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Økonomiske rammer
Nei til Atomvåpen har fire typer inntekter:
- Medlemskontingent
- Støtte fra fagbevegelsen og andre
- Gaver
- Støtte fra Utenriksdepartementet
I dag er situasjonen slik at støtten fra Utenriksdepartementet (UD) er helt avgjørende for omfanget
på aktivitetene og utgjør 80 – 90 prosent av inntektene.
Det er et mål for styret å bli mindre avhengige av støtten fra UD. UDs midler er på alle måter
velkomne, men de er noe ustabile avhengig av politisk vilje. Det er dessuten gunstig å ha et bredere
økonomisk fundament å stå på – med større andel solidariske inntekter enn det departementet
representerer. For å få det til, må følgende skje:
- Flere medlemmer
- Økonomisk støtte fra flere forbund og fagforeninger i fagbevegelsen.
- Faste givere.
Disse områdene vil være en viktig del av handlingsplanen for neste landsmøteperiode.
Dagens situasjon
Globale spenninger øker og kontroll og nedrustningsavtaler sies opp av avtalepartnerne. Risikoen for
bruk av atomvåpen er høyere i dag enn under den kalde krigen. Eksisterende virkemidler og rettslige
rammeverk rundt atomvåpen forvitrer, atomvåpenstatene moderniserer sine arsenaler. Spesielt
bekymringsverdig er det at Ny START-avtalen (Strategic Arms Reduction Treaty) mellom Russland og
USA løper ut i 2021 og så langt er det ingen enighet om en ny avtale mellom partene. Vi er farlig
nærme en situasjon uten kontrollavtaler som begrenser amerikanske og russiske
atomvåpenarsenaler og deres utplassering. Det er et stort behov for økt global innsats og dialog
rundt nedrustning og risikoreduserende tiltak.
Nei til Atomvåpen arbeider for at Norge skal løfte atomvåpendebatten i internasjonale fora, og ta
initiativ til dialog med atomvåpenstatene for gjensidig avspenning og nedrustning mellom
atomvåpenstatene.
Kjernefysisk nedrustning og det humanitære initiativet på atomvåpen var tidligere satsningsområder
for Norge. I 2017 ble et forbud mot atomvåpen vedtatt i FN. Til nå har 35 stater ratifisert forbudet.
Forbudet trer i kraft som internasjonal folkerett når 50 stater ratifiserer. Det kan skje i løpet av 2020
eller 2021.
Den norske regjeringen støtter ikke forbudet. En spørreundersøkelse utført for Norsk Folkehjelp i
april 2019 viste at 78 prosent av den norske befolkningen støtter norsk tilslutning til forbudet. I tillegg
ser vi at engasjementet for atomvåpensaken øker i kommuner rundt om landet, blant annet i Oslo
der byrådserklæringen (2019-2023) slår fast at Oslos byråd vil jobbe for at Norge skal ratifisere FNs
atomvåpenforbud. Gjennom den globale kommuneappellen som Nei til Atomvåpen og andre i

