
Klimakafé 22.1 i regi av lokallag, Oslo og omegn 

Tema: Atomvåpen, en trussel for sikkerhet og en trussel for klima og miljø 

Innleder: Anja Lillegraven, daglig leder av Norske leger mot atomvåpen. Koordinator for ICAN, med 
58 tilsluttede organisasjoner i Norge, deriblant BKA og Storebrand. Tidligere ansatt i 
Regnskogfondet med ansvar for Øst-Asia. 

Hvorfor engasjerer leger seg i å få til et forbud mot atomvåpen? Ved bruk av atomvåpen, er det ikke 
mulig å gi tilstrekkelig helsehjelp. Risikoen for et atomangrep eller ulykke anses å være like stor som 
under den kalde krigen på 50-tallet.  

Forbudet mot atomvåpen trer i kraft 22.1 etter å ha blitt undertegnet av 51 medlemsland i FN. 70 % 
av medlemslandene er positive til forbudet. 

Over 13000 atomvåpen i verden, de fleste i USA og Russland med henholdsvis 5800 og 6372. Også 
Kina, Pakistan, India, Israel, Nord-Korea, Frankrike og Storbritannia besitter atomvåpen. Det er 
simulert et angrep mellom Pakistan og India som ville føre til 2 – 5 grader nedkjøling grunnet 
redusert innstråling fra sola på 15-30 %, redusert produktivitet både på land og i havet, og mindre 
nedbør. Dette ville kunne føre til sultkatastrofe. 

Hva kan atomvåpenforbud føre til på kort sikt? Det vil sette en ny norm for hva som er akseptabelt. 
Atomvåpen blir stigmatisert, og dermed blir det lagt press på atommaktene til i første omgang å 
redusere antall atomvåpen. 

Vi ble oppfordret av Anja til å: Lære mer om omfang og konsekvenser av atomvåpen, snakke med 
andre om saken, skrive leserinnlegg, samarbeide med ICAN for bl.a. å få egen kommune til å slutte 
seg til atomvåpenforbud, og gi økonomisk støtte til ICAN. Oslolaget takket Anja med et bidrag på kr. 
3000. 

Vi var 18 deltakere på klimakaféen. 

I diskusjonen etter innledningen, drøftet vi muligheten for å få Norge til å slutte seg til. Det står og 
faller på Ap. AUF arbeider for å få et forbud på årets landsmøte. Høyre og Frp er mot, mens alle de 
andre partiene har programfestet tilslutning til forbudet.  Det bør bli en valgkampsak.   
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