
Forslag til vedtak på BKA ´s landsmøte 2018. 
 
Besteforeldrenes klimaaksjon melder seg inn som partnerorganisasjon i den norske 
avdelingen av International Campaign to abolish Nucler Weapons, ICAN. 
 
ICAN oppfordrer stater/ organisasjoner og andre aktører til å erkjenne:  
at enhver bruk av atomvåpen medfører katastrofale konsekvenser. 
at erkjenne at atomvåpenstater har en forpliktelse til å eliminere sine atomvåpen. 
At signere og ratifisere FN traktaten som forbyr atomvåpen. 
 
I juli 2017 vedtok 122 av FN´s medlemsland et forbud mot atomvåpen. Norge deltok ikke i 
forhandlingene og var ikke til stede da FN vedtaket ble gjennomført. ICAN fikk imidlertid 
nobelprisen for å ha presset fram vedtaket. Nå pågår kampen for å undertegne og ratifisere 
forbudsvedtaket fra FN. Hittil har 60 land undertegnet og 14 land har ratifisert. Når 50 land 
har ratifisert kommer FN vedtaket til å bli internasjonal lov. 
 
Begrunnelse for innmelding: Å kjempe for å få innført atomvåpenforbudet må være en 
naturlig del av BKA sitt arbeid for å få til å bevare et levelig klima for de kommende 
generasjoner. Bruk av atomvåpen kan få innflytelse på klimaet over hele kloden og i verste 
fall føre til total utryddelse av menneskeheten.  
 
Når ICAN I fremtiden har demonstrasjoner eller har andre aksjoner vil det se bra ut for 
offentligheten at Besteforeldreaksjonen er med. Det viser vår ansvarlighet for de kommende 
generasjoner.  
 
Det kreves ingen spesifikke vilkår for å bli partnerorganisasjon i ICAN utover å støtte 
kampanjens krav. ICAN krever ikke medlemsavgift men mottar så klart gjerne støttebeløp. 
ICAN NORGE er et nettverk av tett på 50 organisasjoner, som engasjerer seg i kampen mot 
atomvåpen i tillegg til egne andre saker. Av medlemmer som vi i forkant samarbeider med 
kan nevnes: Greenpeace, Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund, WWF, Spire, IKFF, og 
Framtiden i våre hender. Dessuten er mange politiske ungdomsforbund og humanitære 
organisasjoner med.  
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