
 

 

MFÍK er aðili að alþjóðasamtökum sem berjast fyrir banni á notkun úrans í 

vopnum (International Coaltion to ban Uranium Weapons). Í júní sendu aðilar 

samtakanna stjórnvöldum bréf þar sem farið er fram á að þau láti álit sitt í ljós á 

notkun úrans í vopnum til aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Eftirfarandi bréf var 

sent til Össurar Skarphéðinssonar þann 30. júní 2010. 

Úrgangsúran verður til þegar úran er auðgað fyrir kjarnorkueldsneyti og kjarnavopn. Það 

er geislavirkur og eitraður þungmálmur sem hefur sama þéttleika og gull. Þéttleiki hans 

þykir eftirsóknarverður enda hafa gegnheilar byssukúlur í mismunandi stærðum verið 

framleiddar úr úrgangsúrani í þeim tilgangi að brjótast í gegnum venjulega brynvörn. 

Hundruð tonna af málminum hafa verið notuð á síðustu árum, t.d. í Írak, Bosníu, Serbíu 

og Kosóvó. A.m.k. 18 lönd búa yfir vopnum sem innihalda úrgangsúran og er mjög líklegt 

að slík vopn verði notuð í átökum í framtíðinni. 

 

Þegar kúlum úr úrgangsúrani er skotið á harðger skotmörk á sér stað bruni við háan hita 

sem framleiðir fínt ryk. Þetta ryk er skaðlegt manninum og umhverfinu. Kúlur sem fara 

fram hjá skotmarkinu eyðast smám saman og menga jarðveg og grunnvatn.  

Notkun úrgangsúrans ógnar, til lengri tíma litið, heilsu almennra borgara og hermanna, 

tefur uppbyggingu eftir átök og vekur ótta. Það er erfitt og dýrt að losna við þetta efni – 

eiginleikar vopna sem innihalda úrgangsúran tryggja að ógerlegt er að hreinsa að fullu 

þau svæði þar sem þeim hefur verið beitt. 

 

Í ályktunum allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna ‘Effects of the use of armaments and 

ammunitions containing depleted uranium’, sem voru samþykktar 2007 

(A/C.1/62/L.18/Rev.1) og 2008 (A/C.1/63/L.26) er viðurkennt að hefðbundin úranvopn 

geta valdið tjóni á heilsu manna og umhverfinu. Þetta efni verður tekið aftur til 

meðferðar í afvopnunarnefnd (First Committee) Sameinuðu þjóðanna, í október 2010.  

Báðar ályktanirnar hvöttu aðildarríkin til að leggja fram skýrslur um málið til aðalritara 

Sameinuðu þjóðanna. Í ályktun A/C.1/63/L.26 frá 2008 er aðildarríkjum og alþjóðlegum 

samtökum, sem láta sig málið varða og sérstaklega þeim sem ekki enn hafa tjáð sig, 

http://www.bandepleteduranium.org/


boðið að senda aðalritara Sameinuðu þjóðanna álit sitt á áhrifum notkunar hergagna og 

skotfæra sem innihalda úrgangsúran.  

Menningar- og friðarsamtökin MFÍK hvetja utanríkisráðuneytið til að segja álit 

sitt á því sem hér um ræðir. Við vísum í neðangreind gögn: 

 

1. Áhrif notkunar vopna og skotfæra sem innihalda úrgangsúran, A/C.1/63/ L.26 (sjá 

nánar: http://www.bandepleteduranium.org/en/docs/94.pdf)  

2. Ályktun Evrópuþingsins frá 22. maí 2008 um vopn sem innihalda (úrgangs) úran og áhrif 

þeirra á heilsu almennings og umhverfi sem og áskorun um allsherjarbann við notkun 

slíkra vopna, P6_TA(2008)0233 (sjá nánar: http://bit.ly/2ualUC)  

3. Resolución Latinoamericana de la Comision de Derechos Humanos, Justicia y Politicas 

Carcelarias (Ályktun nefndar um mannréttindi, réttlæti og stefnu í fangelsismálum á 

vegum þings Rómönsku - Ameríku) : Prohibición de las armas de uranio (Bann við 

notkun úranvopna) (sjá nánar: http://www.bandepleteduranium.org/en/docs/110.pdf)  

4. Umfjöllun ICBUW (International Coalition to Ban Uranium Weapons) um úranvopn, 

varúðarráðstafanir og gegnsæi sem beint er til fundar afvopnunarnefndar Sameinuðu 

þjóðanna í október 2010 (sjá meðfylgjandi skjal á ensku).  

5. Umfjöllun ICBUW (International Coalition to Ban Uranium Weapons) um lögmæti 

úranvopna (sjá meðfylgjandi skjal á ensku).  

6. Yfirlit ICBUW (International Coalition to Ban Uranium Weapons) yfir nýjustu rannsóknir á 

úrgangsúrani (sjá nánar: http://www.bandepleteduranium.org/en/docs/58.pdf  

Við erum þeirrar skoðunar að úranvopn kunni að ógna heilsu almennings, hafi skaðleg 

áhrif á umhverfið og að notkun þeirra brjóti í bága við alþjóðalöggjöf um mannúðarmál 

(International Humanitarian Law). Við hvetjum stjórnvöld til að láta í ljós 

skoðun sína á notkun úranvopna til aðalritara Sameinuðu þjóðanna í 

samræmi við A/C.1/63/L.26 og styðji ályktanir frá þriðja aðila um bann 

við notkun þeirra sem beint er til fundar afvopnunarnefndar í október 

næstkomandi.  

Stjórn Menningar- og friðarsamtakanna MFÍK.  
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