INNSTILLING
TIL HANDLINGSPROGRAM FOR
NEI TIL ATOMVÅPEN (NTA)
2018 – 2020
FORMÅL (Vedtektenes §1)
NTA har disse overordnede formålene:
• Å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av
atomvåpen.
• Å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning.
• Å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.

POLITISK PROGRAM
Det finnes omtrent 15000 atomvåpen i verden fordelt på ni land. USA, Russland,
Storbritannia, Kina og Frankrike er en del av ikkespredningsavtalen. India, Pakistan,
Nord-Korea og Israel står utenfor avtalen. Ingen av statene viser villighet til å ruste ned
sine atomvåpen. Om et atomvåpen blir detonert i et militært angrep eller på grunn av
tekniske uhell og menneskelig svikt vil det skape en humanitær katastrofe.
Atomkraft er en viktig energikilde for svært mange land. Men atomvåpen og
atomkraftindustrien er uatskillelige. De har felles forskning, samme urangruver og felles
teknologi og anlegg for anrikning av uran.
Atomvåpen- og atomkraftindustrien utgjør en stor fare for helse, miljø og sikkerhet i
hele verden.

Atomvåpenforbud
Status:
Atomvåpen er et våpen med katastrofale humanitære konsekvenser Sommeren 2017
vedtok 122 land en avtaletekst som forbyr atomvåpen. Ingen atomvåpenstater deltok i
forhandlingene eller har sluttet seg til avtalen. Heller ingen NATO-land har sluttet seg til.
Pr. i dag er det fortsatt et mindre antall land som har ratifisert forbudsavtalen. Avtalen
er virksom når tilstrekkelig mange land har ratifisert den.
I 2017 fikk det internasjonale ICAN fredsprisen for sitt omfattende arbeid for å oppnå
forbudsavtalen. NTA var med på å opprette ICAN Norge i 2010 og har sittet i
styringsgruppen for ICAN Norge. Fredsprisen var en seier også for NTA. Den norske
regjeringen støtter ikke forbudsavtalen, så det er mye å arbeide med i Norge.
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Krav:
Atomvåpenstatene skal begynne å planlegge for en verden uten atomvåpen og samtidig
endre sin negative holdning til en avtale som forbyr atomvåpen.
Norge skal endre sin negative holdning til en forbudsavtale.
Norge skal arbeide for å få med seg andre land innenfor NATO-alliansen på dette.
En avtale som forbyr atomvåpen skal bli internasjonal folkerett.

Nedrustning
Status:
Bortsett fra skroting av gamle atomvåpen, har atomvåpennedrustningen stoppet opp.
Det inngås ikke nye nedrustningsavtaler. Alle atomvåpenstater moderniserer sine
atomvåpen. Enkelte av dem øker antallet. Ingen atomvåpenstater har som mål å avvikle
sine atomvåpenstrategier. Flere atomvåpenstater har mulig førstebruk i sine strategier. I
2018 lanserte USA et nytt Nuclear Posture Review som gir atomvåpen en større rolle og
vil trigge en ny opprustningsspiral. Også USAs planer om et svært omfattende
rakettskjold bidrar til ny atomvåpenopprustning.
Krav:
•
•
•
•
•
•
•

•

Atomvåpen må tas ut av alarmberedskap.
”Moderniseringsprogram” må stoppes.
Ingen atomvåpenstater skal planlegge for førstebruk.
Ingen land må prøvesprenge atomvåpen.
Det må inngås en internasjonal avtale som forbyr produksjon av
atomvåpenråstoff.
Norge må arbeide for å begrense omfanget av USAs planlagte rakettskjold, og
Norge skal selv ikke støtte eller delta i oppbyggingen av det nye rakettskjoldet.
USA og Russland må straks inngå en avtale om reduksjon av taktiske atomvåpen
og ”Nye START”-avtalen om reduksjon av strategiske atomvåpen må følges opp
med nye avtaler.
Norden må erklæres atomvåpenfri sone

Nato
Status: Norge er NATO-medlem. Alliansen har fortsatt mulig førstebruk av atomvåpen
som del av sitt strategiske konsept. Gjennom alliansen har også USA utplassert såkalt
taktiske atomvåpen i Tyskland, Belgia, Nederland, Italia og Tyrkia.
Krav:
Norge skal arbeide for fjerning av de taktiske atomvåpnene i Europa, og for at
atomvåpen ikke skal være en del av alliansens militære strategi. Spesielt må NATO oppgi
sin strategi om mulig førstebruk av atomvåpen.
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Atomvåpenindustrien
Status:
Atomvåpen er en internasjonal milliardindustri. Atomvåpenindustriens behov bidrar til
atomvåpenstatenes fortsatte satsing på atomvåpen.
Krav:
Ingen norske selskaper eller institusjoner skal under noen omstendighet ha
investeringer i eller gi lån til atomvåpenproduserende selskaper.

