
Motion att LfM tar ställning mot användning av utarmat och upparbetat uran (DU) i 
vapen. 

Anders Romelsjö, februari 2011 

 

Motion 

Mot bakgrund av nedanstående vill jag lägga fram följande motion: 

DU-vapen är radioaktiva så väl som kemiskt giftiga, med långvarig effekt på människor och 
miljö. Därför strider de mot folkrättens internationella avtal och konventioner avseende 
förbjudna vapen.  

Enligt ett växande antal forskningsrapporter föreligger starka indicier för ett samband mellan 
bruket av vapen som innehåller resturan (utarmat uran, ”depleted uranium” (DU) och förhöjd 
förekomst av bl. a. cancer och fosterskador i områden där DU används.  

Försiktighetsprincipen är den politiska och moraliska princip som fastslår att oavsett 
slutgiltiga vetenskapliga bevis för skador på civilbefolkningen bör största försiktighet 
tillämpas i fråga om vapen vars oskadlighet ej bevisats och där starka indikationer på skador 
föreligger. 

Som organisation ställer sig Läkare för Miljön bakom kraven på att tillämpa 
försiktighetsprincipen, krav på ett internationellt förbud mot DU- vapen och kraven på att 
Sverige inför ett lagligt bindande förbud mot all tillverkning, lagring, försäljning och 
användande av DU-vapen. 

 

Bakgrund 

För att framställa kärnkraft och kärnvapen används den radioaktiva och kemiskt giftiga 
tungmetallen uran som består av isotoperna U-234, U-235 och U-238.  U-238 är en 
restprodukt från denna tillverkning. Den kallas ofta ”utarmat uran” (utarmat på sin klyvbara 
komponent) eller DU (” depleted uranium”). Vapenindustrin tillverkar pansarbrytande vapen 
av DU, vapen som sedan 1991 använts av USA i Irak vid första Gulfkriget (286 ton), i f.d. 
Jugoslavien (11 ton), i Irak 2003-2007 75 ton och möjligen i Afghanistan. (Natural Resource 
Council, 2008; Fairlie, 2008). Olika uppgifter finns om mängden DU som används, och 
betydligt större mängder finns angivna i andra publikationer. Uppgifterna ovan återfinns i en 
publikation (2008) av Ian Fairlie, en ansedd expert inom strålningsbiologi och kemi, som 
deltagit i flera utredningar år regeringen i Storbritannien, och även arbetat på uppdrag av 
Europaparlamentet. Det finns dessutom så kallat upparbetat uran som blir över när överblivet 
bränsle efter slutanvändning i reaktorn separerats från bland annat plutonium och U-235 för 
kärnvapenproduktion och återanvändning i kärnreaktorer. Denna uran typ innehåller mer  
restprodukter som plutonium och är förmodligen därför mer toxiskt både ur kemisk och ur 
strålningssynpunkt än det vanligare utarmade uranet. 



 

Man brukar ange att DU har en dubbel toxisk effekt, dels en kemisk, dels en som beror på 
dess radioaktiva strålning, främst alfastrålning. Fairlie ange att DU kan skada människan på 
fyra sätt: som toxisk tungmetall, som genotoxisk substans (i.e. som carcinogen och mutagen) 
genom kemisk effekt, genom strålning och vidare störa hormoneffekter. 

Vid sidan av U-238 kan DU innehålla små mängder av andra skadliga ämnen som U-236, 
plutonium och andra radioaktiva grundämnen, och innehåller även små mängder av U-235 
och U234(Fairlie, 2008). I sönderfall av U-238 (och U-235)-isotoperna bildas flera 
radioaktiva ämnen, bl.a. Pa-234m, som utsänder mycket energirika beta-partiklar.  Ett 
mikgrogram DU (U-238) utsänder c:a 1000 alfa-partiklar per dygn, med en energi på c:a 4 
miljoner elektronvolt/st, medan 6-8 elektronvolt behövs för att skada DNA. Strålningen når ut 
c:a 6 ”cellängder”, (dvs. varje alfa-partikel kan i princip nå 1,33*3,14*63 ,    dvs. 900 celler). 
Dess radioaktivitet är ungefär 70 % av radioaktiviteten hos U-235 och DU borde därför 
rätteligen betecknas som ”något mindre radioaktivt” och ej ”utarmat” (Fairlie, 2008).  

