
 

Sosialistisk Venstreparti                                                                sv.no  
Hagegata 22, 0653 Oslo                                               post@sv.no   1 

Nedrustning i stedet for 
atomopprustning 

Vedtatt på SVs landsmøte 31. mars 2019.  
 
USA og Russland har sagt opp INF-avtalen om mellomdistanseraketter i Europa fra 1987. Det gjør at 
vi nå står overfor det som kan bli et nytt atomvåpenkappløp mellom stormaktene. Opprusting, 
redusert tillit og flere autoritære ledere sammen med økte konflikter som følge av klimaendringer, 
gjør at faren for bruk av atomvåpen er større enn noen gang.  
 
Samtidig har FN vedtatt et forbud mot atomvåpen som er i ferd med å bli gjeldende internasjonal 
rett. Norge har stilt seg utenfor flertallet av verdens land som støtter forbudet. SVs krav til 
regjeringen er at Norge må signere atomvåpenforbudet.  
 
Norge må sammen med andre europeiske ledere sørge for forpliktelsene som lå i INF-avtalen om at 
ingen mellomdistanseraketter skal utplasseres i Europa, videreføres. I tillegg vil SV utfordre Erna 
Solberg og Jens Stoltenberg til å ta initiativ til en global avtale om mellomdistanseraketter som et 
grunnlag for ytterligere forhandlinger om felles sikkerhet og nedrustning.  
 
En ny folkemobilisering for atomnedrustning og mot ny opprustning er nødvendig. Tidlig på 1980-
tallet marsjerte hundretusener i Norge og hele Vest-Europa mot nye utskytingsramper for 
atomvåpen. Folkelig mobilisering var en viktig grunn til at USA/NATO og Sovjetunionen skrinla 
planene og vedtok nedrustningsavtalen i 1987.  
 
ICAN Cities Appeal et et initiativ der norske byer og lokalsamfunn kan markere sin støtte til FNs 
atomvåpenforbud. I Norge har Trondheim, Tromsø, Kristiansund og Levanger blitt med – og byer som 
Oslo og Bergen står på trappene. SV oppfordrer alle byer og lokalsamfunn til å gi sin tilslutning.  
 
Å stanse det nye atomkappløpet handler om våre og våre etterkommeres muligheter for et godt liv. 
Nedrustning vil frigjøre milliarder, som heller må brukes til å fjerne årsakene til konflikt og krig, 
redusere de økende forskjellene mellom fattig og rik og løse klimakrisa mens det enda er tid. 


