b4>'a;~'.de/lkiirra1rt{^èaktorêr
abm^;nu йшймещёр!. yaatTarldens utbyggnadapróèM^i; kr'Sver
anrikatru3rari

rfjÉir'ein°4flftvr|toU^n:^an'-2$5:.>a^:
:'da^1'dóök bè-

tydlïgt lugrê ^̂ ĥSmligen'-?-3•/$•'•-"~-'̂ ~"y"~ : v

Plntonitm bildaa ij aamband «jed reak^coirdrif t. Samtidigt med
ütvecklingetófiTfeaérgi omvandlaai naturligt:èllei'rl&ganrikat
•oran delvie till plutonium-239 och efter hand aven till
tyngre plutoniumieotoper. D& plutonium för vapenandamal en-
daat f&r inneh&lla en ringa andel sadana isotoper kan uran-
branalet bestr&laa endast under relativt kort tid i reaktorn.
Som reaktorbransle 'ér emellertid plutonium med hög andel
tyngre iao^oper anv&ndbart»

Frasatallningen av kiyvbara material akedde till en början
utealutande för militara Sndamal. I etormakternaa karnvape.a-
program isgick framatèillning av bade uran-235 och plutonium-
239. Anrikningsanlaggningar uppfördee i vilka man kunde f&
framjuran med den h€ga halt av uran-235 aom krfivs för vapen-
framatallning. Man uppf orde aven sarakixda reaktorer för mi-
li-tfir plutoniumproduktion aamt anlaggningar för att fr&n det
beetr&lade uranet fr&n reaktorerna avskilja det plutonium
som bildats under reaktorne drift, s.k. upparbetningaanlagg-
aingar.

De militara plutoniumproducerade reaktorerna ar inte
agnade för kraftproduktion.p.g.a. brSnsleta korta ut-
brSnningetid." Senare har emellertid reaktorer uppförts
som möjliggjort en aamtidig produkticm av militfirt
plutonium och elenergi. Dessa reaktorer ax, s&vitt
kent, aamtliga Ъазчга^е pa anvandriing avsnaturligt
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el ler .uycket evagt ahrikst uren. De s>k« lM.t;tyatteit-
reaktorerna, eöic anvéndsvi Sverige» kan inie; drives '
raed sj&dana brar.elen. : . ' ' • ' " ' ;

Гог tillverktiiïsg av vapenladdningar omyandlas ввлгй! det mi-
lit&ra plutonieV som det: höganrikade uranet t i l l .metkl l i sk
•form. Detta och aénare led i kfirnyapënfraünetÊLlningeii-behand-
laa- ia4&г̂ &г?= {££*^Шеп^НоЗаэ -R±slcer fBr k&fiuaduningètram-
staa.lnl^ 1 det fördolda, POA-rapport mars 19T4)- v

TTtvinnlngen »v uxan frf», ufanmalm Sr giyetyls o)>ê penide ay
oin лцгаде* aavaades f8r êïVila e l ler , inilitara andam&i.yi:Het
har emellertid /inte a6set% nö$ l l ^ t ; att ;Kójströiröra detta
led oedan dea а .к. Baryoii-planen; ö-afergaya;ander 1^^Я40 а̂1вх,
Natiönell оод internatloiaell^sntroll -iiaëf&k,f$Êa&feöïïiTeJ;^
vid den tidpwnkt det utvwma uranet uppn&tt nuklefir renhet
(jfr arenitt I I I ) .

N&sta led i den civITa brönslecykeln ar Isotopanrikning. Alia
de anriknlngaanlaggningar som drive i dag har ursprungligen
nppfbr*e fSr mllitSre aedsssêl och t i l l ge do«r delvle fort-
farande ndliters behov. Бе tre amerik^naka anluggningarna
har en agroket ator overkapaoitet, som;i vëzande omfettning
tagite i bruk för framstailning av anrikat uren för e i v i l t
brak, Det l&ganrikade uran som anvands f5r tillverkning av
brfinele ' . i l l b l . a . lattvattenreaktorer kan inte anv&ndas för
att tlll'rerka тареп.

Ie amerikaneka anrikningaanlaggningarna til lgodoeer
f.n. praktiskt taget hela vastvarldene behov av c iv i le
tmrikningstjSneter. Aven Sovjetunionen har under de
nenaste uren börjat erbjtida lander i vüstvarlden an-
rikning pa llknande v i l lkor . Be brittiska och franska
inlaggningarna har M t t i l l e endaet kunnat til lgodose
huvudaakligen militaTra behov.

Den nuvarande anrikningekapaciteten hos kUrnvapen-
isakterna rScker f3r att tillgodoee behovet av kraft-
reaktorbrSneie fram t i l l början av 1980-tal e t . Pa
grond av den enabba kurnkraf tutbyggnaden bshövs det
emellertid_ f ö> tiden dSrefter stora t i l l a k o t t . En
f örsta rent c iv i l anlSggnlng f Sr lèganrikat uran upp-
F5rs na i Pra'nkrike av e t t bolag, Eurodif, med franska,
belgiska, italienska oeh^^sanska intreeeenter. Eurodif
baseras likaom tidigare aniaggningar pa gasdlffasions-
:эгосеазеп. Inf 6r den f örvantade" snabba utbyggnaden av
icarnkraften varlden Bver planerasyttsrligar.e en gas-
(Iiffuai^nsanlaggning med franskt deltagande.

P& f iere h&ll i varlden sker utvecklingsarbete p& andra
fiTirikni ngametodftr/ t . e r . i JPörenta stat erna, Japanvoch ;
ïiuropa. Endaet gasoentrifugprooèesen et&r айга ta-' ,
duetriell t i l ltopning. ?& gr^ndval av e t t avtal mellan j
de brittieka, ^tedesifindska och vëot%eka regeringarna j
har nyligêri bildata eïrfc sSrekilt företeg, 9зЕваео,;аош а
skall uppf öra aniaggningar i- Hèuerlandertta och Stors; " i"
britannien. Centrifugprooëegen medger uppförandfr av an-];
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laggniiigar i b^jbydiigit. mindre akala ,&i dlffueiTOB- °
tekniken,den ,;̂ ieri5;haifj aamtidlgt e i t langt mïntoe epe-
c i f ikt behoy VB# elkrtfft. ïven om de >hu aktueiïa !prö~
jekteri fix аувеДйв/ föj? produktfdn ат kraftreaktoi-
branale Йг; ceB;1ixii1ig1teknlken i aig vSl Sgnad f Ьг f ram-

. . stSllning aven av htfganxikat tiran.:.•..•;•.'•-''•...--,••• ;';-'.V-;"."••'" -_"
V : . : . - " ,-•'-':- .̂ /"- ' \ > ".."•.• I L . •'• "-"•:;' . -к:}.'Ь.-'т"~^':1-'---: > ; •LW-:.-% :''-.

Slutprpdokteni fr&n 'Sürikniiigsaniaggningörna g&r - efter över^
fSxini T i ï i 4 g l | f o ^ - t l l i bxfinsieeiementfabriksr,/dlr •-üran|_t.-
bearbetas t i l ï kutiaxröök SMjslaa i l&nga mei&%ltSxr,\Tanligejpi;-.
ат sirkonltimlegexingen Zircaloy. Röxen fogaa samman I knippé'ii
- bxansleelement - aom dïrefter satts In i xeaktora.

Utbranningen av bransleelemonten i en kxaftreaktor av l S t t -
vattentyp tax i allmanhet f lera ax, vareftex de byte ut . De
utbranda elementen forvaxas en t id i aarskilda bassanger vid
kraftverket, dax en del ат den starka radloaktiviteten far
klinga av. Darefter transporteras de i skyddebeh&llare t i l l
en npparbet n i n ge anlaggning.

ïïpparbetningen utgora av en raa kemiaka proceaser, genom
vilka man s& langt möjligt aki l jer ut aterst&ende uran och
det nybildade plutoniet fran de klyvningspxodukter som bildats
vid reaktordriften. Deaea produkter utgör - jamte en l i ten
nangd plutonium вот inte kan avskiljas - det s.k. hëgaktiva
avfallet .

üpparbetningen Ът - jamte anxikningen - det led i
bx&nslecykeln som stfiller de atërsta kxaven i tekniekt
hanseende. Likasa fix ekonomin starkt beroende av an-
laggningestorleken. Detta gör att endast et t l i t e t
antal uppaxbetningss&laggningax uppförts. Tekniken ar
val kfind. Aven flera lander utanför stormaktexnas
krets har konnat izppföra anlaggningar för \ipparbetning,
b l . a . Indien. ~I VSsteuxopa finne anlaggningar som kan
bearbeta anyant kraftreaktoxbxansle i Prankrike och
Storbritannien. ~ lC

üranet fr&n upparbetnlngen fSra lampligen t i l l" .ka t i l l anrik-
ningaanlaggningen for ateranxikning. Tv4 möjliplieter finns
fox anvandnlng av plutonium. Set kan anvSndaa entingen for
tillverkning^-av plutoniumberikat brënsle i nuv'arande reaktor-
typer e l ler .eoa branale 1 anabba xeaktorer. Kraftföretagen
raknar med at t SterfSring av? plutonium ^till lattvattenreak1'-
torer кояшех at t eke. Ett omfattande foreknings- och utveck- '
lingearbete rSrande olika tekniska och eakerhetsmëssiga a s -
pekter av aterfSringen p&gèr saval interna t ione l l t ajpm i
Svexige. En anvandning av plutoniua i snabba reaktoxèr inne-
bax en vasentligt.Tïattre bxSnaleekonoml щей denna^teknik
kraver ytterl igare l&ng4 t id för att utvecklas till.kommer-
s i e l l oocaiad

. .я.

Set siata eteget i karnbranelecykeln ar hantering och för-
vaxing ar det högaktiva avfallet. P.n. skex detta'i-anslut-
ning till uppaxbetningeaniaggningarna. Ba langre sikt m&ste
men fiima former for förvaringen aöm innebar att1 det halls
o&tkoBligt for manniskor utan Srervakning.
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yilkei. dëlar ay den civile kkrnbra^islecjrkeln ~-Щ„в&твЩХ±: ini"
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treeeanta med haaayn till mfijligheternayatt avïèda material,
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' • -:- Detanrikadé Taiaterial. som Sr ayaett f|r^cty^lt brok r
-" Sr intè 'anv&nd1«irt för yapenframat^^iing, bprj:aeit

; mSjlïgen ;frïit^ótèt stn& mSrigder fieg|arikat:ïtirah för _.
-. viasa ;f bréknïngsreaktorer. ; De.

 г
вуа" oiyïia^ anlag^ningar

som na planeras kommer inte att кипла producers vapen-
material. ?& langre sikt kan man doek r&kna med att
centrifugtekniken och andra nya anrlkaingsmstoder
kommer att skai.a üelt andra förutsèittningar för fram-
stSllning av hö.'janrikat uran.

Pör den narmaste tio&i aperi'aden utg5r plutonium det stora
problemet med hansys=-i:il riskerna för karnvapenspridnittg
och illegalr"anvandning. Det Sr framför allt pi tva a&tt oom
plutonium frdn kamkraf *verk kan komma ett avledas för an-
vandning till kfi.n.laidningsr.

Det första aattet innebar att branalealement i en reaktor
tas ut efter kort tidfoei upparbetïe, vilket ger plutonium
av vapenkval*tst. Deseutom miste landet i frige fSrfoga over
en upparbetningaanlaggning. ?Srfarandet underlfittas tekniskt
om reaktorn Sr av en 'typ sou kan drirae med naturligt uran,
t.ex. vissa ttmgvattenreaktorer eller gae-grafitreaktorer.
Set bör papèkas att frametSllning' av vapenplutonium ar oför-
enlig med normal kraftproduty.on, eftereomjendast en brikdel
av uranbrSnslets energivarde di kan utnvttjes.

Det beskrivna' förfarandet Sr givetviaimöjligt endast för na-
tionella organ.^Det (kan tillaggaa att materielet till Indiens
karnezplosicm togs f ram pi dettai|s&tt' med en forskningsreak-
tor av tungvattentyp, som inte var fSremil för kontroll frin
leverantörslanderne Canada och PSrenta staterna.