Atomkraft
Status:
Det er ikke aktuelt for Norge å innføre atomkraft, men norsk virksomhet bidrar til å
støtte atomkraftindustrien i andre land.
Krav:
Norge skal ikke gi støtte til forskning på atomkraft.
Norsk radioaktivt avfall skal lagres forsvarlig og skal ikke sendes til gjenvinningsanlegg i
andre land.

HANDLINGSPLAN FOR NTA I PERIODEN 2018 – 2020
Dette er organisasjonens mål og tiltak i perioden. Sentralstyret i samarbeid med daglig
leder har ansvar for å følge opp punktene i handlingsplanen. Punkter som gjelder
lokallagene er spesifisert i planen.

1.

Politisk arbeid

Status:
Den første statskonferansen om humanitære konsekvenser av atomvåpen ble avholdt i
Oslo i 2013, på initiativ fra daværende regjering. Etter påfølgende konferanser og åpne
arbeidsgrupper kom kravet om et folkerettslig forbud høyt på agendaen. Høsten 2016
vedtok FN en resolusjon om at det skulle settes i gang forhandlinger om et forbud i
2017. Et stort flertall av verdens stater stemte for resolusjonen. Norges regjering stemte
mot FN-resolusjonen og var negativ til å delta i forhandlingene. Regjeringen hevdet at
det ikke er et politisk grunnlag for et forbud mot atomvåpen, og viser til NATOs
strategiske konsept, der NATO framstår som en atomvåpenallianse. Stortingsvalget i
2017 ga regjeringen nye fire år og første ikke til noen endring i regjeringens standpunkt.
Likevel vedtok Stortinget i 2018 at regjeringen i løpet av året skal gjennomføre en
utredning av «konsekvensene av den nylig vedtatte traktaten om atomvåpenforbud for
Norge». Det gir en åpning for å fortsatt sette forbud mot atomvåpen på dagsorden.
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Et flertall på Stortinget, alle unntatt Høyre og FrP, har uttalt at Norge må ha en
pådriverrolle og arbeide langsiktig for et forbud mot atomvåpen. Uttrykket «langsiktig»
innebærer en form for kompromiss, og enkelte partier går inn for skarpere
formuleringer, i retning av at Norge bør slutte seg til en forbudsavtale. Men en
«pådriverrolle» er i hvert fall ikke forenlig med passivitet og knefall for allierte
atomvåpenstater.
Fortsatt har det i enkelte politiske miljøer overlevd en tro på at atomvåpenavskrekking
virker og at Norges sikkerhet derfor er trygget ved at NATO er en atomvåpenallianse.
Det er viktig å argumentere mot dette.
Mål:
•

•
•

Regjeringen og et flertall på Stortinget støtter en avtale som forbyr atomvåpen,
gitt at en slik avtale ikke kan vente til alle atomvåpenmakter først har eliminert
alle sine atomvåpen.
Norge bidrar til å redusere atomvåpens rolle innad i NATO
Marginalisering av de som fortsatt måtte tro på atomvåpenavskrekking.

Tiltak:
•

Aktivt påvirkningsarbeid mot samtlige politiske partier og mot den norske
opinionen.

•

Jevnlige møter med den politiske ledelsen i Utenriks- og Forsvarsdepartementet
minst en gang i året

Gi bidrag til en «skyggeutredning» om de temaene som Stortinget har pålagt regjeringen
å utrede i 2018 vedrørende traktaten om atomvåpenforbud. Arrangere temaseminarer
om atomvåpenpolitiske spørsmål.
• Samarbeide med andre likesinnede organisasjoner om politiske aksjoner og
kampanjer

Lokalt: Lokallagene bør jobbe opp mot lokale folkevalgte, både kommunestyrer,
ordførere og stortingsrepresentanter fra fylket. Ordførere bør oppfordres til å melde seg
inn Mayors for Peace som er et verdensomspennende nettverk av ordførere mot
atomvåpen.
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2.