ICAN-nettverket fremmer, har så langt 20 norske kommuner og byer markert sin støtte til
atomvåpenforbudet. Samtidig ser vi at det er for lite fokus på atomvåpen i undervisning, media og
den offentlige debatten. Vi ser et behov for mer kunnskap blant befolkningen og spesielt et behov for
å styrke innsatsen og opplysningsarbeidet rettet mot yngre målgrupper hvor det trengs mer
kunnskap for å bidra til høyere aktivitetsnivå.
Handlingsplan
I perioden 2020 til 2021 vil derfor Nei til atomvåpen jobbe med følgende saker:
1. Heve kunnskapsnivået om atomvåpen i den norske befolkningen, og belyse, spesielt blant ungdom,
viktigheten av atomvåpennedrusting.
2. Betydningsfullt bidra til en kunnskapsbasert offentlig og politisk debatt om atomvåpen og utenriksog sikkerhetspolitikk
3. Styrke Norges rolle i arbeidet med nedrustning og avskaffelse av atomvåpen/jobbe for at Norge
skal være en aktiv pådriver i internasjonalt nedrustningsarbeid
4. Styrke internasjonalt samarbeid om gjensidig nedrustning og total avskaffelse av atomvåpen.
Helt konkret vil vi blant annet jobbe med:
Ungdomsprosjekt
Blant ungdom i Norge er det mangel på historisk og aktuell kunnskap, bevissthet, forståelse og
engasjement rundt atomvåpen, og betydningen av nedrustning og avskaffelse. Atomvåpen har liten
plass i norsk undervisning og norske ungdommers bevissthet. Ungdom vil derfor være en
hovedsatsning og en prioritert målgruppe for Nei til Atomvåpen de neste to årene. Dette innebærer
folkeopplysning, skolering og andre engasjementsbyggende tiltak spesielt rettet mot ungdom. Økt
kunnskapsnivå rundt atomvåpen er viktig i seg selv og vil i tillegg bidra til at flere unge aktivt deltar og
engasjerer seg i freds- og nedrustningsarbeid.
Nei til Atomvåpen arbeider med å utforme et skoleringsprogram som skal kunne tas i bruk på skoler
rundt om landet, i tillegg til styrket ungdomssatsning.
Kunnskapsformidling
Nei til Atomvåpen vil jobbe for å heve kunnskapsnivået rundt atomvåpen i den norske befolkningen,
spesielt knyttet til dagens sikkerhetspolitiske situasjon, gjennom folkeopplysningsarbeid. Dette
innebærer tiltak som informasjonskampanjer, stands og arrangementer for å bevisstgjøre og øke
kunnskap og forståelse for betydningen av nedrustning og ikke-spredning av atomvåpen.
Spesielt vil Nei til Atomvåpen fokusere på å utvikle og drive strategisk kampanjearbeid i den
kommende perioden, og utvikle en sterkere kommunikasjonsprofil for å øke synlighet og deltakelse i
den offentlige debatten. Organisasjonen vil fortsette med de iverksatte tiltakene for å forbedre
nettbasert kommunikasjon og systematisk bruk av sosiale medier, men vil jobbe mer strategisk med
kampanjearbeid for å nå målene gjennom å sørge for at Nei til Atomvåpens kommunikasjonsprofil er
tydelig og i tråd med organisasjonens politiske og organisatoriske prioriteringer. Spesielt skal Nei til
Atomvåpens nettsider forbedres for å kommunisere vårt politiske budskap, og være et naturlig sted
for å søke kunnskap om atomvåpensaken. Der skal også plattformen for den pågående
underskriftskampanjen for norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud forbedres.
Organisasjonsbygging
En velfungerende organisasjon er en sentral forutsetning for å drive vellykket folkeopplysning og
politisk påvirkningsarbeid. Fokus på organisasjonsbygging bidrar til å gjøre Nei til Atomvåpen til en
bærekraftig organisasjon, der styrende organer, sekretariatet, lokallagene og de faglige utvalgene

