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Oslo SV   
  

Nå må Norge signere FNs atomvåpenforbud  

Fra det øyeblikket de første atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki har 

fredsbevegelsen arbeidet for nedrustning.  

Atomvåpen kan ikke sammenlignes med noen andre våpen; de står som et monument og et 

symbol på menneskets kreativitet i å utvikle ufattelig kraftige våpen. Så ekstraordinær er 

denne teknologien at vi har makten til å ødelegge vår egen planet og art. 

Selv om det har vært en dramatisk reduksjon i verdens atomvåpenarsenal, fra 70 000 

atomvåpen i 1986 til omtrent 13 410, er våpnene også blitt kraftigere. Og grunnsynet til 

atomvåpenstatene har ikke endret seg fundamentalt: de trenger gjensidig forsikring om 

ødeleggelse. Det er stor forskjell på å redusere antall våpen og å avskaffe dem fullstendig. 

SV støtter det humanitære initiativet som ledet frem til FNs atomvåpenforbud og er tydelige 

på at målet er en verden uten atomvåpen. Atomvåpen er den største trusselen mot 

menneskeheten og natur og miljø 

FNs atomvåpenforbud har tredd i kraft og atomvåpen er forbudt etter internasjonal lov. Den 

22. til 24 mars. 2022 skulle statspartene møtes for å sikre fremgang i arbeidet med 

traktatforpliktelsene. AP/SP-regjeringen hadde varslet at de ønsket å delta som observatør på 

møtet. Norge var med det første NATO-land som bekreftet deltagelse på møtet. Kort tid etter 

fulgte Tyskland som viser at Norge kan være en spydspiss for at andre NATO-land følger 

etter dersom noe tar initiativ til en aktiv fredspolitikk. 

På grunn av koronasituasjonen er statspartmøtet utsatt. Det er kun stater som har ratifisert 

forbudet 90 dager før det første statspartsmøtet som kan delta som statsparter, og som 

dermed har stemmerett. Det betyr at Norge har som en konsekvens av det utsatte møtet 

mulighet til å signere og ratifisere traktaten og med det bli første NATO-land som er en del av 

forbudet. Det vil ha en enorm symbolsk verdi.  

Når Norge deltar som observatør må det ikke være en passiv rolle. Norge må forplikte seg til 

å følge opp det viktige internasjonale arbeidet for å yte hjelp til ofre for bruk og testing av 

atomvåpen. Norge må bidra økonomisk til å utbedre de miljøer som har blitt forurenset som 

en konsekvens av atomvåpen.  

Oslo SV krever 

• At Norge signerer FNs atomvåpenforbud så raskt som mulig 

• At Norge forplikter seg til å yte hjelp til ofre for bruk og testing av atomvåpen 

• At Norge bidrar til å utbedre forurensede miljøer som en konsekvens av atomvåpen 