Organisasjon
a.

Medlemmer

Status: NTA har ca. 2500 medlemmer pr.mars 2018. Disse er registrert sentralt eller i
lokallag. NTA er en demokratisk organisasjon der landsmøtet er øverste organ. Alle
betalende medlemmer kan delta i landsmøtet.

NTA har gjennomført vervekampanjer og har et økende antall medlemmer. Atomvåpen
har kommet høyt opp på agendaen igjen . Dermed har vi et enda større
medlemspotensiale. Vi har hatt et synkende antall lokallag, og få av våre medlemmer
deltar aktivt.
Mål:
•
•
•
•

NTA har en stabil og større medlemsmasse
NTA har mer aktive og stabile lokallag
NTA har flere tilbud om aktiviteter for nye medlemmer
NTA sentralt har en eller flere temagrupper for medlemmene

Tiltak:
• Bedrive mer aktiv rekruttering gjennom arrangementer, sosiale medier, stands
og markeringer.
• Bidra med bedre faglig og organisatorisk oppfølging av lokallaga
• Bidra mer med internskolering av gamle og nye medlemmer
• Opprette temagrupper

b.

Lokallag

Status: NTA har i dag lokallag i Oslo, Asker, Larvik, Grenland, Hamar/Stange, Arendal og
Trondheim.
Lokallagene bestemmer selv aktiviteter basert på NTAs politiske program og har
medansvar for å rekruttere nye medlemmer.
Mål: NTA har flere sterke og aktive lokallag
Tiltak:
•
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Sentralt tillitsvalgte eller daglig leder besøker lokallagene i forbindelse med
årsmøter. NTA sentralt gir bistand til medlemmer som vil starte opp lokallag
NTA sentralt sender ut jevnlig informasjon til lokallagene

c.

Samarbeid med andre organisasjoner

Status: NTA har et bredt nasjonalt og internasjonalt kontaktnettverk og
samarbeidsorganisasjoner. Dette gjelder både atomvåpenorganisasjoner, humanitære
organisasjoner, miljøorganisasjoner og andre organisasjoner som er engasjert i freds- og
sikkerhetspolitikk.
NTA har jevnlige møter med likesinnede organisasjoner for å planlegge tiltak, møter og
kampanjer.
NTA har et viktig samarbeid med fagbevegelsen
Mål:
•

NTA har et enda sterkere samarbeid med andre organisasjoner. Samarbeidet
innebærer gjensidig faglig utbytte og økt politisk påvirkningskraft.

Tiltak:
Beslektede organisasjoner:
•

Videreføre samarbeidsmøter for å koordinere/samkjøre lobbyvirksomhet, utspill
i media, møter og andre aktiviteter.

Fagbevegelsen:
Tilby faglig og politisk skolering og gjennomføre møter med enkeltforbund og LO
sentralt. Sende Nei til atomvåpen-magasinet til alle forbund og ha stand på landsmøter.
Miljøbevegelsen:
•

Arrangere seminarer og møter i samarbeid med miljøbevegelsen om
konsekvenser knyttet til kjernekraft

Humanitære organisasjoner:
•

Samarbeide om politisk påvirkning og legge til rette for samarbeid mellom
lokallag og lokale grupper på tvers av organisasjoner

Internasjonalt samarbeid:
•
•
•
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Utvide vårt internasjonale nettverk og kontakt med likesinnede
organisasjoner
Delta på konferanser i regi av internasjonale nettverk
Delta på relevante FN-møter om nedrustning

3.

Kommunikasjon

a.

NTA-magasinet

Status: NTA-magasinet kommer ut 2 ganger i året og sendes ut til medlemmer,
organisasjoner og interesserte personer. Det er et magasin med en blanding av
fagartikler og organisasjonsstoff.
Mål:
•

NTAs magasin på papir og nett blir et viktigere referansepunkt for å orientere seg
om atomvåpenpolitiske spørsmål i Norge. Det er et bindeledd mellom
sentralleddet og medlemmene og engasjerer nye medlemmer og interesserte.

