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Hvor længe vil Danmark holde sig uden for folkeretten?  
 

Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark er et netværk, der har til formål at 

oplyse om atomvåbens farlighed og arbejde for at Danmark tilslutter sig 

FN’s forbudstraktat. 

 
Vi så første gang dagens lys på 75 årsdagen for bomben over Hiroshima 6. august 2020, 
hvor vi iværksatte en kampagne, der skulle forsøge at få 50.000 danskere til at støtte 

vores borgerforlag om at det danske folketing iværksatte en proces, der kunne føre til at 

Danmark tilsluttede sig forbudstraktaten.  

Se mere her: https://www.dropbox.com/s/o9g12j7g05xwq65/Forbyd2.mp4?dl=0  
 

Det lykkedes vi ikke med! På trods af vores fornemmelse af at den danske befolkning 

ville støtte vores opfordring, blev festivaler og folkemøder aflyst på grund af Corona-

lockdown og vi kom slet ikke på gaden for at mødes med folk  
 

På vores opfordring lykkedes det alligevel at få gennemført den første debat i folketinget 

om atomvåben i 19 år, hvor forslaget om dansk tilslutning til traktaten desværre blev 

afvist af regeringen og et stort folketingsflertal. 

 
Debatten fandt sted den 22. januar i år, på den dag FN’s traktat trådte i kraft og blev del 

af folkeretten. Samme dag glædede vi os - med et lyshow på Christiansborgs facade - 

over en Yougov-meningsmåling, der viste at 78% af de adspurgte danskere var for dansk 

tilslutning og at 65% synes, at det skal ske selv om Danmark skulle komme under pres 
fra NATO om ikke at gøre det. 

Se mere her: https://www.facebook.com/100252575098156/videos/427206351849222  

 

Folketingets flertal mener fejlagtigt, at dansk tilslutning til forbudstraktaten vil være et 
slag i luften, besværliggøre ambitionerne i FN’s Ikke-spredningstraktat fra 1968 og i 

øvrigt være i strid med dansk NATO-medlemskab og true alliancesolidariteten  

 

På et samrådsmøde i folketinget den 25. juni i år udtalte vores udenrigsminister, - som 
kun den anden NATO-minister – imidlertid, at der ikke er nogen juridisk hindring for at et 

NATO-land tilslutter sig forbudstraktaten. Det er udelukkende et politisk spørgsmål.  

 

Da det har vist sig særdeles vanskeligt at trænge igennem til landsdækkende danske 

medier, forsøger vi nu at lægge den danske debat om atomvåben og dansk tilslutning til 
forbudstraktaten ud i alle landets kommuner.  

 

Vi benyttede Hiroshima-dagen i år, til at skrive til landets 98 borgmestre om at støtte 

ICAN’s Cities Appeal, og på vegne af deres kommune at appellere til den danske regering 
om at ændre holdning og tilslutte sig forbudstraktaten. Vi indleder i disse dage en dansk 

version af ICAN’s Dont Bank on The Bomb kampagne, som du kan læse om på bagsiden.  

 

Vi ser tilbage på et år med en vis succes!  
Antallet af danske organisationer, der er blevet ICAN partnere er stigende, vores 

netværk afholder møder hver 14. dag og udvikler fælles initiativer. Vi har fået rejst hele 

to debatter om dansk atomvåbenpolitik og nyder at være en del af det globale og især 

det nordiske ICAN-samarbejde.  

 

www.atomvaabenforbud.nu 
 
 

https://www.dropbox.com/s/o9g12j7g05xwq65/Forbyd2.mp4?dl=0
https://www.facebook.com/100252575098156/videos/427206351849222
http://www.atomvaabenforbud.nu/
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Velkommen til fredsbevægelsens aktiviteter når våbenindustrierne 

afholder årsmøde på Hotel Comwell i Aalborg 1.-2. september. 
 

Lige nu mødes militærindustrien med deres kunder og kommunikationsfolk til 

deres årlige møde i DDAC på Hotel Hvide Hus i Aalborg.  

Tjek dem ud her: https://my.eventbuizz.com/event/ddac-2021/detail 

 
Årsmødet er ”cool business”, da leverandører og underleverandører udstiller 

deres ”stærke, kvikke, nyskabende og driftsikre” våbensystemer, der uanset 

hvilke neutrale ord man bruger om dem, er beregnet på at ødelægge byer og slå 

mennesker ihjel. Det er ikke blot uetisk, strider imod sund fornuft, men er også 

ulovligt, når det drejer sig om masseødelæggelsesvåben.  

 
Senest er det med FNs forbud mod atomvåben, der trådte i kraft i januar i 

år blevet forbudt også at ”støtte og assistere” ved produktion af disse.  

Læs traktaten her: http://www.atomvaabenforbud.nu/traktaten  

 

Ganske almindelige danske bankkunder, opsparere og pensionister vil 

sandsynligvis ikke acceptere at deres penge er investeret i våben, hvis de vidste 

det. Derfor forbereder en række fredsorganisationer i Danmark at lancere en 
dansk version af den internationale kampagne, ”Dont Bank on The Bomb”, der 

har til formål at få kunder i finansielle institutioner, til at opfordre deres bank og 

pensionskasse at trække deres investeringer i våbenproduktion ud.  

Læs om kampagnen her: https://www.dontbankonthebomb.com/  

 

Som alternativ til DDAC-årsmødet arrangerer vi 4 møder, som du er 
velkommen til at deltage i. Møderne foregår i foredragssalen i 

Medborgerhuset, Hovedbiblioteket, Rendsburggade 2 her i Aalborg: 

 

Onsdag 1.9. kl. 14.00 – 15.00 indleder Palle Bendsen fra NOAH og Hasse 

Schneidermann fra fredsministerium møde om militæret og miljøødelæggelserne  

 
Onsdag 1.9. kl. 15.00 – 16.00 indleder Palle Bendsen og Carsten Andersen fra 

Aarhus mod Krig og Terror møde om at flytte pengene fra militæret til FN’s 

verdensmål  

 

Torsdag 2.9. kl. 9.30 – 11.00 indleder Allan Vokstrup fra fredsaktivisterne i 

Aalborg og Dan Sørensen møde om fjendebilleder, ny krig mod Rusland og Kina 

og alternative veje til fred  
  

Torsdag 2.9. kl. 12.30 -14.00 Allan Vokstrup og Hasse Schneidermann møde 

om dansk våbenproduktion med opfordring til finansielle institutioner om at 

trække penge ud af våbenproduktion og introducerer til ICAN’s Don’t Bank on 

the Bomb initiativ. 

 

Fredsaktivisterne i Aalborg 
 

 

https://my.eventbuizz.com/event/ddac-2021/detail
http://www.atomvaabenforbud.nu/traktaten
https://www.dontbankonthebomb.com/

