Norge må delta i en styrket kamp mot atomvåpen
Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) fikk 10. desember 2017 tildelt
Nobels fredspris for. ICAN er en koalisjon av 468 ikke-statlige organisasjoner fra 101 land.
Våren 2017 startet FN forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Dette er begynnelsen på en ny
reell prosess mot utryddelse av atomvåpen.
De som boikotter forhandlingene, er atomvåpenstatene og NATO-landene minus Nederland.
Atomvåpenet er det eneste masseødeleggelsesvåpenet i verden som ikke er eksplisitt
forbudt, til tross for at det er verdens mest skadelige våpen. I dag finnes det omlag 15 000
atomvåpen. Forskning viser at dersom kun et par hundre av dem blir brukt, vil det drepe
millioner og føre 2 milliarder mennesker inn i hungersnød. En fullskala atomkrig vil bety slutten på
menneskelig sivilisasjon slik vi kjenner den. Så lenge atomvåpen finnes, lever vi alle under risikoen for
at dette kan skje.
Et forbud vil slå fast at atomvåpen er like illegitimt som biologiske og kjemiske våpen.
Norge har tidligere skrevet under, ratifisert og vært en pådriver for alle andre våpenforbud
som finnes, som forbudene mot klasevåpen og landminer. SV var pådriver for et atomvåpenforbud
under den rødgrønne regjeringen. Forbud har fungert før. Klasevåpen og landminer har blitt redusert
gjennom lignende forbud. Statene som hadde disse våpnene, var naturlig nok mot forbud i
begynnelsen. Så ble de samme landene utsatt for et press fra verdenssamfunnet, og deretter ble de
med på konvensjonen og startet arbeidet med å fjerne våpnene. Det har lykkes før, og det kan lykkes
igjen. Da må Norge ta en lederrolle i arbeidet for et atomvåpenforbud, ikke boikotte
prosessen.
Et flertall på Stortinget ble høsten 2017 enige om å be regjeringen utrede konsekvensene av et
atomvåpenforbud for Norge. Utredningen skal både analysere FN-traktatens innhold og hvilke
konsekvenser en eventuell tilslutning vil ha for Norge. Utredningen skal legges fram for Stortinget i
løpet av 2018, med synspunkter fra relevante ekspertmiljøer, forskere og organisasjoner, heter det i
forslaget.
•
•

Trøndelag SV ber regjeringen prioritere utredningen om konsekvensene av et
atomvåpenforbud for Norge.
Trøndelag SV mener argumentene allerede er så tydelige at Norge bør tilslutte seg FNtrakten mot atomvåpen.
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