Tiltak:
•
•

b.

Gjennomføre redaksjonsmøter og supplere med flere redaksjonsmedlemmer
Publisere magasinet på NTAs nettsider slik at det får en bloggfunksjon.

Web og sosiale medier

NTA har egne nettsider, og har i tillegg en Facebook-side, og en Twitter- og Instagramkonto.
Mål:
•
•
•

Det blir vanligere at atomvåpenrelaterte saker blir delt og diskutert på sosiale
medier
NTA.no og NTAs Facebook-side er en naturlig kilde å gå til for informasjon om
atomvåpen
NTA er synlige på andre plattformer som eksterne blogger og nyhetsteder

Tiltak:
• Oppdatere nettsidene med én sak i uken
• Ha jevnlige oppdateringer og generere diskusjon på sosiale medier
• Linke saker til nettsiden for å generere trafikk
• Gjennomføre en revidering av NTAs visuelle profil og fremtoning både på nett og
i trykt materiale
• Sende artikler til blogger, fagblad og nyhetsteder som tar inn eksterne innlegg..
Lokalt: Lokallag kan opprette egne nett- eller Facebooksider og delta aktivt på sosiale
medier.
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c.

Massemedier

Status: Det har i foregående periode blitt vesentlig mer mediedekning av
atomvåpenspørsmålet. Dette skyldes nye internasjonale iniativer og økt fokus på
problemstillingene, men også sterkere innsats fra NTA og andre norske organisasjoner.
Mål:
•
•
•

Økt dekning av faren ved atomvåpen og atomkraft i norske medier
NTA blir en mer aktiv premissgiver i offentlig debatt
NTA er en mer sentral og synlig stemme i mediebildet.

Tiltak:
• Bruke aktuelle hendelser til å komme med flere pressemeldinger og utspill i
media
• Skrive flere innlegg og kronikker med aktuelle vinklinger
• Forsøke å få pressedekning av arrangement og aksjoner og tilby intervjuer av
internasjonale gjester til journalister
Lokalt: Lokallagene bør skrive innlegg i lokalavisene og invitere presse på
arrangementer og aksjoner.

d.

Foredrags- seminar og opplysningsvirksomhet

Status: NTA har i perioden holdt foredrag og arrangert åpne møter i både lokal og
sentral regi. Det er effektfullt å holde foredrag og å møte et publikum direkte, men også
ressurskrevende.
Mål:
•
•

Organisasjoner, fagbevegelsen og politiske partier er bedre oppdaterte og
skolerte på atomvåpenspørsmålet.
NTA er en vanligere ressurs og kilde å bruke for alle som ønsker informasjon
og/eller foredrag

Tiltak:
Både daglig leder, sentralstyret, lokallag og eventuelle temagrupper skal:
•
•
•
•
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Tilby foredrag til skoler, organisasjoner, fagbevegelsen og politiske
partier.
Arrangere et åpent møte i året i samarbeid med lokallagene
Arrangere seminarer og åpne møter, gjerne i samarbeid med tilknyttede
organisasjoner
Synliggjøre NTA som foredragsholder

4. ØKONOMI
Status: NTA har sin hovedinntekt fra støtte fra Utenriksdepartementet til
opplysningsarbeid for fred, medlemskontingenter og støtte fra fagbevegelsen. I 2017
fikk NTA et alvorlig økonomisk tilbakeslag idet manglende eller for sen rapportering
medførte at UD krevde tilbakebetalt bevilgning for 2015/2016 og ikke ga bevilgning for
2016/2017. NTA har påklagd vedtaket, men fikk avslag på klagen. NTA vil anke
avgjørelsen. NTA fikk en UD-bevilgning for 2017/2018, men beløpet var mindre enn
tidligere bevilgninger. Bevilgningen har inntil videre muliggjort tilsetting av ny daglig
leder i halv stilling.
Mål: NTA har en mer bærekraftig og stabil økonomi
Tiltak:
•
•
•
•
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NTA skal ha god økonomistyring.
NTA skal fortsatt søke om UD-bevilgninger og være nøye med kommunikasjon og
rapportering.
Sentralstyret skal undersøke mulighetene for nye og uavhengige
finansieringskilder som tilskuddsordninger og testamentariske gaver
Alle ledd i NTA skal undersøke muligheter for gaver og donasjoner

