Oslo, januar 2020

Delta i den globale appellen om å støtte FNs
atomvåpenforbud!
ICAN inviterer norske byer og lokalsamfunn til å markere sin støtte til FNs atomvåpenforbud. Dette
er en god mulighet for din kommunen til å bidra i arbeidet for en verden fri for atomvåpen!
FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017.
Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på
veien mot en atomvåpenfri verden».
Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor denne viktige, globale avtalen. Med
«ICAN Cities Appeal» kan norske byer og lokalsamfunn bidra til å øke presset på nasjonale
myndigheter til å bli del av forbudstraktaten.
Byer som Manchester, Los Angeles, Sydney, Hiroshima og Nagasaki er del av appellen. I Norge har
vi per 1. januar 2020 19 byer og kommuner, deriblant Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø blitt
med – og vi håper at mange flere norske byer og kommuner følger etter.
Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å
markere motstand mot atomvåpens betydning i internasjonale sikkerhetsdoktriner og i Norges
sikkerhetspolitikk. Med «ICAN Cities Appeal» kan byen eller kommunen din bli del av en
internasjonal koalisjon av lokalsamfunn og byer som kan gi et viktig bidrag til atomvåpenforbudets
suksess.
Alle norske byer og kommuner som blir del av «ICAN cities appeal» får et spesialdesignet diplom,
som en bekreftelse på at de deltar i den globale appellen om å støtte FN-traktaten som forbyr
atomvåpen.

Hvordan går du fram?
Koordiner med andre ICAN-organisasjoner
Bruk anledningen til å kontakte andre organisasjoner i ICAN-nettverket som finnes der du bor, og
foreslå å samarbeide om å påvirke politikere i byen/kommunen deres. En oversikt over ICAN
Norges partnerorganisasjoner finnes på våre nettsider.
Informer oss
Skriv til oss i ICAN Norge (norge@icanw.org) og informer om at dere ønsker å jobbe med dette i
din by eller kommune.
Gjør stoffet kjent for flere
Spre informasjon om «ICAN Cities Appeal» til innbyggerne i byen din, for eksempel i sosiale medier
(bruk emneknaggen #icansave), eller nyhetsoppslag eller innlegg i tradisjonelle medier. Vi bistår

gjerne med å lage delebilder som kan spres i sosiale medier, spesielt rettet mot din by (se
eksempler nedenfor).
Inviter gjerne til et offentlig arrangement hvor dere informerer om atomvåpentrusselen og den
internasjonale innsatsen for å avskaffe disse våpnene – og hva dere kan gjøre i din by for å påvirke
utviklingen. Trenger dere noe fra oss? Ta kontakt, så prøver vi å ordne det.
Kontakt lokale politikere
Send en henvendelse til politikere i din by/kommune, med forespørsel om å ta del i «ICAN Cities
Appeal». Gå gjerne sammen flere i ICAN-nettverket for å sende en oppfordring i fellesskap. Dere
kan for eksempel sende dem informasjonsskrivet det er lenket til under. For inspirasjon til tekst
som politikere kan vedta, kan dere for eksempel se til teksten som ble vedtatt av Manchester City
Council i Manchester, eller vedtaket fra bystyret i Trondheim (se under).
Få støtte av ICAN internasjonalt
Ønsker dere en mer formell invitasjon fra ICANs hovedkontor i Genève? Det er mulig å få til! ICAN
ved leder Beatrice Fihn kan sende et brev til ordføreren din. Skriv til oss (norge@icanw.org) og gi
oss kontaktinformasjon til ordfører eller den du mener bør få henvendelsen, så videreformidler vi
det til ICAN sentralt.

Hva gjør du når byen din har blitt med?
Spre det glade budskap!
Prøv å få lokale medier til å lage en sak om at byen din er del av den globale appellen til støtte for
atomvåpenforbudet. Bruk også sosiale medier til å spre bilder og informasjon om at hjemstedet
ditt engasjerer seg i kampen mot atomvåpen. Kanskje kan dere bruke noen sitater fra ordføreren
eller andre? Når dere får diplomet, kan dere for eksempel spre bilder av politikere som holder det
fram? Bruk emneknaggen #icansave i sosiale medier. Informer oss i ICAN Norge, så skal vi også
spre informasjonen. Ønsker du at vi skal lage et bilde dere kan dele på sosiale medier? Send en
e-post til norge@icanw.org.
Skriv til politikere
Informer stortingspolitikere fra ditt hjemfylke om at byen/kommunen din deltar i «ICAN Cities
Appeal», og oppfordre dem til å jobbe for at Norge skal bli del av FNs atomvåpenforbud. Skriv
gjerne til utenriksministeren og medlemmer av Stortingets utenriks- og forsvarskomité og informer
om at dette er en sak det er mange som er opptatt av, og at Norges posisjon er viktig.
Arranger aktiviteter
Offentlige arrangementer er en fin måte å spre informasjon om atomvåpenforbudet og at byen din
deltar i den globale appellen for å få flere land til å bli del av denne avtalen. Arranger et seminar
om hvorfor Norge burde signere atomvåpenforbudet, eller kanskje en konsert eller fest for at byen
din støtter forbudet? At atomvåpenforbudet får økt oppslutning, er verdt å feire! Dere kan også
arrangere en enkel seremoni med bystyret med overrekkelse av diplomet byen din får for å delta.

Undersøk om byen din investerer i firma som produserer atomvåpen
Sjekk hvor din kommunes pensjonsmidler og andre offentlige investeringer er plassert, og prøv å
finne ut om pensjonsselskapet investerer i selskaper som bidrar til å produsere atomvåpen. En
kommune som jobber mot atomvåpen, kan ikke ha sparepengene sine plassert hos produsenter av
masseødeleggelsesvåpen!
Mer
informasjon
om
ulike
finansaktører
finnes
på
www.dontbankonthebomb.com. Kontakt oss gjerne om dere ønsker mer informasjon om hvordan
dere kan jobbe med dette.
Ønsker du å gjøre andre ting enn det som er foreslått her? Dere står fritt til å gjøre det som dere
tror fungerer best på deres hjemsted.
Ta kontakt med oss om dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon.
Lykke til med viktig arbeid!
Beste hilsen
for ICAN Norge
Tuva Widskjold
Koordinator ICAN Norge

Ressurser:
Informasjon om «ICAN Cities Appeal»
● Informasjonsskriv med appelteksten
● Informasjon og ressurser på ICAN Norges nettsider
● Nettsiden til den internasjonale kampanjen
Bakgrunnsinformasjon om atomvåpenforbudet
● Brosjyre om ICAN og atomvåpenforbudet
● Notat med mer utfyllende argumentasjon om hvorfor Norge bør bli del av FNs
atomvåpenforbud
Til sosiale medier
● Eksempel på delebilde med oppfordring om å bli med til Facebook
● Eksempel bilde «Gratulerer med vedtak»
● ICAN internasjonalt sin bildekonto på Flickr
Eksempler på vedtak fra andre byer
● Vedtak fra Manchester
● Vedtak fra Trondheim

