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Høringsinnspill statsbudsjettet 2020  
 
Takk for muligheten til å komme med innspill til statsbudsjettet for 2020. Vi ønsker å ta for                 
oss bevilgningen til organisasjoner som arbeider med spørsmål relatert til kjernevåpen og            
nedrustning, under budsjettpost 118.72.  
 
2019 har vært et dramatisk år for oss som følger utviklingen rundt atomvåpen.             
Atomvåpenstatene ruster opp og moderniserer sine arsenaler, nedrustningsavtalen INF har          
falt, og i Kashmir åpner atomvåpenstater ild mot hverandre. Det er et stort behov for å styrke                 
arbeidet for kjernefysisk nedrustning.  
 
I denne situasjonen er det paradoksalt at det er foreslått at bevilgningen til organisasjoner              
som jobber med nedrustning og atomvåpen mer enn halveres fra 2019, til 4 millioner i 2020 .                1

Dette må også ses i sammenheng med at støtten til arbeidet med atomvåpens humanitære              
konsekvenser har blitt dramatisk redusert over de senere år. Dersom støtten i 2020 blir på               
kun fire millioner, vil det medføre et dramatisk kutt i arbeidet for nedrustning og spørsmål               
relatert til atomvåpen. 
 
Atomvåpen representerer en eksistensiell trussel. Så lenge atomvåpen finnes er det en            
risiko for at de blir brukt, enten ved en villet handling, et uhell eller som et resultat av terror.                   
Risikoen blir ikke mindre dersom spørsmålet ties ihjel. Derimot er det viktig å opprettholde en               
kritisk offentlig debatt som utfordrer politisk ledelse til å finne effektive metoder for å arbeide               
for kjernefysisk nedrustning.  
 
Norske leger mot atomvåpen og ICAN Norge anmoder derfor komiteen om å be             
regjeringen: 
 

● Øke bevilgningen til den søknadsbaserte støtteordningen. Den bør som et minimum 
opprettholdes på 2019-nivå, altså 9 millioner.  

● Styrke rammevilkårene og forutsigbarheten for organisasjoner som jobber med 
nedrustning og spørsmål relatert til atomvåpen gjennom å tilrettelegge for 3-årige 
avtaleperioder.  

 
 
Ytterligere innspill til den nye støtteordningen og norsk engasjement for 
atomvåpenspørsmål og nedrustning:   
 
Om den søknadsbaserte støtteordningen 
Det er positivt at regjeringen nå har opprettet en søkbar ordning for organisasjoner som              
jobber med fred og nedrustning som nedfelt i Granavolden-plattformen. Dette er i            
utgangspunktet en bedre ordning enn at noen av organisasjonene får øremerkede midler, da             

1I 2019 var utdelingene på 9 millioner fordelt på 5 støttemottakere, 4 norske og 1 internasjonal.  
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alle organisasjonene konkurrerer på like vilkår. Organisasjonenes engasjement og bærekraft          
forutsetter at de tidligere øremerkede midlene legges til den samlede summen           
organisasjonene kan søke på.  
 
Dagens støtteordning er plassert under post 118.72. Det er helt avgjørende at midler tildeles              
utenfor bistandsbudsjettet. Organisasjonene som fremmer sivilt samfunnsengasjement om        
atomvåpenspørsmål og formidler kunnskap om atomvåpens humanitære konsekvenser        
og atomvåpenvåpenrelatert risiko i Norge, jobber på en måte som ikke møter            
ODA-kriteriene og organisasjonene er dermed ikke egnet til å motta bistandsmidler.  
 
Videre er det positivt at det er tydeliggjort hvor stor den samlede bevilgningen er. Det bidrar                
til forutsigbarhet at organisasjonene vet hvor mye midler som er tilgjengelig. Det er også              
viktig å sørge for en ordning hvor søknader behandles raskt og midler tildeles tidlig på               
året. I 2019 fikk organisasjoner tilsagn først i slutten av juni. 
 
Takk for oppmerksomheten og lykke til med budsjettbehandlingen. Vi håper dere støtter            
arbeidet for for tryggere verden! 
 
 
  
Med vennlig hilsen, 

 
Anja Lillegraven, Tuva Widskjold,  
Daglig leder Koordinator,  
Norske leger mot atomvåpen ICAN Norge  
 
 

 
Norske leger mot atomvåpen er del av Den internasjonale  

kampanjen for å avskaffe atomvåpen. 