Det andra sattet innebSr att fe.rdi.gt plutonium ayl&as under
lagring eller transport efter uppirbetningen.Detta förfarande
ar onklare, v£tersom ,ma';erialet d& inte krSver tunga stral-
sk&nbande anordnisgar. Aven "sub-iationella" grupper - d.v.s.
terrororganisationer och gangsterligor - skalle к ш ш а till-
gripa plutonium i

r
denna form. Det bör pipekaa^att plutonium

frin kraftreaktorerviaoerligen har ett begransat mil it art
varde men att det i prinèip kan utuyttjas i primitive ladd-
ningar med osaker Verken, t.ex.3 for terrorbruk eller i ut-
pressningeayfte. f''-f<'il

BSngfen plutonium frin anvSnt civilt karnbransle i var 1 den ar
4зши liten, men den kommer att öka enabbt i och med att k&rn-
kraftutbyggnaden slcjû er' fartj och upparbetning^anlaggningar'
Jcammer i 4xifi. Autoniumproduktionen frin upparbetningsan-
laggningèr berifcnas enligt Акв-utredningen öka i frin ca 9 ton
ir 1975 t i n ca .35 ton i* 198? (Aka-utredningeh: Karnkraftens
högaktiva avfall, Da I 1974:6). Set kan пашпав att det er* f
ferdras mindre^an 10 leg plutonii»n-259 f8r en kgmla&dning.
Det-plutonium вот framstails-av utbrSbt kraftreaktorbraiiBle '

doek, аош tidigare pipekais? xnte lampat f&> kvalificerad
t&> anvandniag. \ £ - \ ~~ У"
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I karnkraftdebatten har frègari om plixtpriittmepridningeil; spelat
en stor r ó l l . Het r&dex ingen tTekan^pmi.att man hBrif t&* in~ :

•;f8r ett a ï lyar l ig t internationeïit problem, ~';£ e i t fullit u t -
Tveotïa.t kjjibfnkrafteysteïn kotömeratora m&aguerplutonium at t
befinna sig i lager viénp^iTbéiMii^ainl&ggnijieBT oè£' brahsle-
èleménttetoriKereïler under ;fcraJwpcirt;: Het Sr et t a^arkt'in- ,
trease a t t hela deiina verkaamhst kan. a k e i former s d ï inne-
bfir aSkerfaet mot a t t i a t e r i a l e t komfeèr. pa;,awSgar. .-;.>.v;

Hanteringen ay plutoniumfr&gan b l i r gi^^yïapj^tare^em» ,de»^ i -
• 'totala; mengden material kan hallas lfig*; De.tta kón endastiske ;
genom 7att ^ltttpni;et &ieranTfiEda som bjcgnsle,;.MJi"èp, bj^Tjan

:-v± хеакШ^еГ: ;aVtnfiya«ibde;i.typre'r :•, och ̂ e"É%ex;̂ ajadf m8jiïigèn^ayeri •,
; ï-eualba Areaktpre^ ̂ ^érai*Èdningen;;Aa?';^yéu''tónj'ïf^?I ':••
'•• att';^utop^>ra^alëm"V-!^"?^ea'lrt;or. fi. "reïa||vt;',5:Ift'att-..
• ;пШШ||аЩ£0П*Г^*;р^

ti l lgfihgligt. Samtidigt m&ste dook problemen Bammanhangande
Bied ael-^jSmie^liatonl^^anepor:

>n'ü»gïbsii^taii;;,-,;._ =:Ьг''-'\^'-' '-: -. v.' '-:':Й''-'--: '" ; '•' .'-"-"'4" --;.""•-•::'7Г '" "
Hl^ilïsv-^r^b'erö.rJbs'^mdMtv'nï^ji'ï^i^ièzna at t ayleda ma-terial

'. nJJM.AVenkarnvapënmaKternaa m i l i t i a lager i o l i k a deler -'...~,
ay v e l d e n ijmebarrlekmpment f runBpridningesynpTmk -

;'. Гат"5^ааЩай;Шв3^.еу1к1йЁЕ^ i
^l ighe t^tay i ï j f cU4ëf f^ ler | tod^ ï^t ÏM
.;.тйваЙопегяр^Ь|шр>а|;виЪ^^Щрп|1^^
"Vf-rsa^ïi ï i^i^^att^rbble^f "'•", "•'• •
; knapjast k ^ a^ripa^ а '1
- . i i l i i a t i y , v t ; : e | № ^

ningarna. Багшеа f a l l er fr&gaiiutom ramen fот denna PMi "; 'i

Mot bakgrand ат de tekniska förh&llanden som redovieats skall
n&gra аНшаппа aynpunkter gea рй. möjligheterna att förbattra
den internationella ordningen för handhavende ат klyvbart
material.

H i t t i l l s har man huvadsakligen f ö r l i t a t s ig p& kontroll .
Pragan om kontroll bier första gangen aktnell nër Pörenta
ataterna beslöt a t t e ta l la nuklear utrastning^och klyvbart
material t i l l andra, landers förfogande, til"1 ед början för
forakning, senare för kraftproduktion. Öyei-fSringen regieredes
genom sarskilda bi laterale regeringa'avtal, i vilka mottagar-
lande t atog s ig a t t anvunda utrustning o~cn~*material;"enbart
för fredliga andamal och aven accepterade kontroll-genom
amerikaneka inepektSrer. Senna kontroll har utgjort före -
bilden f3r saval andra stormaktera kontroll eosi fSr de inter-
jiationella system, som upprattats av IAEA och som numera i
de fiesta, lander avlSst de b i laterale systemen.

r

En evArighet vid utf ormningen'av kontrollsyatemen hnr varit
att^fïnna en leaplig avgransning ат Tad som skall kóntrolleras.
Man har ат praktieka skal.strSv&t efter att begranaa kon-
trollen till materialflodei inom de led ат branslecykeln dSr

¥
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det finns reella risker for aviedning. S&lunda begröneas
IAEA-kontrollen huvudsakligen till en kontroll av nukle&rt
material. Kontroll av utruatntng ar vasentligt svarare att
tillampa, Ъ1.а. av det зkalet att endast ett fatal komponenter
har en exklueivt miklear anvandning.

 l

Ett svart principïbllt ргоЫеи Sr kontroll en av patent, rit-
n.*ngar ooh tekniskt kunnandc вот kan utnyttjae för vapenfram-
atailning. Be nuvarande internationella kontrollвувtemen in-
nehaller inga föreakrifter hëroEi; I den min enakilda lander
lamnat ut ippgifter om t.ex. anrikningsteknik har sekretess-
Двог ш.ш. reglerats i avtal med mottagarlandet.

Set har lange statt klart att lander som förfogar óver kva-
lificerad teknisk eipertia och erforderliga mangder uran och
зот ar beredda

 4
att satsa betydande re sureer kan skaffa eig

karnladdaicsar utan bistand utifran. Det ligger ocksa i eakens
n&tar att KarnvapenframstSllning kommer inom rSckhall för
allt fier lSbder i och med att kannedom om kSrntekniken ound-
vikligen blir alltтег spridd.

Stormaktprna - i första hand Pörenta btaterna - förutsag san-
nolikt'denna utveckling da de bestamde eig för att exportera
anrikat uran och nuklear utrustning under kontroll. Setta
skedde i den föraoppningen att mottagarlanderna ekulle avsta
fran attrskaffa eig en sjalvetindig - U.v.a. okontrollerad -
nuklear kapacitet: Samtidigt sag atormakterna karnkraften son
ett l&npligt medel att utvidga sitt politieke ooh ekonomiska
inflytande» Intreesen av detta slag torde ofta ha vfigt tyngre
an hansyn till risken fSr karnvapenspridning.

Beeultatet har DÜvit att Idag ett etort antal stater inom
eina granser förfogar Sver teoretiska och praktiska möjlig-
heter att framstalla karnladdningar^ Se kontrollsystem öom
tillampaa inneoar inget direkt hinder harför. Be utgör endast
en garanti för att mera omfattande avledning av klyvbart ma-
terial inte f órblir> oupptaolrt nagon langre tid. -

En diakassion av oïika möjligheter ett вкара en o&ttre ir.ter-
nationell ordning for handhavaadet av klyvbart material m&ste
utgi fran den-_faktiska eituationen_pa. oar&det^-Internationella
atg&rder pa omradet maste baseras pa frivillig.medverlr-m^ f ran
det övervSeande-flertalet üefSrua lander, -itgërder som minga
lander ugpXattar som stridande mot viktiga nationella intree-

- een ellersCT~allmarit diskriminerands kan motverka sitt syf te.
Vid ̂utformttlïigen av förslag pa omrldet kan man saledes kcmma

^att^tallas inf 65 avara awagningsproblem.' '"
- """* --* «= * "

En annan vlktig princip Sx fitt-den internMlxmella kontrollen
utforaiaajeil a^t den Sren tillgo^feer Ss kravT^ïuga om om-

• a»«*-̂ »h effeiètfer o& Mltfi5n вот i al ia fanderptM.^niatwiHH!--^ enartar jA miljffin вот i al ia lander
вЩЬа p$^dea oivUa fcaiiwnei^lTea&aambeten. Deeaa. kxav Sr
aarskirt höga 'Apfsa î m sjSIva r^afctor^rlf-fcen,* transport
och lagring av anv^t braille samtuppariietning ocSaavfalla-
förraring. -Tidarë -Sr" aastjerijigea av ttlutonitm 1 alia former -
strëagt Svervakad шей hans^MMPJ. materialets ^Srefcllda "«gen-
ekapér. -;' -3 •=*>- . < -
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SSkerheta^yndigheteMia i varja laad har anevaret for att al l
verkeanhet pa k&rnenergioBrAdet handhaa pa ett eutt ec» inne-
bar s& erna rieker aom aSjligt Г8г oBgivningett. toevareWr-
balland«>»a pa detta omrade,naete v a » klara oeh enty«iee.
Betta ha* oofcs& beaktate vid utfortmlngen av d« anvaraade
kontrollsystenen. Enllgt deeaa aakner koatrolloreatiet Ье-
fogenhet att кг&та eadana fttgSsder - t-.«ót. avettogaiae ev en
anlgggfting' - som kan etrida not kravet p& uïlfteeeiesybet.
BedSomlagen hfirav ankonaaer pa anlaggaingene imehavare, eons
har att.f81 ja de' fBreekrifter aom ges av- de gètlonella eSkep-
hetaavndigheterna. Detka maete beaktas vid %ed6a&lagen av ,
tankbara intematlonelïa fttgarder för att fSravara el ler för-
bindra anvSndnlng a=tkSpinnatarial f Sr ieke-fredliga eyften.

O
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l i l . . Hi t t l l l a vidtagna At<;arde!r mot apridniiigen av kkwivapen

NPT-illmant
а. ' д --пЗи1*

Bet ev FNta generalförsamling den 12 juni 1968 godkanda
fSrdraget om forhindrande av apridning av karnvapen. (icke—
spridningefo'raget, MPT) framlades for underteckriande i,London,
Moskva och Washington den 1 juli 1968 och trfidde i kraft
den 5 иагв 1970.

