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PRESSEMEDDELELSE 
 
 

Folketinget debatterer atomvåben for anden gang i år - efter 19 års pause! 
 
Folketingets Udenrigsudvalg har - på initiativ af Christian Juhl fra Enhedslisten - kaldt udenrigsminister Jeppe Kofod 
i åbent samråd fredag 25. juni kl. 11.  

Udvalget har bedt ministeren om at redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage i forbindelse med den 10. 
gennemgangskonference om Ikke-spredningstraktaten, (The Nuclear Proliferation Treaty, NPT), og hvilken rolle 
ministeren mener, at de 16 lande bag Stockholminitiativet, kan spille.  

Samtidig bedes ministeren redegøre for, om FN's Forbudstraktat, (The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, 
TPNW) kan fungere som et supplement til at vitalisere Ikke-sprednings-traktaten og om folkeretlige eksperter kan 
undersøge, om dansk tilslutning til FN's Forbudstraktat er i konflikt med NATO-medlemskab.  

Endelig bedes ministeren tage stilling til, om Danmark vil deltage som observatør ved det første møde blandt de lande, 
der har ratificeret Forbudstraktaten i Wien den 12.-14. januar 2022. 

Samrådet er en opfølgning på en debat i folketingssalen den 22. januar i år, på dagen da FN’s traktat om forbud mod 
atomvåben, TPNW, trådte i kraft og blev gældende international lov.  

Den debat viste, at selv om samtlige danske partier ønsker en verden uden atomvåben, er et flertal ikke indstillet på 
en dansk tilslutning til FN’s Forbudstraktat. 

”Folketingsflertallet hævdede i januar, at det vil være imod dansk medlemskab af NATO og samtidig modarbejde 
intentionerne i FN’s Ikke-spredningstraktat at tilslutte sig traktaten. Men det fremgår klart af Forbudstraktatens tekst, 
at den er et supplement til Ikke-spredningstraktaten og vil understøtte den og give den nyt liv,” udtaler Palle Bendsen 
fra FORBYD ATOMVÅBEN – ICAN i Danmark. ”Vi mener desuden, at dansk tilslutning til Forbudstraktaten ikke er i 
konflikt med vores NATO-medlemskab.” 

Til belysning af det sidste vedhæfter vi en ny rapport, der opridser, hvorfor medlemmer af NATO bør gribe 
mulighederne i den ny FN-traktat om forbud mod atomvåben, som trådte i kraft i januar 2021. Rapporten, A NON 
NUCLEAR ALLIANCE – Why NATO members should join the UN ban on Nuclear Weapons, er udarbejdet af ICAN - The 
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, som i 2017 modtog Nobels fredspris for sit arbejde for at få 
atomvåben forbudt. Den er udgivet forud for NATO’s topmøde den 14. juni 2021. 

Vi vedhæfter tillige et dansk resumé med rapportens hovedkonklusioner, som er skrevet af FORBYD ATOMVÅBEN – 
ICAN i Danmark, et netværk, der blandt andet har til formål at sikre dansk tilslutning til FN’s forbudstraktat.   

Både rapporten og resumeet er sendt til udenrigsministeren, de udenrigspolitiske ordførere, medlemmerne af det 
udenrigspolitiske nævn og forsvarsudvalget. 
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* Samrådet sendes på Folketingets TV, se  https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/uru/kalender/55643/samraad.htm 
og det kan sidenhen findes på  www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/uru/tv  
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