
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATOMVÅPENFORBUDET, 
militarismens kostnader og Norge i 
sikkerhetsrådet 
Intervju med Norges fredsminister 
Å. Møller-Hansen jan '21 

• Vi går inn i et nytt tiår, i en tid preget 
av mange kriser. Hvordan kan et 
fredsdepartement bidra her? 

-Vårt fokus er nedrustning, 
internasjonalt samarbeid og 
dialogbasert konfliktløsning. Det 
kommer stadig mer dokumentasjon 
på hvordan krig og opprustning 
forsterker klimakrisen og ødelegger 
dyrbare økosystem verden over. 
Denne sektoren bruker store andeler 
av energien som produseres.  

Vi må få fram at 25% av de 19 000 
milliarder kronene som brukes 
militært globalt sett er nok til å 
utrydde fattigdom og sult og gi god 
skolegang til alle barn og unge1.  

• Jeg ser logikken, men hvordan skal 
vi få det til? 

 -Det er sterke krefter som vil ruste 
opp, og foreløpig bare en håndfull 
land som har fredsdepartement. FN 
er viktig, men det er en enorm 
hindring at de fem faste landene i 
sikkerhetsrådet eksporterer mest 
våpen av alle. Sikkerhetsrådet skal 
etter mandatet sikre at minst mulig av 
verdens samlede ressurser går til 
våpen og krigsmaskiner, etter artikkel 
26 i FN charteret. Men disse landene 
har sin egen agenda. Vi prøver å få 
Norge til å ta opp denne hindringen 
mens vi har plass i sikkerhetsrådet.  

• Er det noe som gjør deg 
optimistisk?  

-Å Ja. At menneskeheten endelig har 
oppnådd et forbud mot atomvåpen, 
og at fredsbevegelsen i mange land 
jobber for å opprette 
fredsdepartement. De unges kamp 
for klimaet gjør meg også håpefull, 
men framtiden deres står på spill. Vi 
har dette tiåret på oss. At verdens 
barn skal få vokse opp i rettferdige og 
fredelige samfunn og arve en fruktbar 
og god jord, må stå i sentrum for alt vi 
gjør.  

 
1 SIPRI 2016 

”Fredsministerens hjørne”  
Norge var det første landet i verden til å etablere et miljøverndepartement. 
Nå er det på tide med et fredsdepartement – slik de har i Nepal eller 
Etiopia. Dagens mediabilde er så preget av militarisme, at vi mener det 
trenges en motvekt.  
Fredsbevegelsen ved Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – WILPF-
Norge har bare startet opp, for å få fram hva vi tenker en fredsminister 
ville sagt – om vi hadde én. Vi er flere som skriver under samme vignett – 
med fokus på fredsminister som institusjon. 
 
 



 


