Forslag til uttalelse Nei til Atomvåpens landsmøte 28.mars 2020
Kan den 50 år gamle Ikkespredningsavtalen fortsatt redde verden?
Det internasjonale avtaleverket for nedrustning forvitrer. Vi som ønsker en tryggere verden
fri for atomvåpen er både forbannet og fortvilet. Oppi mørket er det bare to lyspunkter, FNs
Ikkespredningsavtale for atomvåpen (NPT) fra 1970 og FNs Forbudsavtale mot atomvåpen
fra 2017 (TPNW).
For NPT er det tilsynskonferanse i FN i New York hvert femte år, den neste i april i år. Den
siste, i 2015, endte med total kollaps. Det viktigste kravet fra mange foran årets konferanse
er at atomvåpenstatene etterlever sine forpliktelser under artikkel VI og straks starter
multilaterale forhandlinger om gjensidig nedrustning. Norge fremmet i FN i fjor nettopp et
slikt krav. Norge vil også at atomvåpenstatene skal ta sine våpen ut av alarmberedskap, har
støttet opprettelse av flere atomvåpenfrie soner, og krever av atomvåpenstatene at de ikke
skal true land som ikke selv har atomvåpen med slike våpen. Det blir spennende å se om
Norge stiller seg bak disse kravene når det kommer til stykket i FN i april.
Det andre klare lyspunktet er FNs Forbudsavtale mot atomvåpen fra 2017. Det er nå 81 land
som har signert avtalen og 35 land som også har ratifisert den. Når 50 land har ratifisert
avtalen vil den bli internasjonal lov. Avtalen legger allerede nå et sterkt både moralsk og
juridisk press på atomvåpenstaten til å følge opp sine nedrustningsforpliktelser. Når avtalen
har trådt i kraft vil det bli arrangert et første møte for avtalepartene i Wien, trolig alt neste år.
Selv om Norge så langt har holdt seg helt borte i forhold til Forbudsavtalen, krever vi at
Norge nå deltar i oppfølgingen av avtalen på en konstruktiv måte og bidrar til å få fart på
atomvåpennedrustningen.
De humanitære konsekvensene av atomvåpen var grunnlaget for initiativet til FNs
atomvåpenforbud (TPNW), som bla. Norge bidro til. Nei til Atomvåpen mener Norge aktivt
må bidra til å få fram de humanitære konsekvensene av atomvåpen under årets
NPT-forhandlinger.
For å forhindre en uavvendelig atomvåpenkatastrofe må Norge bidra til at
tilsynskonferansen for NPT kommer fram til livsviktig enighet og vi må nærme oss FNs
forbudsavtale på en måte som gjør at vi kan bidra også der.
Nei til atomvåpen krever på sitt Landsmøte at:
●
●

●
●

Norge i FN jobber for å framheve de katastrofale humanitære konsekvensene som
atomvåpen har.
Norge i FN opprettholder kravet om at atomvåpenstatene
o starter reelle forhandlinger om gjensidig atomvåpennedrusting etter NPT
artikkel VI.
o Tar alle sine atomvåpen ut av alarmberedskap
o Avstår fra å true land som selv ikke har atomvåpen med atomvåpen
Norge støtter opprettelse av flere atomvåpenfrie soner, bl.a. i Norden
Norge deltar i oppfølgingen av FNs Forbudsavtale mot atomvåpen på en konstruktiv
måte.