I JTSrdragets artikel" II f Örbinder sig icke-karnvapenetaterna
att inte fran n&gon, vare aig'direkt eliSr ihdirekt, mot-
taga kurnvapen. eller andra.karnladdningar eller kontroll
over s&dana лгарёп eller laddnlngar. Tidare atar dé Big att
inte tillverka eller pi annat autt fÖrv&rva кагптареп eller
andra karaladdningar samt att inte вÖka eller mottaga bi-
atand tbr Летав tillYerkning. Hen citerade artikeln motBTaras
av ett atadgande betr&ffande kurnvapenataterna i artikel I,
att-icke till nagon вою hel«t mottagare SverlAte Шгптареп*
eller andra kurnladdningar eller den direkta eller indirekta
kontrollей Sver e&dana vapen elleriladdningar aast att inte
heller pa n&got aatt biata, uppmontra eller forma n&gon icke-
k&rnvapenetat, ett tillveria eller pa annat s&tt förvarva
karnvapen eller andra karnladdningar..

ilia typer av karnladdningar faller under ovanst&ende ar-
tiklar. Nagot xmdantag gore saledea inte for laddningar for
fredliga andam&l. "°v

* = - - - г ->
xarnvapenetaterna fSrbinder-B±g-i- ertikel 7 att stalla "fred-

=•-;liga? laddningar^till-intresBerada landêxs*förf ogande-tinder- -
lamplig kontroll. T

^^--^*—— ^ ~ ^ ^ ̂  ̂ ^ u

I fSrdragets artikel IJ faetsïla^bfia. parternaS irStt-att
utan diakriminering bedriva forskning och utnyttja kSrn- _
euergin for fredliga an'damal. Beetaomeleen kan sSgas utgo'ra
en fora av garanti for att en fordragspart inte Bkall lida
skada Л ekonomiaka eller tekniakt hanaeende dërför axt den
&78 tar f ran att aaskaf f a kamvapea. ,

I artikel VI f örbinder eig parterna att i uppriktig avsikx
forteatta farhandlingar att snabbt avbryta kapprustningen,
pe atoonedruetning och om ett- avtal'ojn "allman och full-
staadig avruatning under noggrann ooh effektiv internationell
koatfoll", ̂  ' -

I artikel VIH föreskrivs bl.a. att en konferens akall hallas
i Geneve fern 4r efter ikrafttradandet förjatt granska hur
fördraget fungerar. Sverige ingar i den f örberedande kqnunit-



tén for konferenaen, som ager rum i maj 1975*

I artikel III Aterfinne fördragets kpntïollföreskrifter,
вот ar BV aarskild batydelee. 1 detta.Bammanhaiig. j;

Sverigea_xoll

Syerige tuadertecknade MP3? den „i 9. augusti, 1968 och: ratiüi -
ceradè förareget den;?, januari ;19*70.1 Sverige harpê-dët in-
ternattonella/planet gënóm:bangS.riga ocĥ  quppnörldga an^
strSBgningar söfct motverkarspxi.daing av kSrnvapen. obh "spe-
lade en aktiv rol l vid tillkomsten avUPT. BS. yriadés fran
avenak side bl.a." pfi. regl'Slr i .kontrollhëneeende;ï%om skulle
ha~,Tarit sv betydelsë för att hej da rustningeansi^togning-
arna атеп; i karnvapenianderna samt f 8r: att kohtrplieiavicke-i
karnv,apen8taternaa hela karnenergiverksaaihe^i :Bëesa Ö̂ B1C&-
itól tilliodoB&ea, knappast al le . Sverige har uppjpipade iginger
underetrüklt yllc.téii ayatt alia lMnder anBluter aig -f i l l
fördraget och pitalal; riekerna med att betydelsefalla lSnder
aysi^r'MrifrairïililtSyé'r^atr&g^ ne.drueinïngseammen-
hang f̂Sï&IiiggeTfdook? ekitant^begrMiieade mèjllgfièterVfÖr;? ,
Syerlge att"p&yerka; utveislcïingeR i det'ta ayeeehde.

Den'=f ortlSpande;yapentekniaka ütveckllngen;\ooh. dese; even-
taeïïa"^ÏJttTe¥fcaS;̂ vfeT?har ^Stslate i-frto ayenek aide i nëd-
itietningBk'o^^TOnB^ltsGénjbw--{CC^-':*^.B;.'iiariliipp^rkaam- -
heten" f̂ S?te{ rld^ïekentattSnya: ̂ yper ay minitömyapèn;ïan

" tankas;ïSïai.d^tlk^rl!*™y*P-e?.ela*^ ï^ge''.Pcn

erodéifi №TSB- etMlai^^rSèd^imeirC hap rdpökfiamtllga vid.
CCt"ÏS^T&é^lsS^^pëmakteTlettaia^ aW d¥ faster вtórt
avaeenïe ^ d ' e n : k ï % r > a t e M Ï i ^
V e S t i o n e i i a yap^a;-vi i f 5Л nfigon ;a&nkning ay.^den a.ki'V atöm-

\ t r 8 a k e l n i n t è Tore^elcjëkeX'ri '•""",V"-,'," ;"/? :"''\^- ;^ "V̂  ;' '•.••.'"'

ЯРТ -^Mslutói^ei^ë^s&t^a&teeïia^gröbléffl • ? ; Г̂

H5T har rfnt;; erî yïïd ötójKinteleilmto :ii^BÏ\itning f ran; " : ;
.:: y&^toMSï^dè^|^tShJ^;&n^f;ijé^
;.,. ^ :*f^f|tót^óo^¥ótitóeratB5S^83|g^
Г ']с^Ьйй^£апШ«**в^е1Е1Ь1е*га£Гî ^^ f̂iÉiip^vaMJsriMéi :V£ „'

л.а^ав0;воа*ьШ|1са^*вййа'к^^^
-; :rtd^?TO\e^&r*pWal"k^l^'lliS^ligheiér;Qïr^
W^^>i^:£y^f b^t ШгШ§й
: - f Srtoiget.Bland ?e4dana Ц&^¥>МгЩЩ^^-^^^§<0:Щй^^
/:<e£atóvt^i:"ffea^-kategori^ö'rde"ayè^

•-J^jia^i^iïtón^C|i3^tffo^s*a^ > i

,--fcitetVe^'^.|ieètlï^niïa^"rtë|(Kn^t^m

âpant Hetorlè^dei^ och Soh««iB. Deeea f5rh411̂

"--̂ rlal fer-icice-fredliga-^dandl.iSo^

' *
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ligger avèn utanför NPT ett omfattande kontrollayetem som
ar tillampligt>i viasa av ovan naisnda lender. Hgr hör aven
n&anaa att FörbundsrepwMikes gaapss Paris-fëïuragen 1954
fxAnsagt^aig ratten att tillverka karnvapen. Vidare finna
förhoppflingar att Belgien, Förbimdsrepublikeïi, Italien,
Japan och Nederlanderaa kommer att ratifioara ЯРТ f5re
granaknirigalconferenaen i maj 1975.

Samtidigt bör f ramhillas att den tekniska utyeclrlingen fir
з4 впаЪЪ och komMnationsoiojligheterna s& manga, att det
f inns anledning t i l l ого for utveoklingen pa lSngre aikt i sa
mitto вот s t t ett beslut on att.. anskaffa el ler Дске^ anskaffa
karnvapen i visea lander int e da langre kommer att Ьешшав
ay teknlska ргоЪ1вшйЬап framst betingaeTav екопош1вка och
politiska SverTaganden. Sverige har ar 1968 beslutat att för
sin del inte anskaffa karnvapen.

?feuliga_kaTnladdnin|eexglosioner>_£Peaceful Кг>.с1еаг Ebcglosion,

Karnladdnlngbr, och da speclel lt s.k. yuteladdningar, er-
bjuder -stora ieangder sprangènergi. till:ettVförha.llandevis
l&gt pris. Шп har darför alltsedan iSjt^UtfSrt teoretiska
och=pi«lrt^el»*imdére8kninga^ av möjlighéterna att utnyttja
karnladdningeexploaioner avefef.öï' fredliga eyften. Sarskilda
ESE-f orskningaprogram haï genoiüf örts; i FSrenta ; etatéina,
SbvjetMÏonen, ;i"i«nöi!cé och Storbritannien. Sóvjètuniohen ,
ÏSrêfaller f .n. "att,ha i e t meat omfattande programmet.

Dèt ar n-imei«-tt8T^/att/mró:-I^prinoip'.8iÉiïl\e/;kunrta utnyttja
djnpt under jjMrdytan.placerade laddningar for att bryta
malmv utyinna naturgas, oljavêller jordvarmevsami^anlfigga
kamrar för ïagrlng- a^jnaturëaa, ol ja ëï lèrvatten.; I Sovj et-

;uidonen>harTinaniayen.iyóKat8 att med undërjordiske expïpsioner
kvava kostsaima ïaókóx^pi storaj^^nal^gasfyndigKeter. Genora л
spra^n^n^ar^trMrmdër;jaarkytan^ atólle.mto" kun göra hamri-
baBsanger^ - storkïkïn^er"qcfesj ЗагГ-Тек^
jordiaka sprangninéar har -ïómmit langst pl'vïgen t i l l ti . l l-
lanpbarhet.; Efrtг.вШДЗгЛЬ^ ar а.«Де^ i.-„de4faïlen a i : :
iattarejatt_bej^ft5a;^djr^tÏTi^ f orde- 1
larna -аевгигеяramtxadér f5re#;ylt)i:Ö^ïïandeyïe7: вtoгa:pro-

л} ekt• jfiyenfTomgpïj ерг1аетов8 ïëjniöigjniamèra {.tprlie^ha betyd-
l i g t f Srbatirat denrbedfSmuafï".ВпвйшЙ Ь̂вп̂ iÉö»=eitti antaï haLy-:. V -
stora pröjektï;;som tidjgerekutdSmis'^&^gM

•-samheti: c'-'-''"«У^.^^^'^.^У-^-.^^ ?'.^:-S'(:--ry,,„-'~?i;:;>- i"i',-"••,•.-,-:-,.,,:-;-.- '..->;.',}••;

; Hneiaértid f Sreliggèr a ï i y a r l i g ^
шей JEfg-,:̂ eraupr.obl.f>hét.;ar a11 tól&erkningenVay^'l|BE-la'ad':

^ ^ ^ Й ^ ^ ^ Ш ^ ^ "•••

;'b^5^%teri^^TCh^4|ko^tittpMr^il^ '-;,:
, fi88Ïqu|l£4&ia^r;f^^ :-" '•

riaa^l^gain^ ^г1^вв*^«оа^ЩШ&|^й^е|4Ща*^1Шг^
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hands. Ett s&dant steg kriiver dock annu ва lange betydende
forakninga- ooh utvecklingainaatser.

Ett aveevurt legalt problem rid genomförandet av PNE upp-
kom genom tillkomsten 1965 »v det partiella provstoppaavtalet,
som innehaller bestammelaer att man vid utfbrandet ay tuider-
jordiaka karnladdningaexplosloner inte far sprida radioik-
t iyitet utanför aitt lands granaer. Bestiünmelsen gör dot
ytterst av&rt att t.ex. iitaprSnga kanaler annat an i det in-
re ат de t i l l ytan största staterna sasom Sovjetunipnen;

.FSrenta statei^ia» Canada, Brasilien, Kina, Algeriet, Zaïre
och Sudan. Bestammelsen har upprepade ganger ovërtrÉtts fran
amerikansk och rysk sida. I sammanhanget bör framhallas att
Frankrike och Kina inte bitratt det partiella provstoppsav-
talet. " - . " ' • - " .-^.

S&aom framgittoyan har i HPT:s artikel V infSrts iEöreBkrif-
ten att dejSPT-anslutna kSrnvapenstaterna vid behcv^akiille
stalla PHE-̂ tjèüiiBter till4ieke-karnvapenataters förfogande
ti i i l l igt-pri .8. Ayaikten yêtr atirmptTerkB tendeneer t i l l
karnladdningaspridning i • ИШ-fjqsrm. aneïiertid har ifrSga-
varande агОДф1;."elfcfipat; syiTigbeter,, i fSrsta handgenonV att
ge НЯЕ en pojitiek Itailni,ng som öyerdriyér deras praktieka
betydel8e, vilket darigenom kommit att skarpa motaattning-
arna.'iéïlan i-iandêr: och/a-lfiadèr.; •••"••,-,.-..'f . • !

^ro-pröblem'tU|l\földu;ay;'HM.j-.haprör
fran beatanunelaen i artikel V om att man anaraat akall inga
en el ler flera sar3kilda internationella Bverenskonunelser
om PHE. Oklarheten om avaikten med en s&dan överenekommelse
har let*L

;t ï l l utdragjnâ  diekaeaiotier :öf i vilket^oruBi f Sr-
handling^arjjM öyerènakpmmelaén. skall iïkei Spyj etnnionen har

~ sedan langs rekommenderat IAEA, medan man fr&n évensk sida
tidigare ïöreelagi* CQD med̂
en yaaentl±génvpoï%tiBk frigaÏ eomifïgèfг-ütanför• IkM'•:в
teknieka inanaat. :Ayen' FSrent^ s-fcatèrna förefaller ,önska för-
anfcraC PNÊ f ]^ал ^
orgaiiisé^№>ha^:éii' ïai^iiigfproce^ №Tfe ,artir:'
kel?V fSratseddatintërnationeliia obsèryèitiönert av under KPT
t i l l h a n d ^ i i e t j ? ^ - b i a ^ d : ^

-,aven-;№d^|fc^Et;t^fk^iB^|Ssp1eyteE :. ;.
med PIE^i,^ÖIgh°e:tJm$a|o1:V^ :'wr,"

: IAEA2s'8^^éle;ë|il::aèp|emhi^
; ratta;;en ;"j»dgivnings.ë е ^ ^ с ^ Ш i ï ^
т1й%йпепЕте11Ш^Ш1а|Ж1ада^
lander;Vc|iVme"3;i;tó:j05o^b?ïrïMae"^p;H|ag№ " -" '

- •ti'oaen-ïbar-T ëMSet^haf t-^att'fbVaya^i:i4gMtï£/p;cn'-lijif ó'rjnei-le; "'' '
rvferfx*éö^'«ï>'3te^tó;-^rj^Mét^aft ...
• ariat^lOT^^a^i^fprOöid^ïi^OTS^^o^e^^ ;- '.-
vaiySndii i%C5^^^aBÏÏ^§a^todi |^3-8olf- i^ ''
: я^тЩ|НР^|оо^'^й^ч^ойеи^^^
nyiie^aJ ort^ щЩт&т£^'£0ф^в!ьЬ^^ь^т0^[е0й(10п:- r:

J^f^jiT^^^fS§^m3&0SprЙ^ее^ш(та^|*1']а11а^9вгй1Г-;^ •.:'̂
°» e^omförmte^y^adaMik^^lad^^

;,f^aB^toiati^ii*n^i;;\
ryu^-;i.'^;'r:;ft ':-Y;:*:^ -:l']C:^.C '~b:]"~\, -'
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Efter l&nga förhandlingar antog FN;s generalförsamling
itttion (bï 5251 Э) vaBüöu fSraamlixSrsaffilingen

Efter langa förhandiingar an^og
höaten 1574 en-resolution (nï 5251 B)

kusai
höaten 1574 en-resolution (nï 5251 B)
som underlag t i l l en samlad di3kusaion vid försaialingsmötet
höeten 1975 uppmanade dele IAEA a t t fortsatta sina atüdier
pa PNE-omradet, dels CCD att stud' ra rustningskontrollas-
pekter av РЯВ-fragan. Xtterligare tinderlag Inkommer even-
tue l l t frAn KPTJS granakningskoiiferens samt f ran FSf:s ge-
neral eekreterare, som anmodata fremlagga de synpunkter han
kan vi l ja lamaa.

