
Atomvåpen bidrar ikke til vår sikkerhet
Så lenge atomvåpen finnes er det fare for at de blir brukt.  
Konsekvensene vil være katastrofale.
Ni land i verden har rundt 13.400 atomvåpen i dag. Russland og 
USA står for 90% av disse. 1.800 er i «high alert», klare til bruk på 
sekunder. Det viktigste er at disse blir deaktivert.

Forestill deg å miste et atomvåpen
USA har mistet 11, Russland kan ha mistet 40. Det koster 105 mil-
liarder USD hvert år å opprettholde og modernisere verdens atom-
våpen. Å gjøre slutt på verdens sult vil ifølge FN koste 30 milliarder 
USD årlig…

«Jeg er mer redd for atomvåpen, 
enn hva andre NATO-land vil mene om norge signerer forbudet»
Sammen med to forhenværende NATO-generalsekretærer har 56 
tidligere statsledere, forsvars- og utenriksministre fra land i allianse 
med atommakter signert et opprop for atomvåpenforbudet. 
78% av den norske befolkning støtter forbudet (Respons Analyse, 
2019): Som NATO- medlem må vi reservere oss mot å bli forsvart 
med atomvåpen – nå med loven i hånden.

Ved å spre informasjon om saken, vise at vi er mange, og ved å 
skape oppmerksomhet rundt forbudet opparbeider vi press for at 
Norge skal slutte seg til avtalen.

Vil du bli med på laget? støtt en fredsgruppe!

da trer FNs atomvåpenforbud i kraft,
og atomvåpen blir forbudt etter internasjonal lov

I 2017 vedtok 122 land et forbud mot atomvåpen i FN. 
Forbudet forbyr alle former for tilknytning til atomvåpen. 
Både atom makter og stater som ikke har atomvåpen kan 

slutte seg til avtalen.

Det er på tide at Norge slutter seg til atomvåpenforbudet
– ellers skjermer vi atomvåpenstatene for press om 

nedrustning, i stedet for å delta i den internasjonale dug-
naden for å forby og avskaffe disse 

masse-ødeleggelsesvåpnene.
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