På grund av alfastrålningens korta räckvidd är risken för strålskador liten så länge uranet 
befinner sig i en slagghög på marken eller i en projektil som inte avfyrats. Men när projektiler 
som innehåller DU uppnår hög hastighet och träffar sitt mål deformeras de snabbt och antänds 
vid hög temperatur och mycket fint uranoxid stoft bildas. Det är när dessa inandas eller på 
annat sätt kommer in i kroppen, t ex genom sår eller genom DU-förorenad mat eller dryck 
som de kan orsaka skador, också enligt bl.a. djurexperiment. Det är alltså stor skillnad mellan 
det uran som finns i vår berggrund och de uranoxidpartiklar som inandas – strålningseffekten 
i det senare fallet är avsevärt mycket större, mer koncentrerad och dessutom långtidsverkande: 
Halveringstiden för U-238 är 4,5 miljarder år. På sin väg genom kroppen kan partiklar fastna, 
förutom i lungorna, bland annat i benmärgen, levern och njurarna. DU når också äggstockar 
och testiklar och kan skada arvsmassan, möjligen för flera generationer. 2/3 av lösligt uran 
utsöndras med urin inom 24 timmar, medan uran som lagrats i ben stannar kvar i drygt 1,5 år. 
Till detta kommer den toxiska effekten av framför allt plutonium inte minst när upparbetat 
uran används i projektilerna. 

Det finns starkt stöd från djurexperimentell forskning att DU är både carcinogent i bl.a. flera 
arbeten av Miller (Miller 2000, 2007, Fairlie 2008, Briner 2010) och teratogent (Hindin et al., 
2005), 

Flera vetenskapliga arbeten finns om ökning av cancer och missbildningar i områden där 
vapen med DU bevisligen eller möjligen har använts. Dit hör ökning av barnleukemi från 2,6 
till 6,9 fall per 100 000 invånare (trendtest p=0,03) bland sjukhusregistrerade fall i Basra-
området 1993-2006, medan en sådan trend ej fanns i grannländer och ej heller i t.ex. USA och 
EU (Hagopian et al., 2010). Även en ökning av missbildningar från Basra under 1990-talet 
har rapporterats (Hindin et al. 2005). Förekomsten av cancer och fosterskador har ökat 
dramatiskt i Fallujah, Irak (Busby et al., 2010; Alaani et al., 2011) där mycket hårda strider 
pågick 2004.  



Busby et al. (2010) har i ett vetenskapligt arbete baserat på data från Fallujah, Irak rapporterat 
om kraftig ökning av cancer, spädbarnsdödlighet och ändrad könskvot bland nyfödda med 
klart lägre andel födda pojkar, liksom i Japan efter atombomberna mot Hiroshima och 
Nagasaki. Det sist nämnda indikerar strålningsskada på X-kromsomen. I denna studie från 
Fallujah 2005-2009 inträffade 62 fall av cancer (RR=4,2,statistiskt signifikant), inkl 16 fall av 
barncancer 0-14 år (RR=12,6). Högst RR fanns för leukemi i åldern 0-34 år (20 fall, 
RR=38,5), lymfom (8 fall, RR=9,3), bröstcancer hos kvinnor 0-44 år (12 fall, RR=9,7) och 
hjärntumörer (4 fall, RR=7,4). Vid beräkning av dessa åldersstandardiserade RR skedde 
jämförelse med Middle East Cancer Reg (MECC) för 1999 och rater i Jordanien 1996-2001. 
Studien, som skedde under besvärliga undersökningsförhållanden och baseras på 
intervjuuppgifter har bl.a. metodologiska brister som författarna noga diskuterar. 
Exponeringsmätning saknas, och man söker möjlighet att analysera jordprover från området. 
Man anger att exponering för DU är en möjlig förklaring, men att andra förklaringar, f.a. från 
kriget, kan finnas.  