En ytterligare ökning av PHE:s pol i t i ska betydelae harrör
frên öyerênakómmelsen I j u l i 1974 roellan PSrenta ataterna
och Soyjetuniönén зов med verkan f ran 1 april 1976 ^egran-
aar dessa landera Tinderjordieka karnvapenprov t i l l styrkor
under Л50 kilotph. ? e l t nyligen inlëddes ïërhahdlingar i
syftê att innëfatta kven fredliga karnladdningsexplOBioner
i avtelet . /Harigenom aktualiaeras fr&gan om den egehtliga
granadragningen. mellan militara och f redliga kamladdnings-
expïoeïoaer. ÖTérenakbmmelsen och de fSrhandlingar som pa-
g&r ger dessutom •. de- f redliga eiplosionerna ' lytterligare. en
i fördrag erkand statua, ,jBom genom sin;bi laterala karakter
aterigen >etonar den dislÊriminatoriska béhandlingen av PNE.

Kontrollfr&gah

I a i l t handhavende sv nukleart material spelar kontrol l -
fr&gan èn central /ro l l . Kóntroll &r nödvfindig av ieke-sprid-
ningehaneyn och of t a fiven av aakèrhetshanByn _ (etralninga-
rieker ш.ш.). I det följande behandlaa kontrollfrigan framst
med tanke pfi. i n t r e s s e t . a t t förhiridra utnyttjandé av nukleart
material t i l l icke?fredliga ahdamai , -

: Kontrollelementet i aamband med:karnenergiverksainhet har
a l l t i d varit fxaiatrftaande..; I etort s ë t t varjëistat méd n&gon
aktivïtet pu-detta Qmtód6\Tiar^inrattatJsarskilda riationella
tillsynsmyndigheter 'fwr̂ 4;.tB^BndBiiuB,iL'trdL: Overige .Statins
karnkraftiiispektion (SKÏ). Bland; de uppgifter som tiilkomnier
dessa myndigheter marks t i l lstandsgivning föranlaggningar,
fysisk koiitrölliav^ nukleafaimriehavV kpnt i i l i ïav matèrial-v
bokféi-ing: och redovisade^ materialbulanser samt "eakerhets-
kontxoilï5'":- ". ""-"-"•"*";•--'--"~.-"'a"i,.' ,, 't^ ."--•' "'."'-^ 1г:-.\.;: £/!>''-"?'".-;-". V:

»ш
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I de f a l l da atomaamarbetsavtal s lu tes ,méllaii enskilda:
pollmoment, Overige ,:;,'-;...'
}f3!-ind'enfcii4ii/f.dessaV [:-•'/

/inbördes -lCTérans^r/"ayfniikl'è„^ ?*

Lö^e^ra^^^tr^lim831;ighetérJ' f

^ï-'Q^i^^p-^^^^^^^^^ii^^^^^Bia^^^Jl'^^^iy';:jj':'-!~;-.r-V

~ .~-"-'T;:-:-~ï"-.-'-'\C.-T-"f~~~ 7~-^~r?irj!7~™F&\^y^'-~^Я^з5г?=^^;1р7^"

. " . . " . " - ' " 1 . ' - ' ''.'-'--•• - _ " ' : • . - - " • - ' - • - , ; • - ' . - " • - - . - - - - . ' • • . "- • • _ " • . v . ' - ' . - ' - ' , ' ' • • ' ' . :•' ' • " - = . • ' . ' ' : \ . - i ; - . ' " ^ -
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s k a l l Bverföras t i l l IAEA. X v i s a s f a l l krfiva utee lutande
IAEA-kontroll varvid m ö j ï i g a e t e r t i l l b i l a t e r a l k o n t r o l l
in te f b r e l i g g e r . Ear kan namnaa det for Sveriges t i l l -
gftng t i l l nukleSrt material inyeket viktiga avtal&t шей
Förenta statema, vilket tradde i kraft Л$6'6-, Enligt detta
avtal besökte tidigare amerikanaka Inspektörer regelbundet
evenska anlaggningar och kontrollerade med stor noggrann-
het innehavet av i desaa befintligt raaterial, a l l t i syfte
att klarla'gga att inte nagot av detta material har tagits
undan aa att det kunnat anvandas fSr inte avsedda, ioke
fxedliga andamal, I enlighet aied detta avtala lydelse över-
fBrdes deB.,-bilatérala amerikanska kontrolleh,i mars 1972
t i l l IAEA genom ett s,k. trepartaaytal mellan Syerige|
Förenta stat erna ooh IAEA avsamma typ som IAEA avenslutit
med ett antal andra lander. IAEASS kontrollverkaamhet, som
sker genom dees kader av iriterna'tionella iriiBpelctSrer,.. grander
sig p£ detslj'erade f öreskrif ter som iitarbetats: och. godkënts
ат IAEAss atyrelse (IW0IJS.0/66\TBV. 2). Beii typ av kontroll
зош förekommer i Sverige Sr i de fiesta hënseenden av samma
slag, som förutaea i HPT och, det kontrollsystem, som byggts
p& dettas grund. Huvudskillnaden mellan de tv& systemen ar
att kontrollen enligt INPCIRG/66 rev. 2 ayser sarskilt: an-
givet klyvbart material,: som' finns i anlaggningar och lager,
mëdan UPT^koktrollen omfattar a l l t klyybart: material i en
fördragsparts hela frèdliganukleara verksamhet. .

M dèt iiiterhationella kohtrollsystemj som ï"Srutsatts iUPT,
=konuaer att bli gètllande i: Sverige och de fiesta andra lender
under överskadlig tid fram&t skall har nagöt narmare redo-
g3rre'-fSr dfrtta. ; -.•;-'••.•.. -.;•

ï SÏ"?ÏS artilceï IU:1 filagge ické-kËrnvapenstaterria att
godtaga kontroll i enlighèt med eïi;sarekiït aytal med IAEA
av sin frediiga nukièarja. yerkeamhet 'i • eyf te att f örhindra
öveffSring av.^ka^énergiiyrjö»vfredlig anvaïidning t i ï l körn-
тареп el ïér andra kSrriladdnïngar. Kontroï-leiLfskaïl avse
atomrabransle (naturligt uran é l lef -tqritim) "elïer. aSfskilt
klyvbart matè^iaï^ (urah-aiffika;tïp&;istóppen;'.Ti^ , Turan-
255 samt pl^onijimjt^^ifceIÏHÏï2;^eskriver a l t fBrdrags-
parterna iiite f Ar "ËLlïïËania£&lïa- ldyybart mteriaT eï ler
vise utruetiiiiig^tili^^jnagpn;^r,Дке-k^rnyapenstat med mindré
staten iXriga tuïdérkue'tar? щ±§^iCAÉl-kbntröïï; ~•:•' " " ̂  ? = "" "<

Eetaijér./betfSffande, kbntrjöiléns ^ratpska^JJ-iaBpnihg'itér-
f inns: intg ±iïPT>:^itttan^|i^etadèsïi5ê?r7Ó^v en /sarskild" <
к о т М | | Й ^ г ^ а ^ е й е * 8 к р ^ » о ^ ( ^ е ^ ^
S y é ö g e [ y a ^ l a n d ^ i arbete-t,: ^
vÜkei^sïUtera1dë?!ft é ^ ^ y ^ g ö U e l i S y B ^ ^ r J p ^ ^ o n t r o l l
(p!PCIBC/i ̂ ^Щ^^:Ш^гЩ^ММе0Шл&шеШ: 11^ЬЙс/б6: rèy.

aiTc'iffisafeguardsaytal med; dèïiartaf̂ éj'yjipmfaneiWtt̂ : s ïg"ti l l

' ^ f t i^Sve^e ïpera fc^^

4::верШ1»егл^74У*^Й?4лЙ?^^
att-aySale.tl-sklli^dèrfeb^aeiiia

[__ slutUga^-it extén? ŝ*&r«i ihuyujdiaïEigaöverens s tanmeia ë:; medr de t

ШШШж
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föreliggande förslaget. Arendet avaea behandlaa vid ett
etyreleemSte i IASA som inlede den 25 februari.

Set kan i eemmanhanget noteraa att SverigeB förhandlingar
eed IAEA om kontrollayatemete utfortmlng таг mycket kompli-
oerade ooh tóg f lera ar 1 anaprak., Deteammaiorde galla
andra ltadera motsvarande fBrhandlingar. Det geilde ,att ut-
fftraa ett ays tem som oedger en. faligod verifiëring ^oh
ko&troll ar detnukleSra materi&let med. hüneynetagande t i l l
deolika anlSggningarnae mSjllgneli att fti l l IAEA Bverfera
information om materialröreleer;ooh materialkvantiteter.
Samtidigt maete ttven induetriernae krav pa den tekaieka
genoeförbarbetentillgodoeen, likeomavenönekemAlet att
inte Ties koemersiellt ktaelig information onödigtvie akulle

IAEAie kontrolleyetem föruteatter en nationell kontroll-
myidighet, таге reeiiltat verlf ierae; et IAEA. BseeutoiB för-
ntattte IAEA utf8ra egen kontroll. IAEA:e kontrollsyeteffl
to i -princip uppbyggt pA tre grundprinoiper: inneelutning,
bokf ering-redoyiening eamt kont poll genoa lAEA-obeervation
pfl plateen. Inneelutning innebar, ^afC'ii»te*^«'i|Sre;ieSfc;i'
aVgrineae, t . ex. genom f Srraring i elutna mm, e&ebm reak-
tortryckkftrl, ooh förees aed e ig i l l sv en inapektBr. Om
eïgill^t'inte >rytéibe^é%Baterialet yid fernjyad IAEA-
inepektion i^te p& nytt 1*1ашвг niSt».e eller TSgasi över-
TSkning кап|ч)окв& i viaea fal l ake genom kameror ooh liknan-
de utniatning^ Alia aniaggningar eom har klyrbart material
Aiagge videre att bAllanoggrann bokferii^ Brerall^. mate-
rial i anl&ggningen' poh-\tóletLJrtó^.tóÜte7tó*oder.''reuoiTiea
materialröreleer t i l l den nationella ooh den intemationella
kontrollffljndigheten^ Slntligen har IAEArs inepektarer givits
en ejaavattedig ratt att inepektera alla-aniaggningar.
Prekveneen av inepektionen varlerar inom ytaes, gi*»»*. гашаг
beroende pa anlaggningenei karaktSr .̂oöh ^^ényay^anyuat'ma-
terial (lëgre f»tareiïS;iL en non»ï •J^f^i^m'm^lntitai-'
l igt ellerlaganrikat uran, högre i exempel vie en brSnale-
eleaéntfabrlk med uran av h6g

