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Berlin, 100318 (IPS) - Japanska politiker och aktivister sätter stort
hopp till det dokument för USA:s framtida kärnvapenpolitik som
Barack Obamas administration enligt uppgift just nu håller på att
sammanställa.
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Det amerikanska regeringsdokumentet, kallat Nuclear Posture Review,
NPR, ska läggas fram inför kongressen, och kommer att innehålla riktlinjer
för USA:s kärnvapenpolitik de kommande fem till tio åren.
Japan är det enda landet i världen som utsatts för kärnvapen i en väpnad
konflikt, vid bombningarna av Hiroshima och Nagasaki 1945, och många i
landet hoppas nu på att den amerikanska kärnvapenpolitiken ska få en ny
inriktning.
Masayoshi Hamada, som tidigare var biträdande utrikesminister i Japan,
säger till IPS att han tror att Japan kan spela en viktig roll för en framtida
kärnvapennedrustning.
Hamada är en av 204 medlemmar i det japanska parlamentet som
undertecknat ett brev till Barack Obama och flera andra högt uppsatta
amerikanska politiker där man uppmanar landet att återuppta
förhandlingarna med Ryssland om ett nytt nedrustningsavtal.
Många har dock ifrågasatt om de japanska politikernas uppmaning
kommer att påverka den amerikanska regeringen, i synnerhet med tanke
på att det bara undertecknats av 204 av de 700 parlamentsledamöterna.
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-Att 204 personer skrev under brevet betyder inte att resten är emot det,
eller var ovilliga att underteckna det, säger Akira Kawasaki, som sitter i
styrelsen för den globala Japan-baserade organisationen Peace Boat.
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Enligt Kawasaki hade sannolikt alla parlamentsledamöter varit benägna att
skriva under brevet om författarna bara hade arbetat lite hårdare med att
föra fram sin sak.
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Hans M. Kristensen, ordförande för ett informationsprojekt om kärnenergi
vid Federation of American Scientists, säger dock till IPS att de japanska
politikernas brev tillsammans med de uttalanden som gjorts av den
japanska regeringen kan komma att spela en viktig roll.
-Budskapet är klart och tydligt – att USA:s viktigaste allierade i Stilla havet
inte är motståndare till Obamaadministrationens vision om en
kärnvapennedrustning.
Vissa japanska politiker har dock hävdat att landet skulle bli mer sårbart
för attacker från Kina och kanske i framtiden Nordkorea, om USA lägger
fast en mer restriktiv kärnvapenpolitik. Men Gregory Kulacki, forskare vid
den USA-baserade organisationen Union of Concerned Scientists, säger
att man genom undersökningar tydligt sett att de flesta japaner stödjer
tanken på en kärnvapennedrustning. Det gäller även den japanska
regeringen.
-Den har tydligt gett sitt stöd till en amerikansk deklaration om att USA:s
kärnvapen enbart ska ha ett avskräckande syfte, och endast i yttersta
nödfall användas för att besvara användandet av kärnvapen från en annan
stat.
*Denna artikel ingår i ett projekt mellan IPS och Soka Gakkai International,
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SIG, om kärnvapennedrustning. Författaren är korrespondent för
IDN-InDepthNews.
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