Man diskuterar den korta latenstiden, givet en exponering omkring 2004 och åberopar då bl.a. 
dels multi-stage modeller (Moolgavkar, 1978, Busby 1995), som medger kort latenstid samt 
även empiri. Rapporter finns om snabb ökning av lymfom hos italienska fredsarbetare på 
Balkan (Italian Ministry of Defence, 2001), om maxinivå för ökad cancer i norra Sverige 
inom fem år efter Tjernobyl (Tondel et al., 2004) och om leukemi bland överlevande från 
Hiroshima och Nagasaki bara några månader efter atombombsanfallen (Kusano, 1953). Busby 
et al. nämner också möjligheten av ev. effekter från tidigare Guldkrigsexponering. I ett annat 
arbete under publicering nämner Alaani et al. (medarbetare i tre länder) (2011) att medfödda 
missbildningar har ökat i Fallujah sedan 2003 och uppgick till 15 % av alla födslar i Fallujah 
maj 2010 och 11 % skedde före vecka 30, medan 14 % av ”assisted pregnancies” slutade med 
abort. De har genomfört intervjuundersökning bland patienter som kom till Fallujah General 
Hospital för barnafödande och behandling och redovisar ingående en viss familjär anhopning 
av olika mycket allvarliga missbildningar. De diskuterar möjligheten av epigenetisk inverkan 
av tungmetaller, nämner ang. DU att det i detta fall är oklart om dess genetiska eller kemiskt 
toxiska effekt är viktigast som möjlig skadeorsak. År 2007 slog Iraks hälsominister Nermin 
Othman larm om den kraftigt ökade cancerfrekvensen i landet, som hon ansåg bero på DU, 
och uppgav att man funnit 42 platser över hela landet som är starkt förorenat av DU 
(http://www.coffinman.co.uk/iraq_littered_with_high_levels.htm). Storbritannien har medgivit att 
man använt DU i Irak. 

Ökad cancerincidens har även rapporterats efter Gulf-kriget i början av 1990-talet och efter 
krigen i f.d. Jugoslavien i vissa, men ej alla studier (Hindin et al., 2005). Det finns olika 
metodologiska problem och tolkningsmöjligheter. Som exempel nämner Hindin et al. att en 
trefaldig ökning av en mycket ovanlig missbildning (Goldenhars syndrom) registrerats bland 
barn till män i två kohorter av vardera mer 30 000 soldater i Gulfkriget, vilket ej var statistiskt 
signifikant pga. av syndromets ovanlighet. De presenterar följande tolkning ”Given the rarity 
of the syndrome, that the observed 3-fold risk associating Goldenhar’s with 1991 Gulf War 
service was not statistically significant, is less informative that the direction of the finding – 

https://email.ki.se/owa/redir.aspx?C=3f03602363af417c85a76965280c414e&URL=http%3a%2f%2fwww.coffinman.co.uk%2firaq_littered_with_high_levels.htm


consonant with other data” (och nämner sedan, från en annan studie, ökad förekomst av renal 
agenesi/hypoplasi som kan ingå i syndromet). Detta illustrerar ett av tolkningsproblemen. 

Omkring hälften av de amerikanska och brittiska soldater som tjänstgjorde i Irak är i dag 
sjukpensionärer på grund av en rad olika sjukdomar och skador som går under namnet 
Gulfkrigs-syndromet. Det finns misstankar om att detta delvis kan bero på exponeringen för 
DU, men det vetenskapliga stödet får anses som begränsat och osäkert (Fairlie, 2008).   