Det ЪВг har rramhlllas att den 1 HPT fBree]CTivii= kontrollen
. utealutande JBx0^ijf^^t^^^^^^^i^^bw^^kag., av
: data:-.-j "ayfte?ai^ apptaoka om ^коп^океЯ^етареада^ har
f 8rt Tindan klyybart material i ,en mügf!ooh=i: en form e om ''

att genomdenna kontroll fyaiakt f6rhindra
" avtalabrott f inna inte. Fai:a^HalEe^ejara^7kanbdoekV; 'ander- •:"'
- f ortttaattnJjig av enhtolighet melian é i ef ter- -
hand beordraeanktloner mot en e tat eom aventyrar inter-
nati jnell f red och éakerheti v : 's':--' С-'"-- Л-Т..^":-а'

Speciellt
IIÏi2 -

_^a _ __
^/|геРй«^<»М,ат^Й^^ .̂йЦСврХЛ;_;.с-- •.

anyantaij^ e^ler frj^jWllning ;ïy^ïarakil#:kïyTbart materie

I I I щ
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t i l l icke-k&rnvapenatater mad «eindre desaaunderkaatar aig
ÏAEi-kontröll. Av-ikten «r aaledes attЯРГ-ansluten, atat
i«fe ens indirèkt>bör buna bidragati l l en token BPT-an-

";в5в№еп, eiats eventuella planer pa Г att f rametalla k&rnladd-
Sngar genomatt /til l aniicke-k&rnyapenatat exportera,kbm-
tpcm n̂Ver ooHutrdstnlng^fSr k£rnenergianlaggningar вот upp-
fДгв; ooiT drive :utan internationell kontrollr ayfdet/klyy;-
bara materialet. " -

Ifragavaraiide stadgande Sr n^yetót gsnerèllt -aiVfattat och
d^%iir-ï-J8-fcïsr "tfté̂ faólnÊLiigtén -^olkningefriga^^PSr-yar^ë
NPT-analuten: stat att; aygSra filkaVfcyper av utrustning Loch
iateri'al^ ebm skaïl'anaee falïfr darunderi :Hagöt helt" klar-
görande uttalande "f х$п, 'ЯР7: e tillkoms thistpria flnnei/inte.
bet. f örellgger givetvia; ett iuppenbart behdy = ooh .intreeaèr
frlin s&ral HPT-synptinkt .aooXiadTistriell^onkarrènseyapimkt,
.aVaatt paragraf̂ en tillampae p4 ett" likfoimigt; afitt; av;de
l&iderj som a'r;, tékniakt'-Ï^stun^ att̂  1втегега inaterlal ooh

:sirtriataing;|№{aktiwllt''8lag^y5^'.-JÏ'-V' •'•'.-• '---;.'•"•'•'•', " .

I avaikt;: attXhiridiaJicke OTT-aüslutna, aarekilt de а.к.,
tröskellanderna, att ekaffa;eig niaterial och utruatning ,
utah att b̂ ehSyW .afecepté^kontrbll ay det 'ldyybaraVjnaterial,
eöm utnyitjaa^ i'̂ eamband mad materialet elier:XitruBtningeny
harVïnfonnalia Bvèrlaggningar ggtrtun i.' sy^te s t t n& f rami
t±13̂ '--ел allmSntraccepterad spStrrlista för export ay^ifraga-
Warande; örtiklari /Detttf liar l e t t t i l l^att Syérigè bar f or^
mellt faatlagt en aedan Igngetiliampad exportpolitik be-
trSffandé^ framei'̂ ^kiyybart iateriai> . ko^pïette;; nuklêkra an-
lëggklngar samt; Tiasa kompementer, ntónaatKp4̂ ^ reaktorömr&det.

Bet st&r kiart. att^^riasa tolkningaproblöni kbomér'att; kVar-
a^betr^ffr^/SPTra: аЩйёГ), III :2 . |Bj^a^a^t^of femr^

? dètta f ramai; ig att; i f ragavarande :pro l̂ëm \inte; eynea'ïji&fjL&e-:
rarV analyeeratefyj.^
nieka utveoklingenУмей!rftf'Vöefieït--ett:jéJt\ei^dS;/Émtii«;'eiteter.'c
sucoeaeivt kan fï^matalia;allïcïfIer:av dè м^и^егJ7|»römj;

' deasay 1 ^ fif ёа1йвг"гакм:Жв^
som a& atarktSaiskar уетЫ'^ЦтУЩ^аош Syerïgè, ks« p&fBikt
bil ayirt att nppratthalla krav pa exportkontröll,; вош ;inte

/Timtter^é^e^tójd^i^ran'drakateter^^.^.-^^. ̂ ^0^^0^-£о0ЩЩ^--

Av intreese för diskuasionen om internationell förvaltning
av klyvbart aaterial ar att Earatom har aganderStt t i l l alia
apeciella klyvbara material (anrikat uran och plutonium),
ваш prodnceras i eller importeras t i l l ett medlemaland. ïïndan-
tae gaMler for material avsedda fSr föravaraandamal enligt
aarakild plan. HedlemBlanderna har dook full nyttjanderatt
bortsett fran de inskrankningar som föranlede av aSkerhets-
kontrollen, föraörjningsbyrana optionsratt och avtalets hai-
sov&rdaregler.

For att ratt f£rata best&nnnelserna om Earatoma Iganderatt
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t i l l anrikat uraa ocHf jlütoniim; miöte /man ha 1 (itailce fвг-
hallandet, att Buratöfflferdraget'i ?lera aveeendeii-Д:
rata av den d&ysrande atomenergllagatiftningen t tö

Storbritannien. Enligt denna fiokT8|>eoieirt:

yvDarc- material Sgu endaat av staten 'Bed htoayn t i l l ma«
terieleta p^ventiella mil i t ara anvindning. ESrnnaterial-'V
a om i eveattB för mi l i tSr t^^atóO^^t^eja iga^^danta__^ yokligen iindantsga
Гга^Й^^^^твШаТШ^1Г1^ап(й1зй«
tillerkanne aadan Sgander&tt t i l l c ly i ï t Mterial. Denna § '•;,.
EiLpatoma iganderatt har= intenagbn direkt praktiak.{betydelae.
Ben kan doek alges tjSna som grundvel ooh motivering f огл;.,
den .sSkernetekontrolli'iföm f M n a l»om:'"•BB;-'ealii% ibeét&melBerns
i Euratomfördraget oc^ вот "oacfatter allV-lujpTbart^aie'tiKrïal,'
I ëtt framtida; knap^hetsiaeé :̂<*&ulle ë^anferatten p4 аашйа
Batt i princip кшша utgBra^sriindTal f ör gemenakapens f Sr-
delning av gemensamma 'хевигвег av' kljrvbart naterial» ;: :. :•

mm

1шт



С'Ч\ ':

чч
2 0 .

IV. Tankbara atgarder för förbattrat internationellt hand-
havande av klyvbart raaterial

Allmant

Sas om framgar av redogörelsen oxan bar h i t t i l l s vidtagna
atgSrder inte vl3at sig tillrackiig* att f örhindra spridning-
en av kamladdningstefcnologl och karnladdningar. HPT, det
centrale internationella instrumentet för att befasta icke-
spridningsviljan, har endast delvis kxmnat förverkliga s i t t
syfte, Ъ1за. t i l l följd av att det aruaü ihte .vunniV allman
anelutnïng Vamt: den tekniska och induatriella utvecklingen
вош successivt föraamrar möjligheterna att förbehalla karn-
laddningsteknologin yissa ietater.,: SY&righ'etërna har -ander
det senaste aret illustrerats av att en ioke-fördragspartf
Indien, sprangt en karnladdning.

Bet maete втеп konstateras att en betanklig avaghet ar av-
saknaden av internationèïla" beataninelser. nied darav följande
kirav pi. natlonelia itgarder tfot stöïd av éller ayérkan pa
nukleart material och utruBtning-?vid karnaniaggnïngar samt
regier for trïnffpsiieri De betydande problemen fSrenade med
lagringen av den enabbt-ökande'mandden' Jflutcaiim,miste ound-
gangligen ocksa agnas vaaéhtligt ökad internatiorièll""прр-
maxksamhet.

I detta avsnitt diskuteras /tankbara atgarder agnade att för-
ïiSttra det intematïonella handhavende t av.-klyybart material
s£ att^ dels föftaatt = spridning ay kaTOvapen-undViks, "dels
allvarligs-.aakerhetaproblem inte uppstir^ Ett specïellt
önskemal ar att aven ami stater" skall kuima expórtera "brSnsle
och utruatning £ÖT :ka.rnkraf'tihdustÉin -j.tan att Ibèhöya frukta
att de exportërade^ Jprodiikterna: senérë ;utny;ttjas;lfrör; t ï l l -
verkning av k^lrnlaudningar. £tgarde:c "ay ;angiven typ kan in-
delas 1 t.exv;följande kltégorier.

A. StSrkande' av -HPT: s stalïning och ef f ektivare genómf örande
av dees^bpstammelsér. : "л r .':;. ."•'-"-/ Д

B. Ökad kontrölltackning i stateE^cisom èj ar anslütna t i l l
гот. _. ; " . . .; . - • : ' . . - . • • _ , - • • ; -/.,.'••_-- ._-

C. ï y e i s k t j sk^dC av/lagere av; klyvbart ^material samt r e g i e r
. for ^transporter'.^-.'" ' --W '-.' У': ;".;.5'>";--.''--'̂ -';,'1-'̂ ""'---•--.'•; j-.:- '•-.'- '-. ' ,.-'

Ъ. I n t e r n a t i o n e l ï : adiBinistration ëv- l^rriinduetriani^giilinb'arv ippi
Ш



... ,&

•«f

•Mm

Som en forsta generell aynpunkt bör framhallas att stor-
aakterne aveu fortaattningsvis har ojamförligt större möj-
lighster an nindre atater aom Syerige att p&verka utveck-
lingen i ickè-apridnügifrlgan.' Detta- bör dook givetvis inte
hindra fortsatta aktiva svenska insatser p& detta omr5.de.
Anstrangaingar att starkt stötta upp NPT inom sarskilt FH,
GCB och. IAEA synes angelagna. UPT:s granakningskonferens i

1975 erbjuder aven ett myckst lampligt tillfalle harför.

Allt tyder pa att MPT, för de lander som anelutit sig,
fuBgerat och fnngerar tillfredastallande för att förhiadra
apridning av karnvajpen. Samtidigt Ъог ihagkomaas att fran
en enskild stats aynptinkt ter aig analutnïng till HPT mer
som en verkan an en oraak. Ett Tsealut at.t inte anekaffa
karnvapen traffas s&lunda p&rgrundval ay en allmSn sukerhets-
politiek'bèdomning." Det oae ta Batte f ait f Srbattra analut-
niiigen till HPT vors salTuida att aatadkómma s&dana förand-
ringar ат\1оке RPT-statera aakeih.et3politiBka förh&llande
att beslut om avataendefran karnvapen och anslntning till -
SPT blir: möjliga.-Huruyida HPT; 'itgör en- effektiv barrlar
mei kSmvapenanekaffniiig; f Sr en sta:t,, vafa', Bukerhetèpoli-
iiska situation andrae ef ter I HPT-anslutning, har os a vetér-
lxgt ïuté-prBvatsï i?pralctikénX Av^stSrétabetydeïaei detta
Bammanhangar att;, de =.'t'ill '•:3PTiansltitna' kfirriVapenmakterna
uppfyller ;8ina förpliktelserrktt fortsatta förbandlingar
att snabbt"aybryta.kapprustningen och n& fram till verklig
n e d r a s t n i n g . .- •'----'•••-:-. -___--=.__-=•_.- - „ ~ ~-'---—--"_

Ett starkt önakèm&ïï av SVerige och det: etöra flértaïet B£T-
staterar att a&-manga stater вот aöjligt ahaJuter aig iiiil
HPT,: Sv&rignetën galler metoderna at^ f4 de lander»som st&r
utanïör^ HPT, att au andra; politik.:; Ett Vsattvyore givetyis
att,' sisom antytta:oven, uppnS? konkreta framstëg betraffande
fSrverkii^andet av i ̂ èmmanhariset vSaëntliga' artiklïr X-'.f ör-
draget,: aarekiït/i,>.Vad avaer medrustning (artikel VI) .̂ гРог-
hoppningama haryidlög"mS.ste--tyyarr- betêoknaslBom-mycket
amS..:;E||;;ismnaf̂ B.£tt:̂ tord».;̂ ea.t&'.\ ILû töYandel avii&gón-fQrm av
paverkaji'̂ gènpa->1:*.ei, :

чав^чгкап
а

;
де11ап;.: èxport-3rer ay.: klyy-

bart material,och. visa utrustninsr.̂ .-v ;;,•;

Av; karnvapenmaktenm utanf ör HPT har Prankrilte'/f öiklarat -"elĝ
amna f SI ja f Srdragets bokstayutun aiti anaïuta ,sig tiiltdetta.~
Küia har stailt sig heltlutanjfor: HPTj deas ayaikter ar inte :;
kanda.:ïör anaïutning-till HPT av#Spjecialf aïle't" Indien skuïlè ,
redan av föraragsformaliatiaka sk^l- ett sarskilt legalt;^i
.instrument behöva tillskapes. Bet^f örefaller tyeksamt: ömVeiti:;
3 f örslag I denna rilctning ékülie accepteras "ay'Indien^/Уагв:

staHning darmed kan komma'att f örblt ojègleradî -Л\rS'ï;%̂ f-̂ ..-

: En Еёjïighet ar stt'skarpa Jtagandeha% HPT.: antinkèn ̂ епош - •
att; andra f ördragets téxt~p4Vyisea punkter ïeller gêhpmj attj': Й

: utarbeta_e|^ nytt'dpkumènt'/Jtó
;landerna,;;eom^har veto-.-£ detta:aVeee*d^é,^k<)mér:;attf mötsatta
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Ъог darför inriktae pi n&gon form av tillaggsprotokoll till
avtalet.