trekker mot de samme målene.
Nei til Atomvåpen vil styrke lokallagene og deres rolle i organisasjonens politikkutvikling og
aktiviteter. Flere aktive medlemmer og lokallag er spesielt viktig for å heve kunnskap og kompetanse
om atomvåpen i hele landet. Derfor må organisasjonen sikre god oppfølging og kompetanseutvikling i
lokallagene. Dette vil sikre en mer bærekraftig utvikling av organisasjonen. Samarbeidet med
fagbevegelsen vil bli prioritert og øke bruk av ressurser for å styrke samarbeidet og søke økonomisk
støtte fra fagorganisasjoner.
En større vervekampanje for å øke medlemstallet vil bli planlagt høsten 2020 og gjennomført i 2021.
Politisk påvirkning
Nei til Atomvåpen ønsker at Norge skal ha en pådriverrolle for nedrustning internasjonalt og jobbe
aktivt for økt dialog om avspenning. Påvirkningsarbeidet skal føre til økt forståelse for Nei til
Atomvåpens krav om nedrustning og total avskaffelse av atomvåpen. Til dette formålet vil Nei til
Atomvåpen bidra til økt kompetansenivå, kunnskap og engasjement om atomvåpen og nedrustning,
og sørge for at politikere og andre beslutningstakere får aktuell, relevant og dekkende kunnskap om
situasjonen i feltet.
Tiltak knyttet til dette arbeidet innebærer blant annet høringsinnspill, politiske uttalelser, deltakelse
på møter med politiske aktører, strategisk kampanjearbeid, presse- og mediearbeid og samarbeid
med andre organisasjoner med sammenfallende mål. Norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud er en
viktig prioritering innenfor dette delmålet, der Nei til Atomvåpen samarbeider med ICAN Norge og
andre for å koordinere det politiske påvirkningsarbeidet. Nei til Atomvåpen har en lang tradisjon med
godt samarbeid med fagbevegelsen og vil styrke samarbeidet fremover og skape økt politisk
bevissthet rundt atomvåpensaken hos tillitsvalgte og medlemmer frem mot LO-kongressen 2021.
For å styrke Nei til Atomvåpens fokus og kompetanse vil det etableres tettere samarbeid med faglige
ressurspersoner- og miljøer.
Nei til Atomvåpen Magasinet
Nei til Atomvåpen har et redaksjonsutvalg som publiserer to magasiner i året. Magasinet tar for seg
aktuelle nasjonale og internasjonale saker knyttet til atomvåpen og har en rekke eksterne
bidragsytere fra blant annet det utenriks- og sikkerhetspolitiske forskningsmiljøet. Magasinet er
toneangivende for organisasjonens politiske prioriteringer og bidrar til å holde organisasjonens
medlemmer oppdatert på feltet, samt på organisasjonens aktiviteter. Magasinet distribueres også til
andre
fredsorganisasjoner,
fagbevegelsen,
miljøorganisasjoner,
politiske
partier
og
ungdomsorganisasjoner i tillegg til at Magasinet benytte på stand og i rekrutteringssammenheng.
Internasjonalt samarbeid
For å avskaffe atomvåpen er internasjonalt samarbeid om nedrustning, både på grasrotnivå og
gjennom internasjonale institusjoner, avgjørende. Nei til Atomvåpen vil delta på relevante
internasjonale konferanser og samlinger der det er hensiktsmessig for å nå prosjektets mål. Å bygge
internasjonalt nettverk mellom sivilsamfunnsaktører er dessuten viktig for erfaringsutveksling knyttet
til politisk påvirkning, samt kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Nei til Atomvåpen vil også
følge internasjonale nedrustningsprosesser, og vil blant annet delta på tilsynskonferansen til
ikkespredningsavtalen (NPT) i april/mai 2020.
Hiroshima 75 år
August 2020 er det 75 år siden bombingen av Hiroshima og Nagasaki. Nei til Atomvåpen vil markere
dette for å skape oppmerksomhet og kunnskap rundt hendelsen, hedre ofrene etter angrepet og

skape økt engasjement for å avskaffe atomvåpen. Nei til Atomvåpen vil samarbeide med en rekke
aktører for å gjennomføre markeringene. Den største markeringen vil finne sted i Oslo, men vi vil
også gjennomføre flere markeringer rundt omkring i landet gjennom Nei til Atomvåpens lokallag,
medlemmer og andre lokale aktører.

Nei til Atomvåpens økonomiske rammer 2020-2021
2020

2021

INNTEKTER (NOK)
Støtte fra U.dept.
Støtte fra andre givere
Kontingent
Andre inntekter

3,200,000
360,000
300,000
60,000

2,000,000
700,000
400,000
60,000

SUM

3,920,000

3,160,000

KOSTNADER (NOK)
Lønns- og personalkostnader
Honorar andre
Reisekostnader
Magasinet
Andre prosjektkostnader

2,130,000
500,000
145,000
220,000
575,000

2,000,000
250,000
150,000
200,000
200,000

300,000

300,000

3,870,000

3,100,000

50,000

60,000

Øvrige driftskostander
SUM
Driftsresultat