Sammanfattningsvis finns betydande stöd för att det är relativt sannolikt att de allvarliga 
missbildningarna, den ökade spädbarnsdödligheten, den förändrade könskvoten bland 
nyfödda och den mycket höga cancerincidensen i f.a Fallujah kan ha orsakats av DU, liksom 
den ökade cancerincidensen i Basra, och möjligen annorstädes. Tolkningen stöds av flera 
djurexperimentella studier. Ökad forskning och exponeringsmätning är angeläget, liksom att 
FN-resolutionen (se nedan) får formellt och reellt stöd. 
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Internationella konventioner 

Enligt de internationella konventioner och fördrag som fastslagits avseende förbjudna vapen 
får vapnen inte verka utanför slagfältet, inte fortsätta att verka sedan en konflikt avslutats och 
inte ha långvariga och allvarliga skadeverkningar på miljön och människors möjligheter till 
försörjning. DU-vapen strider på alla sätt mot dessa kriterier. De nämns ej explicit i 
konventionerna då DU-vapen inte fanns då konventionerna skrevs. (Vi avser Haag-
konventionen 1899 och 1907, Geneve-protokollet 1925, Nürnbergs-lagarna 1945 och Geneve-
konventionen 1949.) 

Användning av DU-vapen har också fördömts i olika internationella instanser. 

FN:s kommission för mänskliga rättigheter antog 1996 en resolution som placerar DU bland 
massförstörelsevapen.  

EU-parlamentet har med stor majoritet fyra gånger röstat för omedelbart stopp för användning 
av DU-vapen. 

FN:s generalförsamling har vid tre tillfällen, 2007, 2008 och 2010 med mycket stor majoritet 
antagit resolutioner där man ber att medlemsstaterna och relevanta internationella 
organisationer (WHO, IAEA, UNEP) ger uppdaterad information om forskning och effekter 
av DU-vapen och att medlemsstaterna ger kvantitativ och geografisk information om 
användningen av vapnen. Generalförsamlingen har också röstat för transparens i fråga om när 
var och hur vapnen använts, sanering av bombade områden och kompensation till offren.  
(Resolutionerna har något olika text vid olika tillfällen). Fyra stater har rösta emot varje gång, 
nämligen USA, Storbritannien, Frankrike och Israel, medan Sverige tillhör en annan minoritet 
av stater som lagt ned sina röster.  

Belgien har infört en nationell lagstiftning som förbjuder landets produktion, lagring, 
försäljning och användande av DU-vapen 

IPPNW 

IPPNW.(International Physicians for the Prevention of Nuclear War) antog redan 2003 (före 
rapporter från Irak om DU) följande uttalande: “IPPNW believes that DU munitions, as 
radiological and toxic weapons, are in violation of the United Nations Charter, the Geneva 
Conventions, the Conventional Weapons Convention, and the Hague Conventions, which 
forbid the use of “poison or poisoned weapons” and “arms, projectiles or materials calculated 
to cause unnecessary suffering” (Earth-Penetrating Nuclear Weapons, Nuclear Testing, and 
Depleted Uranium Weapons: Medical Consequences and implications for NPT Compliance. 



IPPNW Statement at the 2003 NPT PrepCom). Vid IPPNW:s senaste världskongress i Basel 
handlade en ”workshop” om ”Towards a global treaty of depleted uranium weapons”, med 
inriktning på att förmå IPPNW att gå med i ICBUW (International Coalition to Ban Uranium 
Weapons). (http://www.ippnw.org/Resources/DUStatement.html; 
http://www.ippnw.org/PDF/NPTPrepCom2003EPWs.pdf) 

IPPNW synes alltså stödja kravet på ett internationellt förbud mot DU-vapen. Organisationen 
anser att det visserligen inte är slutgiltigt bevisat att DU orsakar skador och sjukdomar hos 
dem som utsatts för det men att det ändå finns anledning att förbjuda vapnen eftersom så 
många forskningsrapporter tyder på stora risker med att använda DU-vapen 
(www.ippnw.org/Resources/DUStatement.html). 
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