Man skulle salunda kunna tanks sig att atagandet i artikel
111:1 skttrptea за att en icke-ka'rnvspenmakt i fortsSt teingen
staille Ъ11 tvungen att aceeptera IAEA-kentroll aven av
aidant nokleart material, som ar avsett for andra inilitara
aüdssil an for tillverknisg air ksrniaddïsiugar {i.ex. fraa-
drivninff av atonnibatar).. Syf tet med en sadan atgê 'd ekulle
vara att utvidga avtalsomradet, som nu endast, omf attar kam-
laddningar. Genom att förelaget skulle skarpa.atagandena
frdn ioke-kaxnvapenmaTrternas sida skulle samtidigt fördragets
diskriminatoriska karaktSr öka. Det far anses «ycket tvekaarat
om ett séLdant förslag har möjlighet att n&. erf.orderlig ша-
joritet bland de för ctiekriaiineringsaapekten kansliga u-
landerna. Konatruktionen ekulle dessutom kunna ge ioke NPT-
atater ytterligare ett argument mot anslutning.

En annan möjlighet vore att inkludera karnvapenmakterna i
artikel, III: 2;p4 sè satt att en kon troll skulle skapas att
nuklefirt material och utajustning вот exporteraa till kSrn-
vapenmakter inte kan utnjrttjas f.ör tillverkning av kamvapen.
Förslag om:att skarpa atagaidena föf! karnvapenmakterna skulle
sannoliktJTa relativt alimfin aneïutnihg fran ickë-karnvapen-
makternas sida,-ehurstT dét \fr̂ Ès±-ê.r som qsannolikt att etor-

ödtar-fBrslaset, Vidareskur~ ~" :
gocsar xorsj.aĝ -5, * viaare skul

ypnax iroikuiia tappas till. Enligt W& Sr iökè-Jcarn-
vapenetctef-intè^ uttryckligén; fSrbj-üana att bjleti ióke-karn-
vapenatater, som etAr ïïtanfSrHPT, med att tïïlverka 'êarn-
vapen.VsakëB^p&ialadee av PSrenade araVrepubliken f Öre MPTss
undertecknande men löranledde ingen textandring utan endast
tolkningar av, Jörenta Btaterna bch Sovj eiviüiónen, enligt
тДка 8&dant ibietand'vf Srklaradèa: stride mot HPT. ïven om ma-
joriteten av iffiPT-Btaterna kan förmodas godta,dessa tclkning-
sr, slrelie tanken p&;" att tSppa till kryph&let knnna èrbjuda
ett:visst-intre3se.;-'"".". ;

Svagheten aed ahgivna itgarder ar att.dé inte.verkaamt bi-
drar till förhindrande avrkarnvapen8pridning,;framst darfBr
att förslagen knappast kan fjjrvantas andra icke HPT-stater-
nas politik. Ssmtidigt rnAste kravet p& kafnvapennedrustning
Icvarsti öfSrminBkat^ Krav pa} ytterligarë Itaganden av karn-
vapenmakterna ЪОг atödjas aven om de inte omedelbart accep-

Öfcad_kontrolltadkning_>i_ioke_KBT-stater

Ferrnarvarandeikravs IAEA.-kontioll av nuklëfirt material oeb.
viss ütrustning, som ЯРТ-stater exporterar iill ioke NPT-
stater. ;Vid kontrolten tillampas

 :
 det: rédovisade köntroll-

Byatemet ПК!1ЕС/66 .rev
Je
2.^01ika tankbara: mS^lï

skarpa denna

-i?prteatt aamvërkan'ielfsi. ëxpbrtSrer; kan t.;e±." gea ebt aa-
dant innehAll att HPT-analtttning i. •praJctiken^terWig^Boia det,
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enda alternativet for icke-karnvapenstater аош önak&r ut-
veckla den fredliga karntekriologin genom import av material,
utruethirig och kunskaper. Detta förutsëtter emellertid att
samtllga exporförer av betydelse för eamma exportpolitik
samt att överföxande av „specif ika teknologiaka upplyenjjigar
eller t.o.m. av allraanna karntekniska informationer till
viktiga ieke HPï-stater förhindras.

Som ett led i sadana anstrangningar вkuile ел regelmaaslgt
intenaivare kontroll kunna införas inom ramen för gallende
beBtSmmelser.,.Rlmligare тоге att öka kontrolltSoknirigen
genom att atailakray. att-motisagariandet ataller all't klyv-
bartmaterialbihonisina granger 'under ÏAEX-kohtrbll enligt

/153-iaodellen. 'Man kan'aven' tanka eig kravet att all
troparbetniftg ay anTant'karnbransïé^&ger ram utanf 6r inotta-
garlandets granaer. För att aenomföra dessa reformer kravs
BSrekilda beelttt r-ÏAEA:e styrèlse.

Man kan vidare formellt кгата att mottagarlandet analuter
sig till HPT. I kontrollhSnaeende Sr akillnaden fflëllan detta
förslag och det som akulle ta aikte p& infSrande av IHFCIRC/
ISJ-kontrö],! pbètydlig. Pörslaget kan;aveè ahtingen alia
mottagare ellér eridast icke-karnvapenraakter.

Avelutningavia • skulle kunna Svervagas att utvidga detal.i-
beatSiaaelaerna 1 IHfCIHC/153 med èn anmodan: till;lAEA. att
fortsatta verka för utfardande av enhetliga fekocmehdationer
betfaffande konatruktionen av'nya k'arnkraftinatallationer
i syfte att underl&tta köntrölïen. -."'"."-

Бе fiesta ovan angivna itgarder innefattar olika former av
. paverkan. eïler tyung. Denria , met od 't orde p'4' det müitilate-
rala planet fyamet komma att aktualiseras vld eventaell fort-
satt aamrérkan mellan exportSfeir. Total uppeiütning^ fr&ri
exportlanderna fir dock en förutsaitning för framg&ng.

• - ' " - " *" - ~ - - ' '~ -T - " i . -: - - * '~ - , ' ' _ ' o ! . ,

Svirigheterna mèd yar.je f brm -av;pavérkan;génom éxpörtkontroll
ar dook иррепЪага; HittilXsyarande diakussioner har к1агт
lagt^.problemen_ at t епв̂ в kring- en rimligtL.;utf ormad= sparr-
listaV Het ga i iër octea att^trïffa-;ratt' bètrilffan'de graden
av hirdhet i kMven pa möHag^l^derna. Man kan tifirvXdlag
tanka elg a l l t ; fr&n bi lateral ^ontro l l ay, specifika 'i av
exporten berSrda.anlaggningBrJ""-till^:oyillkórligt^'kiray =pa
mottagarlandete .anslutnlifig . t i l l ЯРТ._'•-.?.• •.'v'; - .,.•>.

•rett.slag: i .luftèri--frSa:i"cke;i
-spridningssynpTmkt. Alltför:;harda;kravjkain: a andraï.sïdan
frameta som p o l i t i s k t oacceptabla i exportlandet p"'& grand av

ïderas natwr^av utnyttjandé av i-lgndernas teknolpgiska öyèr-
lagsenhet. Han kan inte -atesluta mSjligheten atti a&danaieray
,blir kogtraproduktlva genom j i t t de kan Tippmuntra potentieira
importlandèr t i l l J№amfitSLlnïitfg rav produkter pai-sparriia.tanïi

"ï- egen regi-~reller; i; samyerkan med andra stfrter^,. S&daiia кгау".
kan yidare vacka en kraf t i g t negativ reaktion inom u-lands-

lasmsm



_JS

24.

kretaen generellt. Allvarliga principiells och legala prob-
lem akulle aktualiseraa för ett land som Sverige om iöralag
vacktes om en gemensam politik fran exportörlanderna att
förhindra överförande av informationer pa det kurntekniska
omridet. Bet dilemma 30m ett aadant fSrslag skulle försabte
exportlSnder med liknande aamhallsakick вот Sverige i skarpa
av den fortekridande tekniska och induatriella utvecklirigen,
aom kan komma att göra det ohallbart att uppratth&lla kon-
trollkrav annat an i vissa fall.

En risk som m&ate beaktas vid utvidgade försök till paverkan
genom exportkontroll ar s&lunda att de darav berörda u-
landernaa reaktion kan bli aa negativ att atgardema kan för-
fela aitt syfte ooli i varsta fall aven fa ogynnaamma allman-
politieka aterverkningar. Det kan aven baydas att export-
restriktioner endaat kan fa en fördröjsnde inverkan i eak-
fr&gan. I andra sidan aynes en fördröjning av kSrnladdnings-
teknologinB spridning, i awaktan pa en effektiv inter-
nationell överenekommelse vara önakvardf aven om ett viaat
politiakt pris maate betalas harför.

Har kan noteraa att IAEA:s nuvarande kontrollorganiaation
knappast Er dimenaionerad.att pS. flera &r ta pa aig det av-
sevarda ;extraarbete som eit gehömförande av ovan. angivna
föraadringar i "kontroïlën akulle medföra. Detta förh&llende
aktuaHlerar IfSrélag 6л ей auccesaiv f8i?b£ttring av IABA:a
kontrollorttanisatiön. t.ex. nar; det gSller:aitt utveckla
IAEA:8 in8trumentering3- och datatefcrtik» S&dóna förslag Ъог
konna ërhaila'atöd inom i-landakrëtBèn. 'Samtidigt bör пап
тага ffledve^n-om att n&igau-lander* redan nu ansér att IAEA-
kontrollenjtar för. зtor del av öfganiaationena; budget, ooh
de kan mSjïigen,anse att ökad kontroll akulle utgöra ett
ioke gódtagbart intrang i den nationëlla auveraniteten, För
ioke HPT-etater;torde séldana atgarder av förklarliga акЮ.
inte inhêbara nagon löbkélëe.

Tid varje diskuaaión, ay atgarder av ovan angivet alag far
inagkommaa att stormakterna, yid sidan av. intearnationellt
övërenskomna atgardêr,.; har;sarskiida möjlighete^ att bila-
teralt génom anhan form av patryekning uppna de gemehsamt
uppatallda malen, om de valjer att fora en aadan politik.

Pjsiskt_3kydd

Ppfartarkning ay. det fyaiska akyddet av klyybart material mot
obehöriga tiïlgrepp akulle kunna tankas genom f61jande &t-
g a r d e r . ^'.- •»;/=:"~- ..;.-•..--.-..''-..•,--: "' -";--'."L _, '. ;•.

ïnternatioaèllt" överénakomna^ й-tgarder för aSker-förVaring
och bevaknlng: ат'klyvbart-material, sarakilt plutonium och
höganrlkat uran-235. i lager -och under transport inom ett
land och mellan ISnder. M r kan erinras om dé t f örslag som
f'ramfördea ;av IAEA^:|VgeherfildirektSr"yidi=IAEA:s gerie,ral- -
konferens. i}8ер£етЪег; 1974*P?"en"Tin.dërsSkningi;aV f örutsStt-
ningarna f Sr ett: intarnalibnelïttavtal; bm/visaal minimikrav>,

/i= dessa^ avagandeniyligardertav1 denna typ, som.skiilïe ïkompïet
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tera vad som i viasa lander redan genomförts p& national!
niva, Bkulle försvara för nationella och internationella
ligor ett stjala nukleart material för att framstalla k&rn-
laddningar i utpresarïingssyfte eller för överl&telse till
terrorister eiler till atater. . .

