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Kære borgmester 

Vi skriver for at opfordre dig til på din kommunes vegne at støtte FN’s Traktat om forbud mod 
atomvåben ved at skrive til regeringen og opfordre den til at tilslutte sig denne traktat.  

Vores henvendelse er led i en international Cities Appeal, iværksat af the International Campaign 
to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), der modtog Nobels fredspris i 2017 for sit arbejde for 
denne FN-traktat. 

Appellen lyder: 

”Vores kommune er dybt bekymret over den alvorlige trussel, som atomvåben udgør mod 
lokalsamfund overalt. Vores borgere har ret til at leve i en verden fri for atomvåben. Al 
brug af atomvåben, hvad enten det sker bevidst eller som følge af fejl eller uheld, vil have 
katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfund og miljø. 
Derfor støtter vi FN-traktaten, der forbyder atomvåben og opfordrer den danske regering 
til at tilslutte sig traktaten.” 

 

Om FN's Forbudstraktat 

FN’s Traktat om forbud mod atomvåben, (The Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons, 
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/tpnw/) blev vedtaget af to tredjedele af verdens 
lande i juli 2017. Den 22. januar 2021 trådte denne Forbudstraktat i kraft og blev dermed en del af 
folkeretten i lighed med de traktater, der forbyder andre masseødelæggelsesvåben, såsom kemiske 
og biologiske. 

Bag vedtagelsen af Forbudstraktaten lå en dyb bekymring over de katastrofale, omfattende og 
langvarige konsekvenser for mennesker, samfund og miljø, som enhver brug af atomvåben vil 
medføre. 

Mere end 75 år efter ødelæggelsen af Hiroshima og Nagasaki lever vi stadig i bombens skygge; 
der findes stadig over 13.000 atomvåben i ni landes besiddelse. Risikoen for, at atomvåben 
bliver brugt igen, anses for at være større nu end under den kolde krig, blandt andet på grund af 
det spændte internationale politiske klima, bortfaldet af nedrustningsaftaler og det nye 
atomvåbenkapløb. 

Forbudstraktaten forbyder de deltagende lande enhver udvikling, produktion, anskaffelse, 
opbevaring, brug af eller trussel om brug af atomvåben, men den tillader deltagende lande at 
være i alliance med atombevæbnede lande, blot de ikke længere deltager i aktiviteter omfattende 
atomvåben. Det betyder, at dansk medlemskab af NATO ikke er en hindring for dansk tilslutning 
til denne FN-traktat. 

Men regeringen afviste i en forespørgselsdebat i Folketinget 22. januar 2021, at Danmark 
tilslutter sig Forbudstraktaten med den begrundelse, at traktaten i sig selv vil modarbejde 
regeringens målsætning om atomafrustning inden for Ikke-spredningstraktaten, NPT. 
Forbudstraktaten supplerer og understøtter imidlertid udtrykkeligt Ikke-spredningstraktaten, der 
har atomafrustning som et af sine formål. 

Sammen med militære installationer og infrastrukturanlæg kan byer blive mål for atomvåben. 
Lokale myndigheder har derfor et særligt ansvar for at markere modstand mod atomvåben.  



 

 

Støtte til ICAN Cities Appeal og FN's Forbudstraktat 

 Såvel store som små byer har tilsluttet sig appellen. Blandt de store kan nævnes Washington 
DC, Los Angeles, Montreal, Geneve, Manchester, Berlin, Paris og Oslo.  
 
 En lang række humanitære organisationer støtter appellen, som også har opbakning hos den 
overvejende del af befolkningen i alle lande, uanset om de besidder atomvåben eller ej. En nylig 
meningsmåling vist, at 78 procent af den danske befolkning mener, at Danmark bør tilslutte sig 
Forbudstraktaten. 
 
 56 tidligere præsidenter, premierministre, udenrigs- og forsvarsministre fra 20 NATO-lande 
samt Japan og Sydkorea har i et åbent brev opfordret deres respektive regeringer til at tilslutte 
sig Forbudstraktaten. Underskriverne omfatter tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon, to 
tidligere NATO-generalsekretærer og tre tidligere danske udenrigsministre, Kjeld Olesen, 
Mogens Lykketoft og Holger K. Nielsen. (https://www.icanw.org/56_former_leaders; dansk 
oversættelse: https://bit.ly/2UcYJfa) 

 

Hvis din kommune beslutter at tilslutte sig ICAN Cities Appeal, beder vi dig sende en mail med 
appellen til regeringen ved statsminister Mette Frederiksen, stm@stm.dk udenrigsminister Jeppe 
Kofod udenrigsministeren@um.dk og forsvarsminister Trine Bramsen fmn@fmn.dk.  

Vi beder dig samtidig at sende en e-mail derom til ICAN: info@icanw.org og cc. til os 
k.arnung@dadlnet.dk 

Udover dette kan du informere medierne og borgerne om, at din kommune har tilsluttet sig 
ICAN Cities Appeal. Vi vil endelig bede dig undersøge, om din kommune har investeringer i 
virksomheder, der producerer atomvåben eller dele af dem og i givet fald afvikle disse 
investeringer.  

Med venlig hilsen 

Klaus Arnung 

Danske Læger mod Kernevåben 

på vegne af Forbyd Atomvåben - ICAN i Danmark 

 

Bilag: ATOMVÅBEN: KATASTROFALE HUMANITÆRE KONSEKVENSER, pjece fra 
ICAN 2014 (rev. 2020) oversat og udgivet af Danske Læger mod Kernevåben 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Forbyd Atomvåben - ICAN i Danmark blev oprettet på 75-års dagen for bomben over 
Hiroshima 6. august 2020 og har til formål at oplyse om atomvåbens farlighed og arbejde for, at 
Danmark tilslutter sig FN's Forbudstraktat. http://www.atomvaabenforbud.nu/ 

Kontakt vedrørende Cities Appeal:  

Klaus Arnung, tlf.: 21 65 70 87, mail: k.arnung@dadlnet.dk  
Hasse Schneidermann, tlf.: 23 33 44 60, mail: hasse.schneidermann@gmail.com    
Palle Bendsen, tlf.: 30 13 76 95, mail: pnb@ydun.net  


