
 

 

 
 

Aldri mer Hiroshima - Norge må støtte FNs forbud mot atomvåpen!  

 

I år er det 75 år siden de japanske byene Hiroshima og Nagasaki ble 

angrepet med atomvåpen. Det førte til enorme ødeleggelser og over  

200 000 mennesker ble drept. Hiroshimadagene 3.- 9. august 2020 er en 

landsomfattende markering med ulike arrangementer. Nei til Atomvåpen, 

freds-, miljø -, og fagorganisasjoner arbeider mot et felles mål: «Aldri 

mer Hiroshima» «Aldri mer Nagasaki».   

    

Stavanger og Sandnes avdelingene for Internasjonal Kvinneliga for Fred 

og Frihet deltar i markeringen med stand i Stavanger og Sandnes lørdag 

8. august. Vi informerer om atomvåpensituasjonen i verden for å legge 

press på våre folkevalgte til å få Norge til å støtte FN-traktaten om 

atomvåpen-forbud. 

 

Et kort tilbakeblikk: I 2017 vedtok FNs Generalforsamling TPNW en 

traktat som forbyr atomvåpen. 122 land støttet avtalen. Norge var ikke 

blant disse. Året etter fikk ICAN Nobels Fredspris. ICAN er den 

internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen. I dag har 38 stater 

ratifisert TPNW-avtalen. Det trengs 50 stater for at traktaten skal bli 

internasjonal lov. Nå må Norge ta ansvar og støtte forbudet !   

 

ICAN har lansert en «Cities Appeal» og 25 kommuner med over 2 

millioner innbyggere har sluttet seg til ICANs appell. Takk til Stavanger 

som har sluttet seg til appellen. Sandnes derimot har unnlatt å gi sin 

støtte. Ordføreren i Hiroshima har tatt initiativ til å danne et internasjonalt 

nettverk «Ordførere for fred» som kjemper for et forbud mot atomvåpen.   

 

Hvordan er atomvåpensituasjon i dag? 

SIPRI, Fredsforskingsinstituttet i Stockholm utgir hvert år en rapport om 

verdens våpensituasjon. Årets rapport uttrykker bekymring når det  

gjelder atomvåpen. Både på grunn av den geopolitiske spenningen og 

manglende tiltak av overvåking og for å hindre spredning. 

 

Vi opplever et nytt våpenkappløp. Alle de ni atomvåpen-maktene, USA, 

Russland, Kina, Frankrike, Storbritannia, India, Pakistan, Nord-Korea og 

Israel satser på «modernisering» av sine atomvåpen. Atomvåpen har fått 

en viktigere rolle i USA og Russlands militære planlegging. Dette er en 

stor endring fra tiden etter «den kalde krigen». Den gang var målet en 

gradvis marginalisering av atomvåpen.  



 

 

SIPRI har beregnet at det totalt finnes 13 400 atomvåpen i dag. USA og 

Russland står for 90 % av disse. 3720 atomvåpen er utplassert og 1800 

våpen er i høy beredskap. Klar til bruk. 

I mai 2020 kom det fram at USA vurderer å starte med prøvesprenging 

etter 28 år uten disse ødeleggende sprengingene. Denne farleg utviklingen 

må stoppes. 

 

Atomstatene ruster opp og moderniserer, internasjonale atomavtaler 

opphører og spenningen øker. Heldigvis er atomvåpen en menneskeskapt 

trussel som kan fjernes. Vi oppfordrer derfor alle gode krefter til å støtte 

arbeidet for et forbud mot  atomvåpen. Vi må øke presset på våre 

folkevalgte både lokalt og sentralt, slik at de tar ansvar for å skape en 

verden fri for atomvåpen. Det haster !     

 

 

 

Sandnes avdelingen av IKFF v/leder Gro Eriksen  

Stavanger avdelingen av IKFF v/leder Hilde Solberg  

 

 

 
 

 