Flertslet regeringai- borde kunna stödja sidana atgarder,
varför en intematlonell överenskommelse borde Ъшпа upp-
n&s. Be tekniaka aapekterna av fragan torde behöva utredas
battre. Jfimn och hög internationell standard pi vidtagna
arrangemang Sr n3dvandig, da material stulet i ett land kan
env&idss tor utpressning eller andra andamal i ett annat.

Itgftrder f6r ati fgravAra for atater att ta i anaprak kl.yv-
bart material i lagar f Sr tillverkning av kamladdningar,
t.ex. efter att ba brutit ett kohtroilavtal med-IAEA. I
detis eammanhang:r, fir lagren av klyvbart material av vapen-
kraïitet av e&rBkilt intresee. En sSkerheteatgard vore att
förebygga ansajnling av större mëngder plutonium i nagot en-
skilt land. Tanken bar aven framförte om en internationell
everenskonmeiae om utapridd lagring i de anelutna ataterna.

Som ovan fraichallits ar legring av plutonium tekniskt sett
en komplicerad och krSvande hantering, sarskl.lt i det langre
perspektivet. Set prektiska genomfSrandet av ett eventuellt
system för utspridd lagerh&ïlning skulle i ea fall behöva
utredes.

Bland allvarliga problem i semmanhanget bör framh&llas de
ökade transporter av klyvbari material med darav följande
risker fr&n eakerhetesynpunkt, som skulle behöva genorafcjraa.
Med tillvaxten av plutoniumlagren följer ocksa att Sven med
utepridda lager kommer ett stort antal stater att inom sina
granesr ha ur ïaddhingssynpunkt tillraokliga mangder pluto-
nium. Me: ran videre föratse ett politiskt motetund mot en
uppdelning av lander i"eakrall,d.v.s. dar man kan förvara
plutonium, och "osakra" dat.man bör undvika s&dan lagring,
liksom mot eventuella förslag att allt plutonium skall för-
vara e i kërnvapenstater. Dessutom torde riakerna för .till-
grepp av sub-nationella gruppe'r knappaet minska vid utspridd
lagerh&llning.

En atgSrd vore att söka fSrkorta ulutoniets omloppstid. Sa-
som framhallits i det föreg&enós:pag&r utveeklingsarbete
ifrags om förbattrad-•upparbetningsteknik, konstruktion av
lütoriium-branaïeelementietc:.^.Vissaitekniska ev&rigbeter

komma tillratta med. Problemen sammanhSngande
ë piutofiiumtranspörter som f Bljer, vid atëranvand-

ning m&ste aven::lSeaa ̂pa ett tillf redsetailande :satt.

Atgarder av kSrnvapenmakteras för att Йка aakerheten vid
deraa egna lager av karnvapen och klyvbart material för
vapengndamal .v Of f antligg.1 orda uppgif ter om f örstfirkt bevak-
ning av de anligt uppgift oa 7.Ö0p;karnBtrideBpetsaMia'i;
Vasteuropa tyder. pê. att eadana atg&rder anses nödvandiga
av kSrnvapenmakteTna Bdaiya.rDet?ligger^ i: sakèns naturVatt
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en internationell kontroll hfirvidlag inte kan komma ifr&ga.
En eventuell överenskommelae harom skulle kunna knytaa till
HPT som unilaterale avsiktsdeklarationer. Sadana atgarder
Horde kunna godtas av icke-karnvapenmakterna under den klara
föruts&ttningen att kravet pa kSrnvapennedrustning bibehalle.

Internationell^adminigtration

En Snnu starkare internationell kontroll over det klyvbara
materielet akulle erhallas om IAEA (eller annan organisa-
tion) tillföreSkradea inte bara ratt till observation och
bevakning utan aveu rS.ttigh.eter. som пагшаг eik'- ett Sgande
av material och, av anlaggningar dar detta anvfindeW Det Sr
alldeles klart att ett uppniende av fiven rêlativi begrënsade
framsteg hSrvidlag ar berpèride av en rad avgörande politieke
förSndringar. I dagena 18«e finna inga förhoppnJ^gar att-na
snabbt resultat. Arbetagruppen har ioka deato mindre velat
ange nftgra typexempel pi tfinkbara atgarder inom detta omrade
som underlag för langeiktiga anstrëngningar.

Ett avatem med utspridd lagerhallning akolle kunaa komnlet-
tera» med avtal om Internationell drift och bevakning av
depuerna. üppgiften att admlnietrera lagreg av dverBkotts-
material ("plutoniumberget") akulle kunna anförtroe at IAEA,
vara etadga (Art. XII.A.5) föruteer en aadanuppgift.lt-
gSrdtn ekalle tamna ha betydelae for den handelae att IAEA
vore battre ekickad att handha plutoniumdepaer Ял det land
pa vare territorium depan bsfimxer aig.

En mindre langtgaende atgftrd, som kanske vore lEttare att
genomföra, vore att ave t4 f ran konventionsreglering men an-
da Iftta IAEA erb.iuda aig att handha plutoniumdepaer. Detta
akulle eventuellt kunna vara attraktivt för lender med aamre
utvecklad teknologi. ; V

Internationellt Sgande av alia anrikninga- och upparbetninga-
anluggningar i icke-kSrnvapenlSnder. Om en a&dan fi-tgurd
kunde genomföraa ekulle «lit plutonium och höganrikat uran,
som renframètaila pa icke-kurnvapenlandernaa territorium
komma under internationell kontroll. Riskema för arrangerat
avinn aktjlle minaka. En möjlighet ar att ifragavarsnde an-
Htgg"'tT'gar ёяа och drive av ett antal lSnder - dür -fiven
k&rnvapanmakter kan inga -gemeneamt. Exempel hfirpi. Sr Euro-
chemic, Brenoo och Eurodif. '

HSr kan erinras om det av IAEA: e generaldirektör nyligen
framförda fSrelaget om upprë-ttandet av en internationell
upparbetningsaalagghing, helst kombinerad med en fabrik för
tillverkning arsr karnbransle. •'i'

Internationellt Sgande av allt klyvbart'material i icke-
karnvapeniahder (.Ifr Biratoma fownella figandarStt). Btt
sadant arrangemane вки11ь; titgöra en alïmaa legal grund f Sr
ett internationellt vinflytande over ea rad förhAllaaden inom
karnkraftinduatrin. Detta inflytahde m&ate Bpeoifieeras
genos Bfirekilda delöverénsTcommelBer, dSreet man/inte Sver-
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l i t e r hela besluts- och agandefunktionen t i l l , en överna-
t ionel l organisation. Om överenskcsiueisern&s bet,rS.fi"ande
t.ex.. driftsakerhet och miïjöv&rd, skulle NPTjs.-lcontröïl-
syatem kunna utnyttjas t i l l a t t granaka efterlevnaden'jSmval
av dessa. Ett annu шег l&ngtg&ende förslag vöfë at t det in-
temationel la figandet utatrSektes t i l l delar ay det klyvbara
materialet hos karnyapenmakïerna. . _ . /

-.-Stark öveinationell orsaniaation jned' шопотзо! p& karnkraft--
prddaktion i varlden inkliiaive a l ia led av ^kambfanaleoykeln.
Ett aidant föralag torde inte kvmna fSrverkligas inorn övér-
akadlig fid.";.- ,-•-•• : ; -•.. .'-

Ш

Ш

Avslutande allmanna kommentarer

.Tarj e;form ay : intérftationëll förvaltning i r ee l l mening inne-
bar:;ett betydandé moment-av överetatlighet för dén adndniat-

"rëranue\myndigheten> Möjlighëïeina: 'att Xоипа JPN-kollèktivet
att :';ijuiag^ns^lagëv accept era en' eidan ree l l inakrShkning av
dèii natiónella suyei^initeten•.m&ste/betecknas .sions' вша e l l e r
obefiritligai.Jiasa generella kompromissmöjligheter kan möj-
l igen föreligga: . • . : Л

ïïndantag. gSra'för en via a kret3 av lander

som qmèdèlbart :fallé? i tankarna ar undantag för karn-
vapenmakterna, d .v .s . .-ett-diskriminatorisfet arrangémang. Det
kan emëllertia förva^tas :att"~Ba^skilt:,u-lands^ .
ett. diskriminerande avt'aï'blir ;iitomoirdentiigt .atark., Icke
BPT-stater kanfSrvSntas;tavkl.'art;avstand fr in e t t eidant
system. Sadana undantag aynea knappast:"motivera;de "med mindre
l&ngtg&eade medgiyaadén>î ^^JriedTOstningssamiMnh.ang/kÈaiïUppnS.B.

lïmehgaiet'1 i den̂  intérnationélla förvaliningen/tuhnaa ut . .

.Om mpmentèt^ay :5ver3tfitligh%t dë.'•'-ïaotq ,taè:"bpr.t <fcain den;in-
.ïternationelïa föryaltningen . д HihataiJaa;_ mëd. denf_yerlftering..

som nu aker. genom lAÈArsskontroliSyatea. ITagot/rèeiltiiir:'; :

icke -èpridnügasynpnhkti tillkommex tint e•r̂ ; Man'miste ^пЦг'ауёп
rfikna medatt Tiesa : s tater int e ens vlar. kömma;.,at>:••"actf.eptera ••:

^n internationeil'-föryaïtnihg/av.'"-profórmanatux. •

En inteinatibnél l fSrvaLtnirig erb.iuda pa f r ï v i i i ï g • baaia;; ;.
• och narntaat som en service.Atgard p--;' .. '^ v; :,-y..-.-/:':. ~< ;v\ 't'--.-':'f-''--

PöralagëJ. kan^têbikas^vara ay increase f Sr ï^nde^g med.sv&rig-^
hëtër at t p̂&; egeh> hand' nèntera; kiyvbsirt\ katëriaïJ^Precisa \
;8verenBkofflmel8er m^atë ^МтМ^в''т::^х^ееаЪЩ'^Ь^а^у,вхв£Ъх--'
hAllanden,:QjËsï., bëtraf f andé: bmhaidértagandë3%T (det f aktiya>
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B ««.^-t. Êtt.betydende fflOtetAnd /bbrde dook vara att vSnta
fr&n manga linder mot uppl&tande av.egët territorium f8r
lagring av klyvbart material; iemJatahke " - - • " - - - —•••"

Internatioaell fBrvaltniag av ïa^vTiari matefiai ètaller
= at<ia Êrav p& vederbörande internationëlla myndighet, som
miste gee beelutaformer och. reèuraër eóm svararemot den
komplioerade Verksamhët det h&t g i l l er . Héd tauüce p l a t t i
al l haatering av ikijrvbart material Щ_\förenat med riëkèr,
maatë yidMxL ByerfljrttniigIvr^орегаЦЙгвапв^ге* frfta na- ,:
t ionel l ' t i l l intepBationell nivft fiïara anevaref8rb411anden
poh regier 1 olikaVha>|Beendën,faatl^ggae-f5r yarje tatadium

Ш0Ш

Slutligea ma ЪЯх &ter erinras om att ; interna tionell \f8ryalt-
nlng BV kiyybaxt material m&ete eea som ett mil p&; l&ng sikt,
eom évêntueiit?klaii n&e t tóapper^^^ Sverige har nyligen i FK
üuett eni-internatioiieil diBta4esion;i fimnet. ;
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Vissa uttalanden om internat!onellt handhavende av klyvbart
material

(inofficiell SveTsattning)

Sverige

Statssekreterare Inga Thoreson, CCD den 30 juli 1974.

"Bet kan vara nödvandigt att utvidga de nuvarande kon troll-
ayatemen,..vilka förmar upptacka men inte förhindra missbruk
av nuklefirt material, till att aven omfatta ett system for
fyaiskt ekyud av alia leger av nukleart material, samt för
lagring av allt nukleart överakottsxaaterial i IAEA:в regi.
Man akulle ockei kunna tanka Big att IAEA Sgde allt nukleart
material pa вашша èa'tt aom EURATOM ansee "aga" allt nukleart
material inom Enxopeiska gemenskapen. Tad jag framet har i
tankarna ör emellertid èn internationalisering av handhavendet
av nukleïrt material, varvid huvuduppgiften inte endaat ar
att oheervera utan aven att skydda allt eadant material i
eyfte att förhindra spridning av karnvapen och att garantera
aakraat möjliga handhavende av karnenergiproduktionen."

s
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Sov.i etunionen

АтЪвввайог iioBjtjin, CGD den 15 august! 1974.

