
 
Hvorfor bør byen din være med?
Atomvåpen utgjør en uakseptabel trussel 
mot verdenssamfunnet. Av den grunn ble 
FNs atomvåpenforbud vedtatt av 122 land 
i juli 2017. Norge har så langt valgt å stå 
utenfor denne viktige globale avtalen som 
forbyr atomvåpen – og som på sikt kan føre 
til deres totale avskaffelse. Offentlig støtte 
til atomvåpenforbudet er viktigere enn noen 
gang. Lokale bevegelser og byers støtte 
vil legge press på nasjonale myndigheter 
til å bli del av forbudstraktaten, og vil være 
et betydelig bidrag til atomvåpenforbudets 
suksess.

Appellen 

«Byen vår er dypt bekymret for den            
alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør 
mot lokalsamfunn verden over. Vi mener 
at innbyggerne våre har rett til å leve i en    
verden fri for atomvåpen. Enhver bruk av 
atomvåpen, enten bevisst eller på grunn 
av feil eller uhell, vil ha katastrofale, om-
fattende og langvarige konsekvenser for 
mennesker, samfunn og miljø. Derfor støtter 
vi FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og 
oppfordrer den norske regjeringen til å bli 
del av avtalen.»

 
Hvordan kan din by delta?
Når kommunen har avklart at de ønsker 
å være del av ICAN cities appeal, kan 
dere skrive til norge@icanw.org. Byer 
som tilslutter seg får et diplom.

Forslag til handlinger:

1. Skriv til norske myndigheter:  
Informer politikere om at byen din 
er del av ICAN cities appeal. Skriv 
til utenriksministeren og Stortingets 
utenrikskomité og si at byen din støtter 
atomvåpenforbudet og ønsker at Norge 
blir del av avtalen.

2. Informer medier: Send ut en 
pressemelding om at byen din deltar i 
appellen om at Norge skal bli del av FN-
traktaten som forbyr atomvåpen.

3. Inform byens innbyggere:              
Spre informasjon og/eller ha et offentlig 
arrangement om atomvåpentrusselen 
og den internasjonale innsatsen for å 
avskaffe disse masseødeleggelses-
våpnene. (Arranger en fest? At 
atomvåpenforbudet får økt oppslutning 
er verdt å feire!)

4. Trekk investeringer: Sikre at 
offentlige midler som byen/kommunen 
administrerer ikke er investert i 
selskaper som produserer atomvåpen. 
Les mer: dontbankonthebomb.com.
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En global appell om å støtte 
FN-traktaten som forbyr atomvåpen