"Fra Thorason konBtatérade, attvarje stat вот ingir ett av-
tal om nèdrastning i vies utBtrgckninginBkrfihker eina suve-
rana rattigheter. Jag skulle vilja frarahilla, att tanken pa
"interaationelit;:£gande och kontroll av klyybara material"
"pérör en prineip av aiihat slag.; I dét hèlr^fallet f öreelas
uppruttandet av en internationell myndighet som skulle Sga
och Kandha alia fBrradavklyvhara material|;och: вот skulle
förfoga over- medel f3rl att fyeiökt Bkydda-dessa" mot miss>ruk.
Bette skulle;innebfira: uppruttandet ay;eri:mellanetatiig myn-
dighet med̂ ^ yïastrackta.befögenheter öyer oruket av klyvhara
m a t e r i a l . ; "_".:.'_-'•./'.;;; :\~:Х\..'?у.-;"'~-~<;'~:7''-~~-'
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Ba uppkommer fragan: erbjuder den har planen n&gon egentlig
grund jTSr praktisk tillSmpning? Vart avar Sr att den i'ritè
gÖr det. Bnligt var uppfattning ,har den hSr planeninge|
praktiekt vërde nar det giller „att stErka icke-Bpridninge-
tanken, och ett övervagande ay densamma- 8kuile avleda-oss
bort frf,n de praktiBka problemen att f BrhindraJspridnlngëh
av̂  karnvapen Syer yfirlden." "^-"\^^'.r\ %'. - •-'~~-: V'-^'-^H "•-'•:","-

Ж



--mm

30.

Generaldirektör Eklund vid IAEA:a generalkonferens den
13 september 1974.

1. "Be talrika och l&ngtg&ende föriüidïingarna i kaxnenergins
framtidsutsikter och de problem som möter oss, gör det lëmp-
ligt att under 1977 anordna en större internationell kon-
ferena om detta amne. En s&dan sammankomst skulle i första
hand tjana syftet att ge regeringarnas representanter och
organ den typ av konkret information som de kommer att be-
höva, till exempel för att klara av en massiv ökning av karn-
energikapaciteten."

2. Fr&gan om den fysiska sakerheten vid karnkraftanlaggningar
och i samband aed internationella transporter saint problemen
sammanhSngande med lagringen av den allt större mangden plu-
tonium ЪЗг agnas ökad uppmarksamhet. Tiden kanske ar mogen
att undersöka förutsattningarna för ett internationellt avtal
om minimistsndards ifraga om fysisk sakerhet.

3. Setaljerad planering kravs av hela bransleoykeln fSr att
komma tillratta med ridande flaakhalsar, bl.a. betraffande
tillgangen. p& anriknings- och upparbetningstjanster. Upp-
rattandet av en internationell upparbetningsanlaggning, helst
kombinerad med en fabrik f Sr tillverkning av kErnbr&nsle,
skulle kunna utgöra ett steg i ratt riktning.

Sverige

ïïtrikesminister Sven Andersson, FN:s generalförsamling den
25 september 1974.

"Pörstarkt kontroll over klyvbart material ar en fraga som
nu kraver a l l t större internationell uppmarksamhet."

Förenta staterna
ïïtrikesminister Kissinger, FN:s generalförsamling den 25
september 1974»

"Lat oss tlllsammans enas om de praktiska atgarder som m&ste
vidtas;för att itillförsfflcra oss karnehergins alia fördelar
och befria osa fr&n dees fasor:

inom iort att för de andra huvad-
leveTsntörslSnderna lagga fram detaljerade förslag om för-
starkta kontrollatgkrder. = ; "

- Vi; skall intensifiera vara anstrangningar att viima bredast
möjliga: anslutnfiig t i l l 1АЩ :s kontröllsystem, • att införa
praktiska kontrollatgarder avseende 6varl£telser:' av nukleara
material samt att sakerstalla -effëktivitete^ hos dessa pro-

d u r e r - -->- - '- '' - • ; ? ' ; - . --,''-' ' '-'.• '••.' •'•:---'-:- r

- ?5renta staterna. kommer-.ett uppmana ÎAEAlatt utarbeta"ëtï
utktót t i l l en interriationeir^pnyentioii "f8r ;at^ Ska Деп fy-
aiaka sakerheten mbi J st6t^
terial>r Ед eidan; konventionIskulle^ iïmèbalïa;; specif iceradë
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normer och tekniska raetoder för skydd av material under an-
vandning, lagring och transporter.

- SPT, som denna församling har tillstyrkt, förtjanar fort-
aatt stöd. Fördraget inneh&ller inte Ъага ett allmant &-
tagande att begranaa spridningen av k&rnladdningar, utan
aven bestamda skyldigheter att godta och efterleva IAEA:a
kontroll&tgarder aamt att kontrollera överlatelser av nukleara
material."

Canada

Dtrikesminister McEachen, ÏN:s generalförsamling den 25
september 1974»

"Nar det gall er hejdandet av karnvapenapridningen, borde
alia stater förbinda sig att inte exportera karnteknologi
eller nukleara material annat an under interna-cionell över-
vakning syftande till att sakerstalla att exporten inte leder
till framstallning av karnladdningar. Lfiratöver borde alia
stater stalla sina förr&d av klyvbart material for fredliga
andam&l under internationell övervakning. Karnvapenmakter
borde, som ett första steg mot dëtta mal, stalla slna fred-
liga kSrnanlaggningar under s&dan övsrvakning samt söka upp-
höra eed sin production av klyvbart material for vapenanda-
mfi.1. En internationell övervakning av klyvbart material utgör
det internationella samfundets basta tillgangliga s&tt att
forsакта sig om yarje stata fredliga avsikter. Betta skulle
tillita staterna att kt>ncentrera sag pa utvecklii.g och
distribution av den myeket behövliga karnenergin för fred-
liga andam&l."

Sverige

Statssekreterare Inga Thoraaon, FN:s generalförsamlings
första utskott den 18 november 1974»

Statssekreterare ïhorsson_ tog i s i t t anförande upp atgarder
för att hindra spridning av kSrnvapen i tre olika tids-
perspektivj omedelbart, p& nlgot langre sikt och slutligen
möjliga löaningar pa ling sikt.

Ben första gruppen omfattar Atgarder för att göra NPT effek-
tivare, och för att_starka dess internationella kontroll-

. system. Deaaa bör vidtagas nu och vid NPT:s granaknings-
konf erena. Darvid ar ett "av tiuvudmiLlen att öka anslutniiigen.
t i l l fördraget, och da>frKmst för de ledande karnenergista-
ter/soffl̂ annu inte har undextecknat avtalet att:ansluta sig.
Pör att overtygadessa stater OIB att en allman ansiutning
t i l l avtale-t ligger isamtliga staters iniresse ar det nöd-
vandigt att-иррпй. eneffektivarei tillampning av vissa ar-
t i k l a r i avtalet, och da sarskili; artikel VI.

bör; ett atarkande av det internationella
kontrollsystemet allvarligt övervagas., Maaga-stater som inte?i
ar anelutnatill BPT̂ har̂ ^ trÖfat :kbbtrollaytóirMd IAÏÉA som
föreékriye^r kontrollfÖrfarenden för vissa •an îvha ki.riima-': :
terial och installationéri BBilijgheten att ta ytterlïgareЛ
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ett steg, d.v.a. for sadana stater att till&mpa interna-
tionell kontroll av allt klyvbart material inom hela deras
kërnlndustri, bör undereökas. Ett s&dant eye tem nkalle för
icke anslutna stater utgöra ett f Srsta steg mot att ata sig
förplikteleer som re dan geiler for stater som «nelutit sig
till fSrdraget.

Redan förverkligandet av de nuvarande kontrollavtalen inne-
bar en hard belastning f Sr IAEA:s kontrollvarksamhet. Vid
SvervSganden om en förstarkning av detta system, maste hog
prioritet gès at ett utBkande av IAEA-sekretariatets kapa-
citet att effektivt fullgfira eina uppgifter pa detta omr&de.
En fortsatt utveêkling av IAEA:s instrument- och datatek-
niker akulle bidra till detta. Sadana atgurder akulle, tror
vi, vara agnade att gör& kontrollen dele effektivare, dele
mindre betungande och koateam."

BetraXfande atg&rder pa nagot langre sikt, d.v.8. inüm de
jxërmastë aren, sade fru Thorason:

" Ti ser behovët av internationellt överenskomna regier om
vis sa minimikrav pi fyaiskt skydd av kfirnanlaggningar och
klyvbart material under lagring och transporter för att imd-
vika illegal anvSndning av materielet av terrorister eller
andra sub-nationellagrupper. I aamband med detta maste sar-
skild nppm&rkaamhet Sgnas problemen med lagring av den stSn-
digt vaxande mangden plutonium. Jag vill hir bekr&fta min
regeringa st5d fSr IAEA:s generaldirektSrв förslag om att
underaöka förutsattningarna f5r en internationell överens-
kommelse pi detta omrade, Anstrangningar fSr internationellt
samarbete pa, detta omrade skulle utgöra ett nödvandigt
komplement till de &tg&rder som redan vidtagits eller вот
haller pa att vidtas pa nationell niva i vissa lander. Se
överenskomna normerna bör vara höga. Reglerna bör harmoni-
eeraa mellan olika lander för att göra det lika sv&rt att
komma.i besittning av klvvbart material i alia lander. Annars
kan material вот undanförta eller stulits i ett land an-
vSndas £5r utpressiiing eller andra iïlegala eyf ten i ett
annat."

"Soa vi framhöll vid generalförsamlingens behandling av IAEASS
irsrapport, förtjSbar tanken pa internationella upparbet-
ningsanlaggningar ett noggrannt в tudium. Ъв£ skulle kanske
csfcsa, yara vSrdèfullt att underaöka förutaattningar för upp-
rattandet: av regionala upparbetningsanlaggniiigar gemensamt
agdaav flera lander, och eventuellt kombinerade med kSrn- ,
br&sïeelei^tfjkbrikeri^^1^
sadana: projekrtj-skulle ïta den dubbla fördelen att minska .
riakérJaa^Sr v a y l e ^
till ióke>fr^^ai&di^li;;ó|W:ït^

; troende ''1^\-&е±'[еёЁ1Щ:
7т1ЩеЩс£Щфу^ •;.• ..__ "

;
,

Щ lang sikt f Srélag"é.t't̂  béhor av^^ilgot "slags system av in- :
ternationell förvaltnlng av jctyvbart material 1 da,- ingéri utê- ".; .ч.

""'t '

Я'»



ysssjf

•-"•• -"-Sis

'«a
Чйзй

ШМЩШяШ
SSSÖfeï

33.

slutande nationell loaning ekuule f&rala i framtiden.

"Olika fSrvaltande funktioner, omfattande delar av eller
hela braneleoykeln, ro&ete utförae. P6rrerkHgandet ar desea
idler fSruteStter uppenbarligen axistenaea av siarka in-
temationella organiaationer med förmaga att fnllgara в&-
dana enozma uppgifter.Det fir emellertid fclart, att alia
förslag rörande intetBaticmellt handhaYande av kiyvbart
material maate beakta de ЪегВгйа atatemae praktiska, ope-
ratiTaoch legala Aeikter pa natioaeil niva. Elara regier,
Ы.а. gëllande anBvarafördelning, maate uppstMllee f Br alia
led i brfinelecykeln. ïïppenbarligennn&ate 8rerf6randet av;sA-
dana funktioner f ran ett nationell t t i l l ett internationellt
organ slee pa ett sfitt вот garanterar s&kra adminiatrations-
och förraltningeförfaranden. I analutning t i l l dettëtar
jag för givet, att karnvapemnakterna strangt bevakar aina
k&rnvapenaraenaler, I annat fa l l skulle ingrepp i den civile
brfinelecykeln fЗг att kontrollera plntoniet fBrlora nyeket

Utfommingen av en s&dan framtlda loaning maste av föret&eli-
ga skfil grundaa pA dele nya relationer mellan stater dèls
kompetenta internationella organieationer, föreedda aed t i l l -
rSckliga resurser. Vart syfte med att idag ta dessa fragor,
gr-att inleda en internationell diskussion, som enligt v&r
iaening bSr follföljaa med den ekyndeamhet som uppenbarligen •
erfordraa. TlJiar^ alla-êtt:gemensamt ansvar att idag gripa T
os8 an morgondagens oerhSrda problem." . ;
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